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Első fejezet

A gyertyaláng finoman meglibbent mellette, amikor a létra egyik fokán kuporogva kissé arrébb
csusszant, hogy kényelmesebben elhelyezkedjen. Anna közben kezdte megbánni, hogy szinte első
dolga volt beköttetni a telefont. Bár a térerő általában elég gyenge volt a környéken, úgyhogy ha nem
lenne a vonalas, alig lehetne őt elérni valahogy. A dolgon bánkódni azonban már elkésett, mivel éppen
azzal kellett törődnie, hogy nővére vallatását viselje türelmesen, annak ellenére, hogy a fülei szinte
lángoltak, a két keze pedig kezdett olyan hideg lenni, mint egy-egy jégcsap. De Anna mégsem szólt
közbe, sőt meg sem próbálta leállítani a testvérét – tudta, hogy ezzel csak elejét venné egy újabb
hívásnak kicsivel később. Így inkább megpróbálta behúzni két kezét a pulóver ujjába, kapaszkodott a
kagylóba, és udvariasan bólogatott. Vállpántos munkaruhája általában jó meleg volt, de most, ahogy
egy helyben üldögélt, kezdett átfázni.

– Szóval, miért is költöztél oda? – szólalt meg Laura, és úgy tűnt, sosem fogja megunni ennek a
kérdésnek az ismételgetését. – Te is tudod, hogy itt fent Yorkshire-ban sokkal alacsonyabbak az
ingatlanárak. És akkor közösen dolgozhattunk volna. Ami ezerszer élvezetesebb, mint egyedül
robotolni.

Anna mély levegőt vett, hogy újra elkezdje sorolni az érveit, és közben őszintén csodálkozott magán,
hogy honnan van még mindig ennyi türelme ehhez a témához.

– Nem szerettem volna olyan messzire menni, és Amberford különben is nagyon szép környék. Csak
egy ugrásnyira van Londontól. De ezt már annyiszor átbeszéltük.

Laura felsóhajtott.

– De úgy nem tetszik, hogy egyedül kell csinálnod mindent, ráadásul ilyen messzire tőlünk! Nem
örülök, hogy így elkapkodtad a vásárlást, ráadásul esélyem sem volt megnézni, mit vettél, mielőtt
meghoztad a döntést.

Ami azt illeti, ez jogos volt, és Annában feltámadt a bűntudat.

– Sajnálom, tényleg, de nagyon gyorsan kellett döntenem. Rengeteg érdeklődő volt még rajtam kívül.
Hihetetlenül jó áron kínálták.

– Mert készpénzzel fizettél – csapta le a magas labdát könyörtelenül Laura.

Most Anna sóhajtott.

– Tudom, és ez részben neked köszönhető. De ott volt az a másik fickó, és biztos, hogy neki adták
volna, ha nem írom meg azonnal a csekket a foglalóról. – Elhallgatott. – Elmondhatatlanul hálás
vagyok, Lo. Ha nem kapom meg tőled a kölcsönt, nem tudtam volna megvenni.

– Tudod, hogy örömmel adtam rá pénzt, ráadásul sokkal többet kapok tőled cserébe, mint bárki mástól
kapnék, csak egyszerűen nehezen tudom elfogadni, hogy te, ráadásul egyedül, vettél egy…

– Ezzel tisztában vagyok – vágott közbe Anna, a benne egyre növekvő feszültség ellenére kifejezetten



kedves hangon. – Pedig ideje lenne, hogy elfogadd. Tudom, hogy te vagy az idősebb, de én is
felnőttem már. Be kell látnod.

– Huszonhét évesen még nem…

– De igen.

– Nem úgy értettem. Persze hogy felnőttél már, de most csak ennyid van, ha úgy tetszik, ez a tőkéd, és
most kis részben az enyém is. Ez az örökséged.

– Én is tudom, hogy a pénzt nem a fogtündér hozta.

Anna égető vágyat érzett néhány ív papír, egy ceruza és egy asztallapnyi kemény felület után – sokkal
hasznosabban telne az idő, ha a beszélgetés közben skiccelhetne. Nem mintha ennyi fény elég lenne
hozzá. De érezte, hogy haszontalanul múlnak a percek, és ezt az érzést ki nem állhatta.

– Én csak annyit mondok – folytatta Laura –, hogy a nagyitól nem fogsz többet kapni. És könnyen
megeshet, hogy elvesztesz mindent, ugye tudod?

Reménytelennek tűnt a gondolat, hogy sikerülhet kényelmes pózt találni az egyre kényelmetlenebb
létrafokon.

– Én is ugyanabban a világban élek, mint te. És szoktam nézni a híradót is. Pontosan tudom, hogy az
ingatlanpiac helyzete inkább lent van, mint fent, de olykor ki lehet fogni jobb időszakot, te is tudod.
És, ha hiszed, ha nem, az elmúlt öt évet nem egy hegy tetején töltöttem.

Laura újra felsóhajtott.

– Attól tartok, egyszerűen csak féltékeny vagyok rád. Annyira élveztem, amikor közösen dolgoztunk a
spitalfieldsi házon.

– Az tényleg isteni volt – bólogatott Anna egyetértően. – De időközben nagylány lettem. Képzett
belsőépítész vagyok. Itt az ideje, hogy egyedül is próbára tegyem magam.

Mindketten hallgattak. Mikor újra megszólalt, Laura hangján érződött, hogy még mindig nem sikerült
őt egészen meggyőznie.

– Szóval mennyi pénzed is maradt? – kérdezte, ismét ingoványos talajra terelve a beszélgetést. –
Biztos, hogy nem fogsz tudni mindent egyedül csinálni, bármennyire ügyes is vagy, hiába van több,
mint elég kalapácsod, meg minden ilyesmi. Pedig tudod, mennyire lenyűgöz, hogy ennyire értesz
mindenhez. Ráadásul a jelzálogot is fizetned kell még.

– Kicsivel több jelzálogot vettem fel, mint szükséges lett volna, hogy fedezni tudjam belőle a…

– Ez nem hangzik túl ésszerűen.

– Mindenesetre arra gondoltam, hogy keresek mellé valami részidős munkát. – Anna igyekezett
lezárni a beszélgetést, mielőtt a nővére túlzottan belelendülne az érvelésbe. – És akkor legalább
megismerek néhány helybélit is.



– Tessék! Máris azért aggódsz, hogy egyedül leszel, holott ez az első éjszakád abban a házban! Adj túl
rajta minél hamarabb, aztán költözz ide mellém, hogy szemmel tudjalak tartani, míg a következőt
csinálod. Még az is lehet, hogy jó kis profittal jössz ki ebből az egészből. Esetleg megkereshetnéd azt
a fazont, akinek elhalásztad az orra elől, hátha még mindig…

– Laura, nem! Szeretem ezt a házat! És nem fogom eladni.

Mintha csak erre várt volna, Laura úgy csapott le, mint egy egerészölyv az apró áldozatára.

– Áhá! Tudtam! Beleszerettél a befektetésedbe. Végzetes hiba.

Anna átkozódott magában, amiért óvatlanul hagyta magát ellágyulni egy pillanatra, és így akaratlanul
is felfedte a gyenge pontját.

– Egy szóval sem mondtam, hogy beleszerettem – mondta, de érezte közben, hogy mentegetőzése
most gyenge lábakon áll. – Az, hogy szeretem a házat, nem jelenti azt, hogy beleszerettem. –
Elhallgatott, és az alsó ajkát harapdálva várta, vajon nővére elhiszi-e a hallottakat.

– Hát jó. – Úgy tűnt, Laura visszavonulót fúj. – De ígérd meg, hogy amint elkészül, eladod. Abból
sosem sül ki semmi jó, ha szerelmes lesz az ember.

– Tudom.

– Akár férfiba, akár befektetésbe – folytatta Laura vészjósló hangon.

– Ugyan már, Laura! Te és Will nem is lehetnétek boldogabbak egymással. A srácokkal együtt simán
kitehetnék a képeteket bármelyik kukoricapehely dobozára, mint „a tökéletes család” mintapéldányát!

Laura felnevetett, mert ezzel valóban nem lehetett vitatkozni.

– Tudom, de…

– Tökéletesen szabályos és fehér a fogsorotok, a hajatok csak úgy csillog, dús és selymes,
egészségesen táplálkoztok, és…

– Most nem Willről és a srácokról beszélgetünk – vágott közbe Laura határozottan.

– Tudom – felelte Anna –, de őszintén reméltem, hogy hajlandó leszel témát váltani. Hogy megy a kis
Edwardnak az ábécé?

– Anna!

– Jól van, jól van. Amúgy arra tényleg kíváncsi lennék, hogy Jacobnak még mindig abból a rémes
olvasókönyvből kell-e tanulnia.

– Már nem – felelte Laura, de ennél jobban nem volt hajlandó belemerülni a kérdésbe. – Szerencsére.
De visszatérve rád, és a szerelmedre…

Anna beletörődött az elkerülhetetlenbe.



– El sem tudod képzelni, hogy olyan okosan legyek szerelmes, mint te? – Will volt a tökéletes férj:
odaadóan szerette a családját, gondoskodott róluk, jóképű volt, és mindezek tetejébe, igazi
ezermesterként, mindenhez értett.

Laura egy pillanatra elhallgatott, talán mert átfutott a fején, hogy az igaz szerelem megtalálásához
éppen annyi szerencse kell, mint minden máshoz az életben, Anna pedig örült a szünetnek.

– Ezt most úgy mondtad, mintha menthetetlenül pattognék állandóan mindenen.

A vonal túlsó végén Anna némán bólogatott.

– Pedig én csak vigyázni szeretnék rád – folytatta Laura, nem tágítva a témától. – Mivel anya
mostanában csak Peterrel van elfoglalva, veled nem törődik, és fogalma sincs, miket csinálsz.

– Anyának az a dolga, hogy az újdonsült férjét rajongja körbe. Én pedig felnőtt ember vagyok. –
Ekkorra azonban már kezdett kételkedni ebben, köszönhetően Laura önbizalom-romboló hadjáratának.

– Természetesen éppenúgy beleszerethetsz az igazi férfiba, mint ahogy én tettem. Persze csak miután
lecsekkoltam őt – tette hozzá Laura, de végre hallani lehetett a hangján, hogy mosolyog.

– Ez a beszéd. Ígérem, hogy egyeztetni fogok veled, mielőtt bárkihez is feleségül mennék. Hopp, csak
nem a fiúkat hallom a háttérben? Szerintem menned kellene, Laura. – Anna soha nem örült ennyire
annak, hogy a fiúk kiabálnak.

– Attól tartok, igazad van. Majd hívlak nemsoká megint!

– Már most várom – felelte Anna, és közben gyorsan felfelé pillantott, hogy le fog-e szakadni a
plafon. Aztán helyére tette a kagylót, és a készüléket jó mélyre dugta a falmélyedésben. Füllentett,
nem vitás, de nem tehetett másképp – nyugtatta a lelkiismeretét, miközben lekászálódott a létráról. És
nem igaz, hogy nem szerethetsz bele abba, amit éppen csinálsz, máskülönben hogyan is tehetnél meg
érte mindent? Úgy igazán, szívből? Az pedig, hogy beleszeressen az Igaziba, eleve képtelenség.
Három éve sikerült beleszeretnie a lehető legrosszabba, és hiába tudta végig, hogy nem ő az, akire
várt, az érzelmeit nem tudta befolyásolni. Az egyik oka – ha nem éppen az oka –, amiért éppen ezt a
házat nézte ki magának, pontosan ez volt: emlékezett, hogy Max anyja itt lakik, vagy legalábbis a
közelben. És ez jó előjelnek tűnt.

Elfújta a gyertyát, aztán óvatosan a helyére támasztotta a létrát, ami jelenleg a lépcsőház szerepét
töltötte be ebben a lépcső nélküli kis házban. Néha hagyta, hogy elragadja a képzelete, és látta magát,
amint megismerkedik Max anyjával, vagy épp abban a furcsa helyzetben, ahogy véletlenül
összetalálkoznak Maxszel, mikor ő leugrik az anyjához hétvégére. Ezektől a képtelen gondolatoktól
mindig nevethetnékje támadt, de leginkább önmagán nevetett: ha valaha véletlenül tényleg
összetalálkoznak majd, szinte biztos, hogy rajta kezeslábas és sáros csizma lesz – és noha nem volt
egy körömcipős-műszempillás alkat a képzés alatt sem, azért a mostani öltözködése még az akkori
farmer-pulcsi kombinációkat is messze alulmúlja.

De hiába, a szíve már akkor lángra lobbant, és azóta sem aludt ki a tűz, sőt: éppen olyan nagy lánggal
lobogott, mint amikor Max vendégelőadó volt a főiskolán.



Annyira tipikus: a szenvedélyes és sármos fiatal építész, akire nem lehetett nem odafigyelni, és ő,
mint a lelkesen jegyzetelő diákok egyike. Anna akármekkora összegben kész lett volna fogadni, hogy
nem ő volt az egyetlen, akit elvarázsolt a férfi sármja, hisz annyira lendületes és élettel teli volt – ő is,
az előadásai is. Nem volt az a szabályosan jóképű típus, de a személyisége olyan átható volt, hogy a
külső egyáltalán nem számíthatott. Ám Anna szerencsére senkinek sem beszélt soha a vonzalmáról,
különösen nem a nővérének. Nem szeretett volna idejekorán szembesülni azzal, hogy Max esetleg
megdöntötte már az összes lányt a főiskolán, csak őt hagyta ki valamiért. Aztán a végzős bálon
egészen váratlanul történt valami: Max őt szemelte ki többek közül, és felkérte táncolni. Amikor az
est a vége felé járt, Annának indulnia kellett, mivel többen osztoztak a taxin hazafelé. Arra viszont
éppen volt még idő, hogy Max gyorsan lefirkantsa a számát egy cigisdoboz hátuljára. „Hívj fel”, ezt
súgta Anna fülébe, miközben átadta.

Ezután nem is volt kérdés, hogy Anna ezt fogja tenni, bár már maga a gondolat sokkal ijesztőbb volt,
mint a záróvizsga összes modulja együttvéve, csakhogy elkapott valami kemény vírust, ami aztán
napokra ledöntötte a lábáról. Amikor végre elég jól érezte magát ahhoz, hogy elvánszorogjon a
patikába, az utca túlsó felén észrevette Maxszet – egy nővel. Hazarohant, és miszlikbe tépkedte a
cigisdobozt, aztán a biztonság kedvéért elégette a darabkákat. Néhány nappal később, amikor felépült,
tehát végre nem kellett minden egyes lélegzetvételért megküzdenie, rádöbbent, mekkora marhaságot
művelt. A nő lehet, hogy csak egy jó barát volt, semmi több, vagy lehetett akár a testvére, és az egyik
kollégája is. És azóta nem volt olyan nap, hogy ne bánta volna rettenetesen a pillanatot, amikor
elégette a férfi telefonszámát.

Míg ezt átgondolta, átsétált a vízforralóhoz és a kenyérpirítóhoz – a házban csak egyetlen olyan hely
volt, ahova be lehetett őket dugni. Volt mellettük egy mosdótál is, kézmosáshoz – egyszóval jelenleg
ez jelentette a konyhát. Hogy megnyugtassa az összes hivatalos szervet, akik mind illetékesek voltak a
ház adásvételében, a helyén hagyta a kissé lepukkant tűzhelyet és az összevissza karcolt mosogatót,
míg vissza nem fizeti a jelzálog teljes összegét. Nagy szerencséje volt, hogy a címnek és az aránylag
alacsony összegű kölcsönnek köszönhetően a hivatalban nem tartották szükségesnek, hogy kijöjjenek
és megtekintsék az ingatlant. Így a pénze biztonságban volt, és nem fenyegette az a veszély sem, hogy
egy bármilyen hivatalnok rajtaütésszerűen megjelenik a bejárati ajtó előtt.

Nem mintha a jelzálog összege megnyugtatóan kicsi lett volna, épp ellenkezőleg: ijesztően sok
számjegyből állt, de az építésztársaság oldaláról nézve valóban elenyészőnek tűnhetett.

Míg a teavíz forrt, kiöntötte az utolsó csepp tejet is a bögréjébe, és közben erőnek erejével próbálta
kiűzni gondolataiból a férfit, akit már három éve nem látott. Ehelyett inkább azon próbált
gondolkodni, vajon mennyi ideje lehet még hátra, mielőtt Laura fogja magát és aranykezű, mindenhez
értő férjét, és meglátogatja őt itt, hogy „ráncba szedje”.

Anna nagyon szerette a nővérét, és amikor együtt éltek egy darabig, nem is volt köztük semmi gond.
De mióta nem Laura óvó tekintete előtt zajlott az ő szerelmi élete, és nem szólhatott bele, hogy Anna
mit vegyen fel, meg úgy általában: mióta nem anyáskodhatott felette, nem volt túlzás „pattogásnak”
hívni, amit sokszor művelt. Hát még ha tudná, hogy Anna hol tervezi eltölteni az első éjszakáját saját
kis otthonában – befektetésében, javította ki magát gyorsan –, biztos nem tudná megállni rosszallás
nélkül. Kizárt dolog, hogy a felfújható matracot és a hálózsákot normális dolognak tartaná, pláne nem
megfelelő ágynak, pedig Anna még takarókat is készített elő, hogy magára húzza őket, ha nagyon
lehűlne az éjszaka. Ugyanakkor tény, hogy Laura támogatása nélkül még több pénzzel terhelték volna
meg a házat.



Egyébként pedig biztos volt benne, hogy Laura nem gondolta komolyan a szerelembe esős részt,
legalábbis ezzel a házzal kapcsolatban biztosan nem. Hiszen annyira gyönyörű, és ha ő is látná,
bizonyos, hogy nem csodálkozna az érzésein! Bár még szebb lehetne, ha le lenne parkettázva, lenne
benne lépcső, normálisan felszerelt konyha és fürdőszoba. De az előző tulajdonosok mindent
szétromboltak, vagy azért, mert nem volt elég pénzük, vagy talán élvezetből. Az ingatlanos
mindenesetre elég sokatmondó arccal mesélt róluk.

Ami azt illeti, Anna legalább egy hétig minden éjjel álmatlanul forgolódott az ágyában miattuk, mivel
várta az ellenőrző mérnök beszámolóját a ház állapotáról. Biztos volt benne, hogy a fickó találni fog
valami hatalmas hibát: hiszen oka kellett legyen annak, hogy az előző tulajok ilyen „fantasztikusan
rettenetes állapotban” próbáltak megszabadulni a háztól – idézte fel az ingatlanos szavajárását. Mikor
kiderült, hogy nincsen szó semmilyen rejtett hibáról, Anna úgy gondolta, ennek egyedüli oka az lehet,
hogy alig maradt a házban valami, ami gondot okozhatna – és ami van, abban is perceg a szú, rohad a
penésztől, vagy egész egyszerűen el van korhadva. A földszint padlójának burkolatát teljesen
felszedték, itt-ott maradt ugyan néhány padlódeszka, de inkább csak mutatóban. Nem volt lépcső, sőt
az egész lépcsőszerkezet hiányzott, így az emeletre csakis létrán lehetett felmászni. Odafent legalább
volt padló, nem volt viszont fürdőszoba. Legeslegfölül az a kis padlásszoba pedig (amit Anna a
képzeletében fényárban úszó, csodálatos hálószobás-fürdőszobás-öltözőszobás lakosztálynak látott)
akár száz évvel ezelőtt is épülhetett volna, annyira lepusztult volt. Eleinte azt tervezte, hogy itt fent
alszik majd, hiszen odalent alig fért el a sok csomagtól, de most rádöbbent, hogy kifejezetten jólesik a
tárgyak között lennie. Arról nem is beszélve, hogy ha esetleg tűz ütne ki a házban, ott aztán észre sem
tudná venni jó darabig a dolgot, ha pedig a lángok már felcsapnának addig, onnan nem menekülhetne
ki sehogyan sem. A biztonság kedvéért egyik első dolga volt beszerelni egy füstérzékelőt – így történt,
hogy mire Laura figyelmeztette rá, már volt egy működő készüléke.

De hát éppen ennek az állapotnak köszönhette, hogy ilyen olcsón jutott hozzá a házhoz – az ár messze
alulmúlta az ország valamennyi ingatlanáét, nem is beszélve az amberfordiakról.

Több házikó állt vállvetve szorosan egymás mellett ebben az utcában, nem messzire a főúttól. Kis
járda vezetett el közöttük, kertjeik mind a városka felé néztek. Amikor épültek ezek a házak,
kertjeikben még zöldséget termesztettek, tehát nem egyszerűen napozásra, vagy egyéb haszontalan
tevékenységre használták őket. Ráadásul – Anna nagy örömére – nem volt sem kerítés, sem sövény
egyik telekhatáron sem, ettől Anna csodálatosan szabadnak érezte magát, ha kisétált a házból. Laura
erre biztosan azt mondaná, hogy a nyitott kert tutira leviszi majd a ház értékét. De nem messze a
házsortól, volt egy apró, zárt kert, ha pedig olyan család költözne be, ahol a gyerekeknek nagy a
mozgásigénye (tökéletes példa erre a két unokaöccse), csupán pár percnyi séta volt a gondozott, már
messziről csalogató játszótér. A városkában templom, iskola és pub is volt, takaros vonatállomására
pedig közvetlen járatok érkeztek a környező nagyvárosokból – mindent összevetve kifejezetten vonzó
környéknek tűnt. Még saját bolttal és postával is büszkélkedhetett, sőt: nem egészen a
városközpontban, de attól csupán néhány percnyire volt egy kínai étterem, ahol vettek fel rendelést
elvitelre is.

Azzal viszont egyet kellett értenie, hogy két hálószoba elég kevés, és ez okozhat majd gondot, amikor
piacra kerül a ház – szinte hallotta, ahogy Laura ezt aprólékosan kifejti neki, így már előre felkészült a
védőbeszéddel: valóban nincs több hálószoba, de épp ettől lesz ideális nyaralója vagy második otthona
valakinek. Noha őszintén szólva nem örült volna neki, ha ilyen szándékkal veszi majd meg leendő



tulajdonosa: a hétvégi házakkal teli városok hét közben konganak az ürességtől, és az semmiképp nem
vidám látvány.

Mivel még egyik szomszédjával sem találkozott, úgy érezte, eljött az ismerkedés ideje: besötétedett,
és ilyenkor a házakban egymás után kapcsolják fel a villanyt, hogy kivilágított akváriumként
betekintést engedjenek a járókelőknek. Nem mellesleg az is kiderül, melyik házat lakják állandó
jelleggel, és melyik üres. Különben is el kell ugrania még a boltba néhány dologért: tökéletes alkalom
egy kis diszkrét kíváncsiskodásra.

Nagyon furcsa érzés volt ilyen közel sétálni az ablakok előtt – és noha nem tudta megállni, hogy be ne
kukucskáljon, tényleg csak futó pillantásokat vetett rájuk. Újfent megörült annak, hogy a sorvégi ház
az övé (a nővérének majd úgy adja ezt elő, hogy a szélén lenni sokkal szabadabb, mint két oldalról
házakkal határoltan), így az ő – jelenleg építkezési területként funkcionáló – otthonába sokkal
kevesebben pillantanak majd be.

Közvetlen szomszédja egyértelműen állandó lakosnak tűnt. Anna hallotta a kiszűrődő gyerekzsivajt,
és minden szobából áradt ki a fény. Miközben elhaladt a konyhaablak előtt és bepillantott, azonnal
láthatta, hogy feltevése helyes volt: a pult ki sem látszott a mosatlan gyerektányéroktól. Anna nővére
rettenetesen rendszerető volt – ha valamin, ezen állandóan tudtak vitatkozni. Nem lett volna jó egy
hasonlóan rendmániás családanya közvetlen szomszédjának lenni.

A következő ház nagy eséllyel lehetett hétvégi, de az is elképzelhető, hogy a tulajdonosa még nem ért
haza a munkából: programozó lehet, valószínűleg. A függönyök nem voltak behúzva, de odabent
sötétség honolt. Anna csak a feltehetőleg igen drága eszközökkel berendezett, stílusos és modern
konyha körvonalait tudta futólag kivenni.

Ennek a szomszédjában egy idős hölgy élt, ehhez nem férhetett kétség. Az ablakpárkány zsúfolt volt a
porcelándíszektől, melyek mögött a függöny már gondosan le volt húzva. A tornácon macska üldögélt,
aki feltűnően nem nézett Anna felé, és büszke tartásán látszott, hogy még nem szavazott bizalmat az
új jövevénynek.

Az utolsó házon, ami mellett elhaladt – valójában a sor legelső háza volt ez –, látszott, hogy csak
hétvégi háznak használják. A karácsonyi díszeket még mindig nem vették le róla, holott már messze
március közepén jártak. Az ízléses dekoráció minőségét tekintve Anna arra a következtetésre jutott,
hogy a tulajdonosok valószínűleg nem hanyagságból hagyták kint a díszeket, egyszerűen valamelyik
meleg országban tölthették az ünnepeket, és még nem tértek vissza.

Összességében tehát elmondható, hogy az öt házból három – esetleg négy –, a sajátját is beleszámítva,
állandóan lakottnak tűnik, ami, tekintve a méretüket, igen kielégítő arány.

A boltajtó feletti kis csengő barátságosan csilingelt. Nem volt hatalmas ABC, csupán néhány sor polc
futott benne, valamint egy rövid sajtpult. A kassza mögött álló férfi épp keresztrejtvényt fejtett.
Amikor Anna belépett, felnézett és elmosolyodott.

– Jó estét!

– Jó estét.



– Segíthetek?

– Köszönöm, magam is elboldogulok majd – felelte Anna kissé szégyenlősen. A londoni
hipermarketek arctalan forgatagához volt szokva, ahol legfeljebb valamelyik eladót szólítja meg az
ember, ha eltéved a sorok között.

– Hogyne. Ha esetleg nem talál valamit, csak szóljon bátran. Most költözött ide, ugye? – kérdezte pár
pillanattal később, amikor Anna már elkezdte megtölteni a kosarát.

– Pontosan. Szükségem van néhány alapvető élelmiszerre.

– A Brikett közben lakik, jól sejtem?

– Igen. Honnan tudja? – Ehhez a közvetlen légkörhöz, úgy tűnik, minél előbb hozzá kell majd szoknia.

A kereskedő szélesen elmosolyodott.

– Hát, nem kellett hozzá Poirot-nak lenni. Hallottuk hírét, hogy a házat egy fiatal nő vette meg, és
maga nyilvánvalóan munkaruhában van, valamint ki más jöhetne vásárolni zárás előtt az évnek ebben
a szakában, akit én nem ismerek?

Most Anna mosolyodott el.

– Attól tartok, ebben van valami igazság.

– Ne aggódjon, nem szokás errefelé a kotnyeleskedés, aki pedig mégis kíváncsi egy kicsit, az is a
legnagyobb jóindulattal van mindenki iránt.

Anna kipakolta a futószalagra a kosár minden tartalmát, hogy a férfi beüthesse azokat egyenként a
gépbe.

– Biztos vagyok benne – felelte.

Az úton hazafelé rendkívül meg volt elégedve. A boltban ugyan nem lehetett kapni friss húsárut, sem
halat, de minden egyéb tekintetben kielégítő volt, és meg tudott venni mindent, amire szüksége
lehetett. A nagyobb város, Stroud pedig biciklivel hamar elérhető. Amberford továbbra is tökéletesnek
tűnt, megérte beleszeretni – ha pedig gondot okozna, hogy nincs kocsija… Hát ráér majd akkor
gondolkodni ezen, ha szüksége lesz rá.

Miközben lassan közeledett a házához, észrevette, hogy a szomszéd ajtó előtt egy fiatal nő áll, és
gondterhelt arccal néz körül. Anna örült, hogy látja, mivel kíváncsiságát már korábban felkeltette a
tornác ablakpárkányán díszelgő, precízen növekvő sorrendbe állított három pár apró gumicsizma.
Szégyenlősen elmosolyodott, de erőt vett bátortalanságán, és közelebb lépett. A nő visszamosolygott
rá, de látszott, hogy még mindig a gondolataiba van merülve.

– Szia – köszöntötte. – Te költöztél be az ötösbe? Nagyon bátor dolog volt! Nincs is leparkettázva, jól
tudom? Már terveztem, hogy áthívlak, nyugodtan zuhanyozz nálunk, de az a gond, hogy jelenleg mi
sem tudunk élni ezzel a luxussal. Épp a vízvezeték-szerelőt várom. Azt ígérte, kettő előtt itt lesz, de
attól tartok, ma már nem fog felbukkanni.



– Ez nem hangzik túl biztatóan, mi történt? – kérdezte Anna.

Meghallhatták a hangját, mivel időközben három aprócska kisfiú feje bukkant ki a nő mögött, és
kíváncsi tekintettel méregették azt, akivel az édesanyjuk beszélget.

– Eldugult a lefolyó – grimaszolt a nő. – Kihúztam a dugót, és nem történt semmi. A kád meg tele van
a hideg, szappanos vízzel. Ha ez a három nem tud lezuhanyozni este, háromszor olyan hosszú idő őket
ágyba dugni. Ráadásul mintha egyre büdösebb lenne a víz.

– Hát, lehet, hogy tudok segíteni – mondta Anna.

A nő arca felragyogott az örömtől.

– Komolyan? Hogyhogy?

– Van egy kis jártasságom az építkezésben, amire szükségem is lesz, elnézve a házban uralkodó
állapotokat, de, ami a lényeg, hogy van megfelelő szerszámom is a duguláselhárításhoz. Gyorsan
beugrok érte, és áthozom. Persze csak, ha szeretnéd – tette hozzá.

– Hát persze hogy szeretném! Felteszek egy kanna vizet forrni. Vagy esetleg bornak jobban örülnél?

Anna válaszként boldogan rámosolygott.

– Egy perc, és itt vagyok.

Ennél végül egy kicsivel tovább tartott, amíg Anna megtalálta a megfelelő szerszámot. Régi jó
ismerősként üdvözölte őt, hiszen a nővérével rengetegszer volt rá szükségük a spitalfieldsi ház
felújításánál. Amikor visszaért a szomszéd házhoz, bekopogott az ajtón, és belépett. Odabent kellemes
kupleráj fogadta.

– Egyébként Chloe vagyok – mutatkozott be a nő.

– Anna.

– Ők pedig Bruno, Tom és Harry. Kettő-, négy- és hatévesek, csak fordított sorrendben.

– Sziasztok – köszönt Anna, és kicsit zavarban volt a fiúk élénk, kíváncsi tekintetének kereszttüzében.
– Nálam van a szerkentyű, megmutatjátok, hol a dugulás?

Mindannyian felvonultak az emeletre a szűk és kanyargós lépcsőn, ahol a fürdőszoba és a fiúk szobája
volt. A kicsik megragadták a kezét, és a fürdő felé húzták.

– Már két napja nem fürödtünk! – dicsekedett a legidősebb, akit talán Brunónak hívtak, de az is lehet,
hogy az ő neve volt Harry.

– A férjem nincs itthon – magyarázta Chloe. – Mindig akkor megy el, amikor beüt a krach.

Anna egy eldugult lefolyót nem tartott ekkora tragédiának, de tökéletesen megértette Chloe anyai
nézőpontját. Felhajtotta mindkét kezén a ruha ujját, amennyire csak tudta – szemmel láthatólag nem



elég magasra, de nem ment feljebb.

– Mit szólnátok hozzá, ha odalent várnátok meg, amíg én végzek a munkával? – kérdezte a fiúktól. –
Az a helyzet, hogy neki kéne vetkőznöm a művelethez.

– Szeretnénk nézni – jelentette ki az egyik fiú.

– Igen, szeretnénk – tette hozzá a másik.

Anna felsóhajtott.

– Hát jó.

Kikapcsolta a mellrész csatjait, és óvatosan kihámozta magát a két pulóverből, amiket a hosszú ujjú
pólója fölé húzott. Szerencsére a póló ujját már kellően magasra fel tudta tűrni. Mélyen belenyúlt a
hideg, habos vízbe.

– Akkor kezdjük. Ideadnád a pumpát, kérlek?

– Ez annyira király – sóhajtott fel Bruno.

– Olyasmi – mondta vacogva Anna. – Csak eléggé hideg.



Második fejezet

Amikor a kád végre kiürült, Chloe gyorsan kisikálta, majd újraengedte vízzel, és aztán lement a
konyhába, hogy vacsorát készítsen, Anna pedig kényelmesen elhelyezkedett a fürdőszoba padlóján, és
nekiállt mesét olvasni a három lurkónak. Nem volt szokatlan számára ez a helyzet, hisz Laurának is
volt két kisfia, ráadásul ő maga is kifejezetten élvezte a mesét, amit a fiúk választottak. Amikor nem
sokkal később észrevette, hogy a legkisebb feje le-lecsuklik, és a többiek is laposakat pislognak,
gyorsan kikapta őket a vízből, egyesével törülközőbe csomagolta mindet, majd az anyai felszólításnak
eleget téve leküldte az immár patyolattiszta fiúkat a földszintre, hogy a tűz mellett üldögélve kicsit
átmelegedjenek.

Miután kipucolta a kádat, összeszedte a játékokat és minden tőle telhetőt megtett, hogy felszárítsa a
csempéket, ő is elindult lefelé a konyhába, ahol a három pizsamás tömte magába a spagettit
húsgombóccal.

– Kicsit lezserebb tempót tartunk, amikor a férjem nincs itthon – magyarázta Chloe. – Tudom, hogy
ésszerűbb lenne először megetetni, és utána lecsutakolni őket, de ahogy a legtöbb ésszerű dologgal,
ezzel is az a baj, hogy csak ritkán jön össze. Nagyon kedves tőled, hogy olvastál nekik fürdés közben.
Nekem sosem jutott volna eszembe.

– Vannak unokaöccseim, és egyszer hármasban maradtam velük egy hétvégére. Ott fedeztem fel, hogy
ez nem egy utolsó ötlet, és ráadásul fogorvososat is játszottunk.

– Az micsoda? – kérdezte Chloe, és közben átnyújtott Annának egy pohár bort.

– Felváltva le kellett feküdniük a nővérem ágyára, az olvasólámpát feléjük fordítottam, mondtam,
hogy „Szép nagyra nyisd a szááád!”, az á hangot hosszan elnyújtva és szép nagyra nyitott szájjal,
közben pedig gyorsan megmostam a fogukat.

Chloe elkerekedett szemmel a fiaira nézett: az egyikőjük épp egy szál spagettit szívott fel a szájával, a
tészta paradicsomszószos vége a lendülettől felcsapódott az orráig, és jól összemaszatolta.

– Ez egyszerűen zseniális ötlet!

Anna felnevetett.

– A nővérem nem volt ennyire elragadtatva tőle, pláne, amikor beleszáradt fogkrémet talált a düftin
ágytakarójukon, de annyira boldog volt, hogy mindhárman épen és egészségesen túléltük a hétvégét,
hogy egy szót sem szólt érte.

– Azt hiszem, rendkívül fogom élvezni, hogy te lettél a szomszédunk, Anna.

Míg Chloe odafent kipróbálta az újonnan tanult fogmosási technikát a fiúkon, Anna bepakolt a
mosogatógépbe, feltörölte az asztalról a spagettivacsora maradványait, aztán újra megterített
kettejüknek. A világ minden kincséért sem vallotta volna be, főleg nem a nővérének, de ő is éppen
annyira örült, mint Chloe, hogy ilyen vidám, barátságos család él a szomszéd házban. Így sokkal



könnyebb lesz elviselni a magányt az építkezés alatt.

Chloe nemsokára visszajött a konyhába, és lerogyott az egyik fotelbe.

– Hihetetlenül kimerítő dolog őket ágyba imádkozni. Ez mindig Mike feladata, amikor itthon van.
Mármint a férjemé – tette hozzá.

– És most elutazott? – kérdezte Anna.

– Ühüm. Tanácsadó mérnök, és sokszor kell külföldre mennie. De most már hamarosan hazajön, bár
sosem lehet tudni, meddig húzódik el egy-egy munka. Mindig mentem vele, mielőtt a gyerekek
megszülettek.

– És nem hiányzik az utazás?

Chloe nem válaszolt rögtön, átgondolta a kérdést.

– Nem különösebben, legalábbis van, ami egyáltalán nem. Mike persze nagyon hiányzik ilyenkor, de
az utazással járó hercehurca nem olyan nagy élmény. Én mindig irodai munkákat végeztem, és elég
nehéz volt állást szerezni úgy, hogy mindenki tudta, csak ideiglenesen tudom betölteni a pozíciót.
Mike-kal is így találkoztunk – tette hozzá, és a régmúlt emlékétől huncutul megcsillant a szeme. –
Ugyanabban az irodában dolgoztunk. Reggel összefutottunk, délben elmentünk ebédelni, és vissza sem
mentünk. Iszonyatos nagy lelkiismeret-furdalásom volt persze, mert úgy általában mindig komolyan
vettem a munkámat.

Anna felnevetett. Habár Chloénak be nem állt a szája, nagyon viccesen mesélt, és nyilvánvalóan sok
olyan dolgot tudott, aminek Anna később még a hasznát veheti.

– És mióta éltek itt?

– Bruno, a legidősebb még csecsemő volt, amikor ideköltöztünk. Nagyon tetszett a környék, ideális
volt számunkra. Most, két újabb babával később, mintha már kicsit zsúfolt lenne a ház. – Álmosan
elmosolyodott. – Töltenél még nekem egy gyűszűnyi bort, ha szépen megkérlek?

Anna készségesen nyúlt az üvegért.

– Nem mintha alkoholista lennék, vagy ilyesmi, legalábbis legjobb tudomásom szerint nem vagyok az,
de annyira örülök, hogy most van társaságom, egyedül pedig sosem iszom. – Chloe kortyolt egyet a
borából, majd ott folytatta, ahol az előbb abbahagyta. – Szívesen elköltöznénk egy nagyobb házba, de
most nem engedhetjük meg magunknak, épp csak kijövünk abból, amit Mike megkeres.

– Nekem egyáltalán nem tűntök anyagilag lepukkantnak, ha szabad így fogalmaznom – mondta Anna.

Chloe elnevette magát.

– Ennek örülök! Ha az embernek nincs pénze, hamar hobbit csinál a dologból, ugyanis nincs más, ami
ennyire találékonnyá fejlesztené az embert. – Kipattant a fotelből, és átment a szoba túlsó felére. –
Látod ezt az asztalt?



Anna bólintott. Még kis olvasólámpa is állt rajta.

– Pelenkásdobozok, csak letakartam egy terítővel. De nehogy megnézd közelről, az egyik oldala nincs
beszegve.

– Az igen! Szerintem remek ötlet – mosolygott Anna.

Míg állt, Chloe gyorsan lehajtotta az utolsó korty bort.

– Teszek fel forrni vizet. Mike szülei szerint rettenetes perszóna vagyok. Ők nem tartják olyan remek
ötletnek, ha valaki kartondobozokból tákol magának bútort.

– Szerintem továbbra is az, bár én inkább valami tartósabból szoktam barkácsolni…

– Mert nálad valószínűleg nem áll hegyekben a kartondoboz.

– Ez igaz.

Chloe összeráncolt szemöldökkel révedt újra a múltba.

– Valaha vászonpelenkát használtam, de három gyerek mellett ez… Na mindegy, kávét, teát, vagy
esetleg forró csokit?

– Kávét, köszönöm.

– És felnőttsütit?

– Nem tudtam, hogy a sütik is nőnek, azt hittem, azok tartják a szabványméretet, hogy beférjenek a
dobozukba.

Chloe jót nevetett.

– Szeretem a humorodat. Úgy értettem, olyan sütit, amit eldugok a fiúk elől, mert túl drága. Csak
akkor kaphatnak belőle, ha jók voltak.

– És miért éppen ide költöztetek? Itt éltetek előtte a közelben valahol? – kérdezte Anna.

– Többé-kevésbé félúton vagyunk a két nagyszülő között – magyarázta Chloe, miközben kitöltötte a
teát. – Ami néha persze fárasztó, de én már gyerekként is nagyon sokszor nyaraltam errefelé, és
mindig szerettem a környéket. Meg kell mondjam, noha az ingatlanok ára szemérmetlenül magas
errefelé, nagyon jó itt élni.

– Ezt örömmel hallom. – Anna kikászálódott az alacsony karosszékből, amiben eddig ült, mert
elkezdett fájni tőle a háta, és keresett valami kényelmesebbet a nappaliban.

– Hát igen, minden van itt, amire az embernek szüksége lehet – szólt ki neki Chloe a konyhából. –
Gyönyörű a táj, a kilátás… Remek az általános iskola, vannak ovisfoglalkozások a városban, meg
minden. A boltot és a postát nyilván ismered már, de szombatonként isteni piac is van a közelben, és a
városban is. A pubban nagyon finoman főznek, és van kínai is…



– Azt tudom. A házam összes falán az ő menüjük a tapéta jelenleg.

Chloe mosolyogva kotorászott az egyik polcon, a felnőttsütiket keresve.

– És van egy csomó barátunk is, tényleg nem messze, babakocsival rövid séta, ami baromira kapóra
jön, ha összejövünk egy vacsorára: még részegen tántorogva is viszonylag hamar haza lehet érni
éjfélig, hogy felszabadítsd a babysittert. – Chloe hirtelen elhallgatott, és a szája elé kapta a kezét. –
Sajnálom! Ez csak úgy kiszaladt a számon. Néha előfordul. Mike mindig rám szól, ha sokat beszélek,
de most, hogy nincs itthon, annyira hiányzik esténként a felnőtt társaság! Nyugodtan állíts le, ha túl
sok vagyok.

Anna kuncogott.

– Isten ments! Ha te nem lennél, most odaát búslakodnék egyedül. De te befogadtál: etettél, itattál,
vakargattál…

Chloe megdöbbenve nézett rá.

– Azt talán mégsem.

– A bor teszi, azt hiszem, kicsit becsíptem, de elmondhatatlanul élvezem. Köszönöm – mosolygott
boldogan Anna. Vidám napok várnak rá így, hogy Chloe lakik a szomszédban, aki kedves és vidám,
szeret viccelődni, és a jelek szerint mindent tud a környékről. Egyre biztosabban érezte, hogy okos
dolog volt megvásárolni a házát.

– Tessék, itt a kávéd – nyújtott át Chloe egy bögrényi feketét. – Tejet? Cukrot? És tessék venni a
süteményből is.

Míg Anna megízesítette a kávéját, Chloe befészkelte magát a kényelmetlenül alacsony karosszékbe, a
süteményes tányért pedig letette kettejük közé a padlóra – sehol máshol nem fért volna már el. Aztán
Anna felé fordult.

– Nem fogsz félni egyedül aludni abban az üres házban?

– Nem hinném – felelte Anna. – De az az igazság, hogy még sosem éltem egyedül, úgyhogy nem
tudom. Lehet.

– Én reménytelenül féltem ilyenkor mindig, mielőtt megszülettek a fiúk.

– Miért, most ki mentene meg benneteket, ha jön a mumus?

Chloe felnevetett, és megrázta a fejét.

– Senki, de mégsem vagyok egyedül, és ez is valami. Kéne neked egy kutya.

– Kutya? – Ez nem tűnt túl praktikus ötletnek egy olyan aprócska házban, mint az övé, ahol ráadásul
jelenleg építkezés zajlik.

– Ühüm. Nekem biztosan lenne, ha nem ilyen zsúfoltan élnénk, és persze ha nem lennének a gyerekek.



Anna körülnézett a szobában.

– Észrevettem már, hogy tele van a szoba agaras képekkel.

Chloe lelkesen bólogatni kezdett.

– Szerintem én vagyok az egyetlen az Agármentő Alapítványnál, akinek nincs és nem is volt agara
soha. Ismerek egy nőt, akinek négy is van.

– Jesszusom. – Anna nem volt benne biztos, hogy ez épeszű dolog-e.

– Bizony – folytatta Chloe izgatottan. – Rendkívül könnyű őket tartani. Napközben leginkább
alszanak, és alig kell nekik egy kis testmozgás.

– Értem – felelte Anna, noha ezt nehezen hitte el.

– Ami azt illeti, van is most egy kutya, akinek sürgősen befogadóra lenne szüksége.

– Csak nem? – kérdezte Anna nem titkolt pánikkal a hangjában. Tökéletesen egyértelműnek tűnt,
merrefelé halad a beszélgetés.

– Ühüm. Egy gyönyörű, barna kislány. A gazdájának el kell mennie, és ha nem sikerül neki vagy
nekünk otthont találni szegénynek, mármint a kutyusnak, nem is tudom, mi lesz vele.

– Nálad nem lakhatna el egy darabig? – Anna egyre jobban érezte a közelgő veszélyt. – Csak amíg a
nő vissza nem jön a nyaralásból?

Chloe magasra húzott szemöldökkel meredt rá.

– Láttál te már valaha agarat? Hatalmas állatok! Ez a ház már így is alig tartja egyben magát a sok
cucctól. Kizárt dolog, hogy elférne itt egy kutya, pláne egy agár.

– Hát, attól tartok, hozzám sem jöhet. A padló nincs leburkolva, csak egy helyen van áram a házban,
és meleg víz sincsen – magyarázta Anna.

– Pontosan ezért kéne neked egy kutya, hogy egy kicsit otthonosabbá tegye a házat – vitte be az első
találatot diadalmasan Chloe.

– Éppen hogy nem, hiszen…

– Most őszintén – duruzsolta hízelgő hangon Chloe. – Csak egypár napra fogadd be, hogy kipróbáld,
milyen érzés. Ha pedig összebarátkoztok, biztos vagyok benne, hogy az örökbefogadást intéző
ellenőrök szíve is meglágyul majd, és megengedik, hogy végleg megtartsd.

– A nővérem infarktust kapna, ha befogadnám! – Ami azt illeti, Annát is kiverte a víz, még az
örökbefogadás gondolatára is.

– Neki ehhez nincs sok köze, nem igaz? – kérdezte Chloe egy kissé összezavarodva.



– Valóban nincs, de ez nem gátolná meg őt abban, hogy részletesen ki ne fejtse a véleményét, amit
nekem kellene végighallgatnom. Már azon is teljesen kibukott, hogy tőlük ilyen messze vettem házat.

– Pedig fantasztikus befektetés, nem?

– Hogyne, de nem szerette volna, hogy nélküle vágjak bele. Az előző projektünkben együtt újítottunk
fel egy házat Spitalfieldsben. Nagyon jól sikerült, és a lehető legmagasabb piaci árat sikerült
megkapnunk érte, ezt a mostanit pedig annak a bevételéből tudtam megvenni és fogom felújítani.
Vagyis remélem, hogy legalább a felét fedezi a bevétel, és nem kell majd túlköltekeznem.

– A mindenit, és mindezt teljesen egyedül. Jól gondolom, hogy egymagadban vágtál bele? Vagy van
barátod?

– Nincs.

– Hihetetlenül bátor lány vagy.

Anna örömmel hallotta, hogy Chloe bátornak tartja őt, noha őszintén szólva ritkán érezte magát annak.
Laura inkább vakmerőnek tartotta ezt a lépését, és legtöbbször ő is ezt érezte jogos jellemzésnek.
Újabb csokis keksz után nyúlt, és ekkor pillantása az órájára esett.

– Jesszusom, nagyon későre jár! Ideje hazamennem. De remekül éreztem magam ma este.

– Ugye, hogy? Évek óta nem volt ennyire vidám estém nekem sem. És nem tudom eléggé
megköszönni, hogy megjavítottad a lefolyót. Bármikor átjöhetsz, és használhatod a kádat, amikor csak
szeretnéd.

Miután elbúcsúzkodtak, Anna visszasétált a saját kis házába. Chloe élettel teli, meleg otthona után az
még vigasztalanabb látványt nyújtott, mint úgy általában. A zseblámpa fényében a vízforraló árnyéka
hatalmasra nőtt, és minden sokkal ijesztőbbnek tűnt, mint délután. Csak miután bedugta az egyik
hangulatlámpát az egyetlen működő konnektorba, akkor nyugodott meg egy kicsit. Így már csak
feleannyira volt ijesztő odabent lenni.

Kicsivel később, miután a szeme megszokta a sötétséget, és egy meleg vizes palackkal együtt bebújt a
takarókkal körbebástyázott hálózsákba, minden egy kicsit szebbnek tűnt már. Hordozható rádióján
keresett valami nyugtató zenét, így már egyedül csak az zavarta, hogy a lámpát nem tudta a hálózsák
mellett felkapcsolni – és nem volt értelme a konyhában felkapcsolva hagyni, nélküle viszont eléggé
kísérteties hangulat lett a sötét szobában.

Végül előkeresett egy teamécsest, rátette egy kistányérra, és meggyújtotta. Miközben visszabújt a
hálózsákjába, mosolygott önmagán: pontosan olyan, mint egy félős kisgyerek, aki nem mer elaludni
egyedül a sötét szobában. Lehet, hogy egy kutya nem is lenne olyan rossz ötlet.

Hétfő reggel pontban fél kilenckor Chloe kopogtatott Annánál, két bögre kávéval a kezében.

– Ne haragudj, hogy ilyen korán rád töröm az ajtót, de majd kifúrja az oldalamat a kíváncsiság. Bruno
iskolában van, a kicsiket pedig beadtam a bölcsibe. Mindenképpen nélkülük szerettem volna eljönni,
különben már tegnap beugrottam volna.



Anna kuncogni kezdett Chloe mohó türelmetlenségét látva.

– Semmi gond. Különben sem gyerekbarát még a hely. – Azt már csak magában tette hozzá, hogy nem
bánja az egy nap csúszást. Így egy kicsivel még nagyobb rendet tudott tenni a házban az első látogató
előtt. Átvette az egyik bögrét, és élvezettel belekortyolt.

– Nagyon finom. Gyere be.

Chloe óvatosan átlépte a mutatóba maradt két lefektetett padlódeszkát.

– Csodaszép lesz – mondta a háztűznéző legvégén, és jobbnak látta inkább nem kimondani, hogy
épeszű ember önként semmi pénzért nem lakna ilyen körülmények között itt.

– De hogy a csudában tudtál erre jelzálogot felvenni?

Anna felnevetett.

– Egyszerűen. Szerencsére nagyon jó környéken van a ház, így nem tartották szükségesnek, hogy
ellenőrizzék az állapotát és az értékét. És tényleg csodaszép lesz! Van néhány födémgerenda, amit
még helyre kell igazítani, aztán jöhetnek vissza a padlódeszkák. Gyönyörű, széles szilfalapok,
észvesztő lesz, hidd el nekem.

– Vannak szakemberek a közelben – javasolta Chloe. – Majd megadom a címüket. – Elhallgatott. – És
hogyhogy nincs lépcső?

Anna vállat vont.

– Az előző tulajok, akiktől vettem, kiszedték a helyéről, hogy elvigyék, de aztán elfogyott a pénzük.
Legalábbis én így gondolom. Nem ismerted őket?

Chloe megrázta a fejét, és közben erősen kapaszkodott a bögréjébe – mint a civilizált otthon jelének
utolsó szilánkjába.

– Általában csak hétvégén jöttek le rombolni. Nem úgy tűnt, mintha bármit is szerettek volna
visszaépíteni. – Óvatosan betipegett az egyik földre fektetett keresztgerendán a hátsó szobába. –
Feltételezem, itt lesz a konyha.

Anna bólintott.

– És dupla ajtó vezet majd ki a hátsó kertbe. Már ki is van ütve a fal a helyén.

– A műemlékesek beleegyezésével? Meg vagyok lepve. A legapróbb változtatáson is akadékoskodni
szoktak, pláne ezeknél a sorházaknál. Mi csak egy belső ajtót szerettünk volna beépíteni, de nem
kaptunk rá engedélyt.

– Ó. – Anna lelkesedése szempillantás alatt elillant.
– Attól tartok, a munkásokat egy pillanatig sem érdekelné ez a szempont, jól sejtem?

Chloe vállat vont.



– Két pasas, akik kis munkával jó pénzhez jutnak? Szerintem sem.

Anna beharapta az ajkát, és halkan szitkozódott.

– Mindent úgy kell csinálnom, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, különben a saját dolgomat
nehezítem meg, amint eladásra kerül a sor.

– Kérhetsz visszamenőleges jóváhagyást – javasolta Chloe. – Lehet, hogy nem ártana bemenned a
hivatalba, és kikérni a tanácsukat.

– Hmm. Lehet, hogy érdemes lesz előbb az alapokkal végeznem, mondjuk a padlóburkolással, és csak
azután kezdek el pánikolni. – Anna eldöntötte, hogy nem hagyja elrontani a kedvét. – Nem félsz
felmászni a létrán? Van kedved megnézni az emeletet?

– Te létrának nevezed ezt a tákolmányt? – kérdezte Chloe mosolyogva, amikor felért a tetejére és
átmászott a felső szintre. Próbálta Annát felvidítani: érezte, hogy a műemlékes megjegyzésével kicsit
lehangolta őt.

Anna nem felelt azonnal, de aztán elmosolyodott.

– Nincs más választásom. De legalább a padló jó állapotban van idefent. Gyere, és nézd meg a kilátást.

– Csodálatos, nem igaz? És ezért jöttél Amberfordba?

– Részben. Nagyszerű környék, és olyan helyen kerestem házat, ami elérhető távolságban van
Londontól.

Chloe bólintott.

– Az ember tényleg szinte kicserélődik itt, vidéken. De a ház felújítása egy vagyonba fog kerülni.
Tényleg befektetésnek szánod? Vagy te fogsz ideköltözni?

Anna nagyot sóhajtott.

– Nem engedhetem meg magamnak, hogy itt éljek, sajnos. El kell majd adnom, hogy kifizessem a
jelzálogot és rendezzem a tartozásomat a nővéremmel. Tőle kaptam kölcsön, hogy meg tudjam venni
a házat.

– Kár – mondta halkan Chloe. – Boldog lennék, ha te lennél a szomszédom.

– Ami azt illeti – mosolygott Anna –, egy jó ideig még biztosan a szomszédod leszek. Amúgy pedig az
is lehet, hogy ti költöztök el, nem igaz?

– Nem hinném. Ha Mike-ot előléptetik, akkor nem kell majd annyit utaznia, viszont nem is mehet el a
környékről.

– Felmegyünk a padlásszobába? Szerintem azonnal oda fogok költözni, amint elkészülök a
vezetékekkel.



Chloe elindult felfelé a lépcsőn.

– Ismersz jó szakembereket? Ha gondolod, én tudok adni pár nevet, akik megbízhatóan és olcsón
dolgoznak.

– Reményeim szerint mindent én csinálok majd, amit csak lehet – felelte Anna. – Természetesen
leellenőriztetem majd a szakemberekkel.

– Le vagyok nyűgözve, komolyan. Nekem még a villanykörte kicserélése is gondot okoz néha –
vallotta be kicsit elpirulva Chloe. – Na jó, ez így nem igaz, ki tudom cserélni gond nélkül, csak Mike
mindig leszid, hogy nem figyelek a wattokra, vagy micsoda, úgyhogy jobban szeretem ráhagyni a
dolgot, és így mindenki jobban jár. Az ilyen dolgokban eléggé járatlan vagyok. Ha ő nincs mellettem,
akkor viszont muszáj magamtól megoldani valahogy a dolgokat.

Anna megértően bólintott.

– Édesanyám özvegyként nevelt fel engem és a nővéremet. Neki fogalma sem volt róla, hogy kell
kicserélni egy villanykörtét. Mindig a szomszéd férjeket hívta át, hogy segítsenek az ilyen dolgokban.
Én viszont eltökéltem, hogy minden ilyesmihez érteni fogok. A nővéremmel gond nélkül újítottuk fel
azt a házat Spitalfieldben.

– De a nővérednek gyerekei vannak! Hogy tudta ezt összehozni?

– Nem most volt, pár évvel ezelőtt. Akkor még nem voltak gyerekei.

Chloe bólintott.

– És te azóta mit csináltál? Jaj, ne haragudj! Ez most nagyon gorombán hangzott. Nem úgy értettem.
És nem tartozik rám, csak nem tettem féket a nyelvemre. Sajnálom.

Anna felnevetett.

– Teljesen jogos a kérdés. Felmondom az önéletrajzomat. Belsőépítészként végeztem, nem találtam
munkát…

– Az olyan, mint azokban az „Átalakítjuk az otthonát!” műsorokban?

Anna viccesen összeráncolta a szemöldökét.

– Nem igazán, nem lakberendező vagyok, hanem belsőépítész. Ha még négy évet rászántam volna,
nem számolva a gyakorlati időt valamelyik építészirodában, akkor építészmérnök lehetnék.

– És hogyhogy nem lettél az?

– Nem volt rá pénzem – vallotta be Anna őszintén. – Édesanyám nem tudott anyagilag támogatni, és
már elegem volt a pultos munkákból. Rendes pénzt akartam keresni.

– És sikerült?



Anna felnevetett.

– Egy darabig, aztán jött egy leépítés. És a belsőépítészektől válnak meg első körben, mikor az
építészmérnökök még biztonságban vannak, hiába zökken meg a piac anyagilag.

– És akkor mihez kezdtél?

– Mindenféle munkám volt, aztán a nővéremmel örökültünk egy kis pénzt. Jobban mondva egy rakás
pénzt. Eldöntöttük, hogy veszünk egy lakást, és nagyon jól megvoltunk így. Szerencsénk is volt az
időzítéssel, nem gyakori, hogy az ember áron alul vesz, de áron felül ad el. Hatalmas a különbség.
Éppen ezért izgulja magát halálra a nővérem jelenleg. Fél, hogy elveszítem az összes pénzemet ezzel a
házzal. Valaha hatalmas lehetőségek voltak ezen a piacon, manapság ez már nem jellemző.

Chloe bólintott.

– A nővéred pedig férjhez ment, és gyerekeket szült. Te pedig belsőépítészként folytattad?

– Valahogy úgy, de mindig mások projektjébe segítettem be, és két munka között kerestem valami
ideigleneset. Közben mindig raktam félre, amennyit tudtam, és állandóan kerestem a tökéletes
ingatlant, de végül rá kellett jönnöm, hogy ha saját projektet szeretnék, ki kell költöznöm Londonból.
Máskülönben nem fogom bírni, annyira drága ott minden.

– És nem ijedtél meg, amikor megláttad, hogy mennyi munka vár itt rád?

Anna vállat vont.

– De, egy kicsit, viszont nem volt szabad kihagyni ezt a lehetőséget, annyira olcsón adták. Nem
tehettem meg, hogy nem kapok két kézzel utána, dacára annak, amivel a nővérem győzköd azóta.

– Vagyis?

– Hogy jobban tettem volna, ha a közelükben veszek házat, és akkor ő is tudna segíteni. Fent élnek
Yorkshire-ban, és lehet, hogy ott lett volna egy nagyobb ház is ennyi pénzért.

– De te mégis Amberfordot választottad?

Anna nem tudta eldönteni, hogy Chloe csak kíváncsiságból kérdezgeti-e, vagy az értelmét próbálja
megtalálni a döntéseinek – ha az utóbbi, úgy valószínűleg csak a saját lelkiismerete nem hagyja őt
nyugodni. Akárhogy is, még nem ismerték egymást annyira, hogy meggyónja az igazi okát, hogy
miért gondolta jó előjelnek Amberfordban házat venni. Hiszen olyan nevetséges volt még számára is.
Mint ahogy a Maxhez fűződő érzelmei – bármennyire mélyek és régiek is – hasonlóképp nevetségesek
egy kissé.

– Mert annyira gyönyörű hely – kerülte ki végül a kérdést.

– Valóban. – Úgy tűnt, Chloét kielégítették a válaszok, és elkezdett sétálni a szobában. – És mi
mindent tervezel még ide? Hány hálószobát?

– Kettőnél többet képtelenség betenni, akárhogy is nézed. Szeretnéd esetleg megnézni a terveket?



Anna rajztáblája és a munkához szükséges kellékek mind itt voltak a sarokban, mellettük egy
állványra fektetett falemez szolgált asztalként. A rajzolt tervek szép halomba rakva feküdtek rajta,
mellette vonalzók, szögmérők, pauszpapír: a legkülönfélébb eszközök, melyek elengedhetetlenek
voltak a tervezéshez. Anna odalépett, és levette a portól védő fóliát a tervekről.

Chloe odalépett mellé, és a csodálattól elkerekedő szemmel nézte a rajzokat.

– Te jó ég, minden apró részletet alaposan kidolgoztál.

– Ez így nem igaz, de úgy nagyjából valóban mindenhez van terv. Ilyen állapotban már tudni kell,
merre mennek a szennyvízcsövek, és te hol szeretnéd, hogy menjenek. Persze a legjobb, ha hozzájuk
sem nyúl az ember, már ha megteheti.

– Ami nem fér a fejembe – kezdte Chloe, miután egy ideig csendben elnézegette a terveket –, hogy
honnan lesz elég hely egy en suite-hoz{1} a padlásszobában. A házaink szinte pontosan ugyanakkorák.
Nem lehet, hogy spóroltál a vécé méretén a tervekben?

Anna felnevetett, de nem sértődött meg a kérdésen.

– Dehogy! Milliméterpapíron ellenőriztem mindent. Ha a tervekben nem stimmel valami, azt később
iszonyatos pénzekkel lehet csak helyretenni.

– Akkor honnan van ennyi helyed?

– Lecsippentettem kicsit innen, kicsit onnan. Sokkal könnyebb úgy alkotni, hogy csak magát az üres
teret nézed. Mármint papíron, természetesen. És alig lesz ott fent valami: zuhanyzó, vécé, egy
gardróbszoba, és kész. Nagyon pici még így is, de azon leszek, hogy gyönyörű legyen.

– Mit meg nem adnék egy fürdőszobáért vécével az emeleten! Utálom, amikor az éjszaka közepén le
kell botorkálni a földszintre, valahányszor túl sokat ittál a vacsorához. Esküszöm, szívem szerint
elhasználtam volna a gyerekek bilijét, mikor a legkisebbel voltam terhes, csak hát a guggolás nem
jöhetett szóba.

– Azt hittem, a bili manapság már kiment a divatból.

– Ha úgy vesszük, a guggolás is elég régimódinak számít. – Chloe összerázkódott az éjszakai
lépcsőzés emlékétől. – Nagyon köszönöm, hogy mindent megmutattál – mondta. – Most indulnom
kell a boltba, szeretném letudni a vásárlást a fiúk nélkül. Ne hozzak neked valamit?

– Szerintem van minden, köszönöm. Nemsoká én is benézek majd a városba.

– Jut eszembe… – Chloe megállt a létra közepén, és felnézett Annára – már akartam is kérdezni: hol
parkol a kocsid? Nem láttam új autót az utcában.

– Nincs kocsim – felelte Anna védekező hangon. – Biciklivel járok.

– Jézusom – mondta Chloe, mikor leért a létra aljára. – Te tényleg zakkant vagy egy kicsit!

Néhány órával később Annának tökéletesen egyet kellett értenie Chloéval, miközben a városból



kivezető, meredeken emelkedő úton tolta fel a biciklijét. De eddig is mindent két keréken oldott meg,
csak nem lesz olyan leküzdhetetlen akadály, ami kifog rajta. Különben is, magyarázta Laurának,
mikor ezen a fronton érte őt támadás, az embernek így rengeteg taxipénze marad, ami amúgy mind
elment volna egy saját kocsira.

Így viszont az összes frissen vásárolt dolog szépen belefér a kis kosarába. Ha pedig nagyobb dolgot
venne a házhoz, akkor majd kiszállítást kér. Bár igaz, ami igaz, alaposan kimelegedett, mire az
emelkedő tetejére ért.

Miközben felszállt a nyeregbe, egy kocsi suhant el mellette, és vidáman rádudált. Felpillantott, és
meglátta a boltos mosolygó arcát. Jó érzés volt, hogy ráköszöntek.

Néhány nappal később Anna befejezte a gerendázást, ami sokkal nagyobb munka lett végül, mint
eleinte gondolta, így a padlódeszkákhoz még hozzá sem tudott kezdeni. De nem tudott mást tenni, a
gipszkartonon kellett járnia, míg ideje nem lesz hozzákezdeni a burkoláshoz. Chloe ismerős kopogása
hangzott fel az ajtón. Napi rendszerességgel átjött őt meglátogatni, és Anna mindig örült a
társaságának.

– Gyere be! – kiáltott ki neki. – Az emeleten vagyok. Egy perc, és lejövök!

Chloe nem a megszokott vehemenciájával viharzott be a házba, vette észre Anna, de általában tele van
a keze a kávéval, és lehet, hogy most sütiket is hozott. Még gyorsan be akarta fejezni, amivel éppen
foglalkozott, mielőtt átadná magát a szünet és a koffein okozta örömöknek.

Aztán egyszer csak furcsa neszek, hangok, sőt egy különös vonításszerű valami hallatszott fel az
emeletre. Anna összeráncolta a szemöldökét. Mi a csuda lehet odalent? Vonakodva félbehagyta a
munkát, és elindult lefelé a létrán.

Mikor leérkezett, és egyenként elkezdett bekukucskálni az egyelőre még névtelen szobákba, az
egyiknél úgy megijedt, hogy ugrott egyet. A sarokban egy rémült kutya kucorgott, aminél szebbet
Anna életében nem látott még soha – legalábbis úgy tűnt, hiszen az állat félelemtől hatalmasra tágult
tekintete mint két feneketlen tó meredt rá, mely éles ellentétben állt bársonyosan barna színével.
Hosszú, vékony lábaival kétségbeesetten toporgott.

– Istenem, szegénykém! – duruzsolta Anna, és közben lassan közeledett felé. – Hiszen te rettegsz!
Hogy kerültél ide? – Megfordult, és ott állt mögötte Chloe, egy lila muszlinba és gyapjúsálakba
burkolózott nő társaságában.

– Bemutatom neked Caroline-t – szólalt meg Chloe bátortalanul.

– Örülök, hogy megismerhetlek, Caroline – nyújtotta a kezét Anna az ismeretlen nő felé, és remélte,
nem érződik a hangján, mennyire össze van zavarodva a nem várt látogatótól. Vajon mi a csudáért
hozta ide magával ez a nő ezt a félénk állatot?

– Nem én vagyok Caroline, az én nevem Star. Caroline a kutya. Egy néhai versenyagár.

Anna próbálta összerakni magában a képet, de sok minden nem volt még számára világos – kezdve
azzal, hogy miért van a nőnek kutyaneve, a kutyának meg női neve, de volt ennél fontosabb kérdése is:



– És miért hoztad őt ide? Hiszen iszonyatosan fél.

– Egyszerűen csak… azt reméltük, hogy megszeretitek egymást – felelte vonakodva Star. Aztán
gyorsan hozzátette: – Nekem el kell utaznom. – Zavartan lefelé nézett a kezeire, Anna pedig
észrevette, hogy tövig le vannak rágva a körmei.

– Nagyon szép állat, és biztos vagyok benne, hogy jól nevelt is. De nem teheted meg, hogy egyszerűen
elutazol, mikor van egy kutyád. – Anna egyre jobban zavarban volt, úgy érezte, mintha csak ő nem
tudna valamit, amit azok ketten igen.

– Az nem normális, ha az életed folyását egy kutya határozza meg – felelte Star, de úgy mondta
mindezt, mintha egy könyvből olvasta volna fel az idegenül csengő mondatot. – És az igazság az, hogy
nem is nagyon jöttünk ki egymással. Ha esetleg befogadnád… csak amíg végleges helyet nem találnak
neki… nagyon hálás lennék. – A sálján himbálózó egyik bojthoz nyúlt, és zavartan pörgetni kezdte az
ujjai körül.

Végre Annának is leesett, hogy miről van itt szó.

– De hisz én nem fogadhatok be egy kutyát! Hiszen ezt megbeszéltük, Chloe. Nézzetek csak körül, mi
van itt! Ráadásul soha életemben nem is volt kutyám. – Remélte, hogy Star is belátja: a ház még arra
sem volt alkalmas, hogy ember lakja, nemhogy egy rémült kutya. Anna Chloe felé fordult, aki
elgyötört tekintettel nézett rá.

– Csak futólag említettelek Starnak – magyarázta a bűntudattól elcsukló hangon Chloe. – De ő
mondta, hogy muszáj elutaznia, és kérte, sőt könyörgött, hogy fogadd be Caroline-t. Én mondtam neki,
hogy erre nagyon kevés az esély, de egyelőre nem találtunk más megoldást.

Annát messze nem győzte meg ez a magyarázat, és felcsattant.

– De Chloe, ez a ház egyáltalán nem alkalmas arra, hogy kutyát tartsak benne! Pláne nem egy ilyen
hosszú lábon imbolygót! – El sem tudta hinni, hogy Chloe képes volt őt egy ennyire kellemetlen
helyzetbe belevinni.

Már Caroline sem topogott egy helyben, hanem próbálta magát olyan kicsire összehúzni, amennyire
csak tudta. Habár nem kiabált eddig sem, Anna kissé megpróbálta visszafogni magát, és halk, egyre
kétségbeesettebb hangon folytatta:

– Meg kell értenetek, hogy nem tudom őt befogadni, pedig gyönyörű állat.

Abban a pillanatban tudta, hogy hibát követett el, amikor kimondta az utolsó szót. Felsóhajtott, és
odalépett a remegő kutyához. Leguggolt előtte, de hagyott maguk között helyet, nehogy az állat még
jobban megrémüljön a közelségétől.

– Szervusz, Caroline. Hogy vagy? – duruzsolta neki nyugodt hangon.

Hirtelen rádöbbent, hogy pontosan úgy beszél az állathoz, mint ahogy a kisgyerekekhez szokott –
ráadásul a gyerekekkel úgy szokott beszélni, mint ahogy a felnőttekkel, és ez valószínűleg egyik
esetben sem megfelelő. De nem lévén jobb ötlete, folytatta a duruzsolást.



– Nem kell ennyire félned, hidd el nekem. Senki nem fog itt bántani téged. – Anna küldött egy
neheztelő pillantást Star felé, aki nyilván soha nem bántotta a kutyát, de épp azon ügyködött, hogy
megszabaduljon tőle. Aztán Chloé felé is küldött egy hasonlót, nehogy azt higgye, minden rendben
van köztük.

– Nagyon félénk állat – felelte bocsánatkérő hangon Star. – Retteg a páromtól. Ő sokszor kiabál vele,
mert azt mondja, egy kutyának meg kell tanulnia, hogy hol a helye. – Olyan sebesen pörgette ujja
körül a bojtot, hogy majdnem lecsúszott róla a sál. – Egyszer bele is rúgott.

Anna elborzadva szisszent fel, majd lassan kinyújtotta a kezét, és rendkívül óvatosan elkezdte
vakargatni Caroline állát. A kutya tekintetéből még mindig áradt a félelem, de nem mozdult el.

– Kis bogaram, nagyon örülök, hogy megismerhettelek, de attól félek, nem költözhetsz ide hozzám.
Nincsen lépcsőm, se fürdőszobám, se semmi ilyesmim.

– Nem fogja hiányolni a fürdőszobát – szólalt meg Chloe, végre összeszedve minden bátorságát. – De
ha esetleg mégis, bármikor átjöhet hozzánk, és használhatja a miénket, éppen úgy, mint te.

Anna azonnal tudta, hogy a viccelődéssel a lehető legrosszabb irányba próbálják befolyásolni a
döntését, ezért inkább nem is felelt rá semmit.

– Az viszont biztos, hogy hiányolná a lépcsőket. Egy ilyen kutya mindig a gazdája közelében szeretne
lenni.

– Valóban nagyon ragaszkodó – mondta Star. – Ez az egyik olyan tulajdonsága, ami kimondhatatlanul
zavarta a páromat.

– Feltételeztem volna, hogy az örökbeadás intézői először ellenőrzik a házat és annak minden lakóját,
mielőtt odaadnak egy ilyen értékes állatot – dünnyögte Anna az orra alatt.

– Rendszerint nagyon szigorúak – magyarázta Chloe, és érezni lehetett, mennyire kínosan érzi magát.
– De az örökbeadásért felelős kolléga elköltözött, és még senki nem vette át úgy igazán a helyét.

– Körülnézhetek esetleg a házban? – kérdezte Star, hogy más irányba terelje a beszélgetést. –
Lenyűgöző munkát végeztél!

Anna kicsit lehiggadva, de még mindig érezhetően bosszúsan felelte:

– Csak nyugodtan. De csak óvatosan a létrával. Mint láthatod, a házban nincs lépcső.

– Észrevettem – felelte Star, felhajtotta a szoknyáját, és elindult felfelé az emeletre.

Mikor kellő távolságból hallották csattogni a lépteit, Anna suttogva Chloénak esett.

– Ez a nő teljesen őrült! Hogy minek kellett neki egyáltalán a kutya, nem is értem.

Chloe vállat vont.

– Sokan szeretnének kutyát.



– Hát hogyne, de csak ha olyan házban élnek, ahol elfér, meg minden! De neked magyarázzam?
Boldogan tartanál agarat, és mégsem teszed.

– Ez igaz – ismerte be Chloe.

– Ha engem kérdezel, ez a nő a felelőtlenség maga. Ami pedig a párját illeti, börtönben a helye.

– Totál egyetértek. És látnod kéne, hol élnek… Egyáltalán nem kutyának való hely.

– De ez a ház sem!

Mielőtt Anna folytathatta volna, hallották, hogy Star közeledik a létra felé.

– Körülnézhetek a kertben is? – kérdezte, miközben mászott lefelé. – Nagyon szeretném látni, milyen
a kilátás onnan.

Meg sem várva az engedélyt, szó nélkül kifordult a bejárati ajtón.

– Te jóságos ég – fordult Anna Chloe felé. – Teljesen kész ez a nő. Komolyan mondom, Chloe…

Chloe védekező mozdulattal emelte maga elé a két kezét.

– Tudom, tudom, pontosan tudom én is, de hidd el, csak egyetlenegyszer említettem neki a nevedet, és
azonnal nekem esett. Szerintem attól félt, hogy a szomszédok rájuk szabadítják az állatvédőket, vagy
valami.

– Megérdemelték volna!

Chloe bűntudatos arccal harapta be az ajkát.

– Minden okod megvan rá, hogy mérges legyél rám és Starra, és tényleg nagyon-nagyon sajnálom ezt
az egészet, de Star… hidd el, ő a kibírhatatlan, nem a kutya.

Anna, akinek a szíve már a bocsánatkérés legelső szavainál kezdett enyhülni Chloe iránt, letérdelt a
bonyodalmat akaratán kívül kiváltó Caroline mellé.

– Ezt nem nehéz elhinni. E mellett a nő mellett mindenki angyalnak tűnik.

Chloe is melléjük térdelt.

– Kíváncsi vagyok, vajon hogy jön ki a macskákkal. A legtöbb agár imádja kergetni őket.

– Szerintem a legtöbb kutya imádja kergetni a macskákat – helyesbített Anna. – Éppen ezért nem okos
ötlet őt egy ilyen utcában befogadni, ahol nincs kerítés, viszont hemzsegnek a macskák. Lásd be, hogy
nem tehetem. Még akkor sem, ha lenne lépcsőm.

Caroline felváltva hol egyiküket, hol másikukat nézte, és Annának úgy tűnt, mintha nyugodtabb lenne,
mint eddig bármikor. Mikor felé nyújtotta a kezét, Caroline óvatosan megszaglászta.



– A helyzet az – magyarázta Chloe –, hogy ha nem fogadod be, Star kénytelen lesz beadni őt egy
kennelbe, irtó messzire innen. Holott nagyon fontos lenne, hogy otthont találjunk neki, mivel eddig
úgy élt, és az most mindegy, hogy milyen emberek között. És ígérem, hogy nem fog sokáig tartani új
helyet találni neki.

Anna nem szólt semmit, csak sóhajtott egy nagyot. Csöndben maradtak, és hagyták, hogy Caroline
hozzászokjon a társaságukhoz.

Aztán egyszerre döbbentek rá mindketten, hogy Star indokolatlanul hosszú ideig maradt a kertben. De
mikor kimentek, hogy megnézzék, mit csinál, senkit sem találtak.

– Lehet, hogy elbújt valamelyik bokor mögött, mert pisilnie kellett – mondta Chloe, tekintettel Anna
házának hiányos felszereltségére.

Anna megrázta a fejét.

– Kizárt. Ha mosdó kellett volna neki, bejön és megkérdezi, hogy használhatja-e a tiéteket.
Lefogadom, hogy meglépett.

– Az nem lehet! – kiáltott fel Chloe kétségbeesett hangon. – Megyek, megnézem, itt van-e még a
kocsija.

Chloe felsprintelt a ház elé, de szinte azonnal jött is vissza, zihálva és némán.

– Lelépett, nem igaz? És itt hagyta Caroline-t – mondta Anna ingerülten.

Chloe bólintott, és beharapta az ajkát.

– Ez pont olyan, mint amikor valaki otthagyja a kisbabáját egy kórház lépcsőjén! Rettenetesen
sajnálom! Nem is feltételeztem, hogy Star ennyire felelőtlen lehet! Vagy elvitték a gonosz tündérek,
erre más mentség nem lehet! – Chloe szinte sírt a bűntudattól. – Fogalmam sem volt róla, hogy erre
készül! El kell hinned!

Anna, akinek azért megfordult a fejében, hogy Chloe ludas lehetett ebben is, végül inkább elhitte,
hogy nem. Az igaz, hogy Chloe rettenetesen impulzív, de nem felelőtlen.

– Most mit tegyünk? Biztos van valami telefonszám, amit ilyen esetekben fel lehet hívni. Végszükség
esetére, meg minden. Nem arról van szó, hogy nem szeretnék segíteni, de ez több, mint amit be tudnék
vállalni. Ráadásul fogalmam sincs, hogy kell bánni egy kutyával! – Anna kezdett lassan pánikba esni.
Lehet, hogy Star képes volt elhagyni ezt a kutyát, ő viszont nincs felkészülve egy ekkora felelősséggel
járó feladatra, bármennyire is tündéri ez az állat.

– Van egy szám – mondta kicsit megnyugodva Chloe. – Megyek és felhívom. Közben megtennéd,
hogy keresel Caroline-nak valami törülközőt, amin fekhet? Az agarak nagyon könnyen fel tudnak
fázni.

– Szegénykém! Idehozom a hálózsákomat.

– Nem lesz rá szükség – szólt vissza a házba Chloe, miután kilépett a bejárati ajtón. – Star itt hagyta



az összes szükséges holmit. Meg egy cetlit: Kérlek, vigyázz Caroline-ra. És 
sajnálom.
Elképedve néztek egymásra pár pillanatig.

– Akkor ennyi – törte meg a csendet Anna. – Egyszerűen itt hagyta nekem Caroline-t. – Anna maga is
meghökkent, hogy ez a tény kezdi egyre kevésbé zavarni őt. – Ez a nő a végtelenségig
meggondolatlan, és a felelősség szikrája is hiányzik belőle. Őszintén remélem, hogy sosem lesz
gyereke.

– Van neki, nem is egy. De az apjukkal élnek.

– Nagyon helyes – morogta sötéten Anna. – De mi mást is lehet elvárni egy olyan embertől, akinek
kutyaneve van, de a kutyájának embernevet ad?

– Én szeretem, amikor rendes emberneve van egy állatnak – mondta Chloe.

– Mondjuk, én is – ismerte be Anna. – De milyen anya az, aki Starnak nevezi el a gyerekét? Nem
csoda, hogy ilyen hibbant lett.

– Jaj, nem, Star anyukája nem hibás. Ő maga választotta ezt a nevet magának.

– Miért nem vagyok meglepve? – motyogta Anna az orra alá. – Gyere, készítsük össze Caroline ágyát.
Idehozom a hősugárzót is. Aztán szaladj át telefonálni – rendelkezett Anna határozott hangon. – Ez az
állat biztos, hogy nem maradhat itt.

Caroline szemmel láthatóan remegett, de Anna betudta a félelemnek. Aztán rádöbbent, hogy valóban
hideg van a házban. Fogta a saját régi ágytakaróját, ami alulról melegítette eddig a matracát, és a
kutyára terítette. Mikor látta, hogy ez sem elég, megtöltötte a meleg vizes palackot, és Caroline mellé
fektette – közben örült, hogy Chloe mindezt nem látja. Miközben igazgatta a kutya nyoszolyáját,
halkan beszélt hozzá:

– Kéne neked egy kabát, bogaram. Csont és bőr vagy, és a szőröd is rövid, alig van. Megpróbálok
keresni neked egy szakadt pulcsit, az is megteszi egy ideig.

Könyékig belemerült a gardróbként funkcionáló hatalmas fekete ruhászsákba, és talált is egy jó meleg
pulóvert, ami már úgyis összement valamelyik mosásban. Míg a ruhát kereste, maga előtt sem tudta
letagadni, hogy egy ismerős érzés kezdi el melengetni a szívét.

– Nem szerethetsz bele mindenbe és mindenkibe, Anna – mondta ki magának hangosan, miközben
ereszkedett le a létrán. – Csak a baj lesz belőle.

A gond ezzel csak az, hogy az ember önkéntelenül lesz szerelmes, és bármennyire is tisztában van
vele, hogy nem ésszerű, amit tesz, az érzéseknek nem tud parancsolni. Ha pedig az érzések már
elárasztják az embert, onnan nincs visszaút, bármennyire is szeretnéd.

Mikor a telefon este fél tízkor csörögni kezdett, Anna félig reménykedve, félig rettegve kapta fel a
kagylót.

– Attól tartok, nincs jó hírem. Nincs egy gondozó sem a környéken, aki ne lenne tele megmentett



állatokkal – Chloe elhallgatott. – Nem is tudom, ha kibírnátok együtt reggelig, talán holnap el tudok
érni valakit Walesben, és ő lehet, hogy el tudja vállalni Caroline-t…

Anna sóhajtott, és megtörte a befejezetlen mondat utáni sokatmondó csendet.

– Természetes dolog, hogy nálam tölti az éjszakát, és majd meglátjuk, holnap mire jutunk. – Pontosan
tudta, hogy a legokosabb dolog most az lenne, ha erősködne, hogy Chloe minél előbb elintézze a
dolgot, de elnézte a hálózsákon édesdeden alvó összegömbölyödött kutyát, és nem volt szíve tovább
intézkedni. – De ha holnap sem jön össze a dolog…

– Az alapítvány egy szempillantás alatt megszabadít majd tőle – hallatszott Chloe diadalittas hangja,
majd kicsit visszafogottabban folytatta. – Iszonyatosan rendes dolog tőled. Az első dolgom lesz egy
vacsorát rendezni a tiszteletedre, amint Mike hazaért. Úgysem árt, ha minél több helybélit
megismersz, és én így hálálnám meg, hogy ennyire tündér vagy.

Anna grimaszolt egyet.

– Hagyjuk inkább a tündéreket… – Eszébe jutott a délután, és Caroline előző gazdája, aki ilyen
nemtörődöm módon bánt el mindkettejükkel.

– Ugyan, tudod, hogy értem! Majd kikérdezlek, hogy mik a kedvenc ételeid. De most itt az ideje
lefeküdni. Holnap találkozunk. És csodálatos vagy!

Anna felnyalábolta az ágyául szolgáló matracot és hálózsákot, hogy kiköltözzön Caroline mellé. Forró
csokija utolsó kortyait megiszogatta a gyertyafénynél, majd elfeleztek egy kekszet. A kutya rendkívül
bájosan nézett ki a neki szánt pulóverben, és hálásan megnyalta Anna kezét. A szerelembe esés ezzel
visszafordíthatatlanul megtörtént. Ráadásul kimondhatatlanul jobb érzés volt úgy elaludni, hogy
valaki ott szuszog mellette. Ezzel még Laurának is egyet kell majd értenie.



Harmadik fejezet

A másnap szinte teljesen ráment arra, hogy Caroline-nal minél jobban összeszokjanak. Chloe, akit
még mindig gyötört a bűntudat, kora délelőtt elviharzott az állatkereskedésbe, és Annára hagyta
nemcsak a félelemtől még mindig remegő kutyát, hanem – vasárnap lévén – három kisfiát is.
Szerencsére a gyerekek rendkívül jól viselkedtek, mert megértették, hogy Caroline kicsit félénk, és
nem szabad, csak suttogni a közelében, simogatni pedig csak akkor, ha ő is szeretné. Így hát a fiúk
lefoglalták magukat a játékaikkal, és valóban csak suttogva beszélgettek egymással. Suttogva nevetni
viszont képtelenség lett volna, de a fel-felcsendülő kuncogás, úgy tűnt, egyáltalán nem zavarja
Caroline-t.

Chloe nem sokkal később, telepakolt kocsival érkezett vissza.

– Mindent kaptam, ami csak kellhet! Ha esetleg tudnál jönni segíteni kipakolni a csomagtartót, az
remek lenne.

Miután meggyőződött róla, hogy rendesen bezárta az ajtót, Anna, Bruno felügyeletére bízva, a házban
hagyta Caroline-t, majd a két kisebbel kisétáltak Chloe kocsijáig.

– Kutyaágyat nem kaptam – számolt be Annának Chloe –, de nem baj, vettem egy katonai tábori ágyat
abban a kis boltban a Hamilton Streeten. Tudod, melyik az, ugye?

Annának fogalma sem volt; néma csöndben vette át a hatalmas csomagot Chloétól.

– A kutyakaja éppen akciós volt. Tessék, Tom, elbírsz ennyi mindent? – A kisfiú valahogy
felnyalábolta a nálánál jóval nagyobbnak tűnő zacskót, és elindult vissza, a ház felé.

– Az etető- és itatótálakat szinte ingyen dobták utánam a boltban. Ja, és itt vannak ezek is – mondta,
majd átnyújtott Annának két piros műanyag vödröt.

– Vödör? Miért kellene Caroline-nak vödör? – Anna nem értette a dolgot. – Tudom, hogy nem egy
aprócska állat, de mégsem akkora, mint egy ló.

– Tudom. De nekik nagyon rosszat tesz, ha a föld szintjéről kell enniük – magyarázta Chloe. – Persze
lehet kapni hiper-szuper kutyatáltartó állványt is, de egy felfordított vödör éppúgy megteszi. Leteszed
a vödröt, rá a tálat, és tessék, máris tökéletes magasságban van minden.

– Tudom, hogy nem vagyok egy rutinos kutyatulajdonos, de az installációs folyamatra magamtól is
rájöttem volna, azt hiszem. Viszont ragaszkodom hozzá, hogy kifizessek mindent.

– Nonszensz! Nem is költöttem sokat, és különben is felelősnek érzem magam a történtekért.

– És Mike mit fog mindehhez szólni?

– Észre sem veszi majd, de ha esetleg mégis, akkor rá kell jönnie, hogy a másik alternatíva egy velünk
élő hatalmas agár lett volna, és örülni fog, hogy így alakultak a dolgok.



Lassan elindultak vissza a házba, Chloe pedig szinte ki sem látott a Caroline-nak vásárolt rengeteg
játék mögül.

– Szereti egyáltalán a kutyákat?

Anna még mindig nem találkozott Mike-kal, mert még mindig valahol külföldön dolgozott, ahová a
munkája szólította, és már nagyon kíváncsi volt, milyen ember lehet Chloe férje.

– Ó, hogyne! Imádja őket! Sose mondj igent olyan férfinak, aki nem szereti az állatokat – tette hozzá
határozottan, és erre Annának Max jutott az eszébe. Vajon ő szereti az állatokat? Megtippelni sem
tudta volna. – Csak ő is belátja, hogy nem lenne elég helyünk egy kutyához – folytatta Chloe, és észre
sem vette, hogy Anna gondolatai már messze járnak. – És lássuk be, igaza van.

– Ami azt illeti, most, hogy így elnézem, mennyi vacakkal jár együtt a kutyatartás, attól tartok, nekem
sincs elég helyem hozzá.

– Nonszensz! – kontrázott újra Chloe. – Gyere, nézzük meg, hogyan fogadja Caroline az új játékait.

Úgy tűnt, Caroline örül mindennek, amit csak kapott, és kifejezetten izgatott lett vadonatúj pórázát
látva, melynek széles, bőr nyakrésze olyannyira gyönyörű volt, hogy muszáj volt feladni rá, és –
félredobva az aznapra tervezett napirendet – elvinni őt sétálni. Olyan elegánsan és finoman ügetett
Anna mellett, hogy ő nem tudta nem büszkén figyelni, és pontosan ugyanolyan büszkeség csillant fel
Chloe és a fiúk szemében is, akik mind elkísérték őket. Az idilli állapot pontosan addig a pillanatig
tartott, míg Caroline meg nem pillantott egy macskát. Anna és Chloe csak együttes erővel tudta
megakadályozni, hogy a kutya el ne tűnjön két szempillantás alatt mellőlük.

– Nem hibáztathatod – zihálta Chloe, és közben két kezével legyezgette kimelegedett arcát. – Úgy lett
kiképezve, hogy pinduri, aranyos szőrös izéket kergessen.

– Tudom – felelte Anna, aki szintén kifulladva kapkodta a levegőt. – Csak azon gondolkodom, vajon
erről le lehet-e szoktatni valahogy.

– Vihetem én is? – kérdezte Bruno, a legidősebb a fiúk közül.

– Csak akkor, ha Chloe is fogja a pórázt veled együtt – felelte Anna. – Mert egyedül nem lenne
biztonságos. Nagyon erős, és valószínűleg nincs hozzászokva, hogy többen is sétáltatják őt.

Ám Caroline-ra nem volt panasz, és a látvány, hogy egy aprócska kisfiú előtt komoly tekintettel üget
egy ilyen hatalmas kutya, rendkívül bájos volt.

Erre a másik két fiú is kedvet kapott a sétáltatásra, és Caroline velük szemben is makulátlanul
viselkedett. Ekkor Anna hirtelen észrevett egy idős hölgyet, aki éppen a yorkshire terrierjével
kászálódott ki egy autóból, és gyorsan visszaszerezte a pórázt.

– Ott egy újabb PASI. Pinduri Aranyos Szőrös Izé – magyarázta gyorsan. – Lehet, hogy Caroline őt is
meg akarja kergetni majd.

Mindenki legnagyobb megdöbbenésére Caroline szinte egy pillantásra sem méltatta a pinduri kutyát,
és elegánsan elügetett mellette.



– Látod, remekül viselkedik – mondta Chloe önelégült mosollyal. – Semmi gondod nem lesz vele.

– Nem, szerintem sem. De könnyen elképzelhető, hogy az örökbe adó ellenőrök hiányolni fogják majd
a lépcsőt a házamból.

– Nem aggódj emiatt. A legtöbb agár, már amennyit én ismerek, nem is nagyon lépcsőzhet. Jut
eszembe, mi lesz a lépcsőddel? Annyit még én is tudok, hogy nem egy olcsó mulatság beépíteni egyet.

Ezzel Anna is tisztában volt.

– Leginkább azon vagyok, hogy megépítem én magam – felelte lassan.

– Te jóságos ég! – Chloe félelemmel vegyes tisztelettel meredt Annára.

– Nem lesz könnyű, de teljesen igazad van: egy lépcső manapság irtó sokba kerül – mondta, és közben
megállt, hogy Caroline megszaglászhasson egy fát.

– De ehhez nem kell szakembernek lenned, vagy valami? – kérdezte Chloe, és közben fél szemmel a
fiait figyelte, akik kihasználva a néhány perces felnőttbeszélgetés alatt adódott időt, elrohantak a hinta
irányába.

– Hát, az sosem árt, ha ért is hozzá az ember. Ne menjünk a srácok után? Megfoghatnád a pórázt, és
addig én lököm őket egy kicsit.

– Nem lesz velük semmi gond egypár percig, és remekül látunk is innen mindent. Inkább mesélj, mit
nem tudok még rólad.

– Hát, amíg dolgoztam, hogy félre tudjak tenni erre a házra, tulajdonképpen ezt csináltam.

– Mit?

– Egy ácsműhelyben voltam segéd.

Chloe kikerekedett szemmel, némán meredt rá pár pillanatig.

– Mintha azt mondtad volna, hogy pultosként dolgoztál.

– Igen, azt is. De emellett voltak más munkáim is. Mondtam, hogy dolgoztam más emberek
projektjein is.

– Én azt hittem, hogy belsőépítészként!

– Amikor tehettem, persze. De sokszor én raktam le a szegélylécet, újraépítettem az ablakokat és
redőnyöket, feltettem a polcokat, lépcső alatti gardróbot is csináltam, meg ilyenek. – Mostanra már
mindhárom fiú egy-egy hintán ült, és előre-hátra dülöngéltek, hátha sikerül mozgásra bírniuk a
csökönyösen mozdulatlan hintákat. Anna megszánta őket, átadta Chloénak a pórázt, és odament
hozzájuk.

– De hogyan fogsz neki egy lépcső építésének? – kérdezte Chloe, míg Anna kisfiútól kisfiúig



rohangált, hogy egyik hinta se álljon meg.

– Van egy remek könyvem – mosolygott pihegve Anna. – És van benne csomó hasznos példa meg
számolás.

– Szeretek számolni – szólalt meg Bruno. – Lökjél kicsit magasabbra, jó?

– Én reménytelenül béna voltam matekból a suliban – mondta Chloe, miközben a csuklójára húzta
Caroline pórázát, és felszabadult kezével elkezdte lökni az egyik fiát. – És még most is az vagyok.

– Gyakorlat teszi a mestert – felelte Anna, és a legkisebbhez lépett. – Úgy tudtam, nem szabad
csuklóra húzni a kutya pórázát, mert ha hirtelen nekiiramodik, könnyen eltörhet a csontod.

– Igazad lehet – tűnődött Chloe. Lehúzta csuklójáról a pórázt, a földre tette és gondosan rálépett. – De
nagyon úgy tűnik, Caroline most nem megy sehova. – A kutya boldog és megelégedett arckifejezéssel
ült a földön, és farkát csóválva nézte a fiúkat. – Különben is, honnan tudsz ennyi mindent? Mintha azt
mondtad volna, hogy sosem volt kutyád.

– Diákkoromban gyakran ment a tévé, míg tanultam. És rengeteg állatos műsort láttam.

– És mesélj csak, hogyan is csinál az ember lépcsőt?

Annának nem igazán fűlött a foga a meséléshez, mivel még saját maga sem volt biztos abban, hogy
tényleg meg tud-e építeni egy lépcsőt, de már nem bújhatott ki a kérdés alól.

– Iszonyatosan sokat kell rajzolni, mérni és számolni. A konkrét munka csak a legvégén jön.

Chloe nem hagyta magát.

– És hogy jöttél rá, hogy értesz az ácsmesterséghez?

Anna felsóhajtott, és megadta magát az elkerülhetetlennek.

– Hát, tanulóként már csináltam mindenféle bútort leselejtezett deszkákból meg ilyenekből, de
időközben megtanultam szakszerűen is dolgozni. Azt mindig tudtam, hogy van egy ilyen beütésem, de
történetesen akkor szembesültem azzal, hogy valóban értek is hozzá, amikor az egyik mester nem volt
hajlandó beépíteni egy faliszekrényt oda, ahova kellett volna. Derogált neki egy nőtől elfogadni
tanácsot, pláne olyantól, aki még alig került ki az iskolapadból, és lerázott azzal, hogy nincs ott elég
hely, de ha ennyire biztos vagyok a dolgomban, hát fogjam magam és építsem be én. Csak ezt még
néhány csúnyább kifejezéssel is megtűzdelte – mesélte, és felnevetett az emléktől: nem az önbizalom
vezette akkoriban, hanem a makacsság, mellyel tűzön-vízen keresztülvitte az akaratát.

Chloe is vele nevetett.

– Meghiszem azt! És mit csináltál ezután?

– A házban maradtam egész éjszaka, és beépítettem a szekrényt. Na, jó, nem tartott egész éjszaka, de
alig aludtam valamit.



– És mit szólt hozzá reggel az öreg?

– Le volt nyűgözve. Ami azt illeti, azóta is ő az egyik legjobb barátom. Alapjaiban sikerült
megváltoztatnom a véleményét elsősorban a nőkről, de különösen a belsőépítészekről. Akkor fogadott
igazán tanítványává. Amikor csak volt szabadidőm, átmentem hozzá, ő pedig megtanított, hogyan kell
a szerszámokkal bánni, fecskefarkkötéssel illeszteni a padlódeszkát, és egyéb szakmai ínyencségekre.

– Ez bámulatos! Te megtanultál mindent a famunkáról egy morgós, öreg asztalostól, s az összes
szabadidődet azzal töltötted, hogy az ő bölcsességét a magadévá tedd, és most itt állsz, hogy
megépítsd életed első lépcsőjét.

Anna felnevetett.

– Egyáltalán nem „bámulatos”! Különben is, fiatal ember még, és, mint tudjuk, a fiatalok viselik a
legrosszabbul, ha nő parancsolgat nekik, legalábbis én ezt tapasztaltam. De valóban rengeteget
tanultam tőle. Ráadásul tőle kaptam anyagot is a lépcső megépítéséhez.

– Már megvan hozzá a szükséges faanyag?

– Egy londoni raktárban, igen. Szerencsére a nővérem bérli a helyet, mert az ő cuccaival van tele, csak
elfért ott a fa is.

– Tehát már akkor tudtad, hogy valaha egyszer csinálni fogsz egy lépcsőt?

– Dehogy. Csak Jeff említette, hogy épp felszedik a padlót egy öreg házban, és a szemétre menne a
sok anyag, és kérdezte, hogy mikor tudnánk esetleg… – Anna próbálta megfelelően kiválasztani a szót
– áttelepíteni máshova. – Nem volt ezen mit szépíteni, konkrétan ellopták a fát, de hisz úgyis a
szemétre ment volna, jobb esetben felaprítják tüzelőnek, és mindkettő megbocsáthatatlan bűn lett
volna, Anna véleménye szerint. Gyönyörű, széles deszkalapok voltak egytől egyig. Ráadásul, ahogy
Jeff maga is rámutatott, ha nem Anna viszi el, akkor lesz más jelentkező helyette.

– A biciklimen mentem érte, az éj leple alatt. Kellett hozzá három éjszaka, mire elhoztam az összeset,
de tudtam, hogy egyszer jól fog majd jönni.

– És nem féltél, hogy valaki lenyúlja őket napközben?

– Dehogynem! Csakhogy Jeffnek van egy agresszív terrierje, és a deszkákból csinált neki ágyat. Úgy
ugatott a kis vakarék, mint egy őrült, ha bárki csak közeledni mert felé. Ezzel persze eléggé
akadályozta a munkásokat napközben, de jól viselték. El is vittem őket sörözni köszönetképp.

Chloe felsóhajtott.

– Olyan izgalmas életed van, Anna. Én egyszerűen csak szerelmes lettem, és rettenetesen fiatalon
férjhez mentem, hogy gyerekeket szüljek. De legalább megtaláltam az Igaz Szerelmet.

Anna felnevetett, noha nem volt annyira vidám a hangja, mint azt próbálta elhitetni. Ő is megtalálta az
Igaz Szerelmet, csakhogy ki tudja, lesz-e ebből Viszonzott Igaz Szerelem valaha is.

– Mit gondolsz, van kedvetek átjönni hozzám Igaz Szerelmed gyümölcseivel egy forró csokira?



Vettem kekszet is, hogy legyen mit mártogatni bele.

– Nagyon nem helyeslem, csupa tej meg csoki és cukor, nem tesz jót nekik, de ha nálad történik a
bűntény, nem tehetek ellene semmit – felelte Chloe. – Indulás, fiúk! Megyünk Anna nénihez forró
csokizni.

– Jesszusom, nagyon kérlek, ne kezdj el nénizni! Az Anna tökéletes lesz. Ajjaj, ott egy macska!

A példás első séta sikerén felbuzdulva, Anna úgy döntött, hogy bizalmat szavaz Caroline-nak, és
szombaton együtt mennek ki a piacra, hogy alaposan körülnézzenek. Nem őstermelői piac volt, de
Chloe elmondása alapján remek gyümölcsöt és zöldséget lehetett kapni, környékszerte híres volt a
halárusa, ráadásul isteni sajtokat árultak, és olyan sokfélét, amennyi egy francia piacnak is becsületére
vált volna. Nem utolsósorban pedig messze földről érkeztek vásárlók, mert fantasztikusan finom házi
sütésű süteményeket is lehetett szerezni, ha idejében érkezett az ember.

Ragyogóan sütött a nap, és Anna boldogan adta át magát a semmihez sem fogható vidéki reggel
hangulatának, míg összeszedte szatyrait és felnyalábolta Caroline-t. Amíg sétáltak, bekukucskált az
összes kertbe, ami előtt csak elhaladtak, és eltűnődött, vajon tudna-e valamit kezdeni a saját kertjével
az építkezés ideje alatt. Aztán egyszer csak megállt, és gyönyörködve nézte az egyik hatalmas
parcellát. Nem valószínű – gondolta lemondóan –, hiába is szeretné, hogy legyen egy rendezett kertje,
a kialakítására amúgy sem lenne egy percnyi ideje sem, pedig annyira szeretett elmerülni egy-egy
szépen rendben tartott virágágyás ezerszínű virágaiban. Kicsit előredőlt, hogy át tudjon lesni a
kőfalon, és hirtelen észrevett egy buzgón gyomlálgató férfit, aki – nem kis meglepetésére – a bolt
tulajdonosa volt. A férfi is azonnal észrevette Annát.

– Jó reggelt! – köszönt neki. – Csak nem szeretne egy saját parcellát?

– Szép is lenne. De csak gyönyörködöm bennük.

A kereskedő körülnézett.

– Hát, lenne még hova fejlődni, de az év végi falusi zöldség- és virágkiállításon így is szép sikereket
szoktam elérni. Gyönyörűek a hagymáim, tudja. Azzal szoktam nyerni.

– El vagyok ragadtatva. Fogalmam sincs, honnan tud rá időt szakítani a bolt mellett, meg minden.

– Tudja, sokan keresnek szombati munkát, meg aztán ott vannak a délutánok, esték… Nagyon szeretek
itt kint lenni, egészen kikapcsol. Szeretem azt, ahogy a föld hozzáér a kezemhez.

Még beszélgettek pár szót, és közben Anna megcsodálta a patchworkszerűen rendezett ágyásokat. A
szomszédos parcellák közt akadt azért rendezetlen is, és Anna szinte látta maga előtt, ahogy egy
házaspár egyik vagy másik tagja otthon bejelenti, hogy leugrik egy kicsit gyomlálni, aztán vagy
sétálni megy, vagy olvasgat egyet a délutáni napsütésben a kerti munka helyett.

– Jobb lesz, ha indulok – mondta végül. – A szomszédom figyelmeztetett, hogy korán kell kiérnem a
piacra, máskülönben elkapkodják az orrom elől a legfinomabb süteményeket.

Miközben sétált lefelé a lejtőn, Annával szembejött egy biciklijét felfelé toló, kipirosodott arcú nő.
Kosara tele volt sárgarépával, végükön még ott zöldellt a borzas száruk. De nem csak a kosár volt tele



– jobbról-balról is úgy meg volt pakolva a bicikli, hogy képtelenség lett volna felülni rá és hajtani.
Anna a biciklisták összetartó mosolyával nézett a nőre, aki erre megállt, hogy egy kicsit kipihegje
magát.

– Gyönyörű ez a kutya – mondta.

– Köszönöm. Nem régóta az enyém, de remek társaság.

– Ezek szerint új a faluban?

Anna bólintott.

– A Brikett közelében élek. Felújítom a házamat.

A nő bólintott.

– Igen, tudom, melyik lehet az. Aprócska sorházak, de festői környezetben.

– Igen, valóban gyönyörűek.

– Múlt évben festettem róluk egy képet. Egyszer átjöhetne megnézni. A keresztútnál lakom, a
fenyőerdő mögötti kis házban.

– Hogyne – felelte mosolyogva Anna, noha fogalma sem volt, merre lakhat a nő. Viszont nem
szeretett volna perceket tölteni azzal, hogy elmagyaráztatja magának, mert nagyon valószínű, hogy
sosem fogja meglátogatni, hacsak nem hívja meg újra, rendesen.

– Akkor ugorjon be valamikor! – búcsúzott el a nő, és tolta tovább a biciklijét. – Amikor csak
gondolja!

Mennyire kedves itt mindenki!

A faluban csak úgy nyüzsögtek az emberek, és Anna gyanította, hogy legtöbbjük nemcsak a vásárlás
okán van az utcán, hanem az a vágy is hajtja őket, hogy találkozzanak és beszélgessenek egymással.
Habár Caroline rendkívül jól nevelten viselkedett, és Anna rengeteg elismerő pillantást zsebelt be,
azért elgondolkozott azon, vajon jó ötlet volt-e egy ennyire nyüzsgő helyre kihozni ezt a félénk állatot.

A régi piactér impozáns kőoszlopaival tökéletes helyet adott a modern piacnak – fedett tetején éppúgy
lehetett találkozni és beszélgetni bárkivel, mint a tető alatt kialakított részen, amely évtizedek óta
nyújtott menedéket az árusoknak az eső elől – legalábbis Chloe így mesélte. Mindenesetre Annának
rendkívül tetszett a folytonosság gondolata, s lelki szemei előtt látta, ahogy az árusok évről évre,
évtizedről évtizedre hozzák ide az áruikat. Több tucat standot látott összezsúfoltan egymás mellett, de
első pillantásra nem ismerte fel egyik, Chloe által mesélt árust sem. Közben rengetegen jöttek-mentek
mellette, sokan rámosolyogtak, Anna pedig úgy érezte, itt igazán tagja egy közösségnek úgy, ahogy
Londonban sosem volt. Egyre inkább örült annak, hogy ott merte hagyni a nagyvárost! Amint hazaér,
azonnal felhívja majd Laurát, hogy elmeséljen mindent a piacról – ő is éppen olyan lelkes lesz tőle,
mint Anna.

Ráadásul úgy tűnt, mégiscsak jó ötlet volt magával hoznia Caroline-t – legalábbis feltételezte, hogy



nélküle feleennyi ember sem állna meg mellette, hogy elbeszélgessenek. Az állatok a legjobb
kommunikációkeltő eszközök, nyugtázta boldogan, és egyre kevésbé bánta, hogy mellette van a kutya.

– Szereti a gyerekeket? – kérdezte tőle egy nő, akinek a kosarában titokzatos barna csomagok
sokasága feküdt, körülötte pedig kisgyerekek álltak; Anna első pillantásra nem is látta pontosan,
hányan. – Megsimogathatják?

– Csak finoman – engedte meg Anna, miután meggyőződött arról, hogy a gyerekek egyike sem tűnik
apró pszichopatának. – És csak egyesével.

Caroline türelmesen állt, és tűrte, hogy a kicsik egyenként végigsimítsanak rajta.

– Jó kutyus!

– Nem régóta az enyém, de nagyon jól neveltnek tűnik – magyarázta Anna a gyerekek anyjának.

– Pompás példány – sóhajtott a nő. – Nekünk sajnos nem lehet kutyánk. A férjem allergiás rájuk.

A gyerekek még egyszer végigsimogatták Caroline-t, aztán mosolyogva elköszöntek egymástól, és
Anna rádöbbent, hogy itt az ideje a bevásárlással törődnie. Micsoda különbség van egy ilyen élő,
lüktető piac, és a hatalmas bevásárlóközpontok élettelen sorai közt!

Ráadásul mennyei illatok szálltak a levegőben, és akkora volt a kínálat, hogy Anna nem is tudta, hogy
kezdjen neki.

Az út túloldalán észrevett egy rusztikus padokat áruló standot, ahol emellett mindenféle szokatlan
formájú dobozokat, valamint egy hihetetlenül kis méretű fiókos szekrényt is talált. Nem messze onnan
használt ruhákat áruló stand állt, mellette dobozokban porcelánt és mindenféle konyhai eszközöket és
edényeket áruló ember álldogált, a távolban pedig egy tábla házi készítésű kutyakekszet hirdetett, amit
természetesen nem hagyhatott ki.

– Ígérem, hogy oda is megyünk majd, bogaram – suttogta Anna Caroline-nak –, de először veszek
magamnak zöldséget és gyümölcsöt.

– Jó reggelt! – köszönt rá az eladó, egy ötvenes évei közepén járó, szigorú tekintetű ember. – Almát
keres? Nem volt jó évünk az idén, sajnos, de van még néhány szem az új-zélandi cox fajtából, ha
gondolja.

Anna szégyenlősen elmosolyodott. Londonban nem is volt piac, így elképzelhetetlennek tűnt, hogy
valaki így beszédbe elegyedjen vele vásárlás közben.

– Igen, kérek belőle. Mondjuk öt szemet.

– A szemek párosával járnak, magácskának is kettő van, ráadásul milyen szépek, de legyen öt –
mondta az árus, és Anna rádöbbent, hogy a szigorú tekintet igazi száraz, angol humort takar.

– Mit adhatok még? Öt szem szőlőt? Esetleg krumplit?

Mivel Caroline teljesen elfoglalta az egyik kezét, Anna nem akart nehéz csomagokat cipelni, így



inkább átment a halashoz. Itt olyan hosszú sor kígyózott, mintha kiárusítás lett volna – egyértelmű
volt, hogy ez az egyik legnépszerűbb stand a piacon. Míg várakozott, hallotta az eladólányt mesélni,
hogy a tulajdonos hajnali háromkor kel, hogy áthozza a friss halat Brixhamből. Mikor sorra került,
választott két szelet nyelvhalfilét, és óvatosan az almák tetejére fektette.

Amikor elfordult a standtól, egy férfi, akinek a vállán ott ült a kisfia, a lábára lépett. Hatalmas fekete
szakálla volt, és kinyúlt kötött pulóvere szinte a térdét verdeste. A kisgyerek erősen kapaszkodott apja
erős, fekete fürtjeibe, a fején tiritarka kalap díszelgett, és hangosan felkiáltott, amikor apjával
majdnem átestek Annán.

– Ne haragudjon, kedves! A hatalmas lábaim tehetnek róla. Észre sem vettem, hogy itt áll! – A férfi
bűnbánó arccal nézett Annára. Lekapta a fiát a válláról, hogy kellőképp bocsánatot tudjon kérni, a
gyerek meg, ha már arra járt, jó alaposan megsimogatta Caroline-t.

– Aidannek hívnak – mutatkozott be a férfi. – Új itt, nem igaz? Gondoltam. Különben felismertük
volna magát a kutyájáról.

Anna felnevetett.

– Valóban új vagyok itt, de elég volt egy óra ezen a piacon, hogy őslakosnak érezzük magunkat
Caroline-nal.

– Ez a jó ebben a helyben. Ha pedig szereti a körtáncokat, csütörtökönként a művelődési házban
szoktunk összegyűlni mulatni egyet, de csakis iskolaidőben.

– Ez remekül hangzik, csak sajnos… kicsit elfoglalt vagyok mostanában. – Mi az ördög lehet az a
körtánc? Feltétlenül meg kell majd kérdeznie Chloét.

– Ahogy gondolja, de az új kurzus pont két hét múlva kezdődik majd. Kiváló testmozgás, bár
kegyednek erre nyilvánvalóan nincs szüksége – mondta Aidan, és Caroline-ra mosolygott. –
Egyébként hangszerkészítő vagyok.

– Ha valaha szükségem lesz egy kobozra, tudom, kit keressek – ígérte meg ünnepélyesen Anna, mire a
férfi hangosan felnevetett.

– Indulás, Ocean – mondta, majd felcsapta a gyereket a vállára, és utat tört magának a forgatagban.

Anna mosolyogva nézett utána, majd a sajtpulthoz lépett, ahol végre – nagy örömére – igazi vajat is
árultak.

Dacára a londoni áruházak végeláthatatlan sajtpultjainak, Anna komolyan zavarba jött az itt árult
sajtok láttán. Nem egy olyan fajta volt, melyről még életében nem hallott. A pult mögött álló fehér
köpenyes férfi segítőkészen mosolygott rá.

Anna vett egy mély lélegzetet.

– Valami lágy, de erős fajtát szeretnék.

A férfi felnevetett.



– Rendben, mit szólna ehhez a camembert-hez? Megkóstolja?

Mire Anna végigkóstolta szinte az egész kínálatot, és alaposan megtöltötte szatyrait jóval több sajttal,
mint az ésszerű lett volna, már eszébe sem jutott többé, hogy nem reggelizett.

Éppen a híres süteményes stand felé vette az irányt, azt latolgatva, vajon rá tudna-e suvasztani
mindennek a tetejére még egy kisebb méretű sajttortát, mikor egy kocsi kipufogója hatalmasat
durrant.

Ezután eltartott pár másodpercig, mire Anna felfogta, mi történt. Először azt hitte, leszakadt róla a
csuklója, aztán hirtelen rádöbbent, hogy Caroline nincs a póráz végén – valahogy kiszabadította
magát, és elrohant hazafelé. A rántás erejétől a másik kezéből kiesett a szatyor, és annak egész
tartalma szétszóródott az úton. Az alma szétzúzta a barackot, a szőlőre ráesett a nagy zacskó krumpli,
a grapefruit pedig, a kis lázadó, jó messzire elgurult, be a sáros árokba. Mikor ezt végiggondolta, egy
másodpercig csak állt, és fogalma sem volt, mit tegyen: szedje össze az árukat, vagy rohanjon
Caroline után? A kutya után nézett, és ez döntötte el a kérdést. Néhány kisgyerek, akik valószínűleg
szerették volna a kutyát megsimogatni, az útra lökve ültek, és keservesen sírtak, mellettük egy
Piroskának öltözött asszony, akinek még a kosara is a mesebeliéhez hasonlított, úgy elterült az úton,
mintha magával a farkassal találkozott volna, egy csapat tinédzser pedig a falhoz lapulva nézett a
száguldó Caroline után:

– Apám, nézd már azt a kutyát! Tud futni, mi?

Anna megpróbálta utolérni, hiába bizonyult ez lehetetlen feladatnak. Ügyet sem vetett a síró
gyerekekre és a felborult kosarakra, átverekedte magát a tömegen, és épp azon gondolkozott, hogy
megpróbálja levágni a hazavezető utat valahogy, amikor észrevette, hogy egy férfi megfogta Caroline-
t.

Elárasztotta a megkönnyebbülés hulláma, és megtörölte izzadt homlokát. Annyira ki volt száradva a
szája, hogy alig tudott megszólalni.

– Köszönöm – préselte ki magából, miközben látta, hogy egy kék pórázon vezetik felé a kutyát.

Arra nem számított, hogy mérges szavakat kap válaszként.

– Hogy a fenébe jutott eszébe kihozni ide egy ilyen kutyát, amikor szemmel láthatóan képtelen
pórázon tartani? – esett neki a férfi.

Anna kinyitotta a száját, majd becsukta, mert fogalma sem volt, mit feleljen. Hátrapillantott, és azt
látta, hogy a torzonborz Aidan és a kisfia, Ocean szedegetik össze a szatyrai szétszóródott tartalmát.

– Álljunk csak meg egy pillanatra! – szólt közbe Aidan, és átadta Annának a szatyrokat. – Nem az ő
hibája volt!

– De nem is a kutyáé! – felelte Caroline megmentője.

– Ez igaz, de… – mondta Aidan, miközben segített a kisfiának átnyújtani Anna bowlinglabda méretű
grapefruitját, aki hálásan nyúlt a gyümölcsért.



Sajnos tisztában volt vele, hogy látványossággá vált, és bár ő maga is úgy érezte, hogy nem érdemli
meg a szidalmakat, halogatta a pillanatot, hogy megvédje saját magát.

– Minden rendben, kedvesem? – kérdezte Aidan.

– Igen, azt hiszem. És hálásan köszönöm, hogy megmentette a gyümölcseimet!

Aidan fehér fogsora egy pillanatra megjelent szakálla sűrű erdejében, ő maga pedig újra vállára
lendítette a fiát, és hatalmas alakja lassan eltűnt a tömegben. Anna addig nézett utánuk, míg el nem
veszítette őket szem elől, s csak azután fordul oda kelletlenül a vádló tekintettel várakozó
megmentőhöz.

– Nincs tisztában azzal, hogy ez a fajta kutya rettenetesen érzékeny? – folytatta a vallatást a férfi,
szemmel láthatóan bátrabban, mióta Anna hatalmas barátja már nem állt óvón a nő mellett. – A
legtöbbjüket halálra rémíti a durranás hangja. Hogy is jutott eszébe kihozni őt ekkora tömegbe, pláne
ilyen nevetséges nyakörvben!

Annát lassan elöntötte a méreg. Már az a tény is sokkolta, hogy Caroline egy szempillantás alatt eltűnt
mellőle, de most már egyre erősödött benne a bűntudat is, és a háta közepére sem kívánta ezt a
beszélgetést az egyre növekvő tömeg közepén.

– Köszönöm szépen, hogy megfogta a kutyámat – felelte annyi méltósággal a hangjában, amennyit
csak bele tudott préselni, tekintve, hogy a kezében lógtak a szatyrok, és minden szem rá szegeződött. –
Nagy szerencse, hogy volt önnél egy tartalék póráz, de ha megtenné, hogy leveszi róla, rátenném az
enyémet, hogy hazamehessünk.

A férfi válaszként megragadta Anna kezét, majd újból elengedte. Kivette belőle a sajttal és
gyümölcsökkel teli zacskót, majd újból megfogta Anna kezét. Nem adta át Caroline pórázát, hanem
gyorsan kinavigálta őket a tömegből, és elindultak kifelé a városból.

Anna tiltakozott, amennyire tudott. Nyilvánvalóan nem rabolták őt el – sőt a férfi csak segíteni
szeretett volna –, de egyáltalán nem tetszett neki ez a bánásmód.

– Tudok gondoskodni magunkról, köszönöm! – erősködött barátságtalanul. – Teljesen felesleges
hazakísérnie. Caroline is rendben van.

A fickó megállt, és ránézett.

– Az lehet, de úgy nézem, magára ráférne egy csésze kávé. Ahogy rám is. Különben is jön nekem
eggyel – tette hozzá kicsit kedvesebb hangon.

Anna úgy döntött, nem vesz tudomást a férfi tekintetében bujkáló vidám csillogásról.

– Nem hívathatja meg magát csak úgy egy csésze kávéra! – felelte méltatlankodó hangon.

– Pedig épp azt tettem. Hol lakik?

– Azt nem fogom elárulni magának! Semmi dolgunk többé egymással! És pláne nem hívom be egy
kávéra! – Anna teljesen összezavarodott; nem tudta hová tenni a férfi viselkedését. Az egyik



pillanatban nekiesik, mint egy mániákus kutyamentő, most pedig ragaszkodik hozzá, hogy
meglátogassa őt, holott egyikük sem tud semmit a másikról.

– Rendben, akkor én állom a kávét – felelte a férfi. – Csak árulja már el, hol lakik.

– Eszem ágában sincs! – Gyorsan beharapta az ajkát, hogy véletlenül el ne mosolyodjon, és
csökönyösen megállt. Ez az egész helyzet rettenetesen nevetségesnek tűnt. Eltökélte, hogy egy lépést
sem hajlandó tovább menni a férfi mellett.

A férfi is rájött hamarosan, hogy teljesen felesleges noszogatnia valakit, aki eltökélten áll egy
helyben, különösen, ha egy zsák krumpli nehezék is segíti a másikat. Elengedte Anna karját.

– Nézze, én megértem, hogy vadidegen embereknek nem szeretné elárulni, hogy hol lakik – kezdett
bele a magyarázkodásba –, ez teljesen rendben is van, és természetesen én is kibírom, ha nem kapok
egy csésze kávét, noha nem lesz könnyű. De itt nem rólunk van szó, hanem a kutya jólétéről. – A férfi
szeme most már nem csillogott annyira vidáman, mint eddig, de ennek Anna megörült – így sokkal
könnyebb volt hadakozni vele.

– Nézze, tökéletesen el tudom látni Caroline-t, nincs szükségem a maga…

– De igen. Higgyen nekem. Lévén, hogy én vagyok a helyi Agármentő Alapítvány új örökbe adó
tisztje.

Annát először elöntötte a forróság, aztán hirtelen kiverte a hideg víz.

– Nekem azt mondták, hogy a pozíciót még nem töltötte be senki.

– Akkor nem mondtak igazat. Vagy legalábbis nem jól tudták. Csak nemrég töltöttem be az állást. És
most legyen kedves elárulni nekem, hogy hol lakik – tette hozzá sokkal kedvesebb hangon.

Anna nem reagált azonnal. A férfi, noha erős és magas volt, nem tűnt baltás gyilkosnak, bár Annának
be kellett látnia, ha egy igazi baltás gyilkos állna előtte, valószínűleg nem ismerné fel, mivel sosem
látott még olyat. Nagyon valószínűtlennek tűnt, hogy a fickó áldozatra lesve keringett a piacon, ám ha
mégis így lett volna, miért pont egy hatalmas kutya tulajdonosát nézte volna ki magának?
Bármennyire vonakodott is elhinni, igaznak tűnt, hogy a fickó valóban az alapítványnak dolgozik.

– Beláthatja, hogy egyedülálló nőként nem lenne szabad… – kezdett bele a lekoptató szövegébe Anna.

– … a tényt, hogy egyedülálló, egy idegen férfi orrára kötnie – fejezte be a mondatot helyette a férfi.

A vidám csillogás visszatért a tekintetébe, de Anna továbbra sem volt hajlandó tudomást venni róla.

– De ha már egyszer kikotyogták a titkot, beláthatja, hogy a legnagyobb őrültség ezek után hazavinni
az idegeneket!

Első pillantásra az emberek olykor gyenge és szégyenlős lánynak hihették Annát – ha a férfi is ebbe a
hibába esett, majd most rájön, mekkorát tévedett.

A férfi tekintete azonban egyre incselkedőbbé vált.



– A nevem Rob Hunter. Miért nem ellenőrzi a tényt annál az ismerősénél, aki valami okból kifolyólag
magára bízta ezt a kutyát, hogy én tisztességes, igazolt tagja vagyok a Greyhound Trustnek?

Annának be kellett látnia, hogy ez egy kedvére való megoldás lenne. Elvihetné a fickót Chloe házáig,
és ha ismerik egymást, akkor minden rendben van. Ha esetleg nem, hát, kis szerencsével talán el tudja
titkolni előle, hogy ő Chloe közvetlen szomszédja.

Az már biztosnak tűnt, hogy ez nem az ő napja lesz, lévén Chloe – az egyetlen ember, aki igazolni
tudná, hogy a fickó valóban nem egy baltás gyilkos – a jelek szerint nem volt otthon. Anna jó
hangosan döngette az ajtót, de a ház néma maradt, kopogására nem felelt senki.

Rob Hunter kérdő tekintettel magasra húzta az egyik szemöldökét. Ő persze megengedhette magának,
hogy rendkívül jól szórakozzon a dolgon, de nem ő tette kockára az életét, hanem Anna, aki abban
bízva, hogy az eset soha, de soha nem jut majd a nővére fülébe, úgy döntött, hogy jobb lesz
mihamarabb túlesni a dolgon, bármi is várjon rá. Nagy levegőt vett, és kinyitotta a bejárati ajtót.



Negyedik fejezet

– Előre is elnézést a… – kezdte Anna automatikusan, ahogy beléptek az ajtón, de nem tudta befejezni.

– Uramatyám! – szaladt ki az elborzadt kiáltás a férfi száján, mielőtt Anna kimondhatta volna az
elkezdett mondat végét: …rendetlenségért.

Felháborodott tekintettel nézett Robra.

– Nézze! Az építkezés közepén vagyok! Semmi oka sincsen rá, hogy ilyen rohamot kapjon a
látványtól.

– Minden okom megvan rá, attól tartok – felelte Rob, és közben óvatosan araszolt beljebb a házba,
ami nem volt egyszerű feladat, minthogy megpróbált csak a padlódeszkákra lépni.

– Ugyan miért? És megtenné, hogy nem ordibál? Caroline nem szereti a hangos zajokat.

A férfi olyan tekintettel nézett rá válaszképp, hogy attól még egy ereje teljében lévő zöldellő tölgy is
azonnal kiszáradt volna. Anna elfordult. Caroline jobbnak látta fedezékbe húzódni a nyoszolyáján.

– És a férfiakat sem szereti – adta meg a kegyelemdöfést Anna.

Rob újra rámeredt, és a tekintetétől Anna hirtelen úgy érezte magát, mint egy tizenéves, akit valami
csintalanságon kaptak. Tényleg nagyon furcsa fickó volt, az egyik pillanatban szinte felrobbant az
indulatoktól, aztán szempillantás alatt váltott át viccelődésre, hogy a nevetés után újra méregzsákká
alakulhasson át. Nem volt nehéz kihozni a sodrából, és Anna örömmel feszegette a határokat.

– Maga is láthatja! – folytatta bőszen, és suttogó hangon is szinte kiabált. – Elbújt!

Caroline valóban megpróbált láthatatlanná válni, ezért bedugta a fejét Anna hálózsákjába, abban
bízva, hogy ha ő nem lát senkit, őt sem látja senki. Rob Hunter pedig ismét pillanatok alatt átváltott
tajtékzó dühből nyugodt állatmentővé. Odasétált Caroline mellé, már amennyi kilátszott a kutyából.

– Szervusz, picinyem.

És ekkor történt valami különleges. Caroline kifarolt a hálózsákból, a férfira nézett, aki lassan
közeledett felé, édes semmiségeket duruzsolva neki, és a kutya lefeküdt, a hátára fordult úgy, hogy
mind a négy pálcikalába az égre meredt, és teljes megadási pózban várta a simogatást. Mikor Rob
gyengéden elkezdte masszírozni a mellkasát és az állát, Caroline szinte eksztázisba esett a gyönyörtől.
Lábai remegtek a boldogságtól, és amikor Rob a nyakát kezdte simogatni, teljesen hátrafeszítette a
fejét, hogy még nagyobb helyen érjen hozzá. Anna nem akart hinni a szemének.

– Úgy tűnik, engem mégiscsak szeret.

– Persze, mivel már nem vadidegen, hiszen mindkettőnket hazarángatott – felelte morcosan Anna, és
továbbra sem volt hajlandó tudomást venni arról, hogy Rob szemébe visszatért a vidám csillogás.



– Nézze – kezdte Rob hízelgő hangon –, mi lenne, ha főzne egy jó erős kávét? Mindkettőnkre ráférne.

Annára valóban ráfért volna valami – ami azt illeti, akármi, egy pohár víznek is örült volna –, de nem
tudta rávenni magát, hogy teljesítse a fickó kérését. Rob azonban oda sem figyelt már rá, minden
idegszálával a kutyára koncentrált, így Anna úgy döntött, attól még nem szenved komoly csorbát a
büszkesége, ha feltesz egy kanna vizet forrni. Amikor visszaért, Caroline éppen pacsit adott a kezét
feléje nyújtó Robnak. Anna biztos volt benne, hogy ha a házban lenne bármilyen ülőalkalmatosság,
amin a férfi helyet foglalhatna a guggolás helyett, a kutya gondolkozás nélkül felugrana az ölébe.

Ekkor Rob és Caroline is felálltak, és a férfi gondos alapossággal végigtapogatta a kutya mindkét
oldalát.

– Most meg mi a csudát művel? – esett neki Anna, egyszerre vérig sértve és kíváncsian. – Olyan,
mintha azt ellenőrizné, nincs-e eltörve valamelyik csontja.

– Pontosan – felelte Rob, de már a kutya bársonyosan selymes füleit simogatta újra meg újra, amitől
Caroline szinte elolvadt.

– Ó – nyögte ki Anna, immár kevésbé kíváncsian, ám sokkal sértettebben. – És talált?

– Nem.

Most a kutya fogait nézte végig.

– Itt viszont lenne mit csiszolni. Volt már vele az állatorvosnál, mióta megkapta?

– Nem – felelte Anna kihívó hangon, de aztán inkább megadta magát. – Csak nemrég óta vagyunk
együtt. Úgy gondoltam, jobb lesz neki, ha előbb összeszokunk, és csak az után cipelem el a dokihoz.

– A piacra bezzeg boldogan magával cipelte, hogy ott félholttá váljon szegény a félelemtől – vágott
vissza Rob, mosolyogva ugyan, de attól ez még visszavágásnak minősült.

– Ugyan már! Minden rendben volt egészen addig, amíg az a hülye kipufogó nem durrant egyet! És
honnan a fenéből kellett volna tudnom, hogy pont mellettünk ad majd ki ilyen hangot? Ne túlozza már
el ennyire a dolgokat – felelte Anna, de közben maga is érezte, hogy hibás volt a dologban.

Rob a sarkára ült, úgy nézett fel Annára.

– Sajnálom, hogy piszkálódásnak tűnik, de nekem az a munkám, hogy ellenőrzöm, megfelelnek-e a
körülményei ahhoz, hogy kutyát tartson. És mindketten tudjuk, hogy ez esetben nagyon sok sebből
vérzik a dolog. Ezenkívül, ha szabad ilyet mondanom, nem vagyok meggyőződve arról, hogy maga a
legmegfelelőbb és legmegbízhatóbb személy erre a feladatra.

– Attól tartok, ezzel már egy hangyányit elkésett! Caroline már nálam van egy… – nem folytatta.
Igazság szerint a kutya még csak egy hete volt nála, de miért is kéne ezt a fickó orrára kötni? – … jó
ideje! És nem fogok róla lemondani! – Ahogy kimondta, úgy tudatosult Annában, mennyire fontos lett
neki Caroline. Egészen mostanáig hitegette magát azzal, hogy ha Chloe bejelenti, hogy megtalálták a
kutyának a tökéletes örökbe fogadó családot, és még aznap elviszik őt tőle, boldog lesz és
megkönnyebbül. És most szembesült a ténnyel, hogy ő és a kutya elválaszthatatlan kis csapatot



alkotnak, és ez nagyon fontos lett neki.

– Ha pedig valóban annyira vágyik már egy kávéra, mint amennyire hangoztatja, akkor itt az ideje,
hogy kicsit visszavegyen, és ne úgy nézzen rám állandóan, mintha molesztálnám szegény kutyát.

Rob elnyomta kitörni készülő nevetését, és komoly arccal folytatta.

– Feltételezem, nem hivatalos procedúra során szerezte meg Caroline felügyeleti jogát – kezdett bele a
férfi. Anna szerint már-már egy kissé túlságosan is türelmes hangon. – Továbbá feltételezem,
elképzelése sincs, hogyan kell egy megmentett agárral bánni.

– Nem igaz, hogy megszereztem! Ezt most úgy mondta, mintha legalábbis elloptam volna a kutyát. –
Anna érezte, hogy sokkal indulatosabban felelget, mint azt a helyzet megkívánta volna, de nem tudott
uralkodni magán. – Egy Star nevű nő idejött, állítása szerint, hogy meglátogasson, és aztán szó nélkül
lelépett, itt hagyta nekünk Caroline-t csak úgy.

– Nekünk?

– A szomszédom is velem volt akkor. Ő nagyon otthon van az agarak mentésében.

Rob köhögött, talán hogy ezzel álcázza újfent kitörni készülő nevetését, de Anna nem törődött vele.
Összeráncolt szemöldökkel, komoran nézte a férfit. Nem fogja hagyni, hogy Caroline-t elszakítsák
tőle, de tisztában volt vele, hogy hivatalos nézőpontból kapcsolatuk nagyon ingatag lábakon áll.

– Akárhogy is, nem adom oda Caroline-t. Ő most már az enyém, nincs is miről tovább beszélgetnünk.
Cukrot kér a kávéba?

– Csak egy löttyintésnyi tejet, ha van. Köszönöm.

Anna kihozta a konyhából a csészéket, a kannát és az instant kávét.

– Egyetlenegy papírt sem töltöttek ki? Tudja egyáltalán az alapítvány, hogy hogyan kapta a kutyát?
Hogy nem lopta?

Anna kiöntötte a forró vizet a csészékbe.

– Állítólag minden a formaságok szerint zajlott.

A férfi felé nyújtotta a csészét, a másik kezével pedig kettejük közé tette az instant port. Nagyon
szerette volna valahogy elcsábítani Caroline-t Rob mellől, mert bármennyire is egymásba szerettek, a
kutya mégiscsak az övé, és nem másé. Éppen a felügyeleti jog feletti csata közepén voltak, és Anna
eltökélte, hogy győzni fog. Kihúzta a zsebéből Caroline nyakörvét, és feltette a kutya nyakára. Ez
egyszerre jelentette számára a győzedelmi zászlót, valamint azt, hogy a kutya immár hozzá tartozik.

Rob Hunter magasra emelte a csészéjét.

– Egészségünkre! – mondta.

Anna is felemelte a csészét, és nagyot kortyolt a jól megérdemelt kávéból.



Rob Hunter felsóhajtott.

– Nos, az nyilvánvaló, hogy nagyon szereti a kutyát, de tudnia kell, hogy rettenetes következményei is
lehettek volna annak, hogy hagyta Caroline-t megszökni a piacon. Sokkal figyelmesebbnek kell lennie
a jövőben. Kivinni egy kutyát, akit alig ismer még, egy ennyire zsúfolt helyre…

– Jaj, fogja már be! Tisztában vagyok vele, hogy sikerült kicsúsznia a nyakörvből, de most, hogy már
tudom, nyilvánvaló, hogy nem fog többször előfordulni! Különben pedig semmi baja nem volt sem a
zsúfoltságtól, sem az emberektől.

A férfi rápillantott, és látszott, hogy Anna nem győzte meg.

– Azt hiszem, megyek még egy kört, hogy biztos lehessek benne, itt maradhat-e a kutya.

Anna azonnal tiltakozni kezdett:

– Az ki van zárva. Ez az én otthonom, és nem engedem meg.

Rob sóhajtott egy nagyot.

– Tudom jól, hogy ez most nagyon megrázó lehet a maga számára, és ami azt illeti, nekem sem egy
kéjutazás, de tudnia kell, hogy az alapítvány nem adta volna oda a kutyát sem ideiglenesen, de pláne
nem véglegesen úgy, hogy előtte nem ellenőrizte az örökbefogadó otthonát. Én ezt most megtehetném,
amíg itt vagyok – mondta, és közben ott bujkált a mosoly a szája sarkában. – És ezzel elejét vehetné
annak, hogy újból ki kelljen jönnöm ide körülnézni.

Anna nagyon nehezen állta meg, hogy vissza ne mosolyogjon.

– Ez esetben érezze magát otthon.

Különben is, nyugtatta közben magát, hiába volt jogosan felháborodva, ezen egyszer úgyis át kellett
volna esnie, mert a férfit a jelek szerint nem könnyű lerázni. A létra gyenge pont lehet, de legalább
nem jelent veszélyt Caroline számára, ráadásul így az is teljesen irreleváns, hogy az emelet milyen
állapotban van: nem kell majd végighallgatnia a kioktatást, hogy onnan bizony leeshet a kutya.

Rob most a ház hátsó felét méregette. Akárki más lett volna a helyében, Anna már lelkesen
magyarázta volna, hogy tervei szerint dupla ajtó vezet majd ki a kertbe, de most csak állt csendben, és
nem szólt egy szót sem.

– Van kert is odakint? – kérdezte Rob, és felé fordult.

– Igen. Nem túl nagy, de van egy kutyafuttató nem messze, oda tudunk kimenni gyakorolni.

– És a kert biztonságos? Nagyon nagyot tudnak ugrani, de szerencsére nem olyan magasra, mint a
tolvajok.

Válaszul Anna kinyitotta a hátsó ajtót, hogy a férfi maga győződhessen meg az apró, négyszög alakú
kert biztonságáról, amelyet Anna – lelki szemei előtt – már elbűvölő, csendes, lugasos kertként látott.
Körben a kerítés annyira magas volt, hogy létra nélkül nem lehetett átlátni a tetején.



– Úgy tűnik, ez rendben is van. És örömmel látom, hogy itt nincs kupleráj. Tudja, nagyon fontos, hogy
a kutya élettere rendben legyen.

– Ki hitte volna? – mormogta Anna az orra alá. Rob a jelek szerint újra felcsapta hivatali
keménykalapját.

– És hogy jön ki Caroline más állatokkal? – folytatta a kérdezősködést Rob, nem törődve Anna
szarkazmusával. Caroline eközben a férfi keze alá fúrta a fejét, Rob pedig újra morzsolgatni kezdte a
füleit. Anna nem tudott ez ellen mit tenni, így ideiglenesen feladta a küzdelmet.

– Ha macskát lát, azonnal nekiindulna, de a kisebb kutyákat nem bántja. Eddig, mondjuk, még sosem
sétáltunk póráz nélkül. Chloe azt mondta, hogy van olyan kutya, akiről nem is szabad leszedni, csak ha
biztonságosan körülhatárolt területen tud rohangálni – fejtette ki Anna, mert úgy érezte, végre
megmutathatja, hogy nem teljesen kezdő a kutyatartásban.

– Ez logikusnak tűnik. Térjünk át a pórázra. Nagyon okos dolog volt, hogy a nyakörvére felírta az
elérhetőségeit, de amint valószínűleg maga is észrevette, Caroline igen könnyen ki tud bújni belőle, és
akkor nyakörv nélkül száguld bele a vakvilágba.

Anna nagyot sóhajtott. Itt semmit nem tudott felhozni a mentségére.

– Ez a nyakörv itthoni használatra tökéletes, de ha sétálni viszi, szüksége lesz egy szorító nyakörvre
is.

– Rendben. Venni fogok majd egyet.

– Szeparációs szorongást figyelt meg nála?

– Hogy micsodát? – Anna érezte, hogy a férfi újra feszegetni kezdi a pofonosládát.

– Rendetlenkedik, amíg maga nincs itthon? Tör-zúz, ilyenek?

– Nem. De sosem hagytam még hosszan magára, maximum, amíg bemegyek a városba és vissza, de
ilyenkor sem történt semmi baj. – Azt pedig a világ minden kincséért sem vallaná be neki, hogy vett
egy elektromos takarót Caroline-nak, nehogy megfázzon, amíg ő nincs itthon. Rob ezt biztosan
túlzásnak tartaná.

– És bár talán elsőre nem fog tetszeni az ötlet, de azt javaslom, szerezzen be egy szobakennelt.
Érdemes. Az lesz Caroline odúja, ahol mindig biztonságban érzi majd magát. – Körülnézett. – Ha az
egyik felét letakarja, akkor olyan lesz, mint egy sátor, ráadásul még a huzatot is fogja.

– Valóban nem tetszik az ötlet – mondta Anna konokul.

– Biztos voltam benne, pedig elhihetné, hogy tényleg nagyon jó megoldás. – Rob látta, hogy ezen a
fronton egyelőre hiába próbálkozik, így mással folytatta. – Mit eszik?

– Teljes értékű kutyaeledelt, az Agármentő Alapítvány ajánlásával.

– És szereti?



– Legtöbbször igen. Néha nem tűnik túl éhesnek.

– És olyankor mit szokott csinálni?

Anna vállat vont. Általában a megérzéseire szokott hallgatni, ez az újságokban lehozott
személyiségteszteknél is mindig maximális pontot hozott. De most fogalma sem volt, mi lehet a
helyes válasz. Úgy döntött, hogy az igazat mondja.

– Kiszórom a maradékot a madaraknak. És feltételezem, hogy a következő etetésnél mindent
megeszik majd.

Rob nem túl lelkesen, de bólogatott.

– A legtöbb nő ilyenkor másmilyen eledellel kínálja a kutyát, konzervvel, mondjuk, amitől
hasmenésük lesz. – A nagyobb hatás kedvéért itt elborzadva hallgatott el egy pillanatra. – Egy másik
lehetőség a nyers pacal. Olcsó, rendkívül tápláló, és kiváló a fogaiknak. Viszont van szaga rendesen.

Anna semmiképp sem szeretett volna „a legtöbb nő” közé tartozni, de biztos volt benne, hogy képtelen
lenne Caroline-nak nyers pacalt adni.

– Tökéletesen boldog szokott lenni a száraz kajával.

– Megnézhetném, hol eszik?

Anna a felfordított vödrökhöz vezette a férfit. Az egyik tele volt tiszta vízzel, a másik csak tiszta volt,
de üres. Érezte, hogy itt nem érheti szó a ház elejét, így csak büszke mosollyal várta az elismerő
szavakat.

– Ez rendben van – mondta Rob.

– Tisztában vagyok vele, hogy nem tesz nekik jót, ha a föld szintjéről kell enniük, meg minden.

– Ezért mondtam, hogy rendben van – felelte Rob, és ettől Annát hirtelen hihetetlen fáradtság szállta
meg. Unta ezt az egész kihallgatást, és szerette volna végre házon kívül tudni a férfit.

– Nézze, Mr…

– Hunter, Rob Hunter, de hívjon nyugodtan Robnak.

Anna nem törődött a kedves felajánlással.

– Mr. Hunter, én nagyra értékelem, hogy amennyiben valóban az alapítvány munkatársa, ilyen
körültekintően megvizsgálta, vajon Caroline megfelelő helyre került-e, vagy sem. De ha nincs más
kérdése, és úgy gondolja, a kutya életben marad ilyen körülmények között is, megtenné, hogy lassan
távozik? Rengeteg dolgom lenne, és biztos vagyok benne, hogy könnyen talál magának egy másik
ártatlan kutyatulajdonost, akit ugyanilyen kéjes örömmel zaklathat.

– Valóban meg vagyok elégedve azzal, ahogy Caroline-nal bánik, noha a ház már más kérdés, ezért
szeretném figyelmeztetni, hogy amennyiben csigalépcsőt tervez ide beszerelni, azon a kutya csak nagy



nehézségek árán fog tudni majd közlekedni. Lehet, hogy sosem tud majd felmenni rajta az emeletre.

– Ezer szerencse, hogy nem csigalépcsőt tervezek oda – felelte határozottan Anna.

Rob összeráncolt szemöldökkel nézett rá.

– Nem? De hiszen ezen a soron az összes házban csigalépcső van, vagy én tudom rosszul?

– Lehet – felelte Anna, most már kicsit kevésbé határozottan.

– Akkor attól tartok, nem különcködhet.

– Mr. Hunter, hogy én milyen lépcsőt szerelek be ide, ahhoz magának az égvilágon semmi köze!
Mivel világéletemben arra vágytam, hogy megoszthassam az ágyam egy kutyával, nyilván olyan
lépcsőt fogok választani, amin Caroline vígan rohangálhat fel és alá. – Ez természetesen nem volt
igaz, de remélte, hogy kellő mértékben elrettenti a férfit. – Most pedig, ha megkérhetem, legyen
kedves távozni!

A férfi magasra húzta szkeptikus jobb szemöldökét, és hagyta, hogy kitessékeljék a bejárati ajtón.

Annak ellenére, hogy tényleg azt sem tudta, hol kezdje, annyi munkája volt, Annának mégis muszáj
volt kiengednie a gőzt, ezért gondosan bezárta a kutyát, és átviharzott Chloéhoz, hogy elpanaszolja,
mennyi szörnyűséget kellett átélnie Rob Hunternek köszönhetően. Attól félt, hogy Chloe még mindig
nem lesz otthon, ő pedig – távollétében – felrobban majd az idegességtől. Szerencsére úgy tűnt,
mégsem sínyli meg az egészsége a délelőttöt, mivel Chloe épp a konyhában pakolászta a bevásárló
körúton szerzett élelmiszereket, és éppen babkonzerveket nyitott ki. A hangok alapján a fiúk is otthon
voltak, így Annának igencsak oda kellett figyelnie, hogy ne beszéljen csúnyán.

– Szemétláda! – suttogta Chloénak, aki megdöbbenve nézett fel rá. – Nem te! – folytatta hangosan. –
Hanem az a félhülye, aki azért jött, hogy Caroline-t ellenőrizze.

– Anna azt mondta, hogy hülye – szólt bele a beszélgetésbe Tom.

– Sajnálom – mondta Anna. – De tényleg az volt! Mindenféle rettenetesen tolakodó kérdést tett fel,
zaklatott egész délelőtt!

– De hisz ez a dolga – mutatott rá kissé tapintatlanul Chloe. – Mikor érkezett? Mit is mondtál, hogy
hívják?

– Rob… Barbarous? Butcher? Fogalmam sincs, pedig pár perce ment csak el.

– Csak nem Hunternek hívják, vagy igen? – kérdezte Chloe mélázó hangon.

– Igen! Tudtam, hogy valami állatmolesztáló neve van.{2} Komolyan mondom, életemben nem
találkoztam még nála ellenszenvesebb emberrel! – folytatta a dühöngést Anna, de közben pontosan
tudta: legjobban az bosszantotta fel, hogy a fickónak csomó mindenben igaza volt. Chloe eközben
elővett egy serpenyőt és beleöntötte a babot, s érezte, Annának most arra van szüksége, hogy
kiadhassa minden mérgét.



– És tudom, hogy a lehető legbénább módon sikerült összefutnunk, de akkor is mérhetetlenül…
arrogáns volt, bár attól tartok ez a szó mást jelent, mint amit én gondolok.

– Ettől egy férfi csak még vonzóbbá válik. Gondolj csak Mr. Darcyra – mondta Chloe, miközben a
babok lassan sercegni kezdtek.

– De ő annyira… nem is tudom… fennhéjázó volt – folytatta Anna eltökélten, noha magában be
kellett ismernie, hogy az a férfi, aki romantikus álmainak kizárólagos főszereplője immár harmadik
éve, nos, ő is egy kissé arrogáns típus.

– Hogy érted azt, hogy a legbénább módon sikerült összefutnotok?

– Reggel kiszaladtam a piacra.

– Ugye, milyen remek hely? Mi hajnalok hajnalán már ott voltunk, hidd el, az a legjobb időszak, mert
alig van valaki; azután szoktunk átmenni a boltba megvenni azt, amit nem kaptunk a piacon. Mindegy,
szóval mi történt? – Anélkül, hogy odanézett volna, beszéd közben Chloe levágott két tökéletes szelet
kenyeret, és betette őket a pirítóba.

– Az egyik kocsi kipufogója durrant egy hatalmasat, és Caroline kiszabadította magát a nyakörvből.

– Komolyan? Ez rettenetesen hangzik! – Anna érezte, hogy végre sikerült kivívnia a megfelelő
mértékű elborzadást most, hogy Chloe anyai része is bekapcsolódott a beszélgetésbe. – Úgy érted,
kivitted magaddal Caroline-t a piacra?

– Hát, igen. De ez miért akkora nagy baj?

– Nem feltétlenül baj, csak mivel még nem régóta vagytok együtt, nem tudhattad, hogy mit fog szólni
ahhoz a rengeteg emberhez.

– Semmi baja nem volt az emberekkel – védekezett Anna, és rettenetesen elárultnak érezte magát. – A
kipufogó az oka, hogy akkorát szólt! Különben is, te vetted neki a nyakörvet!

– Miért, mi baj volt a nyakörvvel? Gyönyörű, és még az elérhetőségeidet is rá tudod írni!

– Valóban, csak közben két pillanat alatt ki tudnak farolni belőle. És ezt nekem így kellett
megtudnom.

– Istenem, Anna, annyira sajnálom. – Chloe elborzadt arccal nézett barátnőjére. – Fogalmam sem volt
róla. Gyere, ülj le. Csinálok neked egy csésze kávét. De az is lehet, hogy az alkalom sört kíván – azt
hiszem, van behűtve egy üveggel.

– Az utóbbira szavazok.

– Akkor ülj le, már adom is a sört – mondta Chloe; lenyomta Annát az egyik székbe, és előbányászta
az üveget a hűtőből. – Megkockáztatom, hogy közönyösnek fogsz tartani, de válthatok témát? –
mosolygott szélesen Chloe. – Remek híreim vannak!

– Valóban? Mi történt?



– Mike jön haza! Jövő csütörtökön. Úgyhogy elkezdtem szervezni a vacsorát, amit a tiszteletedre
adunk majd. Csak néhány barátomat hívtam meg rá. – Furcsa, pajkos kifejezés suhant át Chloe arcán,
amit Anna hirtelen nem is tudott hova tenni. – Pénteken lesz.

Anna ettől teljesen meghatódott, és örült, hogy van valami, ami eltereli a gondolatait a délelőtt
borzalmairól és Rob Hunterről. Olyan kedves dolog volt ez Chloétól, ráadásul már alig várta, hogy
megismerkedjen Mike-kal.

– De biztos vagy benne, hogy éppen Mike érkezésének másnapján kell ezt megtartani? Nem
szeretnétek egy kicsit ötösben lenni?

– Istenem, dehogy, nagyszerű lesz ez így. Ami pedig a vacsorát illeti, mindenkire rásóztam egy fogást
– magyarázta Chloe. – De te biztonságban vagy, ne aggódj. Csak azoknak kell főzniük, akiknek
konyhájuk is van.



Ötödik fejezet

Chloe vacsorameghívása volt az egyetlen, fényesen és csábítóan világító biztos pont Anna hektikusnak
ígérkező hete végén. Eltökélte, hogy kerül, amibe kerül, aznap este kivételesen kirittyenti magát,
gumicsizmáját körömcipőre cseréli, csinos lesz és nőies. Előző este bejelentkezik majd Chloéhoz egy
alapos fürdésre – a vacsora napján mindenkin túl nagy lenne a nyomás –, és tényleg mindent megtesz
azért, hogy remekül sikerüljön az este.

És ahelyett, hogy elkezdett volna pánikolni a körmei állapotán, inkább belevetette magát a munkába.
Hétfő reggel első dolga volt elmenni az állatkereskedésbe, és beszerezni a gyönyörű kék szorító
nyakörvet, ami egyben póráz is volt. Nagyon puha anyagból készült, ezért rá merte húzni Caroline
nyakára – ellenkező esetben félt volna, hogy esetleg megfojtja –, de a próba után mindenki egyetértett
abban, hogy egyrészt remekül áll a kék a kutyának, másrészt rendkívül kényelmesnek tűnik. Este azért
elvitte őt a fiúkkal egy próbakörre, amíg Chloe vacsorát készített.

– Tetszik neki – jelentette ki Bruno.

– Nem tudná elmondani, ha nem tetszene – okoskodott Tom.

– Szerintem látszana rajta – próbálta megőrizni a békét Anna.

Nagyon sokat haladt a héten a házzal. Chloe javasolt neki egy megbízható villanyszerelőt, akivel
szerdára beszéltek meg találkozót, hogy átjön és ellenőrzi Anna munkáját.

Amikor a megbeszélt időpontban kopogtattak, és Anna ajtót nyitott, egy pillanatra meghökkent. A
villanyszerelő egy fiatal és jóképű srác volt – Annában azonnal feltámadt a gyanú, hogy Chloe össze
akarja őket boronálni. Barátnője ilyen szempontból semmiben nem különbözött Laurától, aki nagy
valószínűséggel szintén kijátszotta volna ezt a kártyát.

– Szia, Colin vagyok, a villanyos – szólalt meg a szakadt farmeres, szűk pólós jelenés az ajtóban. –
Apám küldött.

– Apád?

A srác bólintott.

– Vele beszéltél telefonon, csak be kellett fejeznie egy munkát Miserdenben, és nem végzett időben.
Ezért küldött engem. Együtt szoktunk dolgozni – tette hozzá gyorsan, mert érezte az Annából áradó
bizalmatlanságot. – Szakképzett vagyok.

Anna szélesebbre nyitotta előtte az ajtót.

– Ne haragudj. Valóban egy idősebb embert vártam. Chloe, aki a szomszéd házban lakik, azt mondta,
hogy ismer egy csodálatosan jó villanyszerelőt, és én azt hittem… – Gyorsan lenyelte a mondata
végét. Majdnem kiszaladt a száján, hogy Chloe biztosan említette volna azt is, ha az általa ajánlott
villanyszerelőnek nemcsak az elvégzett munkája csodálatos, hanem a kinézete is. Teljesen zavarba
jött. – Nem is tudom, egyszerűen azt hittem, hogy…



– Csak nemrég kezdtem el együtt dolgozni apámmal – nyugtatta meg Colin. – Akkor körülnézünk,
hogy mi a teendő?

Pár perccel később Colin megszólalt:

– Ez csak nemrég lett kész – mondta, és Annát ez a mondat azonnal megnyugtatta. – Gyorsan
leellenőrzök azért mindent, de az már most látszik, hogy akárki is csinálta őket, nagyon értett hozzá.

– Kezdetnek megteszi. Nekem is úgy tűnt, hogy rendben vannak, és bár értek valamelyest a dologhoz,
gondoltam, nem árt, ha egy szaki is megnézi.

– Egy szaki? Ez tetszik. Sokkal jobb, mint a villanyos.

Anna elmosolyodott, de leginkább azért, mert tetszett neki a fiú nyílt személyisége.

– Kérsz egy kávét? Vagy inkább teát? És van sütemény is. Direkt erre az alkalomra vettem.

– Teát kérek, köszönöm. Nagyon szép ez a ház. Kicsit most még nagy a kupi, nyilván, de ha kész lesz,
szuperül fog kinézni. És most már a padlódeszkákat is lefektetheted majd, feltételezem.

– Reményeim szerint, igen. Az előző tulajdonosok az egészet feltépték, csak mutatóban hagytak bent
egy-egy darabot. A többi mind kint van a kertben, nekidöntve a kerítésnek. Remélem, hogy nem
rohadtak még teljesen szét.

– Kint vannak a szabad ég alatt?

– Nem egészen. Valaki korábban letakarta egy ponyvával az egészet. Majd megnézem, milyen
állapotban vannak, miután elmentél.

Colin ragaszkodott hozzá, hogy ő is megnézze a deszkákat.

– Nem lesz velük gond – summázta, amit látott.

– Nekem is úgy tűnik – bólogatott Anna, meglepődve, de boldogan. – Egyedül annak az egynek rohad
kicsit az alja, de szerintem lesz épp elég.

– Ismerek egy kiváló asztalost, ha szükséged lenne egyre – mondta Colin. – És nekem úgy tűnik, hogy
szükséged lenne egyre.

Anna elmosolyodott.

– Reményeim szerint egyedül is elboldogulok majd, de ha valóban szükségem lesz majd egy
asztalosra, mindenképpen megkérdezlek.

Miután Colin elment, és Caroline is kikecmergett Anna hálózsákjából, kezdődhetett a padló lerakása.
Behozta a deszkákat, és szép rendben, egyesével a gipszkartonra fektette őket. Nem tervezte őket még
aznap lerakni a helyükre, csak kíváncsi volt, lesz-e elég, és hogy vajon sikerül-e mindet a helyére
illeszteni, de mire a nap lement – és így már fény sem volt elég a munkához –, szinte a szoba felével
elkészült.



– A homokszórás lesz a nehezebb rész – magyarázta Caroline-nak. Sajtos pirítóst evett, és a kenyér
héját a kutyának adta, ami biztos tiltólistán volt az alapítvány kutyanevelési kézikönyvében. – Az a
masina piszkosul nehéz. Meg kell majd kérnem Chloét, hogy segítsen elhozni a boltból. Az kemény
menet lesz. Mondjuk ez sem volt gyerekjáték. Egek, rám férne egy fürdés! – És bár Chloe tényleg
korlátlanul a rendelkezésére bocsátotta saját fürdőszobájukat, Anna nem akart visszaélni a
kedvességével, ezért úgy döntött, most nem megy át, és csak lábat és fogat mos.

– Ha a hajamat is meg tudnám mosni – folytatta, mert Caroline rendkívül megértő közönségnek
bizonyult –, akkor érezném magam igazán tisztának.

Csütörtökön sikerült rávennie Chloét, hogy úton Waitrose felé dobja ki a kölcsönzőnél, és majd
hazafelé vegye fel őt és a masinát. Két jól megtermett férfi eladóra volt szükség, hogy a gépet
beemeljék a kocsi csomagtartójába, de Anna bízott benne, hogy otthon Chloéval ketten ki tudják majd
emelni valahogy, és így hazaindultak.

– Ha nem megy, majd hívunk segítséget – mondta Chloe útközben.

– Nem lesz rá szükség. Laura és én rájöttünk, hogy nincs olyan feladat, amit két végtelenségig eltökélt
nő ne tudna segítség nélkül megcsinálni.

– Hát jó – húzta a száját Chloe, aki feleannyira sem volt izmos, mint Anna. – De ha kimegy a hátam,
átviszem hozzád a kölyköket.

Végül is gond nélkül sikerült kiszedniük a gépet, és be is tudták vinni a házba.

– Biztos vagy benne, hogy most már elbírsz ezzel a szörnyeteggel egyedül is? – kérdezte Chloe.

– Persze! – nevetett Anna. – Te csak menj, és üss össze egy rántottát, vagy valamit.

– Édesem, a rántotta annyira retró! De ha biztosan elleszel, akkor tényleg megyek. Sosem a főzés a
hosszú, hanem utána az elpakolás.

Sokkal nehezebb volt a géppel dolgozni, mint azt Anna gondolta volna, de mikor látta, mennyire szép
lesz a végeredmény, újult erővel esett neki a munkának. Caroline persze rettenetesen kikészült volna a
zajtól, ezért Anna kiköltöztette a nyoszolyájával együtt a hátsó kertbe, hogy ne kelljen a sok port
beszívnia. Szerencsére szép, napos idő volt, nem volt különösebben hideg, de nem is kellett sokáig
kint maradnia.

– Nem hiszem, hogy örülnél, ha maszkot adnék rád, nem igaz, bogaram? – kérdezte, miközben
morzsolgatta Caroline bársonyos füleit. – Habár neked az is remekül állna.

A csütörtök úgy elrepült, hogy szinte észre sem vette. Anna megszállottan dolgozott a padló
tökéletesítésén, és csak mikor meghallotta Mike hangját a szomszédból – legalábbis feltételezte, hogy
Mike érkezett haza –, akkor döbbent rá, hogy újra elszalasztotta a fürdés lehetőségét. Most már
tényleg nem zavarhatja őket ezzel.

– Sebaj – mosolygott Caroline-ra. Úgy érezte, mintha a karjai még mindig rázkódnának a
homokfúvótól, pedig már egy ideje abbahagyta a munkát. – Majd holnap átmegyek, amikor a fiúk



fürdetésével már végeztek, és akkor igazán tisztán megyek majd a vacsorára. Most mégsem törhetem
rájuk az ajtót.

Caroline-on látszott, hogy imádattal csügg minden szaván, noha egyáltalán nem tartja normálisnak
úrnőjét. Annának azonban ez így is tökéletesen megfelelt.

Chloe, Mike és a fiúk örök hálára kötelezték Annát másnap, amikor felajánlották, hogy visszaviszik a
masinát a kölcsönzőbe. Akkor ugrottak át érte, amikor Anna épp sétáltatta Caroline-t, így, bár nagyon
sajnálta, hogy nem találkozott a férfival még a vacsora előtt, rendkívül boldog volt, hogy a hatalmas
gép végre kikerült apró házából.

Mikor visszaért a sétából, elővette saját, kézi homokfúvóját, és elkezdett dolgozni vele a sarkokon.

A nap rendkívül hasznosan telt, és mikor a kézigépet már nem tudta tovább használni, Anna
dörzspapírt meg csiszolót vett elő. Nem tudta abbahagyni a munkát. Minden egyes mozdulattal
varázslatosabbá vált a ház.

Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a toronyóra elüti a hetet.

– Egek! Hét óta van! A vacsoraparti! Ennyi volt, Caroline, elkéstem. Nincs fürdés. Nincs már rá idő.
És fogalmam sincs, mit vegyek fel!

Anna úgy érezte magát, mint egy kispapa, aki azt se tudja, hova kapjon. Gyorsan feltett egy
serpenyőnyi vizet forrni, és a vízforralót is munkára fogta. Messze volt még attól, hogy rátörjön a
pánik, de az biztos volt, hogy a tisztálkodáshoz rengeteg meleg vízre lesz szüksége. Egyre inkább úgy
érezte magát, mint egy fejetlen csirke, ami terv nélkül rohan bele a semmibe.

– Nem hiszem el, hogy képes voltam erre, Caroline – mondta, miközben belezúdította a meleg vizet az
egyik zuhanytálcaként funkcionáló felmosóvödörbe. – Egész héten csak erre vártam, erre tessék, a
napján majdnem elfelejtkeztem róla!

Utólag visszagondolva nagyon rossz ötletnek tűnt, hogy hajat is mosott, de Anna úgy érezte, e nélkül
nem is lenne igazából tiszta. Viszont nem örült neki, hogy félig vizes hajjal kell majd átmennie a
szomszédba.

– Legalább a kezem is tiszta lett tőle – mondta, miközben a körmeit vizsgálgatta. Rettenetes
állapotban volt mind, de már nem tehetett ez ellen sem semmit.

Előásta a legtisztább farmerjét és pólóját, és előkereste azt az immár kicsit meggyűrődött sálat, amit
Laurától kapott nemrég. Összeállítását nehezen lehetett volna haute couture-nek nevezni, de korábban
Chloe megnyugtatta, hogy a vacsora sem haute cuisine lesz, úgyhogy remélte, öltözékével nem fog
nagyon kilógni a többi vendég közül.

– Lehet, hogy a kezem rémes állapotban van, és a ruhám is gyűrött egy kicsit – magyarázta Caroline-
nak, miközben fésülködött –, de a hajam legalább tiszta, a padló pedig mesés lesz!

– Az iskolából is mindig azok késnek el, akik a legközelebb laknak hozzá – mondta egy csinos, sötét
hajú nő, aki ajtót nyitott Annának. Chloe háza még sosem volt ennyire zsúfolt, és Anna már most
rettenetesen hálás volt a hősies bútortologatásért, amivel a házigazdák a teret próbálták megnövelni



egy kicsit.

– Anna, édesem! – kiáltott oda neki Chloe a tűzhely mellől. – Mike, mutatkozz be neki, vigyél neki
egy italt, aztán mutasd be a többieknek is, kérlek!

Mike a kérésnek megfelelően azonnal felpattant az emberekkel telezsúfolt kanapéról, felfedve ezzel
az inkognitóját. Magas, nyurga alakjához rendkívül nyitott, barátságos arc társult. Anna azonnal
megkedvelte őt.

Miután ügyesen átmanőverezett az összes kinyújtott lábon, Mike odaért mellé, és szeretettel átölelte.

– Rengeteget hallottam már rólad, olyan, mintha mindig is ismertelek volna. Mit szeretnél inni?
Vöröset vagy fehéret? És ne mondd, hogy valami alkoholmenteset, mert tudom, hogy este nem kell
majd hazavezetned.

Anna, aki még mindig pihegett egy kicsit a kapkodó készülődéstől, Mike kezébe nyomta az üveg
vörösbort, amit hozott.

– Vöröset kérnék.

– Tudnál tölteni Annának egy pohár vörösbort, Ted? – kérdezte Mike. – Ott az üveg melletted, poharat
találsz az asztalon. Akkor bemutatlak mindenkinek.

Mikor sikerült egy kicsit lenyugodnia, és körülnézett, Anna rádöbbent, hogy tulajdonképpen nincs is
bent annyi ember, csak soknak tűnik, mert olyan kevés a hely.

– Akkor kezdjük jobbról – mondta Mike. – Dorothy, a nőszemély, aki olyan durván neked esett, mert
elkéstél. És a férje, Ted. – Dorothy és Ted mosolyogva odaintettek Annának.

– Mi állandóan elkésünk – mentegetőzött Dorothy. – És ilyenkor annyira boldogok vagyunk, hogy
nem mi lettünk az utolsók.

– Ő itt Sue. – Egy csinos, szőke nő bólintott feléjük. – És Ivan, a férje. Walesi. – Ivannak sűrű, göndör
fekete haja volt, és pont úgy nézett ki, mint egy rögbijátékos. Habár ehhez át kellett másznia
mindenkin a szobában, Ivan felpattant a kanapéról, Annához lépett és megölelte.

– Csak hogy legyen még valaki, aki kedvesen fogad – mondta.

Anna elmosolyodott. Mindenki rendkívül kedves volt.

– Akkor kész is vagyunk – mondta Mike. – Próbálj meg helyet szorítani magadnak valahol. Felesleges
itt álldogálni, legközelebb csak akkor kell majd megmozdulnia a társaságnak, amikor kész lesz a
vacsora, az pedig már csak órák kérdése.

Huncut tekintettel nézett Chloe felé, aki a jelek szerint semmit sem hallott meg, annyira lelkesen
kavarta a szószt a tűzhelyen. Pár pillanat múlva azonban mégis visszavágott:

– Ha nem hagytad volna, hogy a gyerekek túlpörögjenek, akkor már órákkal ezelőtt elkészültem volna.
Azt hittétek mindannyian, ugye – kérdezte az egybegyűltektől –, hogy ha Sue hozza a desszertet és



Dorothy az előételt, akkor a főétellel egyedül is el fogok tudni boldogulni. Tévedtetek – nevetett.

– Gyerekek mellett minden sokkal nehezebb – mondta együtt érzően Dorothy. – Nálunk évek óta nem
voltak vendégek. Képtelenség lenne kitakarítani a házat, főzni és megszabadulni a kölyköktől. Arról
nem is beszélve, hogy a gyerekekre ilyenkor is főzni kéne.

– Ezért meg sem próbáljuk a dolgot – ugratta a férje.

Dorothy odadobott egy párnát.

– Pompás – mondta Chloe, aki közben átmászott az összes lábon, hogy leülhessen az utolsó üres
háromlábú kisszékre. – Legfeljebb fél óra kell már csak neki, és gyönyörű barna lesz, de ez már a sütő
feladata. Nekieshetünk az előételnek, ami csodásan néz ki, Dor, közben pedig reméljük, befut az est
meglepetésvendége is! – mondta, és Annára kacsintott.

Anna ettől hirtelen kimondhatatlanul fáradt lett. Egyáltalán nem vágyott rá, hogy megpróbálják őt
összehozni valakivel – volt valakije, akit évek óta szeretett, csak nem beszélt róla.

– Miért, kit várunk még? – kérdezte Dorothy és Sue egyszerre.

– Most őszintén, nem lehetne meglepetésvendég, ha ezt elárulnám, nem igaz? – nevetett Chloe.

– De ismerjük őt? – erősködött Sue.

– Nem hinném. Új még errefelé, és éppen ezért szerettem volna, hogy Annával megismerjék egymást.
Sok közös van bennük.

– Ettől még nem feltétlenül – mondta Dorothy, és Anna hálásan pillantott rá.

– Nyugi, minden rendben lesz. – Chloe magasra emelte a poharát. – Rajtam kívül kér még valaki bort?

Anna gyorsan legurított két pohárral a vörösből, és mikor a titokzatos vendég titokzatos kopogása
felhangzott az ajtón, már kellően lebegő állapotba került.

– Nagyon sajnálom – hangzott fel egy férfihang. – Kifogyott a kocsiból a benzin, aztán meg
eltévedtem. Ami érthetetlen, hiszen voltam már itt. – Belépett a szobába, és körülnézett. – Nahát. Ő is
itt van.

Egymásra meredtek, és Anna hirtelen szédülni kezdett. Egy pillanatra mindketten ugyanolyan
meglepettnek és zavartnak tűntek, de aztán Rob bocsánatkérően rágrimaszolt, és Anna is megtett
minden tőle telhetőt, hogy visszamosolyogjon, de belül majd felrobbant a dühtől, olyan mérges volt.
Rob Hunter! Hogy tehette ezt vele Chloe? Anélkül, hogy előre figyelmeztette volna! Miért nem szólt
egy szót sem? Micsoda barát az ilyen? Anna eltűnődött, vajon megteheti-e, hogy egyszerűen fogja
magát és kisétál az ajtón, vagy az már kissé túlzás lenne. Túlzás lenne, döntötte el, bár az is igaz, hogy
nem lett volna könnyű átverekednie magát a zsúfolt szobán.

Szerencsére senki nem vette észre, micsoda vihar dúl a lelkében, mindenkit lekötött az újabb üveg ital
és a virágcsokor érkezése. Rob ugyanannyira meg volt döbbenve az ő ittlétén, mint fordítva, és ettől
Annának egy kicsit jobb kedve lett. Ha látszott volna Robon, hogy számít Anna jelenlétére, azonnal



kiviharzott volna a házból, zsúfolt szoba ide vagy oda.

Mivel máshol nem volt már szabad hely, Rob lehuppant a kanapé karfájára, és vidáman csillogó, de
bocsánatkéréssel teli szemmel nézett Annára.

– Feltételezem, én vagyok az utolsó ember a földön, akit ma látni akartál itt.

– Ugyan, miért? – kérdezte Sue.

– Már ismerjük egymást – magyarázta Anna, de nem azért, mintha kedve lett volna beszélgetni,
egyszerűen csak mindenki őt nézte, a válaszra várva. Hosszú estének nézünk elébe, gondolta magában.

Chloe, aki tudta, hogy ők már ismerik egymást, nem nézett rá – bűnbánó arccal fordult a tűzhely felé.
Rob és Anna egyszerre kezdtek el magyarázkodni, aztán egyszerre el is hallgattak.

– Kezdd te – adta át a szót előzékenyen Rob.

Anna nagyot sóhajtott.

– A minap kimentem a piacra a kutyámmal, és egy kocsi kipufogója hatalmasat durrant. Ettől Caroline
megijedt, és elszökött, ezért… Rob – bökte ki kelletlenül, holott magában csak Szemét Szimatnak
nevezte a férfit, de ezt most nyilvánvalóan nem mondhatta ki – volt olyan kedves, és megmentette.

– Akkor ő a te hősöd? – kérdezte tágra nyílt szemmel Dorothy. – Aki megmentette a kiskutyád a
biztos haláltól?

– Azt azért nem mondanám – tiltakozott Rob.

– Már miért nem? – kapaszkodott erősen a romantikus elképzelésbe Dorothy. – Én menthetetlenül
szerelmes vagyok az állatorvosunkba!

– Attól tartok Annának még fogalma sincs arról, hogy néz ki egyáltalán az állatorvos – mondta őrjítő
hangsúllyal Rob. – Én pedig talán egy kicsit túl hepciás és erőszakos voltam ahhoz, hogy belém
szeressen.

Annának már lángolt az arca a beszélgetéstől.

– Pontosan – helyeselt, és azt kívánta, bárcsak eltűnhetne a szobából valahogy.

Dorothy hosszan Robra nézett, és nagyot sóhajtott.

– Hát én ezt nem értem.

Annának ebben a pillanatban alkalma lett volna megragadni a lehetőséget, és elmagyarázni, hogy ő
halálosan szerelmes valaki másba, de ekkor Mike közbelépett, és megmentette.

– Most, hogy a kérdést szépen tisztáztuk – mondta –, mindenki töltse újra a poharát. Ted, megtennéd,
hogy töltögetsz? Én nem érem el az üveget.



– És a vacsora is elkészült végre! – jelentette be Chloe, és még mindig nem mert Annára nézni. – Nem
csináltam asztalrendet, mert nyolc embernél ez már lehetetlen feladatnak tűnt.

Anna bízott benne, hogy nem kell majd Rob Hunter mellé ülnie, ugyanis elég sokan voltak ahhoz,
hogy ezt elkerülhesse, de elszámította magát.

Mivel megvárta, míg mindenki helyet foglal az asztal mellett, kénytelen volt az utolsó helyre
bepréselődni, ami történetesen épp Rob mellett volt. Chloéra pillantott, hogy kiderítse, vajon ezt is
előre megrendezte-e, vagy véletlen, hogy pont ez a hely jutott neki, de végül úgy döntött, ez még
barátnője számára is túl nagy falat lett volna.

– Nos – kezdte Chloe, amikor mindenki leült, és kíváncsian méregették a füstölt lazaccal, blinivel, és
crème fraîch-sel ízlésesen megpakolt tányérjaikat. – Mielőtt nekiesnénk, Rob kedvéért mutatkozzunk
be újra mindannyian. A teremtésit! – ugrott fel gyorsan a helyéről. – Elfelejtettem a kaviárt!

– Nem kaviár, nyúlhalfilé – helyesbített Dorothy, míg Chloe utat tört magának a konyha felé.

– Akkor majd én bemutatok mindenkit – vette át a szót Mike, aki a jelek szerint hozzászokott már
felesége feledékenységéhez.

Anna közben próbált nem hozzáérni Rob karjához. Ami nem volt könnyű feladat, tekintve, hogy az
asztal körül moccanni sem lehetett, annyira zsúfolt volt.

– …ő pedig Rob Hunter, akit az Agármentő Alapítványon keresztül ismerünk.

– Én lennék az, aki az örökbeadásokat felügyeli – tette hozzá Rob, és közben Annát kereste a
tekintetével, aki mereven maga elé nézett. – Ez az én keresztem – tette hozzá Rob.

– És az enyém is – motyogta Anna, aki meglepődve vette észre, hogy kezdi egyre kevésbé zavarni Rob
jelenléte.

– És régóta élsz itt? – kérdezte Dorothy, aki a jelek szerint szerencsére nem hallotta meg Anna előbbi
kijelentését. Átvette a köretet Chloétól, és szedett egy keveset a tányérjára.

– Néhány éve. De az alapítványnál csak nemrég kezdtem el dolgozni.

– És miért? – kérdezte Sue, majd meglepetten a férjére nézett, aki finoman oldalba bökte őt a
könyökével.

– Ne üsd bele mindenbe az orrod! – szólt rá halkan Ivan.

– Amikor ideköltöztem Londonból, nem egyedül érkeztem. Vidékre szerettünk volna költözni. Ő
ugyan hét közben Londonban dolgozott, de eleinte nem bánta a hétvégi ingázást, én pedig itt kaptam
munkát.

– És aztán? Hova tűnt a párod? – kíváncsiskodott tovább Sue.

– Sue! – nézett rá megbotránkozva Ivan. – Ne is törődj vele, öregem, nem kell válaszolnod.



– De kell! – kiáltott fel Chloe és Dorothy egyszerre.

– Ti nők! – nézett fel fohászkodva az ég felé Ivan. – Az ember nem eheti meg nyugodtan a vacsoráját
anélkül, hogy ki ne töltetnétek vele egy komplett kérdőívet a magánéletéről.

Rob felnevetett.

– Senki sem számít a spanyol inkvizícióra! – Ivan nem értette a célzást. – Semmi gond, elmondom, mi
történt. Ő egyre gyakrabban fent maradt Londonban a hétvégére is – mesélte Rob. – Rájött, hogy
igazából nem is tetszik neki a vidéki élet. Ráadásul ki nem állhatta a kutyákat.

– Akkor hogy tudtatok egymásba szeretni? – kérdezte csodálkozva Sue.

– Talán most már váltsunk témát – javasolta Chloe, aki most, hogy a leglényegesebbet már megtudta
Rob Hunterről, hajlandó volt felfüggeszteni a kérdezősködést. – Bort, valaki?

– De még azt sem tudjuk, hogyan került kapcsolatba az Agármentő Alapítvánnyal! – tiltakozott
kitartóan Sue.

– Egyszerűen szeretem a kutyákat, és szerettem volna valami hasznossal foglalkozni – mondta Rob
olyan hangsúllyal, mintha ezt a mondatot már vagy ezredjére ismételné el.

– Na, most már ezt is tudjuk. Akkor még egyszer: bort, valaki? – ismételte meg a kérdést Chloe.

– Nem szabad többet – takarta el a pohara száját Anna.

– Ne fogd vissza magad – mondta Rob. Gyengéden eltolta Anna kezét, és töltött még neki. – Velem
már végeztek, de most te következel. Neked ráadásul vezetned sem kell ma már – ezt az utolsó két
mondatot csak suttogva tette hozzá, hogy más ne hallja, és Anna, dacára annak, hogy Robnál
ellenszenvesebb alakot nem ismert, kuncogni kezdett.

– Attól tartok már így is túl sokat ittam – mondta.

– Hozok egy kancsó vizet – szólt gyorsan Chloe. – Akartam venni szénsavasat is, de elfelejtettem.

– Nem vitted magaddal a kis listádat? – kérdezte Ivan.

– Nem, de te sokszor eszembe jutottál közben, ennek köszönhető, hogy tele vagyunk borral – csapta le
a magas labdát könnyedén Chloe.

– Nos, Anna – kezdte meg a vallatást Sue. – Azt már tudjuk, hogy Rob hogy keveredett ide, de mi a te
történeted?

– Hát, én megvettem a szomszéd házat. Felújítom. És remélem, sikerül majd eladnom – felelte Anna,
és belenyugodott az elkerülhetetlenbe.

– De érdekes, szóval neked ez a foglalkozásod? – kérdezte Ted.

– Igen, belsőépítész vagyok.



– Mint Linda Barker? – kérdezte Sue.

– Sajnos fogalmam sincs róla, ő ki lehet, de nem egyszerűen színpalettákat meg textilmintákat
nézegetek, habár tény, hogy ez is a munkám része – magyarázta. – De a szennyvízvezetékek fekvése
számomra fontosabb.

Őszintén remélte, hogy ezzel a mondattal majd mindenki kedvét elveszi a további kérdezősködéstől,
de ennél több kellett volna ahhoz, hogy az információra éhes brancsot lehűtse.

Ezt a kijelentését számtalan kérdés követte, és Anna hosszú percekig csak válaszolgatott, mire Chloe
végre kimentette őt a helyzetből:

– Emberek, egyezzünk ki abban, hogy Anna tulajdonképpen majdnem építészmérnök, jó? – zárta le a
témát gyorsan. – Össze tudjuk szedni a tányérokat? Szerintem a főétel már elkészült.

– Lefogadom, alig vártad már, hogy leszálljanak rólad – súgta Rob a fülébe, miközben átvette Annától
a tányérokat.

Anna kuncogott.

– Nyertél.

– Figyelem, mindenki! – kiabált Chloe, míg kivett a sütőből egy hatalmas tálat. – Itt is van. Ricottával
és spenóttal töltött cannelloni. Ted, eléred a hűtőt? Kérlek, vegyél ki még egy üveg fehérbort! Tündér
vagy. Ó, és a parmezánt is, légy kedves. Van már rajta, de hátha kér még többet is valaki. Mike! A
salátát, kérlek.

Egy olyan összejövetel, aminek Chloe a házigazdája, sosem lehet unalmas, és most, hogy a
kikérdezésen már átesett, Anna kezdte magát nagyon jól érezni. Rob időről időre a fülébe súgott
valami vicceset, amin muszáj volt nevetnie, és mivel az embereket őszintén érdekelte ő és a
véleménye is, szívesen becsatlakozott a beszélgetésbe.

A desszert finom és rettentően csokis puding volt, melyet tejszínhabbal és friss málnával koronáztak
meg. Az utolsó falat leküzdése után Anna mozdulni sem bírt, annyira tele volt. Egész nap keményen
dolgozott, és mi tagadás, általában nem aludt túl jól a matracágyán, túl kemény volt alatta a föld,
ráadásul Caroline mozgolódására is állandóan felébredt, így nem csoda, hogy lassan egyre
laposabbakat pislogott. Kávét és teát nem kért, úgy érezte, ahhoz is álmos lenne, hogy felemelje a
csészéjét.

– Hazaviszem Annát – jelentette be Rob. – Mindjárt elnyomja az álom, és úgy már nehezebb lenne.

– Nem kell messzire vinned – mondta Mike. – De aztán gyere még vissza, iszunk egy kis brandyt.

– Azt köszönöm, nem kérek, de egy csésze kávé jólesne majd.

– Nem kell hazavinned, köszönöm – tiltakozott Anna, és a felháborodástól hirtelen teljesen éber lett
megint. Vajon mi a csudát szeretne tőle ez az alak?

– De igen, hidd el nekem – nézett rá egy kissé gondterhelt arccal Rob.



Mire mindenkitől elköszönt, és az összes puszit begyűjtötte azoktól, akik hozzáfértek, Anna hirtelen
Rob mellett találta magát a hazafelé vezető úton. Gyönyörű, tiszta éjszaka volt, a csillagok csak úgy
ragyogtak.

– Annyira szeretem őket – mondta Anna, akit a balzsamos éjszaka és az elfogyasztott vörösbor kissé
szentimentálissá tett. – Mármint a csillagokat. Sokkal fényesebbek itt, mint valaha Londonban.

– Kisebb a fényszennyezettség. – Robert nem volt romantikus hangulatban. – De én is kedvelem őket.
És most – fordult Anna felé gyorsan –, azért szerettelek volna hazakísérni, mert van valami, amit el
kell mondanom.

– Valóban? Mit? – rázkódott meg idegesen Anna, és az előbbi szentimentális hangulata egy csapásra
szertefoszlott.

– Holnap kapni fogsz egy levelet.

– Honnan tudod? Kiolvastad a csillagokból, vagy mi?

– Nem. A munkahelyemről küldték.

– Miért? – Anna erősen próbált visszaemlékezni, vajon az este folyamán elhangzott-e, hogy Rob mivel
foglalkozik, de csak annyit tudott feleleveníteni a beszélgetésből, hogy szereti a kutyákat.

– A műemlékvédelmi hivatalnál dolgozom.

– És?

– Egy műemlékként listázott házban laksz.

– Azt én is tudom, de… – Anna szája kiszáradt a félelemtől. Hiszen a férfi minden zugát ismeri a
háznak, feltérképezte, amikor Caroline-t ellenőrizte. Biztos látott valamit, ami kiverte a biztosítékot.
Olyan éber lett, mint az este folyamán egyszer sem volt.

Rob folytatta, és minden szó mint egy-egy hatalmas kő zuhant Anna lelkére.

– És minden, amit azelőtt elvégeztek a házon, engedély nélkül történt – magyarázta halkan a férfi. –
Be kell jönnöd hozzánk, hogy bemutasd a terveidet.

A jó érzés, ami elfogta őt Rob iránt az este folyamán, azonnal elszállt. Nemcsak abba akar beleszólni,
hogy hogyan kellene nevelnie a kutyáját, de most a házára is rászállt. Kétszeresen is Szemét Szimat
volt!

– Hát, ez… rettenetes.

– Kérlek, ne vedd nagyon a szívedre. Nem kell aggódni. Csak szerettem volna előre szólni. Azt
gondoltam, sokkal rosszabb lenne, ha bejönnél a hivatalba, és ott találkoznánk úgy, hogy nem is
számítasz rám.

– Borzalom. Egyszerűen borzalom. Nem is tudom, mit mondjak. – Anna az eszével tudta, hogy Rob



nagyon kedvesen próbálta a tudomására hozni a dolgokat, de fel nem foghatta, miért nem említette ezt
korábban. Vajon élvezi, hogy állandóan ilyen rémes bejelentéseket tesz?

– Ne is mondj semmit. Menj, feküdj le, és próbáld meg elfelejteni, amíg meg nem kapod a levelet. És
ne nyúlj semmihez, míg nem láttuk a terveket. Megvan a kulcsod? – kérdezte.

Anna nem sokra tartotta azokat a nőket, akik a saját bejárati ajtajuknál átadják a férfinak a kulcsot,
hogy az kinyissa előttük az ajtót, de jelen esetben ez azt jelentette, hogy nem kell Robhoz szólnia,
ezért szó nélkül átnyújtotta a kulcscsomót.

– Jó éjszakát, Anna – mondta Rob, és két puszit adott Anna arcára, akit ez olyan váratlanul ért, hogy
meg sem mozdult. – Nagyon jól éreztem magam ma este. És rettenetesen sajnálom, hogy nemcsak
örökbe adó tiszt vagyok, hanem műemlékes is.

Anna szó nélkül befordult a házba – zavart volt, de dühös is. Úgy érezte, elárulták.



Hatodik fejezet

Caroline odadugta a hideg orrát Anna nyakához, aki ettől azonnal felébredt. Szomjas volt, és kicsit
másnapos, de nagyon boldog.

– Jó reggelt, bogaram – mondta, megdörzsölte a szemét, és jólesően nyújtózkodott egyet. – Ne
haragudj, kicsit elaludtam. – Kimászott a jó meleg hálózsákból, hogy a hátsó ajtón kiengedhesse a
kutyát, és közben megcsodálta a tegnap elkészült, gyönyörű padlót.

– És még szebb lesz, miután lekezeltem – szólt ki Caroline-nak a nyitott ajtón. Öntött magának egy
pohár vizet, aztán kinézett az elgazosodott bejáróra. – Nagyon jó volt a tegnap este. Rob nem is
annyira kiállhatatlan, ha jobban megismeri őt az ember, úgyhogy bár továbbra is egy kicsit
elhamarkodottnak tartom, de megértem, hogy te is kedveled. – Feltett egy kanna vizet forrni, amikor
hirtelen minden eszébe jutott. – Ó, egek! A levél! Visszavonom, egyáltalán nem jó ember!
Műemlékes. Ennyit erről.

Kiszaladt a bejáróra, hogy megnézze, megjött-e már a posta. Megjött, és az előző tulajoknak szóló
rengeteg reklámújság között valóban ott fehérlett egy hosszúkás boríték is. Nagyon hivatalosnak tűnt,
ezért Annának semmi kedve nem volt kinyitni. E tekintetben kissé gyáva volt: szerette halogatni az
ilyen levelek feltépését.

Úgyhogy lassan visszasétált a házba, és csinált magának egy csésze teát. Néhány perc késés már
úgysem befolyásol semmit, nem igaz?

Amikor végre rászánta magát, hogy kinyissa – de csak miután végzett a reklámok átbogarászásával,
hátha valaki elküldte neki a lottó ötös nyerő szelvényét –, nem lett sokkal okosabb a levél tartalmától.
Kérték, hogy hívja fel a megadott telefonszámot, és egyeztessen egy időpontot, amilyen hamar csak
lehet. Mondjuk ettől még nem lett jobb kedve. Gyorsan főzött magának egy újabb csésze teát, és aztán
felhívta a nővérét.

Anna sosem szeretett segítséget kérni – sőt hatalmas csatákat vívott azért, hogy kikerüljön Laura
védőszárnyai alól –, de most úgy érezte, a történteket muszáj megbeszélnie valakivel, és a nővére volt
nyilvánvalóan a legalkalmasabb személy erre. Ez egyszer Laura sem azzal kezdte, hogy én
megmondtam.

– Egyértelmű, hogy visszamenőleges építési engedélyt kell adniuk – nyugtatta meg Laura. –
Legalábbis remélem, ez a műemléki házaknál is így működik. Nem is tudtam, hogy listázva vagy. –
Hallatszott a hangján, hogy tényleg meg van lepődve.

– Ami azt illeti, én örülnék a legjobban, ha nem lenne listázva, mert akkor azt csinálhatnék vele, amit
csak akarok. – Anna nem folytatta. – Ha nem lenne Caroline, akkor ez az égedelem pasas sosem tette
volna be a lábát a házamba, és sosem derült volna ki, hogy az előző tulajdonosok szétkontárkodtak
idebent mindent!

– Lehet, hogy akkor Chloén keresztül találkoztál volna vele – csitította Laura.



– De nem hívtam volna meg a házamba!

– Ki tudja? Lehet, hogy megtetszett volna, és behívod egy kávéra, vagy valami.

Annának már a nyelve hegyén volt, hogy ellenkezzen, de észbe kapott, hogy akkor magyarázkodnia
kéne Maxről is, és ehhez egyáltalán nem volt kedve. Sosem említette még a férfit, és érezte, hogy ez a
mostani nem a legmegfelelőbb alkalom a nagy bejelentésekre. – Mindegy is, Caroline itt van, úgyhogy
ez a pasas rám szabadult. – Nagyot sóhajtott.

– Ne aggódd magad halálra, szívem – folytatta az érvelést Laura. – Szépen vidd be a terveidet, mutasd
meg nekik, mit szeretnél csinálni, és biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz.

– Gondolod? Én attól tartok, néhány tervet túl alaposan rajzoltam meg.

– Akkor biztosan elragadóak, mint általában. Erről jut eszembe! – mondta gyorsan Laura. – Én is
akartalak hívni, csak megelőztél. Jött egy fontos e-mailed.

– Hogyhogy? Neked? Kitől?

– A főiskoládról küldték. Szerveznek valami összejövetelt, és rajtam keresztül próbáltak elérni téged.
Gondolom, a nevünk alapján sejtették, hogy rokonok vagyunk, vagy valami. Mindenesetre be kéne
jelentkezned, ha menni szeretnél. Londonban lesz a muri. És eléggé közel van az időpontja, ha jól
emlékszem. Mellesleg mikor veszel már magadnak egy laptopot? Manapság már olcsón lehet kapni
őket.

– Londonban – visszhangozta Anna, nem törődve a már sokat hallott kérdéssel, és a szíve a
reménykedéstől hevesebben kezdett dobogni. – Nem hiszem, hogy magára hagyhatom Caroline-t
annyi időre, ameddig egy londoni út tart.

– Felolvassam az e-mailt? – kérdezte Laura, és már olvasta is. A levél végén ez állt: „Sikerült
felvennünk a kapcsolatot régi tanárainkkal, valamint néhány vendégoktató – Max 
Gordon, Eric State
és még sokan mások – is részt vesz az esten.”
Anna szája kiszáradt. Elég volt csak a nevet hallania, máris remegni kezdett a gyomra az izgalomtól.

– Hát, nem lenne rossz viszontlátni a többieket – próbálta közömbös hangon kinyögni.

– Chloe nem tudna vigyázni a kutyára, amíg távol vagy? De ha nem, én szívesen elmegyek, és
átvállalom őt egy éjszakára. Gondolom, neked az lenne a legésszerűbb, ha Londonban maradnál, nem?

– Gondolom, igen. De fogalmam sincs, nem gondoltam még át.

– Akkor átmegyek, és veled maradok a hétvégén, a kutyára meg majd vigyázok szombat este –
ajánlotta fel Laura.

– Szombat este lesz?

– Feltétlenül.



Anna habozott egy kicsit.

– Nem várhatom el tőled, hogy ezt bevállald, Laura, és különben is, a ház még nem áll úgy, hogy
vendéget tudjak fogadni.

– De hiszen én nem vendég vagyok, hanem a nővéred! Nem akadok ki az építkezésektől.

– Nagyon kedves tőled, hogy ezt mondod – folytatta Anna. – Átgondolom, megbeszélem Chloéval, és
visszahívlak.

– Rettenetesen jólesne egy hétvégét a fiúktól távol tölteni.

Anna kihallotta a csendes elvágyódást nővére hangjából.

– Bármikor jöhetsz.

– Nem igaz, csak akkor hagyhatom magukra szegény ártatlanokat, ha valamilyen nemes cél szólít el
valahova.

Még egy ideig szelíden vitatkoztak a dolgon, mígnem Anna egyik unokaöccse úgy döntött, remek vicc
lenne kitépni a telefon vezetékét a falból. Ezután Anna alaposan felmosta a padlót, hogy azután
lekezelhesse minden négyzetcentiméterét.

Amikor felhívta a műemlékeseket, sikerült időpontot egyeztetnie Rob Hunterhöz – másnapra, így hát
kedden reggel újra belebújt a vacsorapartin hordott farmerjébe, majd előkereste a legtisztább
pulóverét – azt, amelyiknek nem voltak tenyérnyi lyukak a hóna alatt, mint a többinek, és nem lógtak
ki belőle kihúzódott szálak. Óvatosan becsúsztatta a terveit a hordozóhengerbe, átvitte Caroline-t
Chloéékhoz, hogy ő is belemerülhessen a reggeli rajzfilmekbe, aztán biciklire pattant. Míg tekert a
hivatal felé, maga elé képzelte a gyönyörű padlót, ami immár három réteg viasztól csillogott, és olyan
csúszós lett, mint egy korcsolyapálya.

A hivatal épülete impozáns látvány volt. Anna keresett egy biztonságos parkolót a biciklinek,
gondosan lezárta, és izgatottan elindult felfelé a széles lépcsősoron, hóna alatt a tervekkel. Kicsit
izzadt, nemcsak az izgalomtól, hanem mert ki is melegedett biciklizés közben, de eltökéltségén ez
semmit nem változtatott: nem fogja hagyni, hogy a bürokrácia betörje, pláne nem így, hogy a Szemét
Szimat a képviselőjük.

– Gyere, és foglalj helyet – nyitotta ki előtte az irodája ajtaját Rob. Kedvesen mosolygott rá. –
Annyira sajnálom, hogy ilyen körülmények között kell találkoznunk. Nem baj, ha folytatjuk a
tegeződést, ugye?

Anna besétált a szobába, és leült a hatalmas íróasztallal szemben.

– Nem. Különben pedig nem jószántamból jöttem ide, ezt te is tudod. – Nem viszonozta a mosolyt.
Nem bocsátotta még meg az árulást.

– Ez a munkám. És tényleg nagyon sajnálom. – Szomorú hangját hallva Anna már rég megbocsátott
volna normális körülmények között, de ezek most nem voltak azok.



– Valami légből kapott ürüggyel betolakodtál a házamba, hogy körülszaglászhass – tört ki Annából,
mielőtt észbe kaphatott volna: megfogadta, hogy hűvös lesz és tárgyilagos a beszélgetés alatt.

– Ez nem igaz! Caroline miatt mentem csak be. Hogy van a kisasszony, egyébként?

– Jól. Most épp Chloénál van.

– És elvitted már az állatorvoshoz?

– Nem! Nem térhetnénk végre a tárgyra? – Tudta, hogy nem kellene ennyire ellenségesnek lennie, de
nem tehetett róla, rettenetesen irritálta a helyzet, mert tisztában volt vele, hogy ő is hibás. Az első
pillanatban észre kellett volna vennie, hogy amit az előző tulajdonosok tettek a házzal, azt biztosan
nem hagyta jóvá semmiféle hivatal, csak hát az éleslátását elhomályosította a hirtelen jött lehetőség, a
gyönyörű táj és nem utolsósorban a rendkívül kedvező ár.

– Rendben – felelte Rob. Lepillantott a papírjaira, majd Annára nézett. – Nyilvánvalóan láttam már a
házat. Tudom, hogy mennyire megsze… hogy mondod?

– Egy pillanatra azt hittem, azt mondod majd, hogy megszeppentem – magyarázkodott Anna, és
szentül megfogadta, hogy inkább a két kezével fogja be a száját, semhogy újra ilyen hangot adjon ki.

– Tisztában vagyok vele, hogy nem te voltál az, aki kizsigerelted…

Annából újra kiszakadt egy méltatlankodó nyögés, és gyorsan a szája elé kapta a kezét.

– Tessék? Nem tettem volna be a fogsoromat ma reggel?

Anna nem hagyta, hogy humorral üssék el a helyzet élét.

– Nem erről van szó – mondta ünnepélyes komolysággal. – Csak fogalmam sincs, ez a szó mit jelent.

– Kizsigerelni? Hát hogy lelketlen gonoszságból kitépted annak a szegény háznak a szívét és a lelkét.

– Értem. Tehát félre az érzelmekkel.

Rob fürkésző tekintettel méregette őt, majd szomorú hangon folytatta.

– Attól tartok, mindent vissza kell állítani az eredeti állapotába.

– Ez nyilvánvaló. A padlót már le is burkoltam.

– És a lépcső?

– Hogy gondolod? Múlt héten végeztem csak a burkolással! Van róla fogalmad, mennyire bonyolult
dolog…

– …egy lépcsőt megépíteni? Attól tartok, át kell vinned az asztalosodat a szomszéd házba, mert azt
kell majd leutánoznotok.



– Elhoztam a terveimet. A lépcsőről is van egy. Nagyon ízléses, és nem fog kilógni a sorból.

Rob megrázta a fejét.

– A lehető legapróbb részletekig le kell utánoznod az eredetit. Feltételezem, új deszkákat fogsz majd
hozzá venni, nincs más megoldás.

Anna érezte, hogy itt lépéselőnyhöz jutott.

– De lenne – mondta, és megpróbált nem túl önelégült arcot vágni. – Tudok szerezni bontott anyagot.

– Kétlem, hogy sikerülne kellően széles léceket találnod. A forduló utáni rész keskenynek tűnhet, de
nagyon csalóka.

Anna nem akart magyarázkodni, ezért csak bólintott.

– És attól tartok, hiába tervezted, hogy a konyhából dupla ajtó vezet majd a kert felé, ez nem
tárgyalási alap. Nem lehet.

– Franciaajtókra gondoltam. Sokkal szebb lenne tőle a konyha.

– Sajnálom, Anna, teljesen mindegy, hogy milyen nyelven beszélnének azok az ajtók… – próbálta újra
viccel tompítani a helyzet élét a férfi, de Anna erre továbbra sem volt nyitott, így hát folytatta. – Azt
szeretnénk, ha pontosan úgy újítanád fel a házat, ahogy az eredetileg kinézett. Nagyon különleges az a
házsor, és kiemelt fontossággal bír, hogy megtartsuk őket eredeti állapotukban, amennyire ez csak
lehetséges.

Anna lassan, mélyeket lélegzett, hogy legyen ideje átgondolni a helyzetet. Milyen kár, hogy ennyire
hullámzó a kapcsolatuk Robbal! Rosszul indult, aztán úgy tűnt, hogy jó fog kisülni belőle, de nem – ha
lehet, még rosszabb lett. Már ahhoz sem érzett kedvet, hogy a vicceire reagáljon, holott alapvetően
szerette a férfi humorát. Ám most túl ideges volt, és Rob kezében volt minden ütőkártya. Megpróbált
mosolyogni.

– Akkor mit szeretnétek, mit csináljak? – Remélte, hogy nem túl sértődött a hangja, de attól tartott,
nem sikerült lepleznie az érzéseit.

– Egy egyszerű ablak legyen az udvar felé, hogy szemmel tarthasd a gyerekeket, amikor kiszórják a
földet a szépen rendezett virágágyásodból.

A férfi újra megpróbálta felvidítani őt, de most már csak a szeme mosolygott. Anna egyre jobban
elfáradt.

– Nincsenek gyerekeim.

– De van egy kutyád.

– Én is tudom.

– Akit el kéne vinned az állatorvoshoz, hogy megvizsgálhassa. Jobb lenne megelőzni, mint megvárni a



bajt.

– Ezt is tudom.

A férfi nagyot sóhajtott, mert reménytelennek tűnt, hogy sikerül Annát jobb kedvre derítenie.

– És döntöttél már a szobakennellel kapcsolatban? Hidd el, nem bánnád meg. Pláne, amikor Chloe fiai
jönnek majd látogatóba.

– Szoktak jönni. És nagyon jól kijönnek Caroline-nal…

– Nekem van egy felesleges kennelem, szívesen kölcsönadom. Majd beugrok vele valamikor.

– És ha már ott jársz, egyúttal újra körbeszaglászol egy kicsit odabent? – szaladt ki Anna száján a
mondat, mielőtt felfoghatta volna, mekkora gorombaságot mond. – Nagyon sajnálom. Ezt nem lett
volna szabad mondanom. Te csak a munkádat végzed. De annyira bosszant ez az egész…

– Feleslegesen. Tulajdonképpen mi egész rendes emberek vagyunk, és arra törekszünk, hogy a
mindenki számára legmegfelelőbb megoldást találjuk meg. – Elhallgatott, de látszott rajta, hogy örül
Anna bocsánatkérésének. – Amit azok az emberek a házaddal tettek, arra nincs jó szó. Rettenetes.

– És miből gondolod, hogy nem én vagyok az, aki szétzúzta az egészet? – tett egy halovány kísérletet
arra, hogy megmutassa: már nem haragszik.

Rob mosolya szélesebb és őszintébb volt, mint eddig valaha.

– Hallgatok a megérzéseimre. Hasznos tud lenni ennél a munkánál. És minden munkámnál.

Anna egyre jobban érezte magát.

– Szóval, mi legyen a lépcsőkkel? Készítsek terveket, és aztán hozzam be megmutatni?

– Ez lenne a legjobb. Gondolom, nem szeretnél rá egy vagyont elkölteni, hogy aztán le kelljen
bontanod, majd újraépítened az egészet.

– Miből gondolod, hogy nem lenne elég pénzem kétszer megépíteni? – incselkedett Anna.

– Már mondtam, hallgatok a megérzéseimre.

Anna elmosolyodott, és csak nehezen gyűrte le a nevetését. Felállt.

– Akkor elkezdem megrajzolni a terveket.

– És ki fogja beépíteni?

Anna nem bánta volna, ha ez a kérdés nem hangzik el, ezért kitérő választ adott.

– Még nem döntöttem el.

– Tudok javasolni néhány asztalost, akikkel már dolgoztunk együtt, és náluk sosem volt semmi



probléma az elfogadással, de idejében fel kell venni velük a kapcsolatot. Hosszú a várólista.

– Mondom, még nem döntöttem el…

– Hadd adjak pár nevet. És hívd fel őket mihamarabb.

– Nem tartod etikátlannak, hogy beajánlod nekem őket? A te pozíciódban?

– Csak ha jutalékot is kapok.

Annát újra elfogta a vágy, hogy felnevessen, ezért gyorsan lehajolt a terveiért, amelyeket immár akár
a kukába dobhatott volna, fogta a táskáját, és az ajtó felé indult.

– Köszönöm a segítséget – mondta hivatalos hangon.

Rob Hunter felpattant az íróasztala mögül, megkerülte azt, és udvariasan kinyitotta Anna előtt az ajtót,
aki ehhez nem volt hozzászokva, most mégis másodszor történt meg vele, ráadásul ugyanazon a héten.

– Nemsokára találkozunk – búcsúzott Rob.

– Ne fenyegess – motyogta Anna, de nem merte hangosabban kimondani. Megkönnyebbülten szaladt
le a lépcsőn, abban a tudatban, hogy sikerült a megbeszélést nagyobb harc nélkül megúsznia.

Mikor hazaért, még be sem lépett a házba, máris tárcsázta Chloe számát, egyrészt, hogy begyűjtse
Caroline-t, de más miatt is.

– Adj innom egy kávét, és engedd, hogy megvizsgáljam a lépcsőtöket! – mondta, miközben belépett
az ajtón, és megsimogatta a köszöntésére siető Caroline-t.

Chloe, aki mintaszerű barát volt, mindkét kérését azonnal teljesítette.

– Miért akarod megvizsgálni a lépcsőt? És egyáltalán melyiket? Ezt itt bent, vagy a hátsót?

Anna lepakolt a székről egy képregénygyűjteményt, majd ráhuppant. Caroline mellébújt, egy alapos
fülmorzsolgatás reményében.

– Pontosan olyan lépcsőt kell reprodukálnom, mint amilyen nektek van – jelentette ki fáradt hangon
Anna. Kipillantott a nappali felé, ahonnan már látni lehetett a lépcsőt. A formája minden volt, csak
szép nem.

– Te jó ég – felelte Chloe diplomatikusan.

– És a te barátod, Rob Hunter tette ezt velem – tette hozzá Anna, amikor eszébe jutott, hogy ő most
tulajdonképpen neheztel Chloéra.

– Te meg mi a csudáról beszélsz? Szeretnéd, hogy felhabosítsam a tejet, és csináljak egy igazi
cappuccinót?

– Ó, igen, köszönöm! És nem mondanék nemet egy csokis sütire sem.



Chloe elkezdett kotorászni a titkos kincseket rejtő konyhaszekrényben.

– Szóval, mi mindent tett még veled Rob? Azt hittem, a péntek este jól sikerült, te nem így érezted?
Rob nagyon megkedvelt, ez látszott rajta.

– Nem hinném. Nagyon barátságos meg beszédes volt, de csak azért, mert belülről közben mardosta a
bűntudat. Pontosan tudta végig, hogy nemsokára fenekestül fogja felforgatni az életemet.

– És te hogy érzel iránta? – kérdezte csak úgy mellékesen Chloe.

Anna elgondolkozott. Kedvelte a férfit, szerette a humorát, és aznap este úgy gondolta, akár még jó
barátok is lehetnének. De a tény, hogy a műemlékeseknél dolgozott, mindent úgy összekavart.

– Nos? – sürgette Chloe.

– Nagyon kedves, csak…

– Mi csak?

– Semmi. – Egy nap talán majd mesél Maxről, de nem ma. – Na, mindegy, szóval ő kényszerít arra,
hogy másoljam le a ti lépcsőtöket. És ezzel csírájában fojtotta el a szimpátiát, amit kezdtem érezni
iránta.

– Teremtőm.

Anna bólintott, mert Chloe reakcióját tökéletesnek tartotta. Kortyolt egyet a kakaóporral megszórt
tejhabból.

– Minden okom megvan, hogy rossz véleménnyel legyek róla, komolyan. Kihasználta az egyik
munkáját, hogy előrébb jusson a másikban, ami véleményem szerint minimum immorális, de nem
kizárt, hogy illegális is.

– De ugye nem? – kérdezte Chloe, és átnyújtotta Annának a kekszesdobozt, majd magának is kivett
egy darabot. – Mármint nem gyűlölöd?

– Hát, nem, azt hiszem, nem. Én megértem, hogy ezek nagyon különleges házak…

– Nagyon apró házak.

– És azt is, hogy oda kell figyelni a felújításukra. Csak most egy kicsit meg vagyok szeppenve a
feladattól.

– Én annyira bízom benned, Anna. Gondolj csak bele, mennyi mindent értél már el eddig is. A nővéred
is olyan büszke lenne rád. A padló pedig egyszerűen mesés!

– Ugye, milyen jól néz ki? Erről jut eszembe, fel kell hívnom Laurát. Most, hogy meg kell csinálnom
ezt a kiszabott lépcsőt, jobb, ha mihamarabb megszerzem a léceket is hozzá. Tényleg, merre járnak a
fiúk?



– Bruno és Tom Alistairrel játszanak, aki Bruno pajtása az iskolából. Harry szunyókál. Én pedig nem
értem: hogy is mondtad? Kiszabott?

Anna magasra emelte a bögréjét.

– Mindent köszönök, Chloe. Úgy érzem magam, mint aki újjászületett. Nagyszerű barát vagy, annak
ellenére, hogy Robot is meghívtad a vacsorapartira.

Chloe felnevetett, és megpaskolta Anna karját.

– Nos, a nagyszerű barátod nem utasítana vissza egy en suite-et a padlásszobájában – mondta. – Majd
ha épp ráérsz.

– Megcsinálom pihenésképp, amint végeztem a kiszabott lépcsővel. Gyere, Caroline, ideje hazamenni.

Amint hazaért, kiengedte a kutyát a hátsó kertbe, majd pár perccel később beengedte, aztán a
telefonért nyúlt, és Laura számát tárcsázta. Nővére örömmel hallgatta végig, mit intézett Anna a nap
folyamán, de nem nyugodott meg teljesen.

– Jézusom – mondta. – Biztos vagy benne, hogy egyedül szeretnéd megcsinálni? Úgy értem, egy sima
lépcső nyilván nem fogna ki rajtad, de egy szinte tökéletes csigalépcső már más kérdés.

– Tudom. De a műemlékes, Rob Hunter, ragaszkodik hozzá, hogy ilyet tegyek be.

– Nem tudsz fellebbezni? Nem hagyhatod, hogy ezek az aktakukacok rád másszanak, ugye tudod?

– Nem is tudom, hogy tudnék-e, de a szívem azt súgja, a pasasnak igaza van.

– Te és a hatalmas szíved, Anna.

Anna felkuncogott.

– Azon tűnődtem, vajon el tudnám-e hozni a deszkáimat Londonból, Laura.

– A raktárból? Vicces, hogy rákérdeztél, mert épp ma jött meg a havi számla, és én pont azon
gondolkoztam, hogy talán megszabadulhatnánk mindentől, mivel egyikünknek sem hiányzott eddig
onnan semmi, és rettenetesen drága a bérleti díj.

Annát azonnal elöntötte a bűntudat.

– Nekem is bele kellett volna szállnom valamennyivel a költségekbe.

– Nonszensz – felelte Laura határozottan. – De ha te szeretnéd megszerezni a deszkákat, mi pedig
szeretnénk megszabadulni a többi cucctól, akkor nincs más választásunk, mint bérelni egy furgont, és
megejteni az akciót.

– Irtó sokat kell akkor utaznotok.

– Nem egy nap alatt tennénk meg a kört. – Nyilvánvaló volt, hogy Laura már kitalált mindent. – Egy



éjszakát Sallynél töltenénk Londonban, és csak másnap mennénk haza, és útközben beugranánk
hozzád beadni a deszkákat.

– Nem szeretnétek maradni egy éjszakára? – Anna remélte, a hangjából nem cseng ki, hogy nem
bánná, ha nem.

Laura felnevetett.

– Semmi pánik! Majd szétvet a kíváncsiság, hogy megnézhessem a házadat, de egy éjszaka a kemény
padlón nekem bőven elég lesz. Már nem vagyok olyan fiatal, mint valaha voltam.

– És a fiúk?

– Az anyósom majd vigyáz rájuk, legalábbis remélem. Muszáj egy kicsit kiszakadnom innen. El se
tudod képzelni, mennyire!

Anna hallotta a nővére hangjából kicsengő mérhetetlen fáradtságot.

– Laura, ha szeretnéd, én bármikor szívesen felmegyek egy hétvégén át vigyázni a srácokra, hogy egy
kicsit kipihenhesd magadat.

– Édesem, ez nagyon kedves tőled, de neked is van dolgod most épp elég. Rácsörgök Willre, és
megkérdezem, mit gondol az ötletről.

Ha Laura valamit a fejébe vett, azt tűzön-vízen át is véghezvitte. Huszonnégy órán belül elintézte,
hogy Will kivegyen egy szabadnapot, a gyerekeket rátestálta a nagyszülőkre, és még egy olcsóbb
szállást is talált egy éjszakára Londonban, holott egy héten belüli időpontra ez általában teljességgel
lehetetlen.

– A nővéred hihetetlen – mondta Chloe, és közben figyelte, ahogy Anna tizenkilencedszer is megméri
a lépcsőjüket. – Alig várom, hogy megismerhessem. De ígérd meg, hogy nem hozod át anélkül, hogy
előtte ideszólnál.

– Gyere át inkább te, és igyunk meg együtt egy kávét vele és Will-lel – javasolta Anna.

– Nem leszünk egy kicsit túl sokan? Caroline elviseli majd? Pláne, ha hozom a fiúkat is?

– Jó, egy kicsit talán valóban zsúfoltan leszünk. Majd átgondoljuk. Most viszont mennem kell,
megvannak a mérések, neki kell állnom rajzolni. Szeretném, ha Laurának már pontos terveket
mutathatnék.

Aznap az éjfél Annát még mindig a rajztáblája fölé görnyedve találta, lámpájának fényében árnyékot
vetett a papírra hűséges, öreg körzője és szögmérője. Csak akkor hagyta abba a munkát, amikor a létra
alól Caroline panaszos nyöszörgése hangzott fel.

– Szegény kicsikém – mondta, és megcirógatta a kutya füleit. – Itt szorongsz nekem szeparációsan,
miközben én fent vagyok az emeleten! Csak hát, tudod, annyira bonyolult ezt kiszámítani, ráadásul
úgy, hogy még sosem csináltam lépcsőt. Nem tudom, mennyi időbe fog telni, de megcsinálom, és
gyönyörű lesz! – Majd én megmutatom Rob Hunternek, és az összes okos tudok-egy-jó-asztalostnak,



gondolta eltökélten.



Hetedik fejezet

Annának vegyes érzelmei voltak nővére és sógora küszöbönálló látogatásával kapcsolatban.
Egyrészről mindkettejüket nagyon szerette, és már idejét sem tudta, mióta nem találkoztak.
Másrészről szerette volna, ha kis háza a legszebb arcát mutatja majd nekik, és ezt nem volt egyszerű
összehozni. A padló továbbra is meseszép volt, de a bedeszkázott zárófallal egyelőre nem tudott mit
kezdeni – tudta, hogy segítségre lesz szüksége a téglák újrarakásához, és a vakoláshoz is.
Összegányolhatott volna valami ideiglenes megoldást, de a Szemét Szimat bármelyik pillanatban
lecsaphatott rá, és ő nem szerette volna kihúzni a gyufát. (Ezt a kellemes-szellemes-jellemes
becenevet olyannyira megszokta már, hogy gyakran alig tudta felidézni Rob Hunter valódi nevét.)

– De nem alszanak itt, ugye? – kérdezte Chloe, és átnyújtotta Annának a hőn áhított reggeli kávét.
Másnapra várták Lauráékat, és Anna azt sem tudta, hol áll a feje.

– Nem, szerintem azonnal indulnak is tovább Yorkshire-ba, csak előtte megebédeltetem őket.

– Mivel? Salátával?

– Túl hideg van a salátához. Szerintem levessel.

– És a vízforralóddal fogod megfőzni? Értem már, bögrés porlevesre készülsz.

Anna értette a célzást.

– Már régóta tervezem, hogy veszek egy olyan kis asztali tűzhelyet. Tudom én is, hogy jó lenne, ha
lenne min főznöm, de még nem jutottam el a boltba érte. Laura nem fog megdicsérni, ha megtudja,
hogy a te konyhádat használom.

– Dehogynem, ha megtudja, hogy közben a gyerekekre is vigyázol, és így engem értékes szabadidőhöz
juttatsz. Miért nem mentek el inkább a pubba?

– Lehet, hogy az lesz belőle – felelte Anna. – De nem maradhatunk el sokáig Caroline miatt.

– De hisz ő jól viseli, ha elmész, nem?

– Általában igen, de a legutóbb, amikor egy kicsivel hosszabban maradtam nálad, mint szoktam, arra
értem haza, hogy összepisilte a padlót. És nem hiszem, hogy azért, mert olyan nagyon kellett neki,
hiszen mielőtt elmentem, kiengedtem a kertbe. Szerintem pszichés lehetett.

– Értem. És nem szeretnél arra hazaérni a nővéredékkel, hogy egy hatalmas pocsolya fogad
benneteket.

– Hát igen.

Chloe egy pillanatra elgondolkozott.

– Megmondom, mi lesz. Majd én átugrom hozzád, amíg oda vagytok, és kiengedem a kertbe.



– Komolyan mondod, Chloe? Zseniális lenne! Tényleg nem gond?

– Persze hogy nem.

– Remek vagy!

Chloe nem csak ezért volt remek: másnap reggel, Lauráék érkezése előtt megjelent Annánál két
hatalmas csokor nárcisszal és hozzájuk illő vázákkal. Így amikor Anna az út szélén várt Laurára és
Willre, akik telefonon értesítették perceken belüli érkezésükről, boldogan gondolt arra, hogy kis háza
nemcsak gyönyörű, hanem otthonos is. Még akkor is, ha továbbra is építkezési területnek nézett ki.

Laura meg sem várta, hogy a furgon egészen megálljon, feltépte az ajtót, és húga nyakába ugrott, aki
hasonlóan kitörő örömmel ölelte át őt. Ölelkeztek és nevettek, és egyszerre beszéltek percekig, míg
Will a háttérben türelmesen várt.

– Akkor hova is vihetjük ezeket a deszkákat? – kérdezte végül.

– Jaj, ne haragudj, Will! – kiáltotta Anna, és megölelte a sógorát. – Vigyük be a házba, de előtte
muszáj figyelmeztesselek, hogy Caroline, a kutyám, eléggé fél a férfiaktól. Nagyon jó lenne, ha minél
halkabban beszélnél. Sőt inkább kiviszem őt gyorsan a hátsó kertbe, és csak aztán kezdjünk el pakolni.

– Alig várom, hogy találkozzak vele – mondta izgatott hangon Laura.

– Akkor ragadd meg azt a kupac deszkát, és máris teljesül a kívánságod – mosolygott rá a férje.

Anna előresietett a járdán, gyorsan kivezényelte Caroline-t a kertbe, és elmagyarázta neki, hogy most
lesz egy kis zaj, de ne féljen, mert hamarosan visszajöhet. Lesz majd egy idegen férfi is a házban, aki
nagyon kedves, és nem fogja bántani.

– Lehet, hogy nem fogsz úgy rajongani érte, mint a Szemét Szimatért, pedig ha engem kérdezel, Will
sokkal rendesebb.

Caroline, aki a jelek szerint minden szót értett, kíváncsian odapillantott Anna háta mögött, aztán
lefeküdt, és összekuporodott.

– Ó, Anna! Ez valami csoda! – kiáltott fel elragadtatottan Laura, amikor megpillantotta kívülről a
házat. – Nem csodálom, hogy azonnal beleszerettél!

– Nem szerettem bele… na jó, beleszerettem, de most már te is érted, miért.

– Abszolút! Menjünk gyorsan be. Ez a deszkakupac legalább egy tonnát nyom.

Anna kinyitotta előttük az ajtót.

– Menj csak előre, én visszamegyek Will-lel, és behozzuk a maradékot.

– Nem, dehogy, jövök én is segíteni. Istenem! Gyönyörű lesz, ha elkészül! – mondta Laura, és
kikukucskált a hátsó udvar felé. – Ő lenne Caroline? Hatalmas állat!



– Nem nagyobb, mint egy átlagos agár – védte meg kedvencét Anna. – Mindjárt bemutatlak
benneteket egymásnak. Csak előbb pakoljunk ki a kocsiból.

– És ha már itt tartunk – szólalt meg Will. – Van odakint néhány bútor, amikről Laura azt gondolta,
szükséged lehet rá.

Fél órával később Anna háza zsúfoltabb lett, mint egy régiségkereskedő raktára.

– Ez irtó kedves tőletek – hálálkodott Anna, és nem tudta eldönteni, hogy hálás-e, vagy mérges egy
picit.

– Feltornázni a létrán azt az ágyat nem lesz egyszerű feladat – jegyezte meg Laura. – De nem kérdés,
hogy ágyra szükséged van.

– Ez így igaz.

– És a tűzhely is tökéletes.

– Épp tegnap gondoltam rá, hogy vennem kéne egyet – ismerte be Anna.

– Hogyan főztél egészen mostanáig? – nézett rá kíváncsian Laura.

– Mi lenne, ha mindketten leülnétek a számotokra szimpatikus karosszékekbe – tért ki a kérdés elől
Anna –, én pedig kimegyek, és behozom Caroline-t. Aztán indulhatnánk is a pubba.

Kiment a hátsó kertbe, és a kutyával jött vissza.

– Will – szólt a sógorának Anna –, kérlek, adj neki egy kutyakekszet. Azon vagyok, hogy
megszerettessem vele a férfiakat. Ne félj, nem fog bántani.

Will a kutya felé nyújtott egy kekszet, amit Caroline, pár pillanat hezitálás után, boldogan elfogadott
tőle.

– Ügyes vagy, bogaram! – mondta Anna.

– Szerintem is ügyes voltam – helyeselt Will.

Anna megsemmisítő pillantást vetett rá, aztán mindannyian Caroline-t nézték, aki a kekszet rágva
felugrott az újonnan érkezett kanapéra, és kényelmesen elhelyezkedett rajta.

Rövid, de sokatmondó szünet következett.

– Anna! Nem hagyhatod, hogy csak úgy felugráljon a bútorokra!

Anna elkapta nővére karját, és gyorsan a bejárati ajtó felé vezényelte őt, majd gondosan bezárta azt, és
magára hagyták Caroline-t, aki vidáman rágcsálta tovább a kanapén a kekszet.

– Majd később elintézem vele – magyarázta Anna, miközben a kocsi felé sétáltak. – De be kell
valljam, lábszárvédőre lesz szükségem, ha Caroline ágya továbbra is ott marad, ahol most van. A



kanapéról legalább nem tud játékból beleharapni a vádlimba.

Néhány órával később Anna, Laura és Will kiléptek a pubból, és elindultak Anna háza felé. Ami
nővére és sógora számára csak néhány darab bútor volt, az Anna házát szinte lakhatatlanul zsúfolttá
tette. Caroline úgy trónolt a kanapén, mint egy igazi királynő, és senkinek nem volt szíve lezavarni őt
onnan. Nem mellesleg el sem fért volna máshol.

– Rendben – vette át az irányítást férfiasan Will, ami egyszerre volt irritáló és nagyszerű –,
szükségünk lesz még izmos férfikarokra.

Anna egy pillanatig gondolkozott csak.

– Mike otthon van, ő Chloe férje. Megkérdezhetem, ráér-e.

– Kettőnél több emberre lenne szükség, hogy felcibáljuk valahogy azt az ágyat a létrán át az emeletre
– mondta Will. – Mondjuk, szét is szerelhetjük, ha minden kötél szakad.

– Biztos vagyok benne, hogy Mike-nak lesz tippje, kit kérhetnénk még meg a szomszédból – mondta
Laura. – Gyerünk, menjünk át Chloéhoz. Szeretném megnézni a lépcsőjüket is.

– Lehet, hogy most épp nagyon elfoglalt – mondta Anna. Nem szeretett volna belerondítani Chloe
nyugodt szombat délutánjába. – Hétvége van, a fiúk is otthon vannak…

– Ne bolondozz már! Jó barátok vagytok, nem?

Anna halkan bekopogott Chloe ajtaján. Tudta, hogy Chloe nagyon szeretne Laurával találkozni, de azt
kérte, hogy ne állítson be hozzá nővérével minden figyelmeztetés nélkül.

– Hahó, Chloe – kezdte Anna gyorsan, bocsánatkérő hangon. – Tudom, hogy most nincs időd
látogatókat fogadni, de nem tudnád esetleg Mike-ot kölcsönadni, hogy segítsen Willnek a
bútorcipelésben? Van egy dupla ágyam, és valahogy fel kéne juttatni az emeletre.

Anna szorosan a résnyire nyitott ajtó előtt állt, takarva a kissé rendetlen nappalit, hogy Laura ne
tudjon bekukucskálni mögötte.

– Éppen festünk – mentegetőzött Chloe. – De gyertek be nyugodtan, ha nem zavar a kupleráj.

– Istenem, dehogy – mondta Laura, és követte Annát a házba. – Nekem is vannak fiaim. De csak kettő
– tette hozzá, és leesett állal nézte a konyhaasztal körül ülő három kisfiút. Bruno, Tom és Harry
műanyag köpenybe burkolózva, jól nevelten üldögélt, és mindhárman ecsettel a kezükben kíváncsian
nézték a vendégeket. Gipszfigurákat festettek: több sorozat héttörpe álldogált az asztal közepén, és
kicsit szomorúnak tűntek Hófehérke nélkül, aki – lévén lány, és ebből kifolyólag lényegtelen –
valóban hófehéren árválkodott egy dobozban.

– Biztos vagyok benne, hogy Mike örömmel segít bútort cipelni – mondta Chloe, akin látszott, örül,
hogy sikerült Laurát lenyűgöznie. Anna nővére nem győzte hangoztatni, mennyire kreatívnak és jó
anyának tartja őt. – Egy kicsit nehezen viseli a bezártságot, ilyenkor már nem szokott itthon lenni. –
Felkiabált az emeletre. – Mike! Szükségünk lenne a bicepszeidre!



Mike leviharzott a lépcsőn. Anna valahányszor az otthonában látta a férfit, mindig az volt a
benyomása, mintha egy lehetetlenül nagy babát látna egy aprócska babaházban: egyszerűen túl nagy
volt ide. De nagyon kedves ember lévén, azonnal beleegyezett, hogy segít.

– Lehet, hogy jól jönne még egy kis erősítés – mosolygott fel rá Laura.

Annának átfutott a fején: kettejük közül Laura örökölte anyjuknak azt a képességét, hogy bárkit
azonnal rávegyen arra, hogy segítsen. Vagy ez a baj, vagy Anna nem él nőiességének teljes
eszköztárával ilyen helyzetekben.

– Megkérdezem, Bill ráér-e, itt lakik két ajtóval arrébb. Rajta van izom, bőven – mondta Mike
készségesen. – Megyek és megnézem, felkelt-e már.

– Délután három óra van – mutatott rá Chloe.

– Igen, de szeret ejtőzni egyet ebéd után.

Anna és Laura nem követték őt. Chloe feltett egy kanna vizet forrni, Anna festeni kezdett, Laura pedig
alaposan megvizsgálta a lépcsőt. Mikor végzett vele, visszaült az asztalhoz, és Chloe letette elé a
csészéjét az egyetlen üres helyre, amit még nem borítottak be teljesen a Disney-figurák, majd a csokis
kekszes dobozért nyúlt.

Amint a fiúk ezt észrevették, kíváncsian kezdték méregetni Laurát, mert tudták, csak a
kiváltságosoknak jár az édesség, még akkor is, ha csak farmerben és pulcsiban vannak.

Chloe a fiúknak is adott egy-egy kekszet, majd átnyújtotta a dobozt Laurának, aki kivette belőle a
legkisebb kekszet.

– Ez a kedvencem! Kíváncsi vagyok, vajon az én fiaim most miben mesterkedhetnek – mondta, majd
továbbadta a dobozt.

Anna egy jó nagy darabot vett ki belőle.

– Mit szoktak csinálni, mikor a nagyszülőkkel vannak?

– Főznek. A legtöbbször.

– Szeretek főzni – szólalt meg a legidősebb. – Szoktunk néha a suliban is.

– Igen, de csak édességeket – mondta Chloe, és közben tele volt a szája a keksszel. – Mikor fogjátok
végre megtanulni, hogy kell kenyeret pirítani vagy háromfogásos vasárnapi ebédet rittyenteni?

– Attól tartok, ez ránk fog maradni – mondta Laura. – Szerintem a legtöbb mindent otthon tanulják el
a gyerekek.

Ekkor a szomszéd házból hangos csattanás hallatszott. Anna összerázkódott, és fájó szívvel gondolt
frissen lakkozott padlójára.

– Biztos csúnya szót mondtak – jegyezte meg Tom aranyosan.



– Szerintem is – mondta Laura. – Ezért vagyunk mi itt, és nem odaát, ahol csak a lábuk alatt lennénk.
Nem szeretnénk csúnya szót hallani.

– Én szeretem a csúnya szavakat – mondta Bruno. – De anyu nem annyira – tette hozzá gyorsan.

– Pontosan – helyeselt Chloe. – Odaadod Annának azt a szobrot, amelyik úgy néz ki, mint Caroline?

– Majd ha kész lesz. A farka még hiányzik. És nem is hasonlít olyan nagyon Caroline-ra.

Anna megvizsgálta a gipszfigurát, ami leginkább egy hosszú fülű, hatalmasra nyílt szemű spánielre
hasonlított.

– De ő is ugyanilyen szeretettel néz az emberekre – állapította meg.

– Ugye nem haragszol, hogy rád sóztam ezt a rengeteg bútort? – kérdezte Laura. – Tudtam, hogy
neked alig van valamid, és a furgonban szinte elvesztek, olyan kevésnek tűntek. Most pedig, úgy
látom, akár nyithatnál is egy régiségkereskedést.

– Sokkal több lesz majd a hely, ha az ágy felkerül az emeletre – nyugtatta önmagát is Anna. – És
dehogy haragszom, de csak ha megígéred, hogy te sem fogsz, ha egyik-másiktól megszabadulok majd.

– Persze hogy nem! Egyszerűen nem is értem, hogy nem jutott ez előbb az eszembe. Ott porosodtak a
raktárban, de tudjátok, hogy van ez, az ember megtanul nélkülük élni, és már fel sem tűnik a hiányuk,
sőt. Azon gondolkoztam pakolás közben, vajon minek kellettek ezek nekem valaha is.

– És a deszkáimnak is otthont adtál – jegyezte meg Anna hálásan. – Nem is tudom, hova tettem volna
őket, ha te nem vagy. Pedig nagy hiba lett volna elpazarolni őket, olyan szépek!

– Rengeteg nőt ismerek a baba-mama klubból, akik boldogan örökbe fogadnának néhány bútort –
mondta Chloe. – Biztos vagyok benne, hogy bárminek örülnének, ami neked nem kell. De tényleg rád
fért már néhány bútor, Anna.

– Szerintem is – bólintott egyetértően Laura, és mindketten úgy néztek Annára, mintha csak így
tudnák megakadályozni, hogy fogja magát, és felköltözzön a bútorok nélkül barlangi remetének egy
hegyre.

– Én is tudom! – felelte Anna, akinek nem tetszett, hogy ilyen irányt vett a beszélgetés. – És ajándék
lónak sosem nézem a fogát, nem azért mondtam. Csomó bútor irtó jól jött. De a legjobban akkor is a
deszkáimnak örülök – tette hozzá sokkal halkabban.

– Nagyon bízom benne, hogy a lépcsővel sem lesz gond – mondta Laura, de aggódó pillantást vetett
Chloe felé. – Nagyon bonyolultnak tűnik.

– Minden rendben lesz – bizonygatta Anna. – Nagy szerencse, hogy van egy prototípus, amit
lemásolhatok. Sokkal nehezebb dolgom lenne, ha csak tervekre tudnék hagyatkozni.

Anna megkönnyebbülésére (akit kicsit kezdett már zavarni a két gondos anya féltő
aggodalmaskodása), a férfiak léptek a házba.



– Nos – kezdte Bill –, az ágy az emeleten van. De hogy hogyan vagy képes ezen a szakadt létrán
mászkálni, fel nem foghatom.

– Most építi majd be a lépcsőt – magyarázta Laura.

– Nagyon ügyes, mindent ő csinál odaát, a saját két kezével! – tette hozzá Chloe.

– Meg néhány ügyes szerszámmal, szívem – helyesbített Mike.

– Tudod, hogy értem – mondta Chloe, és aggódva nézett Annára, vajon nem gyalogoltak-e bele a
lelkébe.

– Valóban én fogok megcsinálni mindent. A szerszámok segítségével, természetesen – mondta Anna,
de a hangja vidámabban csengett, mint ahogy érezte magát. – Menjünk, és nézzük meg, hogy néz ki,
mit szóltok?

A szíve hevesebben kezdett dobogni, mikor odaértek. Aztán körülnézett, és látta, hogy a ház cseppet
sem lett kevésbé zsúfolt, hiába került fel az ágy az emeletre.

Chloe sokkal pozitívabban állt a helyzethez.

– Ó, rengeteg nagyszerű bútor van itt, Anna – mondta. – De semmit nem dobhatsz ki anélkül, hogy
előtte velem egyeztetted volna, valóban nincs-e már rá szükséged. Tudom, mekkora hajlamod van a
minimalizmusra.

– A deszkákat mind odavittük – mutatta büszkén Mike. – És úgy pakoltuk, hogy asztal legyen belőle.
Szerintem nagyon királyul néz ki.

Mikor mindenki megcsodálta az összes bútort, és a három gyerkőc is kipróbálta Anna ágyát az
emeleten (ami, csodák csodája, ágyneművel és ágytakaróval érkezett), Laura úgy döntött, hogy ideje
hazamenni.

– Ne haragudj, hogy a legnagyobb káosz közepén hagyunk itt, de nem szeretném a nagyi türelmét a
végsőkig feszíteni, különben többet nem vállalja át a srácokat. – Laura megölelte Annát. – Annyira jól
éreztem magam! És álomszép lesz minden, ha elkészül. Nem is akarod majd eladni, meglásd.

– Vissza kell neked fizetnem a kölcsönt, Lo… Különben is nagyon pici lenne ez nekem – tette hozzá
gyorsan.

– Mi is elboldogulunk benne valahogy! – védte meg a házat Chloe.

– De egy kutya már nem férne el nálunk – mondta bánatosan Bruno, és a kintről bekukucskáló
Caroline-ra nézett, aki mint a szomorúság szobra ült az ajtó előtt, és várta, hogy visszajöhessen.

– Persze hogy zsúfoltnak tűnik most, hogy ennyien itt vagyunk – magyarázta Will. – De meglásd,
amint minden bútor a helyére kerül, kitágul majd a tér.

– Lehet, hogy maradnunk kéne segíteni… – kezdte Laura.



– Nem, dehogy! Elboldogulok magam is – mondta Anna, és igyekezett elnyomni a hangjából
kicsendülő kétségbeesést. – Igyekezzetek haza a fiúkhoz, aztán majd gyere vissza meglátogatni,
amilyen hamar csak tudsz.

– Indul a mandula – vezényelte ki fiait az ajtón Chloe, és remélte, hogy a felszólítást a férje is magára
veszi. – Hagyjuk őket szépen elbúcsúzni egymástól.

Anna kikísérte Laurát és Willt az útig, ahol a bérelt furgon parkolt.

– Köszönöm, hogy elhoztátok a lépcsőmet, és az összes gyönyörű bútort.

– Nincs mit. És remekül éreztük magunkat, nem igaz, Will? – fordult a férjéhez Laura.

Will udvariasan bólintott.

– Te biztos el tudtál volna izgalmasabb napot is képzelni – mosolygott a sógorára Anna. – Míg mi
kávéztunk és cseverésztünk, te létrán tornáztál fel az emeletre egy dupla ágyat. Annyira hálás vagyok
érte, Will.

– Van itt még valami, amit eddig nem adtam át – mondta Laura, miközben kinyitotta a kocsi ajtaját, és
a bútorokat védő fóliák megszámlálhatatlanul sok rétege alól kihúzott egy hatalmas, fekete tokot.
Átnyújtotta Annának.

– A régi laptopom. Szeretném, ha elfogadnád. Környezetbarát embernek tartom magam, és nem
vagyok hajlandó állandóan kinyomtatni az e-mailjeidet.

– De Laura…

– Én most kaptam egy újat, és nincs időm arra, hogy erre vevőt keressek, pláne, ha tudom, hogy te jó
hasznát fogod venni.

– Nem tehetem…

– Nonszensz! – zárta le a vitát ellentmondást nem tűrő, anyai hangon Laura. – Legalább anyának is
írni tudsz majd végre. Vége az órákon át tartó telefonbeszélgetéseknek. Most viszont indulnunk kell –
mondta, és szorosan megölelte a húgát. – Jövök vissza hozzád, amilyen hamar csak tudok.

Anna egyszerre volt végtelenül magányos és megkönnyebbült, amikor belépett az üres házba.
Beengedte Caroline-t, akinek első dolga volt birtokba venni a kanapét – nem lehetett ellene tenni
semmit, de őszintén szólva, Anna nem is bánta: vagy a lába lesz tele harapásokkal, vagy tekintélye
csorbul kicsit. Ő ez utóbbit választotta inkább – de mivel biztos volt benne, hogy a Szemét Szimat ezt
is túlzásnak tartja majd, ezért a kempingágyat egyelőre nem költöztette el.

Épp a bútorrendezgetés kellős közepén járt: egy éjjeliszekrényt cipelt fel a létrán – előtte két széket
költöztetett fel az emeletre –, amikor valaki hangosan kopogott az ajtón.

Caroline idegesen pattant fel, neki mára nem hiányzott még egy invázió, Anna pedig azon
gondolkozott a létrán lefelé menet, hogy Laura vajon mit felejthetett itt. Kinyitotta az ajtót.



Az ajtóban a duplaeszes ügynök állt, Hunter. Rob Hunter.

– Ó – nyögte ki Anna. – Helló – tette hozzá gyorsan. Képtelen volt eldönteni, vajon melyik férfi áll a
küszöbön: az, amelyikkel olyan jól érezte magát Chloe vacsorapartiján, vagy a szörnyeteg, aki
mindent megtesz, hogy megkeserítse az ő életét. Ez utóbbi nyilván túlzás, valószínűleg nem is
szörnyeteg, de vajon lehetnek-e még barátok?

– Áthoztam a kennelt, amire már olyan régóta vágysz – kezdte Rob. Kérdő tekintettel fürkészte Annát,
mintha azt szerette volna kideríteni, vajon tart-e még a harag, amiért kötelessége volt beleavatkozni a
házépítésbe. – Bejöhetek?

Anna visszamosolygott, kitárta az ajtót, és széles mozdulattal beljebb invitálta Robot.

– Attól tartok, nem lesz könnyű helyet találni annak a kennelnek.

– Aha, értem, mire gondolsz. – Rob megtorpant, és döbbenten nézett végig a szobán: olyan sok volt
odabent a bútor, hogy tenyérnyi helyen sem látszott ki a padló. Hátranézett, és grimaszolt egyet,
aminek nem lehetett ellenállni: Anna visszagrimaszolt rá.

Caroline, aki mindeddig egy párna alá fúrt fejjel várta, hogy elmúljon a veszedelem, amint
meghallotta a férfi hangját, leugrott a kanapéról, és nem törődve azzal, hogy a bútoroktól nem lehet
elférni, egy olvasólámpát, egy íróasztalt és egy hokedlit felborítva – amit Chloe már mind lestoppolt
magának –, Rob felé rohant. Fejét a férfi hasába fúrta, és minden izma elernyedt, amíg Rob a nyakát
és füleit simogatta.

– A jelek szerint valaki nagyon örül a látogatásodnak – mondta Anna.

– Tudom, hova kell menni, hogy egy kis szeretetet kaphassak – felelte Rob, és aztán leguggolt
Caroline elé. – Hogy vagy, gyönyörűm? – kérdezte tőle zümmögő hangon. – Meg kell mondjam,
remekül nézel ki.

Annának átfutott a fején, hogy neki bizony elkezdenének remegni a lábai, ha a hőn szeretett férfi ilyen
hangon zümmögne neki. Hogy elhessegesse a képet, gyorsan megköszörülte a torkát.

– Kérsz esetleg egy teát, vagy valami mást, ööö… – Ez a baj a becenevekkel. Totál elfelejted, mi az
igazi neve.

– Rob. Hunter. Ha gondolod, legközelebb szívesen kiragasztom magamra, hogy könnyebb legyen
megjegyezned – mondta, és felmosolygott Annára.

Hogy csinálja, hogy ilyen vidáman csillog a szeme? Anna érezte, hogy elpirul. Őrület, hogy nem tud
neki ellenállni.

– Felesleges, most már tényleg meg fogom jegyezni. Szóval, kérsz esetleg egy teát, Rob? – kérdezte,
és udvariasan rámosolygott, hogy megmutassa, nem olyan antiszociális, mint amilyennek tűnik.

– Igen, köszönöm. – Leült a kanapéra. Caroline azonnal melléugrott, és olyan szorosan bújt hozzá,
hogy szinte már-már az ölében ült.



Anna kinyitott egy doboz sütit, amit még Laura és Will látogatásának a tiszteletére vásárolt.

– Gondolom, te is látod, hogy most már aztán tényleg nincs helyem egy szobakennelhez.

Robon látszott, hogy nem nagyon érti a helyzetet.

– Nem gondolod komolyan, hogy így rendezed be bútorokkal a lakást, ugye?

– Nem, dehogy. Ma kaptam az összeset. A nővérem hozta őket, alig pár perce mentek haza a férjével.
Ám ez nem változtat a tényen, hogy…

– Segítek rendet rakni, ha szeretnéd, és aztán majd kitaláljuk, hol állítsuk fel a kennelt.

Ám Annának bőven több segítője akadt már a mai nap folyamán, mint azt igényelte volna, és érezte,
hogy képtelen lenne újabb segítséget elfogadni. Pláne nem ettől az embertől.

– Ha szóltál volna előre, hogy jössz…

– Igen, tudom, sajnálom, de az irodában felejtettem a telefonszámodat.

Anna átnyújtotta neki a csokis kekszes dobozt.

– Egyet se adj Caroline-nak, jó? Nagyon meggyőzően tud hízelegni, de akkor se.

– Kemény leszek, mint a szikla. Esélye sincs, hogy behízelegje magát nálam.

Anna udvariasan elmosolyodott, de közben azon kattogott az agya, vajon kell-e olvasnia a sorok
között. Vajon azt akarta-e ezzel az utolsó mondatával mondani, hogy ő is hiába próbálja Robot
elbájolni, kizárt, hogy ne úgy kezelje az esetét, mint ahogy az a nagykönyvben van megírva? Rob
kiismerhetetlen volt számára – nem tudta volna megmondani, mi az igazság!

– Kérsz bele tejet és cukrot? – kérdezte végül, és őszintén remélte, hogy Rob fog tejet kérni, mert már
öntött a teájába egy keveset.

– Csak tejet, kösz.

Anna átadta a bögrét, és arra gondolt, bárcsak elmosta volna a jobbik készletet, amelyikből Laurát és
Willt kínálta teával. A most átnyújtott bögre csorba volt, és kicsit sikamlós rajzocskák díszítették.

Nekidőlt egy falnak tolt fiókos szekrénynek, és belekortyolt a teába, amit igazság szerint nem is
nagyon kívánt. Lennék csak egy kicsit magabiztosabb, gondolta, akkor minden további nélkül
elmagyaráznám neki, hogy nincs és nem is lesz helye a kennelnek, és elküldeném. Erre tessék, itt ül a
kanapén, gyömöszöli a kutyámat, és nekem fogalmam sincs, mihez kezdjek vele.

– Szóval, hol az a szobakennel? – kérdezte végül.

– Kint hagytam a kocsiban, hogy ne kelljen feleslegesen cipelnem, ha esetleg nem kérnéd majd –
mosolygott gyomrot remegtetően sármosan, Anna pedig gondolatban nagy piros betűkkel felvéste az
agyába: Chloe sosem tudhatja meg, hogy bizonyos szempontból vonzónak találja Robot! Nem lenne



nyugta a sok susmustól, és minden pillanatban arra kéne számítania, hogy Chloe megpróbálja
kettejüket összehozni, csak mert azt hiszi, hogy Annának tetszik a férfi. Ami egyébként nem is igaz.

– Attól tartok, valóban nem kérném. Te is látod, Caroline remekül megvan nélküle. Különben is, egy
gyufaszálat sem lehet elejteni, annyi itt a cucc.

– Előbb engedd meg, hogy segítsek kicsit elpakolni, és csak azután dönts. Hidd el, hogy nem bánnád
meg, ha lenne – erősködött Rob.

Anna agyán átfutott a gondolat, hogy Caroline biztos élvezné, ha lenne egy hely, ahová elbújhat,
valahányszor a srácok átjönnek a szomszédból és túl nagy zajt csapnak.

Rob talpra ugrott.

– Kezdhetjük. Essünk neki a pakolásnak.

Anna egyáltalán nem volt felkészülve rá, hogy ennyi bútor fog a lakásába érkezni, minden előzetes
figyelmeztetés nélkül. Fogalma sem volt, hová tudná a bútorokat – akármelyiket – eltologatni.

– Szeretném, ha felkerülne a bútorok nagy része az emeletre. Amennyi csak elfér. Azokat, amelyeket
nem szeretném megtartani, vigyük ki azonnal a kertbe. Chloe megígérte, hogy segít majd
megszabadulni tőlük.

– Rendben, kezdjük. Mi legyen ennek a sorsa? – mutatott Rob egy gyönyörű, tükörberakásos faragott
kredencre. – Nagyon szép, de kicsit nagy, és egyáltalán nem illik a ház stílusához. Nem is korabeli.

Dacára a segítőkész igyekezetének, Annába hirtelen belehasított, hogy mégiscsak Szemét Szimattal áll
szemben, és bepánikolt.

– Most viccelsz? Ugye nem korabeli bútorokkal kell majd berendeznem a házat? – úgy megrémült,
hogy minden vér kiszaladt az arcából.

Rob jóízűen nevetni kezdett. Hogy merészeli?!

– Persze hogy nem! Hogy jutott ez az őrültség az eszedbe? Csak arra gondoltam, ez a szempont
segíthet neked eldönteni, mit szeretnél megtartani vagy kidobni – mondta, és még néhány
másodpercig kuncogott Annán.

– Hát én már ezen sem lepődtem volna meg… – mondta Anna, de közben iszonyatosan bután érezte
magát.

– Teljesen igazad van. Van néhány olyan dolog, ami szerintem is nevetségesnek tűnhet, sőt mondjuk
ki kereken: nevetséges is, mégis köteleznünk kell rá az embereket. Mondjuk, ekkora túlzásba még mi
sem esünk.

Anna úgy döntött, nem haragszik meg azért, mert Rob kinevette. Be kellett látnia – így, utólag –, hogy
ha belegondol, tulajdonképpen tényleg nagyon vicces dolgot mondott.

– Hát jó – mondta lassan, és nem tudta eldönteni, jelezze-e Robnak, hogy megbocsátott. – Vigyük ki a



kertbe a kredencet, bár szerintem rengeteg dolgot el tudna nyelni, olyan hatalmas.

– Még téged is, ha igazán megéhezne – mondta komoly hangon Rob.

Anna nagy nehezen megállta, hogy felnevessen.

– Nem hinném. Éppenséggel tudom, hogy vegetáriánus.

– De lehet, hogy egy műemlékessel kivételt tenne, pláne, ha az kineveti a gazdáját.

Anna bólintott.

– Nem kizárt. Úgyhogy vigyük is ki gyorsan.

Egy órával később, vagy talán még annál is több idő múlva Anna főzött még egy adag teát, és
elpakolta az immár alaposan megfogyatkozott kekszesdobozt. Bármennyire is éhes volt, elege lett az
édesből. Mikor Rob belépett a házba a kennellel, maga is meglepődött azon, amivel fogadta őt:

– Van egy kínai étterem a városban, elég jó a konyhájuk. Mit szólnál, ha rendelnénk valamit?
Rengeteget segítettél, és szeretném valahogy meghálálni.

Rob rámeredt, az egyik szemöldöke a magasba szaladt, de a szája szögletében mosoly bujkált.

– Na, ezt most hogy értsem? Az első pillanatban azt hittem, el akarsz hívni vacsorázni, aztán meg
közlöd, hogy ez lesz a fizetségem?

Ebben a pillanatban Anna őszintén örült volna, ha tud olvasni a férfi gondolataiban. Most vajon igazán
megsértődött? És különben is, minek kellett ezt megkérdeznie tőle? Talán azért, mert nem szeretett
volna egyedül enni, és bár nagyon szerette Caroline társaságát, ennél egy kicsit többre vágyott. Nem
mellesleg tényleg nagyon éhes is volt.

– Úgy értettem – kezdte, és érezte, hogy egyre jobban zavarba jön –, hogy egész nap olyan keményen
dolgoztál és segítettél, hogy arra gondoltam, megérdemelnél egy finom vacsorát. – Vett egy mély
levegőt, és Robra mosolygott. Kezdte újra visszanyerni a viccelődős hangját. – Isten ments, hogy ezt
lefizetésnek gondold. Ha majd azt szeretném, hogy megszegd miattam a műemlékesek szigorú
szabályait, nem kínaival foglak megkísérteni. Hogy is juthat ilyen az eszedbe!

Rob most már ha akarta volna sem tudta volna leplezni széles mosolyát.

– Hát ez irtó kedves tőled, de sajnos mennem kell. Nekem is vannak kutyáim, és ideje lenne ellátnom
őket.

– Teremtőm, Caroline! Órákkal ezelőtt meg kellett volna etetnem! Te mikor szoktad etetni a tieidet?

– Nincs pontos napirendünk, szeretem rugalmasan kezelni az etetést, mert így nem rágnak szét
semmit, ha nem kapják meg idejében a tápot. De általában estefelé. Na, mit szólnál, ha oda állítanám
fel? – mutatott az egyetlen akkora helyre a szobában, ahol valóban el is fért a kennel. Anna bólintott.

– Ha rugalmas az időbeosztás, akkor nyugodtan itt maradhatsz vacsorázni, nem igaz? – kérdezte



mosolyogva Anna, és vágyakozva gondolt anyja és nővére ösztönös meggyőző képességére. Ha
valamikor, most nagyon jól jönne, ha belé is szorult volna valamennyi. Élvezte Rob társaságát, és bár
nem szívesen vallotta be magának, most, hogy mindenki lassan hazatért saját kis otthonába, ő sem
szívesen vacsorázott volna egyedül.

– De igaz – felelte Rob.

– Pazar. Tessék, itt a menüjük, válassz bármit, ami kedvedre való, én addig megetetem Caroline-t,
aztán elszaladok a kajáért.

– Mehetek én is – ajánlotta fel Rob.

– Nem – felelte határozott hangon Anna. – Én megyek.



Nyolcadik fejezet

Anna belökte a kínai étterem dupla ajtaját, és a lendülettől szinte átesett a küszöbön. Minden egyes
alkalommal, amikor erre járt, megfogadta, hogy legközelebb óvatosabban nyit be, de természetesen ez
sosem a megfelelő pillanatban jutott az eszébe; mindig két pillanattal később. Ennek köszönhetően
ismét úgy toppant be a vendégek közé, mint akit a földönkívüliek ejtettek oda véletlenül.

De nem csak ettől érezte zavarban magát. Miközben a falra függesztett menüt böngészte, le-
lepillantott a kezében tartott papírlapra, és Robra gondolt. Mennyivel egyszerűbb lenne hova tenni őt,
ha csak jó barát, vagy csak Szemét Szimat lenne. De így, hogy a két dolog ötvöződött Chloe
kerítőnősködése közepette, hát… Nem volt egyszerű helyzet.

Valószínűleg ennek a zavarnak volt köszönhető, hogy az ételeket a szokottnál sokkal furcsább volt
megrendelni. A nővére, amikor még egyedülálló volt, képes volt úgy meghívni egy férfit vacsorázni,
hogy közben egyikőjükben sem alakult ki egy szemernyi rossz érzés sem. És bár Anna is szerette
volna, ha a gesztus megmaradna annak, ami: az egyik barát hálából kínait visz haza a másiknak, mégis
rettenetesen kényelmetlenül érezte magát közben. Képtelen volt összhangba hozni önmagában a
keményszavú műemlékes hivatalnokot, aki ráadásul komolyan megfenyegette, hogy elveszi tőle
Caroline-t, a jókedvű és kedves Robbal, akivel végigincselkedték és nevették az egész délutánt,
miközben megállás nélkül cipelték a bútorokat. Arról nem is beszélve, hogy érzelmei eddig is elég
kuszák voltak, hiszen állandóan Maxre gondolt.

– Mit adhatok? – ébresztette fel töprengéséből a pult mögött álló csinos kínai kiszolgálólány.

– Öhm… igen… kérek két adag rákfalatkát…

Mikor visszaért a házba, Caroline-t és Robot a kanapén találta. Mindketten mélyen aludtak. Elindult a
konyha felé, mire Caroline érdeklődve felemelte a fejét, de meg sem mukkant. Rob olyan keményen
dolgozott egész nap, hogy megérdemelt egy kis szunyókálást. Különben is, csukott szemmel olyan
megnyerő látvány volt. Szempillái hosszú árnyékot vetettek az arcára, és ebben a megvilágításban, ha
akarta volna sem tudta volna letagadni, hogy borostás az álla. Mondjuk, minek is tagadta volna?
Rendkívül jól állt neki.

Kitett két tányért a fűtőtestre, és elgondolkozott: azon túl, hogy egy normális asztal sem ártana, talán
még annál is jobban örülne, ha lenne egy kandallója. Sokkal otthonosabb lenne tőle a ház. Gyorsan
keresett néhány teamécsest – a bútorokkal együtt keveredtek be valahogy –, meggyújtotta és
elrendezte őket a szobában. Nem mintha az lett volna a célja, hogy romantikus hangulatot keltsen,
inkább arra gondolt, a félhomály megkönnyebbíti majd a beszélgetést vacsora közben. Anna sosem
tudta, hányadán áll Robbal, míg a férfinak a jelek szerint egyáltalán nem esett nehezére leolvasni az
arcáról az érzéseit. Ma este nem szerette volna megadni neki ezt az előnyt.

Mikor az ételt a legjobb tudása szerint elkészítette, óvatosan megszólalt.

– Öhm… hahó! Visszajöttem. – Hirtelen olyan ideges lett, mintha egy órával ezelőtt nem ők ketten
nevettek volna olyan rengeteget.



Rob kinyitotta a szemét, Caroline pedig levetette magát a kanapéról, és lendületesen megindult a
tányérok felé.

– Bele ne merd dugni azt a hegyes orrod, kisasszony! Nem a tied. Menj innen szépen, ül! – mondta, és
most először futott át a fején, hogy ha a kutya a fejére nő, nem lesz könnyű dolga vele.

– Nézzük meg, hogy érzi magát az új vackán – szólalt meg Rob. Feltápászkodott a kanapéról, és
elsétált a sarok felé, ahol nem sokkal korábban felállították a kennelt. Szépen elrendezte Caroline
takaróit és játékait benne, majd a kutya felé fordult.

– Gyere, kislány – mondta neki olyan lágy hangon, amit csak neki tartogatott. – Gyere, próbáld ki,
hogy tetszik.

Anna egyszerre volt meglepve és érzett enyhe bosszúságot, mikor Caroline fogta magát, és a
felszólításnak engedelmeskedve szépen besétált a kennelbe, kicsit szaglászott, majd elégedetten leült.

– Jó kislány – mondta neki Rob. – Gyere, egyél egy kekszet. – Elővarázsolt a zsebéből egy
jutalomfalatot, átadta Caroline-nak, aki a két mancsa közé fogva nekiesett a finomságnak.

– Hagyjuk nyitva az ajtót. Éreznie kell, hogy ide bármikor visszavonulhat, ha kedve van hozzá, és így
önként is bemegy majd akkor, ha útban van, és beküldöd. Nem jössz ki, maradj szépen.

Anna nagy nehezen megállta, hogy feltegye a kérdést: a barátnőiddel is ilyen szépen beszélsz? Inkább
azt kérdezte:

– Mi a helyzet a te kutyáiddal? Már biztosan nagyon éhesek.

Rob megrázta a fejét.

– Miután elmentél, felhívtam a szomszédomat. Ő szokott vigyázni rájuk, amikor én nem vagyok
otthon. Nem mintha megoldhatatlan lenne teljes állásban dolgozni a három kutya mellett – ha reggel
időben kiviszed őket, és hazaérés után ismét azzal kezdesz, hogy elviszed őket sétálni. De azért
szeretem, ha van valaki, akire számíthatok, és megeteti, megsétáltatja őket, meg egyáltalán ott van
nekik, ha esetleg én nem érek vissza időben.

Van abban valami szívet melengető, amikor egy férfi ennyire szereti az állatokat, gondolta Anna, és
újra eltűnődött, vajon Max is ilyen beállítottságú-e.

– Hát most, hogy Caroline elhelyezkedett a ketrecében…

– Kennelében – javította ki Rob őrjítően kihívó hangon.

– Kennelében – ismételte szemforgatva Anna. – Akár ehetnénk is. Arra gondoltam, mindenki vehet
nyugodtan mindenből, van elég. Kóstoltad már a rákfalatkákat? Igazán finom – mondta, és átnyújtotta
a tálat.

– Hosszan oda voltál – mondta Rob, miközben szedett magának.

– A szomszéd faluban van – magyarázta Anna.



– És nagy volt a sor?

– Nem különösebben. Na, jó, egy kicsit – helyesbített gyorsan. Valahogy nem volt kedve
megmagyarázni a férfinak, hogy azért jött ilyen soká, mert biciklivel ment. Londonban teljesen
megszokott dolog lenne, ott rengetegen járnak biciklivel autó helyett, de itt valamiért mindenki
bogarasnak nézte őt emiatt. Átnyújtotta az evőeszközöket:

– Tessék, itt a kés-villa. Mit innál? Vettem sört, de van tea és kávé is, ha az jobban esne.

– Egy doboz sört nem utasítanék vissza. Ne fáradj a pohárral. Boldogulok nélküle is.

Anna lehuppant az egyik zsámolyra. Nem akart ő is a kanapéra ülni, úgy érezte, korai lenne. Ebben is
különböznek Caroline-tól, akit e tekintetben Anna egy kissé könnyűvérűnek tartott. Csendben ettek
pár percig, amíg az éhségük lassan csillapodni nem kezdett.

– Láttam, mennyi szép deszkalapod van – mondta két falat között Rob. – Abból lesz majd a lépcső?

– Igen. Egy építkezésről mentettem ki, egy építész barátom tanácsára – magyarázta Anna, aztán
elmesélte az ebül szerzett deszkák és a házőrző kutya történetét. – Nem tudtam volna elviselni, ha
elégetik, vagy valaki elkótyavetyéli.

– Csodálom, hogy az építésvezető nem adott túl rajtuk a tudtod nélkül.

– Minden más esetben talán úgy lett volna, de ő is jó barátom volt. A deszkákat a nővéremék hozták el
magukkal ma délelőtt, a bútorokkal együtt. – Mindketten körülnéztek a zsúfolt szobában, miközben
békésen ropogtatták a rákokat.

– Szóval, eldöntötted már, kivel építteted meg a lépcsőt? – kérdezte végül Rob. – Nem mászkálhatsz
állandóan fel s alá azon a szakadt létrán.

– Nem olyan könnyű ezt eldönteni – mismásolt Anna. – Még nem térképeztem fel maradéktalanul a
terepet.

– Nemhogy maradéktalanul, de egyáltalán nem is kérdeztél még körbe, nem igaz? – nézett rá Rob
mosolyogva.

– Ezt meg honnan a…

– Körbekérdeztem. És egyik mestert sem zargatta még senki, egy fogpiszkáló miatt sem, csigalépcsőt
pedig pláne nem rendeltek a napokban.

– Nem hinném, hogy…

– Azt tervezed, hogy te magad építed meg, jól sejtem?

Annának azonnal tiltakozásra nyílt a szája. Így, Robtól hallva, annyira bolond és gyerekes dolognak
tűnt ez az ötlet, hogy képtelen lett volna bevallani. Aztán feltámadt benne a dac: ugyan mi ebben a
szégyellnivaló?



– Igen.

Válaszát hosszú csend követte. A mécsesek fénye táncolt a szobában, a radiátor halkan kotyogni
kezdett. Caroline hirtelen megnyikkant, és ettől mindketten talpra ugrottak.

Rob törte meg a csendet.

– Nagyon helyes. Bátor döntés.

Összekapcsolódott a tekintetük, de Anna csak pár pillanatig bírta állni Rob pillantását. Aztán az
érzelmek forgószele visszarepítette őt három évvel korábbra, és belekapaszkodott a pillanatba, amikor
Max átnyújtotta neki a telefonszámát. Akkor boldog volt és magabiztos – az érzései azóta sem
változtak, és semmi kedve sem volt ebből a nyugodt és biztos érzelmi állapotból most kilépni.

Mikor Chloe másnap telefonált, hogy átjönne megnézni a felesleges bútorokat, meglepődve nézett
körül a szinte teljesen berendezett szobákban.

– Jesszusom, valld be, hogy le sem feküdtél egész éjszaka, és egymagadban tologattad a bútorokat –
mondta. – Nahát, és egy ketrecet is beszereztél – fordult Caroline fekhelye felé, s hangja egyszerre
volt kissé szemrehányó és puhatolózó.

– Rob Hunter jelent meg az ajtóm előtt tegnap délután, szinte rögtön azután, hogy Laura és Will
elmentek. Ő hozta a ketrecet, mármint a kennelt, és segített a bútorok elrendezésében is.

Chloe elkerekedett szemekkel meredt rá.

– Szóval te és ő… mármint… tudod te… szóval?

Anna pontosan tudta, hogy ez az a pillanat, amikor csírájában fojthat el minden további
kérdezősködést. Ha ezt elszalasztja, az élete innentől merő dekadencia és romlás lesz, Chloe
összeboronálási kísérletei miatt.

– Te jó ég, dehogy! Komolyan, Chloe, ne haragudj, hogy kinevetlek, de ez annyira nevetséges ötlet,
hogy nem tehetek mást!

– Miért? – kérdezte Chloe kissé sértődött hangon.

– Azért! A műemlékeseknél dolgozik! Meg az Agármentő Alapítványnál! De ha nem így lenne, akkor
sem az esetem.

Chloe nagyot sóhajtott. Mint a legtöbb férjezett nő, ő sem szerette, ha a barátnői mint páratlanul
maradt zoknik a fiókban, úgy hánykolódnak a nagyvilágban.

– Pedig szereti a kutyákat.

Anna rágrimaszolt.

– Nézzünk szembe a ténnyel, hogy ennél több közös pont nincs is bennünk, kivéve persze a
műemléknek nyilvánított házak szeretetét, de ez sem egy romantikus vacsorán derült ki, hanem



amikor hivatalosan felszólított, hogy fáradjak be az irodájába egyeztetni. Ne is erőlködj, Chloe, ebből
nem lesz párkapcsolat, és párt sem keresek – tette hozzá határozottan.

– Miért nem? De nyugtass meg: a fiúkat szereted, ugye?

– Persze! Az esetek többségében, úgy értem…

– De akkor miért nem keresel párt? – erősködött tovább Chloe.

– Mert nem! Nincs időm egy párkapcsolatra – felelte Anna, de ahogy kimondta, rögtön érezte,
mennyire hamisan csengett ez a kifogás. Még saját maga előtt is, hiszen gondolatai nagy részét így is,
úgy is Max töltötte ki. Nagyot sóhajtott, mert látta, Chloe sem fog megelégedni ezzel a válasszal.
Nagyon nem fűlött hozzá a foga, hogy elmagyarázza neki, mi a helyzet Maxszel – biztos volt benne,
hogy barátnője bolondnak nézné őt emiatt. És igaza is lenne.

– Hogy is lenne időm rá, gondolj csak bele: a felújításnak még a felénél sem tartok, és csak most
fogok nekikezdeni a lépcsőnek! – Erről eszébe jutott Rob reakciója, aki egy szóval sem mondta, hogy
ez őrültség, kivitelezhetetlen, vagy hogy ez teljesen szabályellenes. Egyszerűen csak annyit mondott:
Nagyon helyes. Annyira mégsem volt kibírhatatlan ember, mint amilyennek első pillantásra tűnt.

– Szerintem öreg hiba. Itt van két rendes, egyedülálló ember, akik ráadásul mindketten szeretik a
kutyákat, és mégsem jönnek össze.

– Ugyan már, Chloe. Az, hogy mindketten jó fej kutyások vagyunk, még édeskevés egy
párkapcsolathoz, ezt neked is tudnod kell. Tegnap este is, vacsora közben…

– Milyen vacsora? Együtt ettetek?! És még mered tagadni, hogy nincs köztetek semmi?

– Merem! Hoztam kaját a kínaiból, mert egész délután cipeltük a bútorokat és mindketten éhesek
voltunk, de ennyi.

– Bicajjal?

– Igen, azzal mentem, de nem ez a lényeg, hanem hogy szinte néma csend volt végig. Alig találtunk
közös témát. Néha kortyoltunk a sörből, de azon túl, hogy „Kérem a rizst!”, nem is szóltunk
egymáshoz.

– Szerintem ez kifejezetten intimus.

– Intimus? Mi az, hogy intimus? Szerintem ilyen szó nincs is.

– Ne tereld el a témát! Azt jelenti, hogy nagyon kényelmesen érzitek magatokat egymás társaságában.
Általában az első randin, jó, tudom, hogy ez nem randi volt, de akkor is, olyankor mindenki annyira
zavarban van, hogy csak nyomatják a felesleges témákat, nehogy véletlenül beálljon a kínos csend.

– Hát mi ehhez túlontúl fáradtak voltunk – magyarázta Anna. – Nem volt könnyű ennyi bútort a
helyére pakolni. És a nővéremék is lefárasztottak egy kicsit, pedig nagyon örültem, hogy itt voltak.
Hogy tetszett Laura?



– Nagyon, amint sikerült elengednem azt a görcsöt, hogy ő egy szuperanyu, én meg nem. De megint
elterelted a témát.

– Igen! Mert logikus, hogy ha az egyikről már nincs mit mondani, keresünk egy másikat. Komolyan
mondom, Chloe, többet kéne társaságba járnod.

Chloe felnevetett.

– Rendben van, egy szót se többet rólad és Robról.

Suttogva azért még hozzátette:

– De szerintem akkor is nagyon szépek lennétek együtt. – Annának nagyon kellett fülelnie, hogy
minden szót halljon. Felnevetett.

– Szépek lennénk, vagy sem, esélyed sincs összeboronálni bennünket. Inkább menjünk, nézzük meg a
bútorokat.

– Mielőtt kimegyünk, nem nézhetném meg, hogy haladtál az emelettel?

– Dehogynem. – Anna előreengedte Chloe-t a létrán, aztán utánamászott, hogy megmutassa a
hálószobáját, ami most már tényleg úgy is nézett ki.

– Persze még mindig az a terv, hogy a teret kitágítom en suite hálónak, és eggyel feljebb lesz a
beépített gardrób. Valami eszméletlen onnan a kilátás, de előtte persze egyeztetnem kell a
műemlékesekkel, hogy kapok-e rá engedélyt.

– Még nem kérdezted meg Robot?

– Nálam volt az összes terv, amikor bementem hozzá, de mivel a földszintieket egy az egyben
dobhattam is ki a kukába, az emeletét elő se vettem. – Annának hirtelen remek ötlete támadt. – Ugye
azt mondanom sem kell, hogy nem mellesleg mérhetetlenül etikátlan is lenne, ha mi ketten
összejönnénk.

– Csak keresed a kifogásokat – mondta Chloe.

– Dehogy! Egyszerűen ez eddig eszembe sem jutott. Szóval a boronálásnak hivatalosan is vége.

– Hát jó – sóhajtott lemondóan a barátnője, és az ablakhoz lépett. – Azt a mindenit, őszintén remélem,
hogy nem fog kekeckedni a terveiddel, muszáj, hogy ez en suite legyen! Olyan szerencsések vagyunk,
hogy ilyen gyönyörű helyen élünk, nem? A nővérednek hogy tetszett?

– Beleszeretett. Tudtam, hogy így lesz.

– Ó, és laptopod is van, de cuki! – kiáltott fel Chloe. – Nem is tudtam, hogy ilyet gyártanak még! Nem
vagy egy kocka típus, nem igaz?

Anna is felnevetett.



– Hát nem, de azért én is a huszonegyedik században élek. Egyébként pedig még ez sem lenne, ha
Laura meg nem szán, és el nem hozza az ő régi gépét. Azt mondta, nem volt kedve az eladásával
vesződni.

– És működik?

– Hogyne, semmi baja.

– Majd átküldöm Mike-ot, hogy összerakja neked a rendszert, csak most a fiúkkal elmentek focizni.
Szerintem abban reménykedik, hogy ha elég korán elkezdi edzeni őket, valamelyikből csak David
Beckhamet farag.

– Remélem, azért szóba álltok majd velem, amikor a népszerűségetek a csillagokig szökik ennek
köszönhetően, de amúgy köszönöm, ne fáradj, már összeraktam a gépet. Kora reggel el is küldtem róla
az első e-mailt.

Chloe elismerően füttyentett egyet.

– Ehhez is értesz? Anna, le vagyok nyűgözve, nagyon okos vagy.

– Nem erről van szó, egyszerűen tudom, hogy kell, volt ilyen órám a főiskolán, és tudod, hogy utálok
segítséget kérni. Az édesanyám folyton a szomszédokhoz futkosott segítségért, és én megfogadtam,
hogy sosem leszek ilyen. Nagyon önálló lettem, kicsit talán túlzottan is.

– Dehogy, szerintem ez óriási! Én is értek a számítógépekhez, de még sosem állítottam fel rendszert,
meg ilyenek.

Anna elmosolyodott.

– Ha engem kérdezel, szerintem ennél sokkal többet ér, hogy egyszerre tudsz gipszet festeni, sütit
sütni és hangosan mesét olvasni a srácoknak. És ezt már nem egyszer volt szerencsém megcsodálni
nálatok.

– Látod, ez igaz. Anyának lenni igazán többfunkciós feladat. Szóval, ha biztos vagy abban, hogy az a
kis asztal nem fog kelleni…

Amikor mindennel végeztek, és Anna végre leülhetett a számítógép elé, két levél is fogadta Laurától:
az egyiket továbbította, a másikat – a jóval hosszabbat – viszont ő maga írta.
Remek vagy, hogy máris beállítottad a postafiókodat. Csodálatosan éreztük 
magunkat – írta a
bevezetés után, melyben részletesen leírta, hogy a fiúk mit rosszalkodtak az ő távollétükben. –
Tényleg komolyan mondtam, hogy boldogan átmegyek hozzád és vigyázok Caroline-
ra, ha mégis úgy
döntesz, hogy elmész a főiskolás estre. Sőt biztos vagyok benne, hogy Will is 
boldogan csatlakozna,
pláne, hogy most már van dupla ágyad is! Szerintem tök jó lenne, ha újra 
találkoznál az összes
főiskolai barátoddal, mert bár Chloe elragadó, és én nagyon örülök, hogy ilyen 
jó barátok lettetek,
nem tartom valószínűnek, hogy ki sem látszik az egyedülálló férfi barátokból, 
márpedig neked nem
ártana egy.



Laura nyilván végigolvasta a levelet, mielőtt továbbította neki, de azt nem tudhatta, hogy ha nem
említik meg benne külön Maxet is (és Anna többször is elolvasta az idevonatkozó mondatot, hogy
biztosra menjen), gondolkozás nélkül elutasította volna a meghívást. A jó ég tudja, mi várna rá, ha
Laura és Chloe egyszerre venné a fejébe, hogy férjet vadásszanak neki! Még a gondolattól is kirázta a
hideg.

De Max biztosan ott lesz, és ennek köszönhetően ő is. Végül is, ha már ennyi órát, napot és hetet
töltött el azzal, hogy a férfiról ábrándozott, nem szalaszthatja el a lehetőséget újra, hogy találkozzon
vele. Pláne, hogy Laura is ennyire szívesen szakadna el egy kicsit az otthoni teendőitől, és boldogan
vállalja, hogy idejön.

Így hát írt egy e-mailt a szervezőnek, hogy örömmel venne részt „a nagy eseményen”, és ha lenne még
szabad hely a közeli „pazar hotelben”, akkor ő is szívesen kivenne ott egy szobát, mint a többi „öreg
harcos”. Mielőtt elküldte volna az üzenetet, az ujjaival néhány pillanatig dobolt a küldés gomb felett,
de végül megnyomta. Mint kiderült, egy-két nappal kicsúszott a jelentkezési határidőből, de a
szervezőlány annyira örült, hogy még egy öregdiákot sikerült levadásznia, hogy boldogan felírta
Annát, és mindent elintézett neki. Anna ugyan tűnődött egy darabig, vajon jó lesz-e ennyi idő után újra
találkozni Maxszel. Végül is, mióta megvolt neki a ház és Caroline, sokkal ritkábban merült el az édes
emlékekben, mint eddig. Lehet, hogy már rég továbblépett, és nyitott lenne egy új szerelemre.

De már késő – a levelet elküldte. Olyan sokáig töltött be központi szerepet gondolataiban Max, hogy
őrültség lenne kihagyni ezt a lehetőségét a találkozásnak. Most már csak azt kéne kitalálnia, hogy mi a
csudát fog felvenni. Muszáj lesz Chloénak elmondania mindent. Különben is, ha Laura és Will itt fog
lakni, amíg ő felmegy Londonba, arról neki úgyis tudnia kell. Ő az egyetlen, aki tud segíteni nekik, ha
mondjuk Caroline-nal valami történne. És végül is van még két egész hete arra, hogy a ruhát
beszerezze.

Chloe természetesen boldogan felajánlotta a segítségét, amikor néhány nappal később Anna beavatta
őt is a tervébe. A fiúk épp iskolában voltak – vagy a játszótéren, Annának igazából fogalma sem volt
róla –, és Mike sem volt otthon. Chloe szinte repült a boldogságtól, hogy végre egy igazi, lányos
dologban kérték ki a tanácsát.

– És, elő van írva, hogy mit kell felvennetek? Öltöny-nyakkendő?

– Ühüm. Bár ha belegondolok, kikkel jártam együtt, hát lesz, aki irtó viccesen fog majd benne kinézni.

– Kiöltözni mindig mókás – felelte izgatottan Chloe. – Nem mindennapi esemény, tényleg ritka,
amikor ennyire el kell az öltözéken gondolkozni. Van hosszú estélyi ruhád?

– Egyáltalán semmilyen elegáns ruhám nincsen – gyónta meg Anna. – Hosszú estélyi meg pláne.

– Semmi gond, majd körülnézünk a szekrényemben, és ami nincs, azt beszerezzük valamelyik
turkálóban. Mekkora méretet hordasz?

– Fogalmam sincs. De szerintem rám férne pár nap fogyókúra, nem gondolod?

– Az ég áldjon meg, Anna, hiszen így is alig eszel! Örüljünk, ha nem esel ki az én ruháimból,
szerintem legalább két számmal kisebb vagy, eszedbe ne jusson fogyózni! Viszont egy push-upos



melltartó nem ártana, bár nem könnyű megmondani, mi a helyzet ez alatt a munkaruha alatt. Ne
menjünk fel, és nézzünk körül, hogy mik vannak? Felpróbálhatnál néhányat, hogy megmondd, miben
érzed magad kényelmesen, és mit hanyagoljunk inkább.

Odafent azonnal látszott, hogy Chloe szekrénye az ideálisnál sokkal kisebb, és nem lehet a sok
belétömött ruhától becsukni.

– A klasszikus kis feketére mindig számíthat az ember, azzal nem nyúlhatsz mellé – magyarázta,
miközben megpróbálta kiszabadítani az emlegetett ruhát a többi szorításából. – Másrészről viszont
hatalmas klisé. Próbáld fel ezt. – Az „ez” egy flitteres, skarlátvörös, pánt nélküli ruha volt. – Adjunk
neki egy esélyt.

Anna rettenetesen zavarba jött, miközben lassan vetkőzni kezdett. Hosszú, sokatmondó csendben
nézték a tükörképét: egy fehér, vékony alak nézett onnan vissza; mind a bugyija, mind a melltartója
szürke volt ugyan, de mégsem ugyanolyan szürke.

– Nos. – Chloe nem köntörfalazott. – Az egyértelmű, hogy sürgősen szükséged lesz új fehérneműkre,
de a push-upot elfelejthetjük, nem kell. És attól tartok, a hónaljadat is le kell borotválnod. Én
megértem a feministákat, de…

– Én nem vagyok az! Csak elvesztettem a borotvámat.

– Ezenkívül le kell gyantáznunk a lábadat, és egy pedikűr sem ártana. Mindkettőben szívesen segítek,
ha gondolod.

– Köszönöm, de kifestem én a körmeimet, nem gond.

– Rendben, de csak akkor, ha tényleg megcsinálod. Lehet, hogy pántos cipőt választunk majd, és
ahhoz a festett köröm elengedhetetlen. – Anna lepillantott a lábujjaira, és belátta, hogy valóban elég
szomorú látványt nyújtanak.

– Akkor kezdjük. Ugorj bele a ruhába.

A skarlátvörös ruha olyan volt, mintha Annára öntötték volna – kivéve a mellrészt. Ott annyira bő
volt, hogy rossz volt ránézni.

– Most, hogy visszagondolok, ezt akkor vettem, amikor még szoptattam. De kell, hogy legyen valahol
itt két zselés melltartóbetét – mondta Chloe, és szinte eltűnt a szekrényben, olyan mélyre ásott benne.

– Ne fáradj – állította le Anna, miközben kihámozta magát a ruhából. – Nem igazán tudom magam
vörös, pánt nélküli ruhában elképzelni, sajnos. Nincs esetleg valami szolidabb?

– Van egy szép szoknyám, és hozzá fűző. Viselhetsz hozzá egy stólát, vagy egy szép bolerót.

– Mi fán terem az a boleró?

– Teremtőm, Anna! Te nem nézel tévét? Persze, hogy is néznél, ha nincs. Elfelejtettem. – Chloe
boldogan turkált tovább a szekrényben. – Olyasmi, mint egy kis kardigán, de rövidebb az alja, és csak
a karjaidat takarja. De most, hogy így elnézem, nagyon szép karod van, inkább ne takarjuk el.



Anna érdeklődve nézte a karjait.

– Azt mondod, szépek?

– Igen. Izmos, de nem szálkás. Olyan, mintha rendszeresen edzenél, de nem vinnéd túlzásba.

– Hmm, ha belegondolok, hogy mindezt a parkettázásnak köszönhetem! Lehet, hogy piaci résre
találtunk: meghirdetem mint edzést, és az emberek még fizetni is fognak azért, hogy felújíthassák a
házamat.

– Nagyszerű ötlet – mondta Chloe, aki egyáltalán nem is figyelt oda arra, amit Anna mondott. Minden
idegszálával a ruhákra koncentrált, és erőnek erejével próbált hozzáférni egy-egy darabhoz. Ez nem
volt egyszerű feladat.

– Nézzük a dolog pozitív oldalát – mondta, amikor végre sikerült kihúznia az egyik ruhát. – Azért jó,
hogy ennyire zsúfolt a szekrény, mert így feleannyi fogas kell csak. Ha akarnának, se tudnának innen
leesni a ruhák. Na, ehhez mit szólsz? Én mindig ezt veszem fel, ha valami érzékien pikánsra vágyok.

– De én nem vágyom semmi ilyesmire! Én csak egy biztonságos ruhát szeretnék! – tiltakozott Anna.

– Ne butáskodj már! Hol a női büszkeség? Meg kell mutatnod a volt évfolyamtársaidnak, hogy
időközben milyen csodálatos nő lett belőled.

– Ez senkit sem fog érdekelni! – vágta rá Anna, de azért elvette Chloe kezéből a ruhát. Fekete volt, és
valami puha, rugalmas anyagból szabták. Dehogynem, nagyon is szeretett volna érzékien felöltözni,
de ezt a világért sem vallotta volna be Chloénak, mert akkor magyaráznia kellett volna a miértet is.

Eltartott egy darabig, míg sikerült belebújnia, mert a ruha állandóan fennakadt a melltartójában, de
végül ő győzött, és minden a helyére került.

Chloe szakértő szemekkel méregette.

– Ezt nevezem. Már csak a hajadat kell felfognunk. – Gyorsan egy csat után nyúlt, és magasra tűzte
Anna haját. – Vagy levágnunk. Még keresünk egy szép cipőt, meg valami ékszert, de amúgy tyűha.
Tökéletes.

Anna csak bámulta a tükörképét. Szinte alig ismert önmagára. Így, hogy a haja nem lógott az arcába,
egyáltalán nem hasonlított a megszokott Annához. Pipiskedni kezdett, hogy elképzelje, milyen lesz
majd az összhatás magas sarkú cipőben.

– Egek, úgy nézek ki, mint egy nő.

– Eggyel kisebb méret nem ártana belőle, hogy kiemelje a szép, keskeny csípődet – mondta Chloe
elgondolkozva. – De ezt akkor vettem, miután Harry megszületett, és volt még rajtam egy kis felesleg.

Anna jobbra-balra forgott a tükör előtt, és még mindig nem hitte el, hogy abban saját magát látja.
Annyira máshogy nézett ki.

– Szerinted tényleg érzékien nézek ki?



– Mm. Határozottan. – Chloe lecsapott a hallottakra. – Szóval mégiscsak szeretnél az lenni!

– Persze! Buliba megyek, vagy nem?

Chloe gyanakodva nézett rá, Anna pedig azon törte a fejét, hogyan magyarázhatná meg a dolgot
anélkül, hogy Maxet említenie kelljen, pláne ha az esten esetleg tényleg történik is valami köztük,
azon túl, hogy nyugtázzák egymás jelenlétét.

– Szeretném magam jól érezni a régi barátaim körében. És igazad van, örülnék, ha nem az lenne a
benyomásuk, hogy egyáltalán nem törődöm azzal, hogy nézek ki.

– Rendben – mondta Chloe, miután átgondolta a hallottakat. – Most találjuk ki, mihez kezdjünk a
kezeiddel.

– Ezt meg hogy érted? – kérdezte Anna, és a kérdezett testrészre meredt. – Mossam meg őket? Vagy
fessem ki a körmeimet?

– Ez utóbbi nem kérdés, és persze hogy mosd majd meg őket, plusz egy manikűr sem ártana, de még
így is egy kicsit…

– Egy kicsit mi?

Mindketten Anna repedezett, megviselt kézbőrére meredtek.

– Nos, mondjuk úgy – mondta óvatosan Chloe –, olyanok, mintha a kalapácsot és fűrészt rajtuk
próbálnád ki szerelés előtt.

Anna közelebbről is megvizsgálta őket. Őszintén szólva, nem sokat törődött azzal, hogy néznek ki.
Gyűrűt amúgy sem hordott – egyszerűen nem illett a mindennapi munkához, arról nem is beszélve,
milyen veszélyes lett volna. Körmei mind különböző hosszúságúak voltak, egyiken-másikon még rajta
volt a festés nyoma, hüvelykujján pedig halvány rózsaszín sebhely tanúskodott a pillanatról, amikor
elszabadult a fűrész, és úgy összbenyomásra inkább tűnt egy munkás férfimaroknak, mint egy femme
fatale bársonyos kezének.

– Valóban kissé rontanak az összképen.

– Ne essünk kétségbe, van még időnk orvosolni a helyzetet. Mikor is lesz a parti?

– Tíz nap múlva kábé, a következő utáni szombaton.

– Nos, ha óránként hidratálod kézkrémmel, és két kenés között cérnakesztyűt húzol, plusz hagyod,
hogy a körmeidet megcsináljam…

– Chloe, ki sem látszom a munkából. Nem tudok cérnakesztyűben meg krémesen dolgozni. Amennyit
lehet, megpróbálunk kihozni a kezeimből, de…

– Tudom már! – ujjongott Chloe. – Kesztyűk!

– Épp most mondom, hogy nem…



– Nem cérnakesztyűk, te tökkelütött! Hosszú, szexi, fekete kesztyűk! Bársonyból, ha esetleg nem
tudunk kecskesevrót szerezni.

– Márpedig nem fogunk, mert nem vagyok hajlandó olyat a kezemre húzni.

– Akkor marad a bársony. Majd végigjárom a helyi turkálókat, és ha egyikben sem találok, átugrunk
Cheltenhambe. Tudok ott egy boltot, ahol biztosan kapunk. Lehet, hogy ékszereket is ott tudunk majd
beszerezni. Istenem, ez annyira izgi! Mit nem adnék érte, ha lenne egy kislányom is.

– Maradj csak a fiaidnál. A kislányok sosem hajlandóak felvenni az apró, flitteres, rózsaszín
ruhácskákat, amibe az anyukájuk próbálja beleerőszakolni őket. Nekem elhiheted.

Chloe felnevetett.

– Fogadok, hogy Laura felvette őket.

– Nem sokáig. Mikor öntudatra ébredt, fellázadt, csak olyan ügyesen csinálta, hogy onnantól kezdve
anyánk azt hitte, hogy amit Laura akar, azt igazából ő szeretné. Laura egyszerűen zseniálisan tudja
manipulálni az embert a saját akarata irányába. Igazából mindig meglepődöm, hogy ennek ellenére
mennyire jó fej.

– És mi a helyzet az édesapátokkal? – kérdezte Chloe.

– Anya nagyon fiatalon lett özvegy. Azt hiszem, onnantól kezdve állandóan függött a barátoktól és a
szomszédoktól. De most újraházasodott.

– És nem kedveled a férjét?

Anna elgondolkozott.

– Szerintem rendben van. Anya imádja őt, és ez a fontos. Csak nekem egy kicsit túl… nem is tudom.
Nem nevezném gazfickónak, se modortalannak, de… – Kicsit elhallgatott. – Lehet, hogy a borosta
teszi, de nagyon agyafúrtnak néz ki.

– Amúgy jóképű?

– Akinek bejön ez a típus, gondolom, igen. Most azt hiszem, jobb, ha visszaöltözöm. Kellek én is a
kesztyűvásárláshoz?

Chloe meglepetten nézett rá.

– Nem értelek! Képes lennél elcserélni egy jó kis bevásárlótúrát, a mire is…?

– Egy jó kis vízvezeték-szerelésre! A nővérem idejön, és nekem egy pillanatnyi szabadidőm sem lesz
addig.

Will vitte ki Annát – Laura kompakt, ezüstszínű, gurulós bőröndjével felszerelve – szombat reggel az
állomásra. Előző este érkeztek, és Anna átengedte nekik a dupla ágyat, ő pedig visszaköltözött a
hálózsákjába. Caroline az estét a ketrecében kezdte (amit az első perc óta imádott), hogy



megbarátkozzon Laura és Will társaságával, de mindannyian tudták, hogy hamarosan újra elfoglalja a
helyét a kanapén.

Nagyon jól sikerült este volt. Chloe és Mike szereztek egy bébiszittert, és négyesben átmentek a kínai
étterembe egy görbe estét csapni. Most, a pályaudvar előcsarnokában, míg a jegypénztár előtti sorban
állt, Anna a háta közepére sem kívánta ezt az egész főiskolás újraegyesülést. Sokkal boldogabban
maradt volna otthon nővérével és sógorával, és persze Chloéval meg Mike-kal.

Laura ragaszkodott hozzá, hogy ő pakolja be a bőröndöt – nem bízott meg Annában, és attól tartott,
hogy a húga csak úgy behajigálja majd a ruhákat egymás hegyére-hátára. Ezer szerencse, hogy Chloe
ruhájának olyan anyaga volt, ami azonnal kirúgta magát, ahogy kiakasztották egy vállfára. A
kesztyűket végül tényleg a cheltenhami kis boltban vették meg, ami annyira eldugott helyen volt, hogy
a kiválasztottakon kívül – akik közé szerencsére Chloe is tartozott – senki meg nem találta volna.
Laurától pedig kölcsönkapott egy gyönyörű fekete borostyánkő nyakláncot, aminél szebbet sehol nem
tudott volna venni. Maga a lánc rövid volt, de körben gyöngysorok lógtak le róla, aprólékosan,
hibátlanul kidolgozva, és ettől az egész kompozíció – a ruha, a kesztyűk a Chloétól kapott rettenetesen
kényelmetlen, ám mutatós cipő – elmondhatatlanul finoman előkelővé vált.

Laura és Chloe elképzelni sem tudta, Anna miért szeretne mindenáron fantasztikusan kinézni, de úgy
tűnt, elég motivációnak tartják ehhez azt, hogy valaki a legjobb formáját akarja hozni, amikor régen
látott ismerősökkel találkozik.

Amint helyet foglalt a vonaton – egyik kezében kávé, a másikban egy könyv, egy női magazin, és egy
divatos táska Chloe jóvoltából –, Anna kortyolt egyet a pohárból, hátradőlt, és kinézett az ablakon,
ahol Cotswold festői kőházikói rohantak el mellette. Amikor először utazott erre Londonból ezen a
vonalon, és azon töprengett, vajon milyen ház vár itt pont őrá, itt érezte először, hogy biztosan jó
irányba indult el. Ahol ennyire gyönyörű a táj, ott nem lehet nagyon mellényúlni a házválasztással.

Most, hogy egyike volt a büszke helyi ingatlantulajdonosoknak, már kicsit más szemmel csodálta az
aranyló dombokon kanyargó utcák mellé épült, ódon kőházakat. Ő is idetartozik, gondolta, és úgy
döntött, nem izgul tovább.

– A vonatút alatt, sőt egy kicsit talán utána is, az álmaim biztonságban vannak – nyugtatta magát. –
Lehet, hogy később semmi nem marad belőlük, de most még nyugodtan átadhatom magam nekik.

Mivel pontosan tudta, hogy ijesztően hamar Londonban lesz, kezébe sem vette a könyvet, sem az
újságot, és azt sem nézte ki, hogyan jut majd el az állomástól a hotelig. Inkább becsukta a szemét, és
így álmodozott, míg végül valóban álomba merült.



Kilencedik fejezet

A Paddington állomásra érve Annát meglepte, milyen gyorsan veszi fel újra London iszonyatosan
pörgő ritmusát, és rég nem érzett izgalom fogta el, hogy újra itt lehet. Lehet, hogy végső soron
mégsem vonzza annyira a vidéki élet, mint hitte, és hiába próbálta a vidéki lányok életét élni, lelkében
mindvégig nagyvárosi maradt. Ez a gondolat annyira felderítette, hogy a női mosdóban mosolyogva
szemlélte saját arcát. Ma reggel, ki tudja, mióta először, azzal kezdte a reggelt, hogy kisminkelte
magát. Laura és Chloe együttes erővel győzködték, hogy nem árt egyszer elpróbálni, mit és hogyan
ken magára, mielőtt élesben kerülne rá sor a buli előtt. Most, mikor a tükörképét vizslatta – és örült,
hogy az alvás után, mikor felébredt, észbe kapott és nem dörzsölte meg a szemét –, megállapította,
hogy az a leheletnyi fekete szemceruza, és az egy réteg szempillaspirál valóban határozottan
előnyösen hangsúlyozta a tekintetét, nemhiába erősködött Laura. Most mindkét eszköz Anna
neszesszerében pihenve várta a következő bevetést, egy rakás alapozó társaságában – velük
kapcsolatban Annának komoly fenntartásai voltak –, egyéb szépészeti elsősegélynyújtó kellékekkel
egyetemben.

Mi tagadás, ezeknek a cuccoknak valóban megvan az előnyük, ismerte be Anna – példának okáért az,
hogy viselőjük más embernek érzi magát tőlük. Az ő esetében ez annyit tett, hogy feltámadt az
önbizalma.

Laura és Chloe ma reggel már majdnem teljesen lemondtak róla – elképzelhetetlennek tűnt, hogy
Anna képes lesz önmagát kifesteni. Chloe azzal a teljesen átlátszó indokkal jelent meg az ajtóban,
hogy hozott egy pótharisnyát, ha a másiknak baja esne, de nyilvánvaló volt, hogy a gyorstalpaló
sminktanfolyam egyik önkéntes oktatója szeretne lenni, és szemmel láthatóan évek óta nem érezte
ennyire jól magát közben. Anna a világért sem vallotta volna be nekik, de még a fogorvos székébe is
szívesebben ült volna be, mint a tükör elé.

– Én ezt egyszerűen képtelen vagyok megérteni! – esett neki Chloe. – Földöntúli boldogság terül el az
arcodon, valahányszor nekieshetsz a láncfűrésszel egy deszkakupacnak…

– Ez nem is igaz! Előtte vagy hússzor megmértem, és különben is ollóval vágtam ki egy
kartonsablont!

– …viszont itt nyervogsz és ájuldozol néhány sminkecset láttán – fejezte be a mondatát Chloe.

– Az más – motyogta Anna.

– Add meg magad! – szólt rá ellenkezést nem tűrő hangon Laura. – Szemeket becsukni!

És Anna olyannyira megadta magát, hogy mégsem kezdte el lemosni magáról a reggeli sminket a
mosdóban, ahogy ezt szentül megfogadta még otthon, mert kimondottan élvezte, hogy ennyire más
ember néz rá vissza a tükörből. Úgyhogy kihúzta magát, és elindult a metró felé.

Csak amikor belépett a hotel előcsarnokába, és összefutott a régi főiskolás évfolyamtársai közül
egypár emberrel, akkor döbbent rá, hogy egy ilyen újraegyesítő összejövetelt mennyire nem mozgat
semmi más, mint a versenyszellem. Csak úgy repkedtek az elért teljesítmények, és Anna inkább meg



sem szólalt, mert úgy érezte, képtelen túlszárnyalni bármelyiket is. Neki nem volt álomállása, nem
tanult tovább, és még férjhez sem ment.

Egy Crystal nevű lány, akivel – emlékei szerint – a főiskola alatt egy szót sem váltottak, azonnal az
orra alá dugta platinafoglalatú eljegyzési gyűrűjét, amelyen hatalmas zafírkő ragyogott.

– A férjem ingatlanokkal foglalkozik, de hogy pontosan mit csinál, arról fogalmam sincs. Van nálam
egy fotó, tessék, így néz ki – kapott elő egy esküvői fotót, amin az előtérben ő mosolygott olyan
mézesmázosan, hogy szinte elolvadt a kép, de látszott, a perspektíva a legszebb oldaláról tárja a néző
felé a tökéletesen kidolgozott, formás karját. Férje mögötte bazsalygott, hasonlóan tökéletesen,
eltekintve attól, hogy álla alig volt.

– Tyű – mondta Anna, mert jobb nem jutott eszébe.

– És mi a helyzet veled, Anna? – kérdezte Crystal, miközben óvatosan visszarakta a fényképet
sorszámozott limited edition Chanel-táskájába. – Van férjed, barátod?

– Van egy kutyám – felelte Anna, és hirtelen beléhasított az üresség érzése.

– Komolyan? – kérdezte feléledő hangon egy másik lány, akinek a jelek szerint Crystal szintén nem
nyerte el a tetszését. – Imádom a kutyákat!

– És te, Zara, férjhez mentél? – kérdezte tőle Anna abban reménykedve, hogy nem ő lesz az egyetlen
szingli közöttük, hisz olyan fiatalok voltak még mind.

– Istenem, dehogy! Egy katasztrófa volt az összes párkapcsolatom. Abban bízom, hogy sikerül ma este
feléleszteni egy régi lángot. Iszonyúan rá voltam kattanva Max Gordonra.

Anna megpróbált mosolyogni.

– Nem tudom, kiről beszélsz.

– Csak vendégoktató volt, lehet, hogy téged nem is tanított – mondta elgondolkozva Zara. – Vagy
várjunk csak, nem te táncoltad vele az utolsó táncot a végzős bálon? – Anna nagyot nyelt. – Akkor
biztos én emlékszem rosszul.

A veszély elmúlt. Mikor annak idején Max a karjában tartotta őt, eszébe sem jutott, hogy a többiek
esetleg nézhetik őket, és most szembesülnie kellett azzal, hogy a táncnak bizony voltak szemtanúi.

– Atyaég, az a pasi egy félisten volt! Elég volt csak megszólalnia, és engem a gyönyör kerülgetett –
sóhajtott Zara. – Életemben nem hallottam olyan szexi hangot, mint az övé.

Anna nem helyeselhetett, hiszen éppen most jelentette ki, hogy nem emlékszik a férfira, de
gondolatban hevesen bólogatott.

– Megyek, bejelentkezem – mondta. – Mi a terv mára?

– Hát, azt beszéltük, hogy jó korán nekiindulunk, és még bedobunk pár pohárral, mielőtt átmegyünk a
buli helyszínére. Hátha ott nem lesz elég itóka – avatta be őt is Zara, aki a jelek szerint eltökélte, hogy



ma este mindenáron kirúg a hámból.

– De hisz mind ki leszünk öltözve! – ellenkezett Crystal.

– Tudom, nem is késdobálóba megyünk, hanem valami puccos koktélbárba, vagy ilyesmi – nyugtatta
meg Zara. – Ahol nemcsak az ital jó, hanem a pasik is.

– Mintha azt mondtad volna, hogy Max Gordont próbálod majd becserkészni – emlékeztette Zarát egy
lány, akinek Anna nem emlékezett a nevére.

– Hát, igen, de mi van, ha ő azóta kövér lett és öreg? Tudjátok, a férfiak könnyen elhagyják magukat.
Nincs kedvem pofára esni.

– És te mit mondtál, mivel is foglalkozol, Anna? – faggatózott Crystal, aki csalhatatlanul megérezte,
hogy egy olyan áldozatot sikerült találnia, aki nála kevésbé sikeres.

– Felújítok egy házat Cotswoldsban – felelte Anna.

– Eszem megáll! Szerintem te vagy az egyetlen, aki tényleg azzal foglalkozik, amit itt tanultunk! –
kiáltott fel a lány, akinek a nevére Anna még mindig nem emlékezett.

– Nagyon röstellem – fordult felé Anna. – De nem emlékszem a nevedre.

– Amanda. Most IT-területen dolgozom.

– A designt teljesen otthagytad?

– Én tervezem meg a honlapok kinézetét, de igazából ez is csak mellékes feladat.

– Nos – mondta Anna pár pillanat néma csend után, amikor senki sem dobott be új témát –, tényleg
megyek bejelentkezni. Akkor találkozunk majd… mikor is?

– Hat körül – mondta Crystal. – Addig bőven lesz időd lezuhanyozni és átöltözni. – A pillantásából
kiolvasható volt, hogy Annára egyaránt ráférne mindkettő.

Pedig ma reggel zuhanyoztam Chloénál, gondolta méltatlankodva Anna, miközben kiszállt a liftből, és
smink is van rajtam.

A szobája kicsi volt, de kényelmes, és azonnal nekiállt kipakolni a bőröndjét, ahogy ezt Laurának
többször is megígérte. Chloe ruhájának semmi baja sem volt, de a rend kedvéért azért szépen kilógatta
egy fogasra, hogy legyen ideje az anyagnak kirúgnia magát, amíg ő elmegy zuhanyozni. Az biztos,
hogy a forró vízzel nem fog spórolni, és még az is lehet, hogy bekrémezett arccal ül majd a habbal teli
kádba, és magazint olvas közben, mint minden normális korabeli lány.

Nagyon élvezte a fürdést. Külön élmény volt, hogy közben senki nem sürgette, és senki nem próbálta
rátörni az ajtót, hogy elmesélje, milyen új játékot talált ki. Ám a nyugalom érzése hamar
szertefoszlott, amikor belegondolt, hogy most jön majd csak az előkészület neheze.

Laura tanácsát megfogadva először a ruhába bújt bele, nehogy fordított helyzetben véletlenül



összeborzolja elkészült frizuráját. Már a belebújás sem volt olyan nagy élmény, mint néhány nappal
ezelőtt Chloe szobájában, vagy utána, az ő házában, Laura szakértő szemei előtt. De eltökéltsége nem
csillapodott. A legjobb formáját akarta hozni az este folyamán, még akkor is, ha az esély rá, hogy
elhalássza Maxet Zara orra elől – a magabiztos, vonzó és szexi Zara orra elől –, egyenlő volt a
nullával. A ruha legalább még mindig jó volt rá. Ami azt illeti, nem is lett volna esélye elhízni, hisz a
rákfalatkák óta nem evett komolyabb mennyiséget semmiből. Az új fekete melltartója pedig minden
pénzt megért – a mellei sokkal nagyobbnak tűntek benne.

– Eddig megvolnánk – nézett szembe a tükörképével, mely, köszönhetően annak, hogy alig volt fény a
szobában, igen előnyös képet mutatott –, most jöhet a frizura.

Otthon ezt is elpróbálták. Laura ugyan nem volt maradéktalanul megelégedve, és leszidta Annát,
amiért előző nap hajat mosott. Selymes hajjal nem lehet mit kezdeni! – hisztizett, de azért közben
gond nélkül tűzte fel elegáns kontyba Anna haját.

– És tessék, Audrey Hepburn életre kelt. Nekem miért nincs ilyen gyönyörű arccsontom?

– Hogy kicsoda? – kérdezte Anna, akit szinte megbabonázott a vele szemben ülő ismeretlen lány
tükörképe.

– Hagyjuk. Csodásan nézel ki – mondta Laura, majd brutális lendülettel szedte ki húga hajából a
csatokat. – Te jössz.

Anna megtett minden tőle telhetőt, hogy utánozza azt az Audrey Hepburnt, noha fogalma sem volt
róla, melyik hollywoodi hírességről lehet szó. Épp szedték ki a hajából újra a csatokat (egy egész
doboz tele lett velük), amikor Chloe és Mike betoppantak, hogy elvigyék őket a kínaiba.

Will szó nélkül átnyújtott Mike-nak egy doboz sört, Chloe pedig nekiesett Anna hajának. Ügyes ujjai
alól egy sokkal modernebb és lazább frizura került ki, ami mellesleg viselőjének is sokkal jobban
tetszett.

– Nagyon jó hajad van – mondta neki Chloe, az ideiglenes fodrász. – Gyönyörű a fénye, és a színe is
nagyon szép.

– Anyám csak úgy hívja, erős egérbarna – felelte Anna. – Szerintem menjünk, éhen halok.

Most egyedül üldögélt a hotelszobában, és nem volt segítsége. Elgondolkozva fésülte a haját, nem
emlékezett, mikor nőtt meg ilyen hosszúra. Harmadjára sikerült is összehoznia azt a frizurát, amit
Chloe álmodott a fejére, és többé-kevésbé még felismerhető is lett. Egy ideig győzködték egymást,
hogy kell-e a hajlakk, vagy sem. Anna feleslegesnek tartotta, mert attól félt, ha kihúzkodja a csatokat,
vagy esetleg véletlenül elveszti őket tánc közben, akkor nagyon furcsán fog állni a haja, de Chloe
azzal vágott vissza, hogy nem lehet annyira ügyetlen, hogy elveszti őket, hiszen a lakk szinte
odaragasztja őket a fejére, és legyen kedves úgy táncolni, hogy lefekvésig is a hajában maradjanak.
Anna úgy döntött, a tökéletességre törekszik, és óvatosan kihúzta az utazásra méretezett hajlakkos
flakont a bőröndjéből. Nem bánta, hogy húzhatja még egy kicsit az időt a sminkelés előtt, aminek már
a gondolatára is kiverte a víz.

– Amit nem lett volna szabad kihagynod – mondta ki hangosan, miközben közelebb hajolt a



tükörképéhez, azt remélve, hogy ez majd megkönnyíti a rá váró feladatot –, az egy próbaeste lett
volna. Ez a kiöltözés meg a smink, plusz a Max-faktor, túl sok egy estére.

Közben persze pontosan tudta, hogy erre nemhogy ideje, de esélye sem lett volna. Hogy magyarázta
volna ki a lányoknak azt, hogy tetőtől talpig sminkben, kiöltözve császkál odahaza, csak hogy
gyakoroljon?

– Csak egy dobásod van, kislány – dörmögte az orra alá, miközben nyomott a kezébe a krémből, ami
friss és üde arcbőrt ígért egész estére.

Lehet, hogy az este csak egy dobása lesz, de most, a szobájában még volt lehetőség a javításra, így
harmadszorra is megpróbálta, és ekkor már sikerült eltalálnia, hogy mennyi szemceruzára van
szüksége ahhoz, nehogy túllőjön a célon, de a kívánt hatást elérje.

– És most, a szemfesték. – A doboz után nyúlt, és közben észrevette rajta a márkanevet. – Egek, Laura,
drága ízlésed van. – De azt el kellett ismernie, hogy a minőség sokat segít a helyes sminkelésben, így
elsőre sikerült eltalálnia a megfelelő árnyalatot. Sokkal jobban ment most, mint reggel, amikor Laura
ott kukucskált a válla mögött, és állandóan instruálta, mit tegyen.

– Jöhet a szemöldök! – Mikor valami nehéz feladat elé nézett, mindig segített koncentrálni, ha a
folyamat közben hangosan beszélt magához, így most is ezt tette. – Laura a lelkemre kötötte, hogy ki
ne hagyjam őket, de nehogy túl sok festéket tegyek rájuk, mert az ijesztően hat. – Előző este a nővére
csipesszel esett neki a felesleges szőrszálaknak, és mondani sem kell, Anna nem különösebben élvezte
a kopasztást.

– Rúzs. – Ezt is ecsettel kellett magára felapplikálnia, miután szájceruzával kiemelte a körvonalat.
Anna jó kézügyességű embernek tartotta magát, és rajzolni is szépen tudott, ennek ellenére ezt a
feladatot kifejezetten nehéznek találta, ráadásul az elrontott körvonalat letörölni és kiigazítani sokkal
maszatolódóbb feladat volt, mint eddig bármi, de mire nagy soká elégedetten dőlt hátra, alig lehetett
felismerni a küzdelem elmosódott nyomait.

Utolsó lépés: púder. Csak miután szép egyenletesen felvitte az arcára a finom port, akkor jutott eszébe
nővére instrukciója: miután felvitte az első réteg rúzst, szép óvatosan púderezze be az ajkait, és kenjen
rá még egy réteggel.

– Olyan ez, mint amikor az ember festés előtt lekezeli a felületet – magyarázta Laura, és remélte,
hogy a testhezálló példán keresztül Anna is megérti a dolog fontosságát. – A legfelső réteg csak akkor
nem kenődik el, és marad szép egész este, ha megfelelő alapokra fested.

Ezt felidézve Anna – nem túl nagy meggyőződéssel – valóban be is púderezte kissé az ajkait, majd
óvatosan új réteget rúzsozott rá, ám közben biztos volt benne, hogy az első korty ital az összes rúzst
lemossa majd az ajkairól, bármennyit is alapoz alá.

– A pokolba az összes kenceficével! – szaladt ki a száján bosszúságában, de gyorsan összeszedte
magát.

– Nagyon szép leszel az este, ha sikerül ügyesen kifesteni magad – biztatta Laura. – Vésd jól az
eszedbe, mondogasd magadnak, és hidd el, más is így fogja látni!



Végül eljött a pillanat, amikor Anna úgy érezte, minden tőle telhetőt megtett, hogy Laura és Chloe
végtelenül hosszú utasításlistáját kipipálhassa: nagy sóhajtással a kesztyűk után nyúlt, és felhúzta őket
a kezére.

Kétség nem fért hozzá, mennyit dobtak az összhatáson. A tükör elé állt, és halványan felderengett
emlékei közül egy régi film, Álom luxusvalahogy volt a címe, és talán ebben játszhatott az a bizonyos
Audrey Hepburn. De nem vitte rá a lélek, hogy felhúzza föléjük a kabátot, és így menjen le a lifttel,
ezért úgy döntött, egyelőre leveszi őket, és majd a koktélok után veszi fel újra, amikor remélhetőleg a
ruha-haj-smink triót is megszokta már.

Gondosan behajtogatta a két kesztyűt a Chloétól kölcsönkapott kézitáskába, majd melltartójába
óvatosan begyömöszölt néhány papírpénzt, végszükség esetére jól jön majd, ha esetleg az este
folyamán ellopják a táskáját. Aztán a szobában elrejtette a vonatjegyét, a bankkártyáját és minden
mást, amiknek nem örült volna, hogy az esetleges besurranók ellopják a szobájából, és csak a
pótbankkártyáját, és némi készpénzt tett be a kesztyűk mellé. Egy zacskóba bepakolta a magas sarkú
cipőjét is – úgy tervezte, hogy csak az utolsó pillanatban bújik majd bele: épp eleget fog bennük
szenvedni néhány óra alatt. Aztán az ajtóhoz ment, kilépett a szobából, mely az elmúlt pár órában
egyszerre vált otthonává és szentélyévé, és elindult lefelé. Nem tudta volna megmondani, hogy mitől
reszket: az izgalomtól vagy a hidegtől.

Nem ő volt az utolsó; amikor leért, Crystal még sehol sem volt, de a többiek, akik már odalent
gyülekeztek (a fiúk valami másik hotelben vagy klubban voltak elszállásolva), mind elismerő
pillantással fogadták őt.

– Remek ez a ruci! – mondta Zara.

– A szomszédomé. Én kezeslábas munkaruhában élek, mióta elkezdtem felújítani a házat, vagy max
farmert húzok fel, ha kiöltözni akarok, nincs is más ruhám szinte. Szerencsére a szomszédom
kifejezetten szeret öltözködni, és hozzá hatalmas szíve is van, így volt miből választanom ruhát. És
cipőt – tette hozzá, miközben magasra emelte a zacskót. – De belehalok, annyira kényelmetlen. Csak
akkor vagyok hajlandó felvenni őket, ha nem kell bennük egy lépést sem megtennem. – Most Laura
antilopbőr papucscipője volt rajta, és ha ezt tudta volna a nővére, biztos, hogy inkább tűzre veti őket,
semmint kölcsönadja az útra.

– Azért mutasd már meg, hogy fogsz kinézni, ha felveszed a nőcis cipőt is – kérte Zara, aki igen sok
hasonlóságot mutatott Laurával. – Ú, csodás! Nagyon szép alakod van! Mondták már, mennyire
hasonlítasz Audrey Hepburnre?

– Csak mióta kölcsönkaptam a ruhát.

– És milyen szép a nyakláncod is! Igazi fekete borostyánkő?

Anna bólintott.

– A nővéremé. De te is nagyon jól nézel ki. Ami azt illeti, mindenki nagyon szép.

Zarán egy vörös miniruha volt, igen merész dekoltázzsal, ami mégis inkább ízléses volt, mint
kitárulkozó. Amanda halványkékbe öltözött, üveggyöngy nyaklánccal, Crystal pedig, mikor végre



megjelent, Armaniba bújt. Klasszikus feketéje mellett Anna ruhája mintha kissé megfakult volna –
legalábbis egyértelmű volt a két ruha közti anyagiakban mérhető különbség –, de Anna ezt nem bánta.
Nem is szeretett volna a legszebb lenni, csak azt, ha nem egy rút kiskacsa a sok gyönyörű hattyú
között.

– Gyerünk, lányok – vezényelt Zara –, kapjunk el egy taxit. Találtam egy kellemesnek tűnő bárt a
találkozóhelyhez közel. A srácokkal majd csak a helyszínen fogunk találkozni, hacsak nem isszák
addig hülyére magukat.

– Én azt hittem, hogy te is ezt tervezted – kötekedett Crystal.

– Nem, dehogy! Csak egypár rövidet gurítsunk le, hogy gyorsan hangulatba jöjjünk! Te meg lazulj egy
kicsit, Crys, egyszer vagy fiatal.

– De én férjes asszony vagyok!

– Akkor dugd el a gyűrűt a táskád mélyére, és érezd jól magad! – Zara nem hagyta, hogy Crystal
tönkretegye az estéjét.

Olyan kedves lány, gondolta Anna, a margaritáját kortyolgatva, miközben Zara barátságos, kerek arcát
nézte – ahogy beléptek, közölte a pultossal, hogy búfelejtő csajbulit tartanak, és ezért minimum
olcsóbban jár az ital. Ha Maxnek egy hajszállal is jobban fog tetszeni, Annának tényleg semmi esélye
ellene. Hacsak persze Max azóta pocakos öregember nem lett, mert ez esetben Zara biztosan nem fog
ráhajtani. Anna tudta, hogy az ő érzelmei így is változatlanok maradnának, de legalább a
konkurenciától megszabadulna.

– Pörögj fel, Anna – szólt rá Amanda. – Igyál még egyet! Azért jöttünk, hogy szórakozzunk!

– Fel vagyok én pörögve – védekezett Anna, és igyekezett mosolyogni, holott a gyomra egy merő
görcs volt. – Csak elég lassan iszom.

– Én nagyon örülök, hogy nem iszol sokat – szólalt meg Crystal az almafröccsébe kapaszkodva. –
Számos gyengéje mellett az alkohol rettenetesen rosszat tesz a bőrnek.

Anna azonnal lehúzta a poharában maradt utolsó kortyokat.

– Számos gyengém mellett azért jólesne egy újabb kör.

Felcsapta táskáját a pultra, és megpróbálta elkapni a pincér tekintetét.

– Mindannyian isztok még? – kérdezte a lányokat.

– Az ég áldjon meg, kedvesem – sikkantotta Crystal halkan. – Hogy néz ki a kezed?

Mentségére legyen mondva, tényleg igen diszkrét hangon tette fel a kérdést, de ez épp elég volt ahhoz,
hogy néma csönd boruljon az asztalra, és a lányok egy emberként meredjenek a kezeire. Crystal
elkapta az egyiket, és tanulmányozni kezdte Anna ujjait.

– Szépen ki vannak lakkozva! – védekezett Anna.



– Mármint az, ami még megvan belőlük – szörnyülködött Crystal.

– Mondtam, hogy éppen felújítok egy házat. Ami nem kíméli az ember kezeit.

– Amikor azt mondtad, hogy felújítod – nézett rá tágra nyílt szemekkel Amanda –, én azt hittem, hogy
szakembereket fogadsz fel. Nem hittem volna, hogy tényleg te csinálod, a saját két kezeddel.

– Én le vagyok nyűgözve – jelentette ki Zara. – Fúrsz, faragsz meg minden?

– Ühüm.

– De kedvesem, a kezeid! – Crystal még mindig nem tért magához. – Olyan, mintha puszta kézzel
estél volna neki egy kőfal lebontásának!

Anna megvizsgálta a kezeit. Szerinte egyáltalán nem volt ilyen vészes a helyzet, de mondjuk ő már
megszokta a látványukat. Ráadásul nem azért vannak-e ott a karja végén, hogy használja őket?

– Van nálam kesztyű – mondta végül.

– Kesztyű? – kérdezte Amanda. – Milyen kesztyű?

– Ilyen. – Anna a táskájába nyúlt, előásta őket, majd mindkettőt felhúzta, egészen a könyökéig.

– Ó, apám – nyögte Zara. – Iszonyú szépek. Ettől mindannyian tök csövesnek nézünk ki. Na jó, talán
Crystalt kivéve.

– Nem lesz majd nehéz enni ezekben? – kérdezte Crystal.

– Szerintem úgyis hamar megszabadulok tőlük – mondta Anna, aki egyre jobban zavarba jött a rá
irányuló figyelemtől. – Nem kéne indulnunk?

– Nem szerettél volna előbb inni még egy pohárral? – kérdezett vissza Zara.

– Édesem, már így is alig bír járni azokban a tűsarkakban. Még egy pohár koktél, és viheted őt a
hátadon – mondta Crystal.

Zara vállat vont.

– Akkor indulhatunk?

Abban a pillanatban, ahogy beléptek az ajtón, Anna azonnal felismerte Max Gordon hátát. Fiatal,
Anna korabeli srácok körében állt, mégis kétség sem fért hozzá, hogy az összesnél ezerszer jóképűbb,
pedig még a hangját sem hallotta, nem is beszélve a tekintetéről, aminek már a gondolatától is
remegni kezdtek Anna térdei. Éppen akkor fordult az ajtó felé, amikor a lányok mind beléptek már.

– Uhh – nyögte Zara. – Nem lett kövér, öreg bácsi.

Pedig Anna nem bánta volna. A jelek szerint Max az elmúlt három év alatt még sármosabb és vonzóbb
lett, mint valaha.



– De lehet, hogy közelről ráncos már – vihogott Amanda.

– Baromság! Két lábon járó édenkert… Menjünk oda.

Annának magától ehhez biztos nem lett volna mersze, de így nem tehetett mást, követte a lányokat,
közben pedig azt kívánta, bár ne jött volna el. Amióta ki sem látszott a sok munkából, úgysem gondolt
már olyan sokszor a férfira, aki most itt áll vele szemben, hús-vér valójában, és észveszejtőbb, mint
valaha. Holott neki most csak és kizárólag arra lett volna szabad koncentrálnia, hogy minél előbb
elkészüljön a házzal, és nem engedhette volna meg magának, hogy a figyelmét lépten-nyomon
elterelje valami.

A kortársak közül nem egy szintén ugyanabba az évfolyamba járt, mint ők, és Zara, akinek igen jó
névmemóriája volt, kölcsönösen bemutatott mindenkit mindenkinek.

– Ő pedig Anna – mondta. – Belsőépítész, egy évfolyamba jártunk. Szerintem nem tanítottad – tette
hozzá Max Gordon felé fordulva.

– Ó, dehogynem – búgta a férfi gyengéd hangon. – A lány, aki eltűnt – mondta, és elismerően
pásztázta végig az elpirult lányt.

Zara úgy nézett, mintha szellemet látna, és tekintetéből sütött a néma vád Anna felé, aki nem is mert
felnézni. Túl sok volt, hogy most, annyi év után itt állhat Max mellett, s attól félt, hogy el fog ájulni.

A következő percek a ki-mivel-foglalkozik-azóta tisztázásával teltek, de Anna nem szállt be a
beszélgetésbe. Ha valaki konkrétan őt kérdezte, akkor persze válaszolt, de egyébként minden érzékét
lekötötte, hogy Max Gordon társaságában lehet. A férfi mindig is jól nézett ki, de estélyiben
egyszerűen kábítóan vonzó volt – most még sokkal inkább, mint anno, a végzősök bálján.

– Táncolni akarok! – kiáltott fel Zara. – Gyere, Max! – nevetett kihívóan a férfira, játékosan
belékarolt, és a táncparkett felé irányította az egyébként nem különösebben ellenkező férfit.

Zara példáját követve többen párokba rendeződtek, és elindultak a parkett felé. Anna és pár fiú inkább
a bárpult mellett üldögélt tovább. Beszélgettek ugyan, de Anna képtelen volt a gondolatait elterelni
Maxről. Persze felkérhetné ő is táncolni őt, úgy, mint Zara. Nem lenne se fura, se rámenős, se
vakmerő lépés. Hiszen most már egyenrangú szakemberek. Ráadásul Max emlékezett rá. De a múltkor
minden annyira rossz irányba ment! Mi van, ha újra ugyanaz zajlik majd le közöttük? Akárhogy is,
most már tudta: el kellett ma ide jönnie, bárhogyan is végződjön ez az este.

A párok egyre cserélődtek a parketten, de Anna csak ült a helyén, és azt kívánta, bár lenne annyi
bátorsága, hogy felkérje valamelyik fiút, mert egyre inkább úgy érezte magát, mint aki petrezselymet
árul. Megpróbált olyan arcot vágni, mint aki rettentően jól érzi magát így, de ez egyre inkább nehezére
esett.

Max és Zara visszajöttek a csapathoz; a lány arcán földöntúli mosoly ragyogott. Anna eltűnődött,
vajon történt-e valami több is kettejük között, amíg táncoltak, de tudta, hogy amennyiben igen, úgy
minden apró részletet meghallgathat majd hazafelé a taxiban. Boldogan megnézte volna, mennyi az
idő, de ehhez le kellett volna vennie a kesztyűjét, és ezt szerette volna elkerülni addig, ameddig csak
lehetséges. Vajon meddig üldögéljen még itt, mielőtt hazaosonhatna anélkül, hogy penészvirágnak



tűnne?

– Te jössz, kisasszony. – Max búgó hangjától libabőrös lett a karja. – Indulás táncolni.

Megfogta a kezét, Anna pedig szinte szédülve követte őt. Azon tűnődött, vajon létezik-e halálos
dózisú eksztázis, mert akkor ő komoly veszélyben van. Mikor végre beérkeztek a táncparkett
közepére, már úgy volt vele, hogy nem kell a felkérést annyira komolyan vennie: valószínűleg Max
csak udvariaskodik vele, hiszen látta, hogy egész este nem táncolt Annával senki.

A férfi átkarolta őt, mint a régi filmek romantikus jeleneteiben, és elkezdtek táncolni – Annának
meglepően jól mentek a lépések. Gondolatban hálát rebegett az égieknek, amiért anno rávették, hogy a
kosztümös filmek táncjeleneteinél erősen figyeljen, így csupán a lépések felét rontotta csak el, és
olyankor is sikerült elkerülnie, hogy teljes testsúlyával rálépjen Max lábára.

– És most – szólalt meg a férfi, amint az első szám utolsó taktusa elhalkult –, hogy a formaságoknak
eleget tettünk, keressünk egy nyugodt helyet, ahol senki nem zavar, és elmesélheted: miért nem hívtál
fel?



Tizedik fejezet

Max a hotel egy jól eldugott termébe vezette Annát. A zene ide is behallatszott, de nem olyan nagyon,
hogy elnyomja a beszélgetést. Díványok és párnás székek álltak körben egy alacsony asztal körül, és
kettejükön kívül senki sem volt ott.

– Mit kérsz inni? – kérdezte Max.

– Hm. Szénsavas vizet, köszönöm. Nagyon szomjas vagyok. – És eltökéltem, hogy ma este már nem
iszom több alkoholt, tette hozzá gondolatban. Nem szerette volna, hogy az érzékei teljesen
eltompuljanak, most, amikor végre eljött a pillanat, amit oly régóta várt. Max tényleg emlékezett rá,
sőt felkérte táncolni, sőt elhozta őt egy csendes zugba, kiszakítva a többiek társaságából, hogy
nyugodtan tudjanak beszélgetni. Úgy érezte, szinte lebeg a boldogságtól. Kényelmesen hátradőlt a
székén, és megpróbálta a határtalan boldogság árulkodó mosolyát letörölni az arcáról.

Max egy pohár vízzel és valami röviditallal tért vissza pár perccel később.

– Parancsolj. Remélem, ízleni fog. A legjobb évjáratból kértem neked – mosolygott hunyorogva
Annára.

– Köszönöm, biztos nagyon finom – felelte Anna, és kortyolt egyet. Érezte, hogy be kellene dobnia
valami témát. Már épp nagy levegőt vett, amikor Max közbevágott:

– És most meséld csak el szépen, hogy miért nem hívtál fel.

Bár Anna számtalanszor elpróbálta már tükör előtt a magyarázkodást, a hirtelen jött felszólítás
teljesen váratlanul érte, még nem számított rá. Újra vett egy nagy levegőt.

– Teljesen kétségbe voltam esve – folytatta Max, mielőtt Anna szóhoz jutott volna. – Én tényleg úgy
éreztem, hogy összekapcsolódott a lelkünk – mondta, és mélyen Anna szemébe nézett. – Így volt, vagy
nem?

– Ööö… valahogy így, igen. De aztán… megfáztam, és ööö… elvesztettem a számod. Én is kétségbe
voltam esve. Hónapokig nem tudtalak kiverni a fejemből – mosolygott Maxre. Elégedett volt a
válasszal, egyszerre gondolta hihetőnek és felnőttesnek.

– Én évekig nem tudtalak kiverni a fejemből.

Anna válaszként kortyolt egyet a vízből. Még nem tudta eldönteni, elhiggye-e, vagy sem,
mindenesetre hízelgőnek tartotta, amit hallott.

– Szóval – folytatta a kérdezősködést Max –, mi minden történt veled, mióta kisétáltál az életemből?

Anna felkuncogott, és egyre kényelmesebben érezte magát.

– Nem sétáltam ki az életedből. Ha jól emlékszem, taxival mentem.



Max mosolyától pillangók kezdtek repdesni a gyomrában.

– Kisétáltál a taxiig.

– De nem egyedül! Te is ott voltál, és besegítettél a taxiba. – Eszébe jutott a pillanat, amikor el kellett
válniuk egymástól. Olyan volt, mintha a szíve egyik fele maradt volna ott Max mellett a járdán.
Semmi másra nem vágyott aznap este, csak arra, amit vad ösztöne súgott: hogy Maxnél töltse az
éjszakát. Iszonyatosan nagy erkölcsi erőre volt szüksége ahhoz, hogy a férfit otthagyja. És most
rádöbbent, hogy ezt többé képtelen lenne megtenni. Ha Max ma este felhívja magához, gondolkozás
nélkül követni fogja.

– Szóval, hogyan telt az életed nélkülem? Nem tanultál tovább a pályán, vagy igen? Úgy emlékszem,
egyike voltál a legtehetségesebbeknek.

– Nem tanultam tovább.

– Maradtál belsőépítész – nézett rá mosolyogva Max, de leginkább csak a tekintete mosolygott, a
szája nem. – Megfutamodtál.

Anna kihúzta magát a széken, és ő is igyekezett letörölni arcáról a mosolyt.

– Csak azért hurcoltál el ebbe a terembe, hogy zavartalanul sértegethess?

– Nem feltétlenül, de most ez esik jól… – kacsintott Max, és Anna csak nagy nehezen tudta megállni,
hogy vissza ne kacsintson, de eltökélte, hogy nem hagyja magát.

– Miért is? A belsőépítészet egy tiszteletre méltó szakma. Nem sztriptíztánc, vagy ilyesmi – nem
kellett megjátszania a méltatlankodást, nem először keveredett ilyen beszélgetésbe.

– Mondjuk ki kereken: az a foglalkozásod, hogy színpalettákat mutogatsz gazdag és elkényeztetett
nőknek, akik annyira lusták, hogy maguktól dönteni sem lennének képesek. Aztán a kiválasztott
színárnyalatú függönykét szépen elrendezgeted nekik.

Az ilyen jellegű beszólásoktól normális esetben már rég felment volna Annában a pumpa, de most úgy
érezte, ennél viccesebb feltételezést még soha életében nem hallott.

– Szamárság! Nem szoktam függönykéket rendezgetni!

Max félrebillentett fejjel, összeszűkült szemekkel méregette őt.

– Akkor mit csinálsz? De nehogy azt mondd, hogy IT-területen dolgozol, vagy hogy marketinges
lettél, vagy bármi mást csinálsz, ami köszönő viszonyban sincs azzal a drága képzéssel, amit a
főiskolán kaptál.

Anna nyelt egyet, és beharapta az alsó ajkát, nehogy felnevessen. Szakmabelivel flörtölni az
átlagflörtölésnél is izgalmasabb játék.

– Egyik sem. Felújítok egy házat, amit profittal fogok eladni.



– Ó, valóban? Akkor biztos tele vagy pénzzel. De ha gazdag családból jöttél, hogyhogy nem tanultál
tovább építészmérnöknek?

– Mert nem gazdag családból jöttem! – mondta, és majdnem előrenyúlt, hogy megérintse Max karját,
de még idejében megálljt parancsolt a mozdulatnak. – A nővéremmel örököltünk egy kis pénzt.
Vettünk közösen egy lakást, felújítottuk, aztán jó áron túl tudtunk adni rajta, innen a pénz.

– És honnan szereztél annyi pénzt, hogy egy házat vehess magadnak?

Más körülmények között Anna ezt rettenetesen goromba kérdésnek tartotta volna. Miért érzi most
mégis azt, hogy sosem hallott még ennyire szexi faggatózást?

– Jelzálogot vettem fel, mint mindenki más is. És kaptam kölcsön a nővéremtől is egy keveset.

– Találtál jó szakembereket?

– A legtöbb dolgot én magam csinálom.

Maxnek a szeme és a szája sarkában is ott bujkált a mosoly. Lehet, hogy mosolygott mindkettővel, de
Anna egyszerre csak az egyiket tudta figyelni, és az is elég volt: őrjítően magával ragadó.

– Kizárt, max te mondod meg a munkásoknak, hová tegyék a függönykét.

Anna most megengedte magának, hogy gyengéden megérintse a férfi karját.

– Mi ez a függönykefétis?

Max is Anna karjára tette a kezét.

– Tetszik, hogy ennyire vibrál benned a tűz. Kipirul tőle az arcod, ami csodálatosan széppé varázsol.
Csak azt nem értem, miért nem mered bevallani, hogy valójában mivel foglalkozol.

Anna nagyot sóhajtott, és úgy tett, mint aki zavarba jön, holott rendkívül élvezte a helyzetet.

– Már mondtam, vettem egy házat Cotswoldsban, és felújítom.

– Anyám Gloucestershire-ben él. Hol van a házad pontosan? – kérdezte Max.

– Amberfordban. Stroudhoz közel.

– Anyám is ott lakik!

Anna még éppen idejében nyelte le azt, hogy „Tudom”, és gyorsan kortyolt egyet a vízből, hálát adva
az égnek, hogy volt esze abbahagyni időben az alkoholizálást.

Max előredőlt, és egyre nagyobb érdeklődéssel nézte őt, kezét még mindig Anna karján pihentetve, aki
azt kívánta, bárcsak ne lenne rajta kesztyű, hogy érezhesse a férfi ujjainak tapintását a bőrén. Most
biztosan meg fogja kérdezni, hogy nem tudnék-e tervezni az anyjának egy en suite-et, gondolta Anna,
és közben próbálta megállni, hogy a férfi közelségétől ne szédüljön meg. Vagy legfeljebb csak egy



nagyon picit.

– Elárulod, hogy kik a mestereid? – kérdezte Max már-már szigorú komolysággal. – Szeretnék
megbízható embereket találni anyám lakásának a felújításához.

Nem megmondtam?, gondolta Anna. Egy pillanatig sem én érdeklem őt, csak az, hogy mennyit tud
ebből a kapcsolatból felhasználni a saját céljaira.

– Nincsenek mestereim! Mondtam már, hogy minden munkát én végzek.

– Ugyan, ne ugrass már.

Anna ránézett, és érezte, ahogy a vita hevétől elönti az önbizalom.

– Nem hiszed?

– Őszintén szólva, nem.

Egy ősrégen látott film kockái kezdtek peregni Anna lelki szemei előtt, amit egy esős, vasárnap
délután néztek a nővérével – még kislányként. Most, hogy így belegondolt, nem kizárt, hogy ebben
játszott az az Audrey Hepburn. Maga elé húzta a kezeit, és hátradőlt a székében. Mélyen Max szemébe
nézett, és közben elkezdte lehúzni a kesztyűt, egyenként húzva le ujjai végéről a selymes anyagot, míg
végleg le nem csúszott kezeiről, végtelenül elegáns és finom lassúsággal.

– Nézd – mondta Maxnek.

A férfi Anna kezei után nyúlt, megvizsgálta az ujjait, a töredezett körmeit, melyek állapotát a lakk
sem tudta takarni, a sebhelyeket, hegeket és a festékpettyeket, melyek olyan makacsul beléivódtak a
bőrébe, hogy képtelen volt lemosni őket.

– Azta – nézett rá megrökönyödve Max. – Tényleg mindent te magad csinálsz.

Anna önbizalma hirtelen elszállt, gyorsan visszahúzta a kezeit, és újra elbújtatta őket a kesztyűkben.
Max kezének érintésétől látványosan reszketni kezdett.

– És mit csinálsz te manapság? – kérdezte, és rendkívül örült volna, ha, mint egy film szereplője, előre
tudná, mit kell mondania.

– Van egy építészvállalkozásom. Rettenetesen sok megrendelésünk van.

– Akkor nem panaszkodhatsz.

– De neked sem kell tüskéket növesztened – mosolygott le rá Max. – Őszintén le vagyok nyűgözve
attól, amit csinálsz. Mesélj még a házadról.

A kérdéstől Anna egy szempillantás alatt megnyugodott. Gyors mozdulattal lehúzta kezéről az amúgy
is csak félig felhúzott kesztyűket, és kényelmesen hátradőlt a székben. Úgy érezte magát, mint egy
újdonsült anyuka, akit a kisbabájáról faggatnak.



– A lépcsővel pedig még meg fog majd gyűlni a gondom – fejezte be jó pár perc múlva a mesélést.

– Műemlék?

Anna bólintott.

– Az kellemetlen, ugye. – Kijelentés volt, nem kérdés. – És a műemlékes egy túlbuzgó idegbeteg?

Anna elgondolkozott. Ismeretségük kezdetén maga is így fogalmazott volna, de most átfutott a fején,
vajon Rob Hunter megérdemli-e ezeket a jelzőket.

– Hát, végül is nem, sőt egész segítőkész, bár tény, hogy sosem tudta volna meg, mit tervezek
eredetileg a lépcsővel, ha nem oson be hozzám előtte egy egészen más indokkal.

– Munkamániás az összes. Nekem eszembe sem jutna soha műemlékvédelmi oltalom alatt álló házat
venni – folytatta Max. – Ki nem állhatom, amikor a művészi érzékkel megalkotott terveimet olyanok
kritizálják, akik köszönő viszonyban sincsenek a szakmával.

– Nálam nem erről van szó – ellenkezett Anna. – És a házam egyébként gyönyörű. Szerintem is vétek
lenne kiverni a falakat ott, ahol ők sem engedik meg.

Max válaszként adott lezser mosolya bekúszott Anna lelkébe, és átláthatatlan zűrzavart okozott.

– Ezek szerint nem árt, ha a te művészi érzékkel megalkotott terveidet valaki megkritizálja.

Anna a nyelve hegyével megérintette a felső ajkát.

– Az én művészi érzékemmel az égvilágon semmi gond nincs.

– Én kérek elnézést, elfelejtettem: papírod van arról, hogy meg tudod igazgatni bárki függönykéjét.

Erre a szemtelen válaszra Anna feleletként Maxhez vágott egy söralátétet, aki talpra ugrott, és egy
mozdulattal őt is felhúzta a székről.

– Táncoljunk még – mormolta a fülébe.

Anna úgy érezte magát, mint Bambi a Disney-on-Ice helyi előadásában. Ez csak részben volt
köszönhető annak, hogy kicsit már szédült az alkoholtól, nagy részben viszont Maxnek az ő térdeire
tett hatása váltotta ki, hogy így botladozott. Végül Max átkarolta a derekát, ő pedig a férfi nyaka köré
fűzte karjait, és így már mindketten biztonságban voltak.

– Sokkal jobb – súgta a fülébe Max. – Nem az acélbetétes cipőorrú csizmáimat vettem fel ma este.

– Én sem – súgta vissza Anna, és rettenetesen szerette volna visszaszerezni az uralmat a térdei
remegése felett.

Végül a zene teljesen elhallgatott; az este véget ért. Max levezette a parkettról Annát, az ajtóban
megállva pedig az eddig Anna gyomrában repkedő pillangók nagy része végre kiszabadult.



– Kedvesem – mondta neki gyengéd hangon Max, és behúzta őt egy kisebb terembe, mielőtt kiértek
volna a zajos előtérbe –, egy régi barátomat látom éppen vendégül, ezért nem hívlak fel magamhoz
egy italra. Egész este őt kéne szórakoztatnunk, és rettenetesen unalmas figura. Ráadásul…

– Mi az?

– Nem hinném, hogy képes lennék kibírni az estét, ha csak néznem lenne szabad, és nem… – A szemei
összeszűkültek, az ajkain pedig játékos mosoly vibrált.

– Mi az? – ismételte meg a kérdést állhatatosan, ám sokkal búgóbb hangszínen Anna.

– Tudod te azt. – Max kisimította Anna arcából az egyik elszabadult hajtincset, és a füle mögé fésülte,
majd ujjait végighúzta az orcája mentén, és az állához érve gyengéden feljebb emelte a fejét, majd
ujjaival körberajzolta az ajkait, de úgy, hogy Anna egy-két pillanatig nem kapott levegőt.

– Nagyon szeretnélek újra látni. Gondolod, hogy van rá esély?

– Öhm… igen, azt hiszem. – Max részegítő közelségétől Anna alig bírt megszólalni.

– Van nálad telefon?

– Persze. – Anna benyúlt a táskájába, és előbányászta a készüléket. – Itt van.

Max kivette a kezéből, megnyomott rajta néhány gombot, aztán visszaadta neki.

– Többé nem kockáztatom meg, hogy újra elhagyd a számomat. Sőt én is elkérem a tiédet.

Természetesen Anna is pontosan tudta, hogyan kell használni a telefont, ezért a látványtól, ahogy Max
kölcsönösen elmenti a számokat, kissé ostobának érezte magát, de ez valahogy mégsem volt rossz
érzés.

– Hívni foglak – búcsúzott tőle Max. – És találkozunk. Nagyon hamar.

Néhány órával később Anna újra belebújt a Laurától kölcsönzött kényelmes surranókba, és közben
arra gondolt, hogy ha Max Gordon ma este történetesen mégis felhívja őt a lakásába, gondolkozás
nélkül fel is ment volna. Nem törődött volna az obligát következményekkel, egyszerűen élvezte volna
a pillanatot.

A női mosdóban Zara épp próbálta összeszedni magát – enyhén szólva rosszul volt. Crystal a sminkjét
igazgatta, hogy a taxiban is kifogástalan legyen a külseje. Amanda pedig ujjongva számolgatta,
mennyi új telefonszámot szerzett az este folyamán.

– Rendkívül mókás egy este volt, nem gondoljátok? – kérdezte úgy nagy általánosságban mindenkitől.

Az egyik fülkéből öblítés hangja hallatszott, és Zara sápadt arca jelent meg az ajtó mögött.

– Legközelebb megtennétek, hogy előre figyelmeztettek: ne keverjem az italt? Hé, Anna, amúgy mi
volt ez? Egyesülés, mi? Én azt hittem, azt sem tudod, ki az a Max Gordon.



– Hát úgy esett, hogy… eszembe jutott közben – felelte Anna, és próbált nem túl önelégült fejjel
mosolyogni.

– Azt láttam. Olyan volt, mintha összeragasztották volna az összes porcikátokat a táncparketten, te
szerencsés liba – fordult el tőle Zara, a csap fölé hajolt, és kiöblítette a száját. – Azt ugye tudod, hogy
én akartam megszerezni őt?

– Igen, tudom, ne haragudj – felelte Anna, és a földöntúli örömébe egy cseppnyi lelkiismeret-furdalás
vegyült.

– És miért nem mentél vele haza? – kérdezte Zara, aki tulajdonképpen egyáltalán nem volt letörve
attól, hogy az este végül így alakult, inkább örült Anna sikerének.

– Mert nem hívott – felelte egyszerűen Anna.

– Ha hívja, sem ment volna fel vele az első randin! – nézett rájuk megbotránkozva Crystal. – Ez
annyira szabályzatellenes.

– Nem vagyunk már iskolások, Crystal, itt már nincsen szabályzat – felelte Amanda.

– Ti nem olvastok női magazinokat? – nézett körül Crystal megbántva, majd rádöbbent, hogy rajta
kívül valószínűleg senki sem vesz a kezébe ilyen újságokat a lányok közül.

– De a száma megvan? – kérdezte Zara.

Anna bólintott.

– És ami még fontosabb, neki is megvan az enyém. – Bármennyire is kívánta, vágyta, szerette a férfit,
szavakkal nem is tudta volna elmondani, mennyire, ő biztos, hogy nem tette volna meg az első lépést,
akkor sem, ha az élete múlott volna rajta: elvárta, hogy a férfi telefonáljon először. Ez eddig is így
volt, és Max kedvéért sem volt hajlandó változtatni. Megadta neki a számát; de neki kell először
felemelnie a kagylót.

Szerencsére most annyira jókedvű volt, hogy biztos volt benne: Max telefonálni fog. Holnap már
lehet, hogy kétségek fogják gyötörni, de ma a szíve bizakodással volt teli.

– Készen vagyunk, mehetünk? – kérdezte Crystal, amikor végre sikerült elszakadnia a tükörképétől.

– Szerintem igen – felelte Anna, és a vállára csapta a táskáját, benne a magas sarkú cipőkkel.

– Mindenki elköszönt mindenkitől, akitől el szeretett volna? – kérdezte Amanda.

– Szerintem igen – sóhajtott most Zara. – Jó kis este volt. Rendezhetnénk ilyet többször is.

– És te, Anna? – kérdezte Crystal. – Elköszöntél már Maxtől?

– Ó, igen, már elbúcsúztunk az előcsarnokban.

– És nem vitt fel magához? Szerintem ez már-már sértő. – Zarán látszott, hogy tényleg így is



gondolja.

– Dehogyis, látszik, hogy tiszteli Annát – vágta rá Crystal. – Induljunk.

Bár Anna látta, hogy Max hazaindult és kiment a hotel épületéből, valamiért mégis biztos vissza
kellett jönnie, mert ott várt az ajtók takarásában, amikor ő a lányokkal elindult. Egyikük sem szólt
semmit, Max pedig egyszerűen csak odaintett Annának, akinek ettől hevesebben kezdett dobogni a
szíve – a lányok közül senki nem vette ezt észre.

Amint bebújt az ágyába, Anna telefonja megcsörrent. A szíve újra hevesebben kezdett verni, de ezúttal
a félelemtől: mi történhetett a nővérével, hogy ilyen későn telefonál? Sorra vette, mivel lehet baj:
Caroline, az édesanyjuk, a ház – futott végig lelki szemei előtt a legfontosabb dolgok képe, és eltelt
pár pillanat, mire a telefon után mert nyúlni.

– Csak azért hívtalak, hogy megnyugodhassak: biztonságban hazaértél – szólt bele egy gyengéd hang a
telefonba, aki nem mutatkozott be, de felesleges is lett volna.

Anna a boldogságtól újra szinte révületbe került, aznap este már nem először.

– Persze hogy hazaértem. Mi bajom eshetett volna?

– Semmi. Azt hiszem, tulajdonképpen csak a hangodat szerettem volna újra hallani. Most elköszönök,
aludj jól.

– Szép álmokat – suttogta Anna.

Ezután azonban még órákig nem tudott elaludni. Minden szót, minden mondatot újra lejátszott
gondolatban, és elemezte, apróra boncolta, kereste a rejtett utalásokat, a többértelmű szavakat bennük.
Nem tudta elhinni, hogy egy ennyire jóképű férfinak ő valóban felkelthette az érdeklődését, s úgy
érezte magát, mint Hamupipőke a bál után.

Másrészről biztos volt benne, hogy ha a szakadt kezeslábasában, a feje tetejére tűzött kócos, kendő alá
betűrt hajjal látta volna őt Max, amint épp valamelyik gépet tolja kipirult arccal, épphogy tisztán (de
már napok óta rendes zuhanyzás nélkül), smink nélkül, ráadásul annak a tudatában, hogy egy kutyával
alszik együtt, hát, soha egy pillantásra sem méltatta volna őt.

De miért aggódjon emiatt? Ezt az énjét titokban fogja tartani, és valahányszor találkoznak, ő mindig
elegáns lesz és kifinomult. Talán még a haját is megtanulja kontyba fogni.

Egész úton hazafelé úszott a boldogságban. Természetesen, ahogy ez várható volt, hullámokban rá-
rátört a kétségbeesés is: biztos Max csak a testét akarja – de ha ez tényleg így lenne, megkaphatta
volna, ehhez kétség sem fért! Max biztos csak az anyjának keres valakit, aki megtervez egy en suite-et
– de ez sem lehet, hiszen már azelőtt elhívta őt táncolni, hogy ezt megtudta volna, ráadásul az első
pillanattól fogva emlékezett rá, hogy ő ki! A legreálisabb félelme azonban az volt – és tisztában volt
vele, hogy nagy eséllyel ez történik –, hogy Max csak egy futó kalandot keres, és ha kiszórakozta
magát, otthagyja majd őt összetört szívvel, még szerelmesebben, és emiatt teljesen használhatatlanul.
Már Didcot-nál járt a vonat, mikor ezt megfogalmazta magának, de mire elhagyták a hűtőtornyokat,
arra jutott, hogy ez valahogy mégsem zavarja őt. Hiszen meg fogja tapasztalni a megrészegült



mámort, és Max oldalán a hetedik mennyországban fogja érezni magát. Szóval mi van, ha egyszer
ennek is vége szakad majd? A való világban az olyan férfiak, mint Max Gordon, sosem nősülnek meg,
hogy aztán boldogan éljenek, míg meg nem halnak egy olyan lány oldalán, mint Anna.

Laura és Will várta őt az állomáson, ahogyan ezt előre megbeszélték már, még indulás előtt. Ahogy
Anna lelépett a peronra, és elindult nővére kitárt karja felé, azonnal tudta, hogy van valami baj.

– Mi történt?! Caroline valahogy kiszökött a házból, és eltűnt, ugye?

– Ó, a jó ég áldjon meg! – ölelte szorosan magához húgát Laura. – Ha ki is szökött volna, azzal az
ügetős tempójával nem jutott volna messzire az utcában.

– Azt csak hiszed! Ha meglátna egy macskát, árkon-bokron is túl kergetné, és nem érdekelné, hogy
főúton rohan-e, vagy sem – felelte Anna, de közben megnyugodott, hogy a jelek szerint semmi ilyesmi
nem történt.

– Olyan vagy! És, milyen volt, jól érezted magad?

Anna komolyan meglepődött, hogy nővére nem olvasta le az érzéseit azonnal az arcáról.

– Csodálatos volt, köszönöm, és most mondjátok el, mi a baj.

– Semmi olyan baj nincs – felelte grimaszolva Laura. – Különben is, honnan veszed, hogy baj van?

– Látom rajtad.

– Ó, Anna – mondta Laura –, a hatodik érzéked most is csalhatatlan.

Anna felmosolygott Willre, aki udvariasan kivette a kezéből a bőröndöt. Nem hitte volna, hogy
hatodik érzék van a dologban, csak talán belé kicsit több jutott a női megérzésből, mint nővérébe.

– Akkor mi történt? – kérdezte újra Anna, mikor már bent ültek a kocsiban. – Ha nem Caroline-nel
van baj, akkor biztos anyával történt valami.

– Dehogy, vele is minden rendben – nyugtatta őt Laura.

– És tényleg semmi tragédia nem történt – szólt hátra Annának Will a válla felett vezetés közben. –
Csak főzhetnénk egy csésze teát otthon, mielőtt beszélünk róla. Teljesen felesleges a bolhából
elefántot csinálni – motyogta oda Laurának.

– Szóval – fordult hátra Laura kicsit túljátszott jókedvvel –, milyen volt a buli? Találkoztál aranyos
emberekkel?

Max Gordon minden volt, csak aranyos nem, de Anna csak annyit felelt:

– Igen. – Tulajdonképpen Zara és Amanda egészen aranyosak voltak.

– És mennyire aranyosakkal? Barátian aranyos, vagy szerelmészeti szempontból aranyos?



– Egyik sem, egyszerűen találkoztam régi ismerősökkel, akik aranyosak voltak – felelte Anna, mert
messze nem érezte még késznek magát arra, hogy beszámoljon nővérének Maxről és a hozzá fűződő
érzéseiről. – Ittunk és mulattunk egész este.

– De nem esett baja Chloe ruhájának?

Mi ez, valami virágnyelven feltett kérdés? „Letépte rólad valaki Chloe ruháját?” Vagy: „Felizzó, régi
szenvedély tüzétől porrá hamvadt-e a kisestélyid?”

– Nem. Mi történhetett volna vele? Nagyon „alkalmazkodó” darab, ő maga mondta nekem.

– Akkor semmi izgi?

– Miért, mire számítottál? Főiskolás osztálytalálkozón voltam, nem rapid randin.

– Hát jó – sóhajtott lemondóan Laura, de aztán felderült az arca. – Voltam tegnap a piacon, és vettem
egy tortát! Nem is mondtad, hogy ilyen szuper piacotok van!

– Nem? Ne haragudj!

– Annyira jó volt! Tudtad, hogy egy pasas a saját helyi pezsgőjét árulja? Tegnap este benyomtunk egy
üveggel, nem, Will?

– Be bizony.

– És az ágyad iszonyatosan kényelmes, a háló pedig mennyei lesz, ha kész lesz.

Végre, amikor Caroline-nal is kölcsönösen üdvözölték egymást, és Anna a kutya kitörő jókedvének
köszönhetően jó pár karcolást összeszedett, és mindannyian leültek egy csésze tea és egy szelet finom
torta kíséretében az asztal mellé, Anna újra feltehette a kérdést:

– Tehát, mi a dráma tárgya?

Laura és Will egymásra néztek, aztán mindketten Annára.

– Még semmi ok az aggodalomra, igazán.

– És lehet, hogy nem is lesz, se most, se később – mondta határozott hangon Will.

– A helyzet az – vette át a szót újra Laura –, hogy tegnap felhívott minket Will egyik kollégája. Willt
felfüggesztették az állásából.

– Ó, istenem – dőlt hátra a székében Anna.

– Ha történetesen nem itt lettünk volna éppen, akkor már pénteken megtudjuk a hírt. A barátja
mobilon érte őt utol. De már egy ideje a levegőben lógott a dolog, nem ért minket teljesen váratlanul.

– Ez rettenetes. – Anna, aki lélekben félig-meddig még a tegnap esti buliban volt, megpróbálta
áthangolni magát a hírre, ami bizonyos szempontból rendesen mellbe vágta, hisz nővére családja



mintacsalád volt számára, ahol Will volt az egyedüli pénzkereső.

– Valószínűleg hamar kapok majd új munkát, vagy legalábbis tanácsadóként el tudok majd
helyezkedni – mondta magabiztosan Will. – Vannak szabad munkahelyek.

Anna a nővérére pillantott, és látta rajta, hogy Laura jóval kevésbé nyugodt a helyzetet illetően, mint a
férje.

– Az tény, hogy nagyon jó vagy abban, amit csinálsz – mondta azért neki mosolyogva.

– Pontosan! Mire megírom az önéletrajzomat, már meg is talál egy új álláslehetőség – nevetett Will,
de Laura arca nem derült fel.

– Úgy tudom, egy területre szakosodtál – mondta Anna. – A szakterületed mennyire telített?

Will grimaszolt, és viccel próbálta meg elütni a dolgot.

– Nem könnyű ezt megmondani, nem voltam területbejáráson, mert jobbára az íróasztal mögött
dolgoztam…

– Ó, Will – fogyott el Laura türelme. – Te is pontosan tudod, hogy Annának igaza van! Nagyon
valószínű, hogy a szakismeretednek megfelelő munkát nem fogsz tudni kapni. Vissza kell magadat
minősítened.

– Hát, nem fogok belehalni. Jó lesz egy kis változatosság.

– Szóval, mi lenne számodra a tökéletes állás? – kérdezte Anna. – Ha neked kéne körülírnod a
pozíciót, amire jelentkezel?

Will úgy döntött, komolyan veszi a kérdést, és elgondolkozott.

– Saját vállalkozást indítanék, hogy ne kelljen többé másnak dolgoznom, és így, ha nem sikerül, nem
szidhatok senkit, csak saját magamat. Szeretném a sorsomat saját magam irányítani.

A lányok némán nézték őt, és az előbb elhangzott grandiózus kijelentést fontolgatták.

– Akkor el kell adnom a házat – mondta Anna, és megremegett a hangja. – Minden pénzre szükségetek
lesz tőkének. – Bár tudta, hogy nincs más választása, mégis nehezen hozta meg ezt a döntést.

– Ó, nincs ekkora baj, Anna – mondta Laura gyorsan. – Csak elméletben beszélgetünk, Will nem ezt
fogja csinálni. Túlságosan kockázatos lenne.

– Egyáltalán nem is lenne olyan kockázatos! Nagyon sok jó, régi ügyfelem van, akikre már lehet
alapozni, csak biztos alaptőke kell, ami átsegít a kezdeteken.

– Pontosan! És követned kell az álmaidat! – mondta Anna, és hirtelen rádöbbent, ezt most úgy
mondta, mintha egy fekete-fehér film szereplője lenne. – Úgy értem, ha mindig is ezt szeretted volna
csinálni, és most esély is van rá, akkor nem hagyhatod elúszni a lehetőséget. Eladom a házat.
Különben is, ez volt az eredeti terv. – Ettől még nagyon fájt ezt így kimondani.



– Ne reagáld túl, Anna – mondta Laura. – Felesleges kapkodni, van időd szépen felújítani a házat, ne
siesd el. Van valamennyi megtakarított pénzünk.

– De azt, gondolom, szeretnétek továbbra is lekötni. A fiúk egyre nagyobbak lesznek, szükségetek lesz
a pénzre.

– De még így is több szobánk van, mint Chloe családjának, és csak kettő gyerek van, nem három –
felelte Laura.

– Minden egyes pennyre szükségetek lesz, úgyhogy eladom a házat, amilyen hamar csak lehet, és erről
nem nyitok vitát.

– Lehet, hogy ez nem lesz ennyire egyszerű – mondta Laura fejcsóválva. – A piac eléggé pang
mostanában.

– Akkor már most meghirdetem, és még így is lesz időm befejezni.

– De hisz annyira szereted ezt a házat! – tiltakozott Laura.

– Tudom, de befektetésnek vettem, és nem másnak. Pont te mondtad, hogy jobban teszem, ha nem
szeretek bele. – Ezer szerencse, hogy Laura még nem tudja, kibe szerettem csak bele igazán! Ha most
megemlítené Max nevét, a nővére majd megőrülne a kíváncsiságtól.

– Tudom, de ez annyira tökéletes kis ház. Hihetetlenül jól éreztük itt magunkat, és minden csodálatos
volt, míg meg nem kaptuk a hírt. Továbbra sem gondoljuk, hogy el kéne hamarkodnod a felújítást. Mi
még kihúzzuk egy darabig így. Will kapni fog végkielégítést, noha nem túl sokat – ismerte be Laura.

– Márpedig eladom – erősködött Anna. – A házat befektetésnek vettem. Nem változtatok semmin,
csak egy kicsit szorosabb határidőket kell tartanom, hogy előbb elkészüljek. Keresnem kell
építészeket, hogy segítsenek a munkában, bár ezt eleve beleszámoltam a költségkeretbe. –
Összeráncolt szemöldökkel gondolkozott közben azon, hogy vajon a fürdőszoba terveit elfogadják-e
majd a műemlékesek.

– Ó, Anna! Pedig ez egy annyira gyönyörű környék!

– Miért ne vehetném meg ugyanitt a következőt is? – Mondjuk ebben egyáltalán nem bízott, tekintve,
hogy a mostani házat szinte utánadobták, de az árak errefelé igen magasan szárnyaltak. – Lehet, hogy
árverésen kapnék jó áron valamit.

– Az izgalmas lenne! – mondta Will.

Laura nagyot sóhajtott.

– Pokolba a teával, igyunk valami tisztességes italt.

Will előhúzott egy üveg whiskyt.

– Na, ezt nem a piacon vettem.



Tizenegyedik fejezet

Laura és Will másnap hazamentek. Míg pakolták össze a ruháikat – és igen sokat piszmogtak ezzel,
pedig csak két napra jöttek el otthonról –, Anna elkezdett unatkozni, és közben eszébe jutott, hogy
ideje lenne visszaadni Chloénak a kölcsönkapott dolgokat. Egész vasárnap kikapcsolva hagyta a
telefonját, mert attól félt, hogy ha Max esetleg felhívná, a nővére előtt úgysem tudna beszélgetni vele,
de amikor este ágyba bújt, és bekapcsolta a készüléket, egy nem fogadott hívása sem volt. Minden
erejével azon volt, hogy leküzdje a csalódottságot, amely ekkor alattomosan elkezdett belekúszni a
lelkébe – elvégre Max üzletember, elfoglalt, és bár tegnap valóban az átlagosnál több hajlandóságot
mutatott, azt azért mégsem lehet elvárni tőle, hogy másnap azonnal jelentkezzen. Így, miután
elintegette a nővérét és a sógorát, felnyalábolta Caroline-t, és becsöngetett a szomszédba, hogy tegnap
esti szépségének kölcsönkért kellékeit visszaadja.

– Szia, Chloe! Visszaadhatom így a ruhát, vagy vigyem el a tisztítóba? – A mobilját a biztonság
kedvéért azért magával hozta a hátsó zsebébe dugva, hogy érezze, ha esetleg rezegni kezd. Nagyon
azon volt, hogy otthon hagyja inkább, de eszébe jutott, hogy akár Laura is jelentkezhet, hogy
szerencsésen hazaértek, meg aztán sosem lehet tudni. A tény, hogy nővére hazaérkezése csak késő
délután lesz esedékes, valahogy nem tűnt relevánsnak a döntésben.

Chloe átvette a zacskókat Annától.

– Ugyan, dehogy, ez nem ér meg egy tisztíttatást. Gyere be, huppanj le, és mesélj el mindent.

Anna érezte, hogy Chloét úgysem tudná átverni a csak-a-régi-főiskolás-osztálytársaimmal-
szórakoztunk-egy-jót mesével. Ráadásul alig várta, hogy végre beszélhessen Maxről valakinek –
akárkinek –, és ha biztos lehetett volna abban, hogy Laura jó nővérhez méltóan nem kezd el pánikolni
a hír hallatán, az első pillanatban elmesélt volna neki is mindent. Chloe amúgy biztosan megértő lesz,
és az elvárásnak megfelelő bizalommal és lelki támogatással kezeli majd a dolgot. Anna
sokatmondóan elmosolyodott.

– Meg sem kell szólalnod! Találkoztál valakivel! – kiáltott fel Chloe boldogan.

– Szuper, ha úgyis tudsz mindent, akkor én be is fogtam.

Chloe gyorsan a nappali ajtajához lépett, és körbekukucskált, hogy a gyerekek a közelben vannak-e –
mintha az emeletről lehallatszódó autóverseny hangja nem lett volna elég bizonyíték arra, hogy
nincsenek.

– Te kis alamuszi! Most pedig szépen elmondasz mindent anyának, rendben?

Anna boldogan nyújtózott egyet. Chloe konyhájába ömlött be a napfény, finom kávét ittak, és innen
nézve még az is tökéletesen érthetőnek tűnt, hogy Max tegnap nem telefonált. Elvégre szombat este
alig egy órával azután, hogy elváltak, egy teljesen mondvacsinált indokkal felhívta őt, vagy nem?

– Hát, eddig még nem meséltem neked róla…



– Miért nem?

– Mert fogalmam sem volt, lesz-e belőle valaha valami. Ami azt illeti, biztos voltam benne, hogy nem
lesz.

– De miből?

– Ha nem vágnál állandóan a szavamba, már rég tudnál mindent.

Chloe izgatottan a csokis kekszes doboz után nyúlt, kinyitotta, és beleharapott egy sütibe.

– Kezdheted. A legelejétől.

– Nos, évekkel ezelőtt, amikor még a főiskolára jártam – kezdte Anna, és közben addig kotorászott a
dobozban, amíg egy karamellás kekszdarabra nem bukkant –, egyik nap egy vendégelőadó jött, és
arról győzködött minket, hogy tanuljunk tovább építésznek. A kurzus, amit oktatott, az utolsó
szemeszter egyik órája volt, és, gondolom, a vezetők azt gondolták, nem ártana egy kis löket a
diákoknak a továbbtanuláshoz. Na mindegy, röviden-tömören: beleszerettem.

– Úgy érted, belezúgtál – mondta keksszel teli szájjal Chloe.

– Nem – felelte Anna kissé elpirulva. – Az szerelem volt. Ha csak egyszerűen tetszett volna, nem
gondoltam volna rá hosszú éveken át, nem igaz?

– Teremtőm, mert gondoltál?

– Ühüm. Majdnem összejöttünk a végzős bálon, de sajnos elvesztettem… vagyis legalábbis neki ezt
mondtam, de igazság szerint széttéptem a telefonszámát, és sosem hívtam fel.

– Ó.

– Aznap este a taxi kicsit korábban érkezett, és már nem volt idő arra, hogy én is megadjam neki az
enyémet. Aztán megfáztam, és minden bajom volt, és ilyen állapotban meg nyilván nem hívhattam
fel. Mikor kicsit később jobban lettem, úgy három napra rá, épp leugrottam egy kis
paradicsomlevesért…

– Az stílusos, mármint a paradicsomleves.

– …és megláttam őt egy nővel.

– Aki akárki lehetett!

– Erre végül én is rájöttem, amikor az agyam újra működni kezdett. Valószínűleg csak egy kollégája
volt, vagy ilyesmi, de én akkor nagyon feldühödtem, és a papírfecniket még el is égettem. Egy
cigisdobozra írta rá amúgy. – Azt már nem merte hozzátenni, hogy azóta valahányszor meglátja annak
a cigarettának a márkáját, mindig hevesen megdobban a szíve. Chloénak nem kell feltétlenül
megtudnia, mennyire bolond tud lenni. – Ami viszont vicces, hogy az édesanyja itt él, ebben a
városkában.



– Komolyan? És hogy hívják?

Anna vállat vont.

– Mrs. Gordon, feltételezem.

– Nem ő lakik abban a hatalmas házban az utca végén? Tudod, amelyik a főtérre vezet.

– Fogalmam sincs. Lehet.

– Hát, őszintén remélem, hogy nem ő az. Az a néni egy vérsárkány! Ráordított a gyerekekre, mert
azok a kis háromkerekűjükkel – háromkerekűvel, mert olyan aprók voltak még – egy hangyányit
közelebb mentek el a kerítése előtt, mint ami neki tetszett volna.

– Hmm… Akkor én is remélem, hogy nem ő az. – Annát egy kissé aggasztani kezdte a beszélgetés
iránya. Ő arról akart áradozni, hogy milyen csodálatos estét töltött el Max oldalán, és nem azon
fantáziálni, vajon a potenciális anyósjelölt házisárkány-e, vagy sem.

– Folytasd, folytasd! – nógatta Chloe.

– Mikor megtudtam, hogy lesz ez a buli, és azt is, hogy ő is ott lesz, tudtam, hogy nekem is el kell
mennem.

– Igazából én nem is nagyon értettem a lelkesedést. Annyira nem rád vall, hogy izgalomba jössz attól
a lehetőségtől, hogy csini ruciban Londonba mehess bulizni egyet – sóhajtott Chloe. – Ez inkább rám
lenne jellemző.

Anna ezt válaszra sem méltatta.

– Szóval, mint azt mindketten tudjuk, el is mentem a te ruhádban… ó, és a kesztyűdben! A kesztyűk
csodálatosak voltak!

– Tényleg jól néznek ki. És a hajadat is sikerült szépen feltűznöd?

– Többé-kevésbé olyan lett, mintha te csináltad volna. Laura is biztos ezerszer többet tudott volna
kihozni belőle.

– A lényeg, hogy sikerült. Amúgy ugorjunk, tudom, hogy néztél ki, inkább azt meséld el, mi történt.

– Hát, mindannyian, mármint a lányokkal, először a hotelben találkoztunk, és picit cseverésztünk. Az
egyik lány, Zara – folytatta gyorsan, mert látta, hogy Chloe közbe akar vágni –, azzal jött, hogy
mennyire bele volt zúgva Max Gordonba…

– Ezek szerint így hívják?

– Igen. – Anna várakozóan elhallgatott egy pillanatra. – De most nehogy azt mondd, hogy ismered, és
nős, és az esküvőjük itt volt a helyi templomban, de az anyukája nem engedte, hogy a srácaid legyenek
a nyoszolyófiúk!



– Dehogy! Nem ismerem! Mik nem jutnak az eszedbe!

– Csak egy kicsit megijedtem. Na, szóval Zara bejelentette, hogy odáig volt Maxért, és este
megpróbálja becserkészni. És Zara, basszus, egy nagyon szép lány, tele élettel és jókedvvel. Tudtam,
hogy mellette semmi esélyem sincs.

– De?

– De mégis volt! Mikor Max meglátott, azt suttogta, a lány, aki eltűnt – mondta Anna, és sóhajtott egy
mélyet. – Azt hittem, bele kell halni, annyira… nem is tudom… boldog voltam? Vágytam rá? Valami
ilyesmi. Aztán elvitt a többiek mellől egy eldugott asztalhoz, hogy tudjunk nyugodtan beszélgetni, és
kifaggatott, hogy mivel foglalkozom. Mondtam neki, hogy felújítok egy házat, de nem hitte el…
Legalábbis azt nem, hogy egyedül én csinálok mindent. – Anna mosolya riasztó mértékben kezdett
önelégültté válni. – Úgyhogy bebizonyítottam neki!

– Hogyan?

– Lehúztam a kesztyűimet! Lassan, nagyon lassan, mint ahogy Audrey Hepburn csinálja abban a
filmben.

– Szerintem az nem Audrey Hepburn volt, hanem a Gypsyből az a lány. Biztos te is láttad a filmet, egy
sztriptíztáncosnőről szól.

– Lényegtelen, az a fontos, hogy működött a dolog! A kezébe vette a kezeimet, és alaposan
megvizsgálta őket. Annyira romantikus volt!

– És nem kevésbé érzéki, gondolom – nézett rá elismerően Chloe. – Le a kalappal.

– Le bizony. És ezután táncoltunk, és…

– Volt csók?

Anna megrázta a fejét, és a szája sarkában mosoly bujkált. Nagyot sóhajtva gondolt vissza a boldog
emlékekre.

– Nem.

– Ezek szerint jó kislány voltál, ahogy anyám mondaná.

– Hát, lehet. De azért nagyon ígéretes volt minden érintése…

– És nem hívott fel magához? – kérdezte óvatosan Chloe.

– Nem. Nála volt az egyik barátja. – Ez az emlék már nem volt olyan derűs.

– Meg kell mondjam, ez az önmegtartóztatás szerintem igen-igen vonzó.

Anna felkuncogott.



– Az! És váratlan!

– De ha hívott volna, felmentél volna hozzá? Ha nem lett volna ott a barátja? – Chloén érződött, hogy
próbálja közömbösen kérdezni, de nem tudta teljesen elnyomni a hangjából kicsendülő kíváncsiságot.

– Nem hívott, de bevallom, ha hívott volna, gondolkozás nélkül felmegyek hozzá.

– Upszi – felelte Chloe.

– De nem hívott, úgyhogy feleslegesen aggódsz. Viszont, és ez annyira édes volt tőle, amikor
hazaértem, felhívott a hotelben, csak hogy jó éjszakát kívánjon.

– Húúú – fújta ki a levegőt hosszan Chloe. – Tudja, mi jön be a nőknek. Igyunk még egy kis kávét.
Kell valami, ami elfelejteti velem a csoki ízét.

Anna úgy döntött, inkább meg se hallja Chloe Maxre tett megjegyzését.

– Szóval szerinted lesz ebből valami?

– Hát hogy a viharba ne!

– De akkor miért nem telefonált tegnap?

– Talán, mert neki is van élete…? Neked megvan az ő száma? – kérdezte Chloe.

– Igen, de kizárt, hogy én hívjam fel őt, legfeljebb, ha kigyullad az édesanyja háza, és jönnie kéne
menteni. De talán akkor is a tűzoltókat hívnám inkább.

– Értelemszerű. Pedig nem lenne abban semmi különös, ha te hívnád őt. Volt már ilyenre példa a
világon.

Anna megrázta a fejét.

– Nem szeretek rácsörögni emberekre, akiket nem is ismerek.

– Ugyan, ne csináld már! Ennyire nyuszi vagy?

– Igazából nem is – mondta elgondolkozva Anna. – Ó, de van rossz hírem is.

– Micsoda? – nézett rá aggódva Chloe. – Melletted minden perc felér egy hullámvasúttal, Anna.

– Will munkája. Felfüggesztették az állásából. Ami azt jelenti, hogy amilyen gyorsan csak lehet,
piacra kell dobnom a házat. Muszáj visszafizetnem nekik a pénzt. Nahát, sziasztok, srácok!

Chloe fiai trappoltak le a lépcsőn.

– Jó sokáig elvoltatok fent – mondta nekik Anna. – Mit csináltatok?

– De hisz a házad még messze nincs kész! – Chloe egyre aggodalmasabb arccal nézett.



– Autóversenyeztünk – felelte Harry.

– Az jó móka lehetett. Nincs kedvetek kivinni egy kicsit a kutyát? De ne messzire, hogy mindig
láthassalak benneteket az ablakból! – Mikor Harry kiviharzott a házból, nyomában a testvéreivel,
Anna Chloéhoz fordult. – Tudom. Nagyon kell sietnem. El kell fogadtatnom a terveket, nem várhatok
tovább a kőművesmunkákkal és a vakolással sem. Rengeteg dolgom van még.

És mivel látszott Annán, hogy nincs kétségbeesve a rá váró feladatoktól, Chloe meg merte kérdezni:

– Ráadásul sokat segít, hogy épp szerelmes lettél, nem igaz?

Anna bólintott.

– De ettől még szükségem lesz segítségre. Nincs véletlenül néhány remek szakembered, akik éppen
nagyon ráérnek?

Chloe válaszra nyitotta a száját, de aztán elgondolkodott egy pillanatra, és csak ennyit mondott:

– Robnak van.

– Igen? Amúgy is fel kéne őt hívnom, hogy megkérdezzem, mennyi időbe telik majd, amíg a hivatal
átnézi és elfogadja a terveimet.

Remek. Ő tud majd neked segíteni. Ó, és Anna, most jut eszembe! Zseni vagyok! Most, hogy
kilométerekkel a föld felett jársz a boldogságtól…

– Hát igen – felelte Anna lassan, és eltűnődött, vajon ez tényleg ennyire látszik-e rajta.

– Szóval, nem tudom, tudod-e, de szoktam adománygyűjtést rendezni az Agármentő Alapítványnak.

Anna elmosolyodott.

– Saját bőrömön is megéreztem anno, de végül is nagy örömömre szolgált, hogy ennyire jóban vagy az
alapítvánnyal – mondta Anna.

– Na, nemrég megint volt gyűjtés, közösen egy másik alapítvánnyal, és ennek a keretein belül
tombolát árultunk, eladtuk mindet.

– De ha már eladtátok, nyilván nem arra akarsz megkérni, hogy áruljak tombolát – nézett rá
összezavarodva Anna.

– Dehogyis! – felelte Chloe. – Szeretném, hogy te legyél a fődíj!

– Mi van?

– Na jó, közösen, te meg én. De még ne kapd fel a vizet! Egyelőre elvi síkon beszélgetünk.

– Chloe, nincs időm a virágnyelvre! – Ez a beszélgetés másodpercről másodpercre homályosabb lett. –
Mi a csudáról beszélsz?



– A díj, legalábbis az egyik, egy délutánnyi önkéntes munka: kertészkedés, lomtártakarítás, meg
minden ilyesmi.

– Ó. – Anna még mindig nem igazán értette, mire megy ki a beszélgetés. – Mondjuk nem bántam
volna, ha előbb megkérdezel, mielőtt felajánlasz díjnak. Amúgy is iszonyatosan elfoglalt vagyok, a
nyakamon a ház, a rengeteg teendő…

– Teremtőm, Anna, néha annyira nehéz a felfogásod! Ez az egész tombolásdi már azt sem tudom,
mikor volt, de a nyertes, aki annyit tud, hogy két ember önkéntes munkáját nyerte meg, most döntötte
csak el, mit szeretne kérni. És azok, akik anno vállalták volna, azóta elköltöztek innen. Úgyhogy be
kell ugrania valakiknek. Gondoltam, hogy esetleg nem bánod majd, ha beajánlom magunkat, pláne, ha
megtudod, hogy… na, kinek az üvegházát kell kitakarítanunk?

– Chloe! Honnan a csudából tudjam? Egy teremtett lelket sem ismerek itt rajtad és a családodon kívül!
– mondta Anna, aztán elkerekedett tekintettel harapta be az alsó ajkát. – Jaj, ne… csak nem azt
mondod, hogy Max édesanyja…?

– Hát bizony de, már ha tényleg ő az a hölgy, aki az utca végén lévő nagy házban él. Tudod, akiről
meséltem.

– Eszem megáll! Hogy a csudába jutott ez az eszedbe? – Anna elgondolkozott a hallottakon. Míg a
kertben álló üvegházat takarítják, lehetősége lesz titokban megfigyelni az ijesztő Mrs. Gordont
anélkül, hogy közelebbi ismeretségbe keverednének. És nagy eséllyel a leendő anyós sem ismerné őt
fel később, pláne, ha Chloe beszél majd vele, ő pedig a háttérben marad. – Ez eléggé meggyőző érv,
úgyhogy csináljuk – mondta, de közben azért érezte, hogy döntését inkább az érzelem, semmint az
értelem befolyásolta.

– Jövő hétvégén lenne, az jó neked? Mike-kal beszéltem már, és megígérte, hogy vigyáz a fiúkra.

– Akkor nekem is jó lesz – és ha Max jelentkezik is addig, remélem, nem pont aznap szeretne majd
találkozni.

Mikor Anna hazaért, a bejárati ajtó előtt egy hatalmas rózsa-liliom virágcsokor fogadta őt, akkora
volt, hogy alig fért be az ajtón. Üzenetet is talált a virágok között: A lánynak, aki eltűnt… Szeretettel,
M. Annának le kellett ülnie, mivel pár percig képtelen volt bármi értelmeset is csinálni.

Másnap reggel még mindig a felhők közt lebegett a boldogságtól, és az érzésnek köszönhetően
mindent és mindenkit feltétel nélkül szeretett – még a Szemét Szimatot is, úgyhogy a hivatali számot
tárcsázta, és boldogan hallgatta a Greensleevest, míg Robot nem kapcsolták.

– Rob? Itt Anna. Caroline gazdája. Emlékszel rám?

– Persze hogy emlékszem – Rob hangján érződött, hogy kicsit meg van lepődve. – Mit tehetek érted?

– Esetleg megnyugtathatnál, hogy a terveimet elfogadtátok, és belevághatok a felújításba. Ki kell
tennem a házat a piacra, amilyen hamar csak lehet.

Csend volt a vonal végén.



– Értem. Nos, a döntés nem rajtam múlik, sajnos, de annyit elmondhatok, hogy átnéztem a terveidet,
és amennyiben egy statikus ellenőrzi és biztonságosnak ítéli a gerendaszerkezeteket – leggyakrabban
azokkal gyűlik meg a baj –, akkor minden rendben lesz.

– Ez azt jelentheti, hogy kezdhetem a munkát? Csodálatos hír! Nagyon-nagyon köszönöm –
lelkendezett Anna.

– Álljon csak meg a menet! Attól tartok, nem teljesen így értettem. Azt próbáltam elmondani, hogy ha
behozod az igazolást a statikustól, akkor a terveid közelebb kerülnek egy fokkal az elfogadáshoz, mert
felterjeszthetem őket a következő megbeszélésre. Félek, jelenleg csak ennyit áll módomban megtenni.

Anna felett oszlani kezdtek az örömfelhők.

– Ó. Ez bonyolultnak, végtelenül hosszúnak és rendkívül költségesnek hangzik.

– Valóban az, de kikerülhetetlen. És biztos vagyok benne, hogy közben is tudsz haladni egy-két
dologgal, vagy nem jól gondolom?

– Dehogynem, csomó minden van – felelte Anna, és elhallgatott, mert lelki szemei előtt megjelent egy
hosszú lista, a rá váró feladatokkal.

– Anna, tudok neked bármiben segíteni? – szakította meg gondolatai folyását Rob. – Ugyan épp a
munkahelyemen vagyok, de attól még van pár percem telefonálni, ha gondolod.

Anna megkönnyebbülten nevetett fel.

– Ez iszonyatosan kedves tőled. Tulajdonképpen gyűlölök szívességet kérni.

– Pedig nem kéne, az emberek általában szeretnek segíteni a másiknak. Miről lenne szó?

– Hát, azt szerettem volna megkérdezni, nem tudsz-e javasolni ügyes kezű mesterembereket, akik rá is
érnek. Szükségem lenne egy kőművesre és egy vakolóra.

– Ismerek valakit, aki mindkettőhöz ért. Ennyi?

– Tökéletes, nagyon köszönöm! Értek amúgy a kőművességhez én is – folytatta –, de a vakolásból
lehetnék jobb is. A háznak viszont tökéletesnek kell lennie.

– Azt tudod, hogy cotswoldi követ kell használnod a külső burkoláshoz, ugye? És amíg kint
dolgoznak, te tudsz haladni odabent.

Mivel kint és bent is épp elég tennivaló volt még, ez a munkamegosztás kifejezetten jól hangzott.

– Rendben. Akkor így lesz.

– És hívd fel minél hamarabb Ericet. Fogalmam sincs, van-e most munkája, és mennyire elfoglalt, de
amikor legutóbb nekem dolgozott, én nagyon meg voltam elégedve azzal, amit csinált.

Anna felírta egy papírfecnire a telefonszámot.



– Szuper vagy! Nagyon szépen köszönöm. Ha esetleg bármivel tudnám neked viszonozni – mondta
Robnak Anna, aki újra szerette az egész világot –, csak egy szavadba kerül.

– Hát, most, hogy így felajánlottad – felelte Rob, Anna legnagyobb meglepetésére –, a napokban
megígértem a nővéremnek, hogy kisegítem őt a helyi Szombati Piac és Kutyakiállításon, valahol az
isten háta mögött.

– Jól hangzik. És mit kell csinálnod?

– Hát, pont ez az. Még fogalmam sincs, a nővérem nem árulta el. Bármi lehet, a kutyák zsűrizésétől
kezdve a jégkrém árulásáig. Ő a felelős mindenért. Nekem az a munka jut majd, amit senki más nem
akar elvállalni. Legutóbb fára kellett másznom, a kezemben egy rakat whiskysüveggel.

– Miért is? – kérdezte Anna, aki elképzelni sem tudta, ez mire lehetett jó.

– Azért, mert… mindegy, inkább hagyjuk. Hosszú lenne elmagyarázni. De nem bánnád, ha… Lenne
kedved jönni?

– Persze hogy! Nagyon ígéretesen hangzik. Mikor is lesz?

– Sajnos nem tudom pontosan. Lehet az, hogy majd akkor mondom meg, amikor már nekem is
elárulták?

– Hogyne. – Anna habozott egy pillanatig. – De így nem ígérhetek biztosra semmit, lehet, hogy
mégsem lesz jó az időpont. – Attól függ, lesz-e aznap randija Maxszel, vagy sem. – De ha nem lesz
más dolgom, boldogan jövök.

– Akkor addig drukkolok majd megállás nélkül, hogy biztosan jó legyen – mondta a férfi komolyan,
de Anna hallotta a hangján, hogy mosolyog. Chloénak igaza van, gondolta Anna. Nagyon rendes srác
ez, és idővel talán igazán jó barátok is lehetnek majd.

Mivel még mindig várnia kellett az engedélyre, hogy megépíthesse a fürdőszobáját, és Eric, a
kőműves/vakoló – akit Rob ajánlott – sem ért még rá egypár napig a munkára, Anna úgy döntött, hogy
a kandallóra fog koncentrálni, és nekivágott a munkának – amit azzal kellett kezdenie, hogy
kipucoltatja a kéményt. Miután a szakember mindent gondosan lefóliázott, és felkészült rá, hogy egy
hatalmas porszívóval nekiessen a nyílásnak, Anna úgy döntött, ideje Caroline-nal sétálnia egyet.
Leginkább azért, mert Caroline teljesen kikészült volna a zúgó hangtól, ettől pedig a szakember
készült volna ki irtó hamar.

Míg kitartóan rótták a köröket, Anna egyszer csak érezte, hogy rezegni kezd a combja. Max volt az.
Abban a pillanatban, hogy meghallotta a hangját, úgy érezte magát, mint egy szerelmes tizenéves, akit
az újdonsült fiúja hívott fel suli után, és nem mint egy fiatal nő, akinek illene a korának megfelelően
viselkednie.

– Szia – szólt bele a készülékbe, és próbálta elnyomni a hangjából áradó örömöt.

– Szevasz, kislány – felelte Max. – Köszönöm az SMS-t, amit küldtél. Nagyon édes vagy.

– Én köszönöm a gyönyörű virágokat! Elképesztően gyönyörű csokor. – És olyan hatalmas, hogy a



felét Chloénak adta, mert még így is elég maradt neki ahhoz, hogy jusson belőle mindegyik szobába.
Emellett azt is be tudta bizonyítani Chloénak ezzel a gesztussal – aki eléggé szkeptikus volt Maxszel
kapcsolatban –, hogy a férfi tulajdonképpen Nagyon Jó Dolog az ő életében.

Gondolatait Max szakította meg.

– És te? Mit csinálsz?

– Sétálok Caroline-nal a főtér felé. A kőművesem pedig közben otthon dolgozik a falakon. Ragyogó
napsütés van. És te mit csinálsz?

– Hát, több egyéb apróság mellett, úgy tűnik, hogy a jövő hétvégén feléd járok majd. Különben nincs
rá túl nagy esély, ezért szeretném tudni, hogy ráérnél-e, mielőtt leszervezek bármit is. Semmi értelme
elvergődnöm olyan messzire, ha te nem érsz rá, és nem ebédelhetünk együtt.

Anna elpirult az örömtől.

– De feltételezem, egyúttal az édesanyádat is meglátogatnád.

– Hát igen, de egy ilyen kötelességtudó fiú, mint én, érdemelne egy kis jutalmat is, ha már arra jár,
nem igaz? Szóval, szabad leszel, vagy sem?

Hogy a viharba ne lett volna szabad! De ha nem lett volna az, akkor is felszabadította volna a
hétvégéjét. De valami megakadályozta, hogy ezt rávágja – talán egy rejtett Chloe-gén, vagy valami
hasonló, ezért kimérten csak ennyit felelt:

– Gondolhatod, hogy a kutyasétáltatáshoz nem hoztam el magammal a határidőnaplóm.

– Miért is ne lehetne nálad?

– Mert Caroline pórázát kell tartanom, néha két kézzel is. És más cuccok is vannak még nálam. A
táskám, a telefonom, amit fel kell vennem, ha megcsörren… – Majdnem hozzátette, hogy ráadásul lóg
róla néhány nejlonzacskó, tele konyharuhával, és üres nejlon is van nála, arra az esetre, ha Caroline
esetleg pottyantana út közben… de még idejében észbe kapott, hogy ez valószínűleg nem a
legromantikusabb téma lenne, és Max gyorsan le is zárná a beszélgetést.

– Akkor hát, mindenképp hívj majd fel. Nagyon csalódott lennék, ha nem láthatnálak. – Ami semmi
nem lenne az én csalódottságomhoz képest, gondolta Anna.

– Mindenképp.

Miután letették, Anna úgy érezte, nagyon kielégítő volt a telefonbeszélgetés, és ráér majd azután
aggódni azon, hogy nincs egy gönce sem, hogy kijelölték a találkozó pontos időpontját. Mióta újra
kapcsolatba kerültek, most először jutott Anna eszébe, hogy ha Maxszel esetleg szorosabbra fűzik
majd a szálakat, kénytelen lesz néhány új ruhát vásárolni magának. A gardróbja – ha lett volna
egyáltalán – tulajdonképpen kongana az ürességtől. Még szerencse, hogy ott van Chloe, akire mindig
számíthat – neki a szükségesnél jóval több ruha lóg a szekrényében, és örömmel ad kölcsön belőlük.
Ezer szerencse, hogy többé-kevésbé azonos a méretük.



Miután kifizette Ericet, és feltakarította a koszt, ami a gondos előkészületek ellenére is
elkerülhetetlenül keletkezett, Anna végre nekieshetett a kandallónak. Már kiválasztotta, hogy milyen
követ használ majd a külső burkoláshoz, és remélte, hogy eleget szerzett be belőle. Elég kis darab
kövekkel kell majd dolgoznia, de csak nem fogy el idő előtt. Bekapcsolta a rádiót, kikereste a kedvenc
adóját, bekeverte a meszet és nekikezdett. Munka közben boldogan zümmögött együtt a rádióval, mert
szerelmes volt, és mert a rózsa és a liliom illata még a mész szagán át is érződött. És hogy még
tökéletesebb legyen a boldogsága, egy órával később Max újra telefonált, hogy bejelentse: neki most
már biztosan felszabadult a szombat estéje jövő héten, amit feltétlenül meg kell ünnepelniük egy
közös vacsorával – feltéve, ha Anna is szabad. Anna természetesen soha nem volt még ennél
szabadabb egész életében. És az a tény, hogy aznap egész nap Max édesanyjának a házát fogja pakolni
Chloéval, csak még viccesebbé tette az egész helyzetet. Nem fogja előre lelőni a poént – hadd jöjjön
majd rá erre magától Max!



Tizenkettedik fejezet

Szombaton, eléggé korán reggel elmentek tehát leróni előzetesen kitalált megbeszélésük elmaradását,
legalább időben ahhoz, hogy korán végezhessenek. Anna és Chloe pontosan megjelent a megbeszélt
időpontban. Mike otthon maradt a gyerekekkel, és biztosra lehetett venni, hogy miután elviszi
Caroline-t és a fiúkat is sétálni egy nagyot, mindannyian levetik magukat a tévé elé, és egész nap fel
sem kelnek onnan. Ezer szerencse, hogy Caroline, mint a kis csapat egyetlen női tagja, nem tud
különbséget tenni a sportcsatornák és a főzőműsorok között, így hidegen hagyja, mi villog a
képernyőn.

A lányok régi, szakadt, kidobásra szánt munkásruhákba bújtak, ami Annának semmiben sem tért el a
mindennapi öltözetétől. Kötött azért egy kendőt a haja köré, turbánba csavarva, de csak azért, mert
előző nap végre eljutott odáig, hogy megmossa. Chloe viszont nagyon szokatlanul nézett ki ebben az
öltözékben, ráadásul hatalmas övvel odaszorította a derekához a nadrágot, amit Mike-tól kunyerált, és
ami ennek köszönhetően túl nagy volt rá.

Mrs. Gordon nem tűnt túl lelkesnek, amikor ajtót nyitott nekik. A gondolatot, hogy Anna Max egyik jó
barátjaként mutatkozzon be, a lányok abban a pillanatban kiverték a fejükből, ahogy meglátták az idős
asszonyt, akinek a tekintetétől még a tej is azonnal megsavanyodott volna.

– Ó, csak nem maguk azok, akik jöttek kitakarítani az üvegházamat? – kérdezte tőlük Mrs. Gordon
enyhén szólva is fennhéjázó hangon.

– Ha önnek erre van szüksége, akkor igen, Mrs. Gordon – felelte kedvesen Chloe. – Mi vagyunk azok,
akikre várt. – Barátságos, nyílt mosollyal nézett az asszonyra. Látszott rajta, hogy eltökélt, és nem
hagyja magukat megfélemlíteni, akkor sem, ha ebben egyedül marad: Anna ijedten bújt be a háta
mögé, és igyekezett minél jobban összehúzni magát.

– Nagyon helyes. Értékelem, hogy időben ideértek. Álljon meg, már ne is haragudjon, de ne jöjjön be.
– Mrs. Gordon tetőtől-talpig végigmérte őket, és homlokán egyre mélyebbek lettek a ráncok. –
Megtennék, hogy itt jobbra elhaladva megkeresik a hátsó bejáratot? Ott találkozunk.

Nem volt feltétlenül ésszerűtlen kérés ez, hiszen érthető, ha valaki nem szeretné, hogy két pár
munkásbakancs végigtaposson a perzsaszőnyegeken, Chloe és Anna mégis úgy érezték, mintha
hajléktalanok lennének, akiknek az alamizsnát is csak a hátsó ajtón dobják ki, ám – nem tehettek mást
– elindultak a mutatott irányban.

– Egy szót se Maxről! Nem tudhatja meg, hogy ismerem őt! – suttogta Anna.

– Meghiszem azt! Csodálom, hogy nincs személyzeti bejárata, tuti odaküldött volna minket különben
– súgta vissza Chloe.

– Szerintem van neki, csak valahogy megúsztuk a dolgot – felelte Anna.

Mikor hátraértek, udvariasan bekopogtattak – ezúttal immár az öltözékükhöz illő ajtón –, és Mrs.
Gordon kinyitotta azt.



– Nos, látják azt az üvegházat?

Egy hosszú, hagyományos, fából épült házra mutatott a hatalmas kert hátuljában. A lányok
bólintottak.

– Az a helyzet, hogy egy ideje már nem használom semmire, ezért ráférne egy alapos takarítás. Nem
ártana megszabadulni a rengeteg kaspótól, doboztól, limlomtól és mindentől, ami feleslegesen
foglalja a helyet – sóhajtott Mrs. Gordon, de olyan neheztelően, mintha az előtte álló két lány tehetne
arról, hogy ilyen hatalmas a rendetlenség. – A fiam szerint az egészet le kéne buldózerezni, de van egy
helyi férfi, aki szívesen kibérelné, hogy növényeket neveljen odabent.

– Növényeket neveljen odabent – ismételte Chloe, mert jobb válasz most nem jutott az eszébe.

– A mosókonyhában folyik forró víz is a csapból – folytatta pattogósan Mrs. Gordon. – És ott találnak
elég vödröt és szivacsot is. Természetesen maguknak kell odahordaniuk a vizet, de amint így elnézem,
magukra fér egy kis testmozgás. Különben sem fognak beleszakadni.

– Természetesen – felelte most Anna, és közben Mrs. Gordon merev, mosolytalan arcát vizsgálta.
Keresett hasonlóságot Max arcvonásaival, és talált is, nem is egyet. Ezt látva elmosolyodott. –
Szeretjük a kihívásokat.

– Van maguknál gumikesztyű?

Mindketten megrázták a fejüket, egyszerre szégyenkezve és dacosan.

– Akkor azt javaslom, ugorjanak el a boltba, és vásároljanak egyet-egyet. A szódabikarbóna hatásos,
de nem kíméli a bőrt – mondta, de aztán megpillantotta Anna amúgy is teljesen leharcolt kezeit. –
Természetesen, ha ez önöket amúgy sem zavarja, nem kell, hogy nálam kezdjenek el odafigyelni az
ápolt megjelenés fontosságára.

– Ha valaha meghív majd minket magához teázni Maxszel, újra kölcsön fogom kérni a kesztyűidet –
motyogta Anna, miközben elindultak a háztartási helyiség felé, hogy felmérjék a takarításhoz kapott
felszereléseket. Mrs. Gordon megeskette őket, hogy alaposan körülnéznek, mielőtt elindulnának
költekezni a boltba.

– Nem vagyok hajlandó mindenféle puccos flakonos meg isten tudja, milyen szemétre pénzt kiadni –
mondta Mrs. Gordon határozottan. – Forró víz, szódabikarbóna és kitartás. Másra nincs szükségük.
Valamint teljesen felesleges az is, hogy a boltba mindketten elmenjenek.

Chloe vágott neki az útnak, eltökélten, hogy beszerez még valamit, amivel felvehetik a harcot az évek
alatt felgyülemlett rengeteg kosszal – mondjuk néhány felmosórongyot és egy jó adag trisót.

– Fogalmam sincs, mire jó ez – mondta Annának, amikor végre visszaért. – De eléggé régimódinak
tűnt, és remélem, hogy az öreglánynak sem lesz ellene kifogása.

– Meg vagyok lepve, hogy kaptál pénzt a cuccokra, simán azt hittem volna, hogy kifizetteti veled –
mondta Anna, aki, míg Chloe távol volt, elkezdte kicipelni az üvegházból a rengeteg cserépedényt,
kaspót és cserepet.



– Még nincs kizárva. Nem akartam őt zavarni, úgyhogy szerintem nem is tudja, hogy visszajöttem.
Pfuj… Hogy állsz a pókokkal?

– Elviselem őket, és ez hatalmas szerencse, mert hemzsegnek mindenfelé. De nincs az a pénz, amiért
hozzájuk nyúlnék.

– Én most, azt hiszem, elmegyek, és veszek két műanyag vödröt. Ezek a régi, fémből készült
istencsapások iszonyatosan nehezek víz nélkül is! – mondta néhány óra múlva, kipirult arccal Chloe. –
Inkább kifizetem én, de ez így nem mehet tovább.

– Isteni ötlet, beszállok én is a költségekbe. – Anna sóhajtva megtörölte a ruhája ujjával izzadt
homlokát, és ezzel a mozdulattal újabb réteg koszt vitt fel az amúgy is lassan fekete arcára. – Menjek
most én?

– Isten ments! Itt maradsz! Az én ötletem volt, nekem jár a pihi!

– De a múltkor is te mentél!

– Tudom, de most majd bepisilek, és nem merek bekéredzkedni az öreglányhoz. Hozok csokit is!
Sokat! – húzta el a mézesmadzagot Anna orra előtt, aki erre nagyot sóhajtott. Hirtelen annyira
fáradtnak és szomjasnak érezte magát.

– Azt hinné az ember, hogy az önkéntes munkáért cserébe megkínálják egy pohár kávéval vagy teával,
vagy legalább egy pohár vízzel. De semmi!

– Hozok akkor egy kis koffeinbombát is magammal. De csak akkor, ha megígéred, hogy utána jó
alaposan megmosod a fogacskáidat – grimaszolt rá Chloe.

Anna kinyújtotta barátnőjére a nyelvét, majd visszament az üvegházba, hogy tovább tisztítsa az
ablaktáblákat, melyekben olyan vékony volt az üveg, hogy félő volt: bármelyik mozdulatnál kitöri az
egyiket. Különben már amúgy sem volt mindegyik táblában üveg, és így valószínűleg egy üres keret
ide vagy oda nem keltene feltűnést, de Anna, ha valamibe belekezdett, azt szerette pontosan és hiba
nélkül csinálni, még akkor is, ha gondolatban már az esti randin üldögélt Max társaságában.
Tulajdonképpen természetes volt, hogy Chloe menjen a boltba – Anna szerelmes volt, és ilyen
állapotban az ember ingerküszöbe sokkal magasabban van, mint általában, így őt kevésbé zavarta a
jelenlegi helyzetük, mint Chloét. Még akkor is, ha szerelme tárgyának anyja egy házsártos vénasszony
volt.

Chloe meglepő módon pár perc múlva vissza is ért a vásárlásból, és szinte berobbant az ajtón –
sokatmondóan forgatta a szemeit, és nem tudta abbahagyni a kuncogást.

– Nem mentem még el, mert muszáj volt visszajönnöm elmesélni, hogy egy igen-igen mutatós kocsi
éppen most kanyarodott be a ház elé, és egy végtelenül jóképű pasas szállt ki belőle! Épp ki akartam
fordulni a ház mellől, amikor észrevettem őt, de szerintem ő nem látott meg engem. Nincs kedved
leellenőrizni, nem Max-e az? De jobb lesz, ha sietsz!

Annának nem kellett kétszer mondani, a ház elé száguldott, és a sarkon kikukucskálva még pont látta,
ahogy Max eltűnik a hatalmas bejárati ajtó mögött. Azonnal visszarohant, hogy jelentse, amit látott:



– Ő az! Te jó ég! Most mit csináljak? Nem hagyhatom, hogy meglásson így, ilyen állapotban!

Chloe, aki szemmel láthatóan épp lenyelte az ajkára toluló „ne csacsiskodj már!” szavakat, csak
bólintott egyet, és a kijárat felé bökött a fejével.

– Érthető. Akkor menj, bújj el.

– De mi van, ha bemegy a háztartási helyiségbe, kinéz az ablakon, és meglát? – Anna érezte, hogy
lassan elönti a pánik.

– Hacsak nem hívod fel magadra a figyelmet valami őrültséggel, hidd el nekem, ő magától nem fog
felismerni – felelte Chloe, és próbálta megnyugtatni Annát. – Ő egy Audrey Hepburnre emlékszik, te
pedig most úgy nézel ki, mint Doris Day, amikor fiúnak öltözött valamelyik filmjében.

– Nagyon köszönöm – nyomott el egy kuncogást Anna.

– Nem azt mondom, hogy nem áll jól neked ez a stílus is – folytatta Chloe gyorsan –, de a kis fekete
ruci és a hosszú kesztyűk vitathatatlanul érzékibb külsőt kölcsönöztek neked, mint ez a kisfiússág.

– Akkor megyek, és elbújok. Bár lehet, hogy végül majd attól lesz mérges, hogy végig itt voltam az
édesanyja kertjében, és ezalatt nem mentem oda köszönni, pedig láttam, amikor megérkezett –
aggodalmaskodott Anna.

– Először is, nem kell megtudnia. Másodszor pedig, szerintem megértené. Tudnia kell, hogy az anyja,
az a vén satrafa, sosem bocsátaná meg, ha a délutáni szöszmötölését megzavarná egy talpig poros
cselédnép, aki ráadásul önként vállalta, hogy kinyalja az üvegházát a mocsokból. Ne reménykedj,
ilyen állapotban nem hívna be teázni.

Anna kuncogott.

– Hát ebben, őszintén szólva, nem is reménykedtem. Még akkor se tehetnénk be a lábunkat a házába,
ha cipőt-zoknit levennénk, és a trisóval csontig dörzsölnénk a lábainkat – nevetett. – Habár szerintem
mókás ez a helyzet.

Chloe bólintott.

– Akkor én most megyek, és hozom a cuccokat – mondta, majd óvatosan elindult a kapu felé.

Mikor visszaért, elsettenkedett a ház mellett a vödrökbe csempészett csokoládékkal és üdítőkkel
együtt. Lekuporodtak az egyik ablak alá, hogy takarva legyenek, ha valaki kinéz a házból, és teljesen
úgy érezték, mintha újra kisiskolások lennének, akik a szigorú tiltás ellenére édességet csempésztek
be a táborba, és a takarodó után eszik meg.

– Ami nevetséges – suttogta Chloe, miközben beleharapott a Mars szeletbe, és a haját a füle mögé
igazította. – Felnőtt emberek vagyunk, nekem van három fiam, te meg éppen önerőből újítasz fel egy
házat, ráadásul mi teszünk szívességet azzal, hogy kitakarítunk itt. Nem vagyunk már túl idősek a
lapuláshoz és kacarászáshoz?

– Szerintem nem – vágta rá Anna, és addig kuncogtak, amíg a hosszú guggolástól el nem zsibbadt



teljesen a lábuk.

Hiába volt már korai május, az idő még csípősen hideg volt. Chloe és Anna alaposan, rétegesen
felöltöztek, és ennek köszönhetően kifejezetten izzadtak, míg az ablakokat, edényeket, cserepeket
lemosták, felsöpörték a földet és megtettek mindent, hogy az évtizedes koszt és makacs foltokat
eltüntessék mindenhonnan, azzal a szegényes takarítókészlettel, amit Mrs. Gordontól kaptak, meg
amivel ők még időről időre kiegészítették a felszerelést.

– Én nem hinném, hogy a kitartás itt elég ahhoz, hogy elűzze az összes poloskát – mondta Chloe. –
Ezek mindenhol ott vannak, és a jelek szerint sok generáció nőtt már fel itt. Gondolod, ha öntök rájuk
egy kis trisót, az segít valamit?

– Persze, majd amerre másznak, kicsit tisztább lesz a föld – felelte Anna. – Szórhatnál a közönséges
takácsatkákra is egy kicsit.

– A micsodákra? Honnan tudsz te ilyeneket?

– Ezeket mindenki ismeri, csak a nevüket nem tudják sokan – mondta, majd hirtelen a zsebéhez
kapott, mert valami rezegni kezdett benne. – Valaki hív!

– Szia – búgta bele halkan a telefonba Max. – Éppen anyámnál vagyok. Csak kiugrottam a kertbe,
hogy gyorsan felhívjalak, és meggyőződjek róla, hogy még mindig áll a ma este.

Anna elnyomott egy sikkantást, megpördült a sarkán, és a kert túlsó felében, a ház lépcsőjénél álló
Max felé nézett. Ha a férfi egy picit elfordulna, azonnal megpillantanák egymást. Anna elvörösödött
és azonnal leguggolt, majd a falhoz lopakodott, és nekilapult, de olyan szorosan, mintha az élete
múlna rajta: biztos volt benne, hogy a föld alá süllyedne szégyenében, ha Max ilyen állapotban
meglátná.

– Szia – suttogta neki vissza.

– Minden rendben? Kicsit furcsa a hangod.

– Jól vagyok – felelte Anna, és nagyon csúnyán nézett Chloéra, aki egy rettenetesen koszos rongyot
tömött épp a szájába, hogy elfojtsa kitörni készülő nevetését. – Csak egy kicsit elfoglaltan.

– És, mit csinálsz éppen?

– Én… ööö… takarítok. – Ez tulajdonképpen igaz is volt.

– Szóval vörösre cserepesedett kezeid lesznek estére?

– Nem elképzelhetetlen. – Sőt.

– De azért tudsz jönni, ugye? – kérdezte incselkedően Max. – Nem leszel túl fáradt hozzá?

– Persze hogy nem. Túlteng bennem az energia.

Max elégedetten nevetett.



– Még szerencse, hogy ezzel én is így vagyok.

Anna nagyot nyelt.

– Most mennem kell. De nagyon várom már a ma estét.

– Én is. – Anna látta, hogy a férfi elteszi a készüléket, majd visszamegy a hátsó ajtón át a házba.
Megtörölte izzadt homlokát, ami ettől nemhogy tisztább nem lett, de sokkal feketébb, bár
vitathatatlanul szabályosabb csíkban.

– Max volt az – magyarázta Chloénak, aki éppen egy hatalmas és igen-igen makacs penészfoltot
próbált meg eltüntetni az egyik ablakkeretről.

– Sejtettem. És mit akart?

– Szerintem csak halálra unja magát – sóhajtott Anna, és nekidőlt az egyik falnak. Szerencsére nem
vette észre a válla felett himbálózó hatalmas, mutáns pókot.

– El kell ismernem, kitartó a pasas. Rengetegszer hív téged.

Anna elmosolyodott, a megkönnyebbülés és a szerelem elegye a szokottnál is érzelgősebbé tette.

– Hát, igen – lehelte boldogan.

Chloe, aki szerette volna a barátnőjét visszarángatni a földre, folytatta:

– És a pasas, akit Rob javasolt, eljött végül a múlt héten?

Anna kiszakította magát az ábrándozásból, és megigazította a turbánját, ami a nagy izgalomtól szinte
teljesen lecsúszott már a fejéről.

– Igen, persze! Még nem meséltem? Remek munkát végzett a falakon, és nagyon szépen vakolt.
Közben a kandallóval is elkészültem. – Anna a kezeire pillantott. – De hihetetlenül szétszedi a kezet a
mész, hiába volt rajtam kesztyű. A kihézagolást ráadásul kanállal csináltam. Azzal a legkönnyebb.

– Feltételezem, azt a kanalat úgysem használod sosem evésre, nem igaz? – kuncogott Chloe.

– Hát nem, viszont a kandalló gyönyörű lett tőle, bár nem szép dolog magamat dicsérnem. És
hamarosan most már neki is kezdhetek a lépcsőnek.

– Eszméletlen vagy, Anna, de komolyan – mondta Chloe.

– A statikus is kijött a héten. És szerencsére több mint elégedettnek tűnt.

– Ez nagy megkönnyebbülés lehet neked.

– De mennyire! Attól rettegtem, hogy acélszerkezettel akarja majd megerősíttetni a gerendákat.

Annának szent meggyőződése volt, hogy valami borzalmas dolog fog kisülni a statikus látogatásából,



de félelme szerencsére alaptalannak bizonyult.

Chloe, aki nem vágyott részletes szakmai fejtegetésre, egyetértően bólintott.

Végre eljött a pillanat, amikor mindketten úgy érezték: az üvegház elkészült. És ugyanebben a
pillanatban Annában tudatosult, hogy most oda kell masírozniuk a ház elé, hogy bekopogjanak és hírt
adjanak a sikerről – ehhez pedig semmi kedve nem volt.

– Menj te, és újságold el neki egyedül, hogy elkészültünk – kérte Chloét. – Én addig itt maradok, és
csak akkor bújok elő, ha jelzed, hogy tiszta a terep.

– Mindkettőnket látni akar majd – ellenkezett Chloe. – Nem bujkálhatsz idebent, hogy aztán majd
titokban kiosonj. Ez annyira gyerekes lenne.

– Mert pontosan így is érzem magam! – vágta rá Anna sértődött hangon. – Épp elég rossz volt, amikor
még csak az anyja volt odabent, de most, hogy már Max is csatlakozott hozzá…

– Lehet, hogy már el is ment.

– Akkor lény olyan kedves, és ellenőrizd. Annyival könnyebb lenne, ha nem kéne attól rettegnem,
hogy a sarkon a karjaiba futok. Ráadásul néhány órán belül randizni fogok vele!

– Hát jó – felelte Chloe. – Várj meg itt. – Nagy léptekkel a ház felé indult, Anna pedig óvatosan
kukucskálva leste minden mozdulatát. Kicsivel később Chloe visszatért, és jelentette, hogy a kocsi
még mindig a bejárón parkol, majd az órájára pillantott.

– Remélem, Mike nem felejti el megetetni a srácokat.

– És Caroline-t; mondjuk, ő kibírja, amíg hazaérek.

Egymásra meredtek, és közben mindketten tudták, hogy elkerülhetetlen lesz a találkozás Mrs.
Gordonnal, hiába is halogatják.

A hátsó ajtónál levették csizmáikat, ami Anna esetében különösen sokáig tartott, mert nemcsak a keze
remegett, de még a csatokkal is bíbelődnie kellett, aztán beléptek a mosókonyhába, aminek a túlsó
felén lévő ajtó feltételezhetően a nappaliba nyílt. A szobából hangok szűrődtek ki. Annát egy
másodpercre elfogta a vágy, hogy berohanjon és Max karjaiba vesse magát, ám ez a vágy olyan
sebesen illant el, mint ahogyan jött. Majd később, este elmeséli, hogy milyen vicces volt az ajtó
mögött bujkálva hallani a hangját, de most még jobb lesz, ha inkább nem találkoznak.

Bekopogtattak, aztán fél perc múlva már dörömbölni kezdtek, hogy Mrs. Gordon meghallja őket. Az
idős asszony belépett a mosókonyhába, és határozottan bosszús arccal nézett a betolakodókra.

– Ó, maguk azok – mondta olyan kimért hangon, amelyet nyilvánvalóan a „személyzetnek”
tartogatott. – Befejezték? Azonnal jövök, és leellenőrzöm, megelégedhetek-e a munkájukkal.

– Mrs. Gordon – felelte azonnal Chloe, aki időközben megtalálta a méltóságát és önbecsülését. –
Egész nap keményen dolgoztunk a semmiért. Önnek ez csak egy tombolajegy árába került. Ráadásul
felnőtt emberek vagyunk, nem kiscserkészek. Úgy vélem, a leellenőrzöm, megelégedhetek-e a



munkájukkal kifejezés ez esetben messzemenően nem helyénvaló, vagy tévednék? – Chloe nem
hagyott időt a válaszra, és ugyanezzel a lendülettel folytatta. – Ugyanakkor, ha úgy érzi, szeretné
kifejezni a háláját a kapott segítségért, szíves örömest megmutatom, mit végeztünk az üvegházban.

– Ó. – Mrs. Gordon a jelek szerint nem volt hozzászokva, hogy így beszéljenek vele, és szigorúan
nézett, de feltételezhetően inkább azért, mert kivételesen nem az előírt udvariassági normáknak
megfelelően viselkedett. – Valóban, igaza van. Azért tévedhettem, mert mindketten olyan fiatalok
még. – Mosolya minden volt, csak őszinte nem.

Ravasz, vén róka, gondolta Anna. Azt hiszed, hogy ezzel a bókkal leveszel bennünket a lábunkról?
Már-már hízelgő naivitás.

Chloe oldalra döntött fejjel nézett fel Mrs. Gordonra.

– Behívnám magukat teázni – folytatta az idős asszony, újra megülve a magas lovat –, de a fiam van
itt, látogatóban.

– Tökéletesen érthető – felelte Chloe. – Dolgozni jöttünk, nem társasági életet élni, ráadásul nekem
sietnem kell haza a fiaimhoz – Annára nézett, aztán rádöbbent, hogy barátnője egy szót sem fog
szólni. Túl megalázó lenne, ha rendes körülmények között újra találkozna Mrs. Gordonnal, és az
felismerné őt. Nem szerette volna felfedni a kilétét.

Chloe hősiesen vitte tovább a szót.

– Azt gondolom, hogy mi minden tőlünk telhetőt megtettünk, ahhoz képest, hogy milyen kevés
takarítóeszköz állt a rendelkezésünkre. Bátorkodom javasolni, hogy alaposan fertőtlenítsen, és
gombaölő szerrel szórja be a sarkokat, hogy az üvegház valóban tiszta lehessen.

Mrs. Gordon arckifejezését látva Anna jobbnak látta elfordulni. A ravasz rókát nyilvánvalóan
iszonyatosan dühítette, hogy egy ilyen egyszerű lány oktatja ki, mint Chloe, de az udvariasság
megkövetelte, hogy mérgének ne adjon hangot. Anna azt hitte, hogy kinevetgélte már magát
napközben, de most rémülten érezte, hogy ha így folytatják, ki fog törni belőle a nevetés. Köhögéssel
próbálta leplezni a kiszökött kuncogás hangját, majd óvatosan megcibálta Chloe kardigánját, aminek
zsebéből erre a mozdulatra jól láthatóan kikandikált egy üres csokipapír.

– Köszönjük, hogy támogatta az Agármentő Alapítványt – zárta le a beszélgetést Chloe, akinek jobban
sikerült elfojtania a nevetését, mint barátnőjének. – Most már mennénk haza.

Mindketten a nevetéssel küszködve bújtak vissza csizmáikba. Anna előrántott egy zsebkendőt a
zsebéből, és abba temette az arcát, nehogy kirobbanjon belőle a kacagás. Túl későn vette észre, hogy
ezzel a zsepivel előzőleg takarított, így feltehetőleg tele van döglött pókokkal. A végtelenségig tartott,
míg minden csatot sikerült bekapcsolnia a csizmáján, bár rettenetesen próbált sietni vele. Mrs. Gordon
egészen addig követte őket a tekintetével, míg el nem tűntek a ház sarkánál.

– Teremtőm! Attól féltem, nem tudom megállni, hogy kitörjön belőlem a nevetés, vagy összepisilem
magam attól, hogy vissza kell fojtanom, esetleg mindkettő – jelentette ki Chloe, miközben sétáltak
hazafelé.



– Meg kell állapítanom, a dolgok mindig sokkal viccesebbnek tűnnek, ha éppen nem szabad nevetni.
Évek óta nem nevettem ennyit – felelte Anna, és kifújta az orrát egy tiszta törlőruhába, amit a
zsebében talált. – Egek, elloptam az egyik rongyát! És még az orromat is belefújtam. Gondolom, az
illem azt kívánná, hogy kimossam és visszavigyem neki.

Chloe méltatlankodva horkant fel.

– Ugyan már, nem egy monogramozott zsepit nyúltál le! Felejtsd el. Az arcod viszont tele van
pókhálóval, jobban mondva mindened olyan már.

– Nem zavar – nevetett Anna. – De csak ha megengeded, hogy lezuhanyozzak gyorsan nálatok.

Chloe megragadta Anna kezét.

– A zuhany és a gardróbom korlátlanul a rendelkezésedre áll. Nem tudom, hányan lettek volna
képesek egész nap takarítani egy üvegházat, miközben tudják, hogy este randira mennek Mr. De-
ágyba-bújnék-veleddel. – Az órájára pillantott. – Jobb lesz, ha sietsz.

– Ha gondolod, megvárom, míg a fiúkkal végeztek. Olyan koszos vagyok, hogy nem akarhatod utánam
lemosdatni őket.

– Dehogy, és használj annyi meleg vizet, amennyit csak akarsz. Eszméletlen voltál ma! Fogalmam
sem volt róla, hogy ennyi mindent kell majd csinálnunk, amikor jelentkeztem a munkára kettőnk
nevében. Cserébe bármikor áthívhatod Mike-ot, hogy segítsen a felújításban, amikor csak szükséged
lesz rá.

Anna grimaszolt egyet.

– Úgy érted, jelentkezel a munkára a nevében.

Chloe vállat vont, és zsebre dugta a kezeit.

– Lefekszem vele, ennek köszönhetem, hogy ekkora hatalmam van felette.

– És hogy ennyi gyereked is van.

– Jó, hogy mondod, ezt az apróságot mindig elfelejtem. De most komolyan, tudom, mennyire elfoglalt
vagy a házzal, és mégis képes voltál erre szánni az egész napot. Mike most legalább két hétig itthon
lesz még. Biztos vagyok benne, hogy örömmel segítene.

Anna érezte, mennyire vonakodik elfogadni a felkínált segítséget, de aztán eszébe jutott a rengeteg és
igen nehéz deszka, amit majd cipelnie kell a lépcső építése közben.

– Hát lehet, hogy nem ártana majd egy kis segítség – ismerte be. – Bármennyire is rosszulesik
bevallanom.

Mikor beléptek Chloe házának ajtaján, azonnal izgatott kiáltás fogadta őket.

– Ne zavarjatok, nagyon izgalmas filmet nézünk! – kiabálták a fiúk a fotelből.



Chloe elmosolyodott, majd intett Annának, aki követte őt fel a lépcsőn.

– Nézzük át a ruhákat, amíg megtelik a kád.

– Lassan nem ártana, hogy vegyek magamnak saját darabokat is – mondta Chloe mögött lépkedve
Anna.

– Baromság. Teljesen felesleges pénzt kiadni olyan göncökre, amiket amúgy is csak egyszer veszel
fel.

– Ne csacsiskodj, édes – kiáltott fel a nappaliból Mike. – Te is állandóan ezt teszed.

Chloe elvitte Annát kocsival az étteremig, ahová Maxszel megbeszélték a randit. Igazság szerint Max
is felajánlotta, hogy elmegy érte, de Anna még nem szerette volna megmutatni neki a házát. Elvégre a
férfi építész volt, ráadásul jól menő vállalkozással a háta mögött (Anna rákeresett az interneten), ő
viszont egy öreg házikót újított fel éppen saját maga, néhány segítővel kiegészülve, de a műemlékesek
szabályai szerint. Úgyis látni fogja, amikor visszaérkeznek ide (legalábbis Anna őszintén remélte,
hogy így lesz), de szerette volna jól érezni magát, mielőtt szakmázni kezd egy kritikus szakértővel.
Ráadásul, ha behívja őt egy kávéra, talán a férfinak jobb dolga is lesz majd, mint észrevételezni, hogy
nincsen lépcső. Max telefonbeszélgetéseik alatt el-elejtett megjegyzései legalábbis erre engedtek
következtetni. Annyira hihetetlenül jól nézett ki, hogy Anna meg volt róla győződve: ő még szakadt
munkaruhában is a világ legérzékibb férfija lenne. Ahogy ebbe belegondolt, a szíve hevesen dobbant
egyet.

Nem húzta fel a hosszú, fekete kesztyűket, bár a kezei a mai nap után sokkal rosszabb állapotban
voltak, mint mikor legutóbb találkoztak Maxszel. Eszébe jutott a férfi megjegyzése a kicserepesedett
ujjairól, és nem spórolt a kézkrémmel. Térdig érő szoknyát vett fel (Chloe adta kölcsön), hosszú
csizmát (ezt is Chloe adta kölcsön), és egy V nyakú kardigánt, amit egy turkálóban találtak együtt még
néhány nappal ezelőtt. Chloe szerencsére ügyesen el tudta tüntetni azt a kis lyukat, amit már otthon
vettek észre rajta. Barátnője ráadásul ragaszkodott hozzá, hogy kölcsönadja legszebb fekete
bőrkabátját is.

– Megérdemled – mondta ellentmondást nem tűrő hangon, amikor Anna tiltakozni kezdett. – Én,
különben is, alig hordom.

Mike jól hallhatóan felhorkantott.

Mikor végeztek, Chloe elismerően nézett végig rajta.

– Édesem, nyert ügyed lesz.

– Amíg le nem eszem magam, vagy valami hasonló borzalom – mondta Anna, és próbálta elhessegetni
a gyomrában repdeső pillangókat. – Akkor esetleg el tudnál vinni az étteremig?

Chloe hitetlenkedve forgatta a szemeit a kérdés hallatára, majd alaposan bekölnizte Annát, amitől
annak tüsszentenie kellett. Majd anyásan tüsténkedni kezdett: azonnal tessék indulni a kocsihoz,
különben jól elkésel, és megnézheted magad!

Anna tisztában volt vele, hogy Chloe, Laurához hasonlóan, néha úgy tekint rá, mintha egy nagyra nőtt



gyerek lenne, de nem sértődött meg, hanem szépen beszállt a kocsiba. Azért a helyi taxitársaság
telefonszámát még előbb felírta magának, hátha az este nem a vártnak megfelelően ér majd véget, és a
melltartóját is jól kipárnázta tartalék pénzzel.

– Ha valaki meglát majd minket Maxszel, azt fogja hinni, hogy egy kis tizenéves ráakaszkodott a
macsó szívtipróra – mondta elpirulva.

– Nos, tulajdonképpen a korkülönbség stimmel – jelentette ki Chloe, és közben az utat figyelte. –
Piroskát elcsábítja a farkas.

– Szeretem a farkasokat. És különben sem sokkal idősebb nálam. Remekül fogom magam érezni.

– Hát, nagyon remélem – mondta Chloe, és kezdett végre kilépni a szülői szerepkörből. – De azért…

– Legyek óvatos. Tudom. Komolyan mondom, Chloe, nem egy eldugott sikátorba megyek randizni,
ugye tudod? A város legfelkapottabb éttermébe hívott. Mi bajom eshet?

Mivel éppen megérkeztek, Chloénak nem kellett megválaszolnia a kérdést.

– Szeretnéd, hogy megvárjalak? – kérdezte Annát, aki épp kicsatolta a biztonsági övét. – Mert ha még
nincs bent, szívesen csatlakozom hozzád, és iszunk egy pohárral, míg megérkezik. Csak hogy ne
kelljen egyedül várnod. Na?

Annának sem tetszett a gondolat, hogy egymagában ücsörögjön a férfira várva, de még rosszabb lett
volna kimagyarázni, mit keres ott Chloe.

– Nem, köszönöm, minden rendben lesz – felelte, és remélte, hogy ez magabiztosabbnak hangzik,
mint ahogyan érezte magát. – Különben is mindjárt nyolc, már biztosan bent van.

– Rendben. – Chloe megpuszilta Annát, talán Mike-ot is mindig meg szokta puszilni, valahányszor
elfurikázza őt valahova. Anna elindult az ajtó felé.

A csizmákat kicsit szoknia kellett még, de sokkal hosszabbnak tűntek tőle a combjai, és bár Annának
alapvetően nem volt gondja a külsejével, azért ez a randi Maxszel kicsit kikezdte az önbizalmát. És az
sem segített, sőt, hogy legutóbb mennyire kiöltözve találkoztak. Biztos volt benne, hogy Max nem
ismerné meg, ha a napközben hordott gönceiben futnának össze fényes nappal az utcán.

Ezeken gondolkozott, míg a bár felé lépdelt. Azon tűnődött, vajon miért vállalt be egy ennyi stresszel
járó találkozót, amikor megpillantotta a férfi hátát, és rádöbbent: azért, mert nem más, mint Max várja
őt ott. Ha a parázsló tűzön is keresztülmenne érte, akkor egy magas szárú csizma nem fog kifogni
rajta!



Tizenharmadik fejezet

Max a bárpult mellett ült, és azonnal felpattant, amint meglátta Annát. Szemmel láthatólag nagyon
várta már a találkozást, és egyszerre volt mérhetetlenül jóképű és boldog, hogy végre megtörtént.

– Ne haragudj, hogy késtem – mondta Anna, mialatt Max félig átkarolta őt, és két érzéki csókot
nyomott az arcára. – Chloe megígérte, hogy elhoz, de a gyerekek miatt csak kicsit késve tudtunk
indulni. – Érezte, hogy nem szabad elárulnia az igazat, mármint hogy miért volt olyan kevés ideje a
felkészülésre, miután úgy megcsúszott az idővel. Majd később megemlíti, amikor vészesen szüksége
lesz arra, hogy bedobjon egy témát. Önbizalmat adott neki a tudat, hogy ha esetleg elfogynak köztük a
szavak, lesz majd mit mondania.

– Egyáltalán nem késtél el, és egyszerűen… gyönyörű vagy. Mit kérnél inni? Bort? Gin-tonicot? Vagy
mit szólnál esetleg egy üveg pezsgőhöz?

A férfi kifinomult viselkedését látva Anna kissé esetlennek érezte magát, és arra gondolt, mi van, ha
rá van írva az arcára, hogy az összes ruhát csak kölcsönbe kapta.

– A pezsgő jólesne – vágta rá gondolkozás nélkül. – Köszönöm szépen.

Csak amikor a palack az asztalhoz érkezett, döbbent rá arra, hogy a felajánlott italok közül
valószínűleg sikerült a legdrágábbat kiválasztania. Nem mintha attól tartott volna, hogy Maxnek nem
lesz rá elég pénze, de nem akart mohónak tűnni. Nagyon fontos volt számára ez az este, és mindent
szeretett volna jól csinálni.

Max, aki eddig ásványvizet iszogatott a pult mellett, kitöltött neki egy pohár pezsgőt.

– Később pedig ihatnál egy kis vöröset is, ha gondolod. Persze ez attól is függ majd, hogy mit
választasz enni. – Úgy nézett Annára, mintha a kérdés, mármint hogy mit választanak az étlapról, a
világ legjelentőségteljesebb dolga lenne.

– És veled mi lesz? – kérdezte értetlenkedve Anna. – Te nem iszol se vöröset, se pezsgőt?

– Persze hogy nem. Kocsival jöttem. Maximum egy pohár pezsgőt engedek majd meg magamnak –
mosolygott Annára, akinek hirtelen Chloe farkasos megjegyzése jutott az eszébe. Vajon Max azt
tervezi, hogy leitatja őt, hogy aztán azt tehessen vele, amit csak akar? Aztán gyorsan emlékeztette
magát arra, hogy mégiscsak Maxről van szó, és ő több mint boldogan hagyná, hogy a férfi azt tegyen
vele, amit csak akar, elvégre erről álmodik már évek óta.

Az első korty pezsgő azonnal a fejébe szállt, jóleső nyugalom áradt el benne, kényelmesen hátradőlt a
székében, és Maxre mosolygott. Aztán eszébe jutott, hogy mi van, ha rúzs kenődött a fogaira? Jobbára
sosem kent magára rúzst. Titokban megállás nélkül húzogatta nyelvét a fogai előtt, hogy leszedje, ha
mégis így lenne, amikor Max előredőlt.

– Mondhatok valamit? – kérdezte gyengéden.

– Persze – felelte riadtan Anna, és remélte, hogy ez a hangján nem hallatszik.



– Nincsen rúzs a fogaidon – mosolygott rá a férfi, és ettől a kedvességtől Anna majd elolvadt.

Felnevetett, és ő is előredőlt az asztalhoz, még az iméntinél is sokkal ellazultabban.

– Honnan tudtad, hogy ettől félek? – kérdezte.

– Tapasztalat.

Teremtőm, biztosan rettenetesen sok nővel volt már dolga, gondolta Anna. De persze, ha valaki
ennyire jóképű és jó kiállású, nem is olyan meglepő, ha ennyire tapasztalt. Éppen bele szeretett volna
kezdeni ennek a fejtegetésébe, amikor Max megkérdezte:

– Szóval, Anna, hogy telnek a napjaid?

Anna boldog volt, hogy témát váltottak, ráadásul olyan irányba, amiről nyugodtan és önbizalommal
telve tud mesélni.

– Hát, befejeztem a kandallót, és a hátsó falam is csodaszép lett – felelte, és kezdett belemelegedni a
témába. – Eric, aki a burkolást és a vakolást csinálta, igazán remek munkát végzett. Én is meg tudtam
volna csinálni a burkolást, de a vakolással már meggyűlt volna a…
 – Ekkor vette észre, hogy Max figyelme kezd elkalandozni. – És veled? Megkaptátok a
bevásárlóközpont építési engedélyét? – Bár Annának nem volt túl sok tapasztalata a férfiakkal, úgy
sejtette, hogy ezzel a kérdéssel nem lőhet nagyon mellé.

– Igen – felelte Max büszkén.

– Gratulálok – mondta Anna elismerően, noha személy szerint nem tudott volna rémesebb feladatot
elképzelni magának, mint egy hatalmas hodályszerű bevásárlóközpont és a hozzá tartozó hatalmas
parkolóház megtervezését.

– Hát igen, van mit ünnepelnünk. Mit szólnál, ha lassan rendelnénk? A chef egyszerűen remek.

Mikor kihozták az étlapot, Anna zavarba jött, mert az ételek egyik feléről fogalma sem volt, mit takar,
a másik felét pedig nem tudta volna kiejteni.

– Te mit fogsz kérni? – kérdezte, hogy kis időt nyerjen, amíg kisilabizálja a fogásokat.

– Calamarival kezdek, aztán egy kis sea basset kérek főételnek. Halban nagyon nagy ez a hely.

Anna nem különösebben szerette a halat, és végre nagy nehezen kiszúrt valamit az étlapon, ami
nagyon úgy nézett ki, mintha steaket akarna jelenteni. Vajon mennyire fogja őt faragatlannak találni
Max, ha ezt kéri ki? Faragatlannak és mohónak? Aztán úgy döntött, inkább nem aggódik ezen. Erről
legalább biztosan tudja, mi lesz.

– Én steaket kérek szerintem. Édesanyám mindig azt mondja, hogy egy nőnek sok vörös húst kell
ennie. – Ahogy kimondta, szerette volna visszaszívni ezt a mondatot. Attól félt, hogy Max
megkérdezi, miért, és erre a válasz túl női és túl intim lett volna, egyszóval egyáltalán nem az
alkalomhoz illő. Vajon miért fogja el a félszegség mindig, ha Max közelében van? Miért nem tudja
egyszerűen befogni a száját, hogy legalább úgy tűnjön, mintha kifinomult lenne, holott messze nem



az.

– És előtte?

– Fűszeres garnélakoktélt. Annyira szeretem, pedig olyan retró, nem? – kérdezte.

Max elmosolyodott.

– Az, bár őszintén szólva a rózsaszín szószban úszó héjas állatkák sosem nyűgöztek le.

– Feltételezem, itt a rózsaszín szósz kifejezetten finom lesz, a rák pedig egészséges.

– Te mindent csak azért eszel, mert jót tesz a szervezetednek? – Max magasra szaladt szemöldöke
arról tanúskodott, hogy ezt mérhetetlenül viccesnek találja.

– Hát, igyekszem egészségesen táplálkozni, és ha tehetem, kerülöm a gyorskajákat – sóhajtott fel
Anna. – Viszont túl sok kekszet eszem, sajnos.

A férfi olyan tekintettel nézett rá, hogy Anna fülig pirult.

– Tudod, hogy tartja a mondás. Reggel keksz, este…

Annán áramütésszerűen átsuhant a vágy. Itt ül vele szemben Max, vágyainak tárgya, akiért évek óta
epekedett, akiért rajongott, és akivel egymáséi lesznek végre. Szélesen elmosolyodott, és eszébe sem
jutott azon aggódni, hogy esetleg rúzs kenődött a fogaira, vagy hogy nem alkalomhoz illően
szofisztikált fogást választott az étlapról. Kiélvezve a flörtöt, incselkedő hangon válaszolt:

– Még szerencse, hogy nem ettem túl sokat, több energia jut estére.

– Nem mintha szükséged lenne egyáltalán a testmozgásra – simította meg Anna arcát Max az ujja
hegyével. – Tökéletes alakod van, és ne tagadd, mert tudom, hogy ezt te is tudod.

Anna felnevetett a bóktól, habár természetesen egyáltalán nem volt megelégedve önmagával – és
feleennyire sem nézett volna ki jól, ha Chloe nem vet be minden trükköt, hogy a legtöbbet hozza ki a
külsejéből.

– Inkább csak gyanítani tudom, mivel tükröm az nincs.

– Nincs tükröd? Nem semmi egy nő vagy te, Anna!

Anna hálás pillantással fogadta ezt az újabb bókot, de szerencsére nem kellett válaszolnia, mert ebben
a pillanatban melléjük lépett a pincérnő, és kihozta a rendelésüket.

Anna úgy döntött, hogy nem rendel vörösbort a steak mellé, inkább marad a pezsgőnél – nem
utolsósorban azért, mert az italnak köszönhetően az önbizalma is kezdett visszatérni.

Max a palack végébe már besegített, mert a halhoz, amit rendelt, remekül illett az ital. Anna
rámosolygott a férfira a villájára tűzött rákfalat felett, ami a várakozásának megfelelően valóban
rendkívül finom volt. Úgy érezte, hogy még életében nem volt ennyire boldog. Itt ül Maxszel



szemben, folyamatosan flörtölnek egymással, isteni finom ételeket esznek, és ha elindulnak haza,
lehetősége lesz őt behívnia magához. Igen sok értékes percet vesztegetett el a készülődés idejéből
azzal, hogy az ágyat a lehető legvágygerjesztőbbre ágyazza, és az összes koszos ruhát elrejtse alatta.

– Szóval, mennyi idő kell még neked, hogy befejezd a házat? – kérdezte Max, és rámosolygott a
gyertyafényben.

– Bele sem merek gondolni, de abban a pillanatban elkezdem majd hirdetni, amint elkészülök a
lépcsővel. Most egy kicsit pang a piac, mindenhonnan ezt hallom, de akkor is kénytelen leszek eladni,
mégpedig a lehető leghamarabb.

– És mennyit szeretnél kapni érte?

Anna megnevezett egy összeget, amiért Londonban egy két hálószobás lakást sem kapna meg, de ezen
a környéken azért elég magas volt – különösen a háza méretéhez képest.

– De ne feledd, ez csak a kezdő ár. Valószínűleg kell majd engednem belőle valamennyit. Viszont
amikor elkészül, ha minden igaz, meseszép lesz minden, én pedig abban reménykedem, sikerül még
kicsit feljebb is tornáznom az árat.

– Hmm… a kis kapzsi – mondta Max.

Anna kezdte érezni, hogy hiba volt pezsgőre steaket rendelni.

– Tetszik az ötlet – folytatta a férfi.

Anna elmosolyodott, és kimondhatatlanul megkönnyebbült.

– Ami azt illeti, van egy barátom, aki kifejezetten szeretne a környéken házat venni – kezdett bele
Max. – Ha legközelebb erre járok meglátogatni anyámat, esetleg elhozom őt is magammal, hogy meg
tudja nézni, hogy áll a ház. Mit gondolsz?

– Ööö… hogyne – felelte vidáman Anna, és a még szinte sehol sem álló kis házára gondolt. – De csak
ha nem jövő hétre gondolsz, vagy ilyesmi. Közel sem lesz még addigra kész. És különben is, rendkívül
kicsi ház. Lehet, hogy a barátod valami nagyobbat szeretne.

– Biztos vagyok benne, hogy nem lesz vele gond. Csak egy kis szerelmi fészket szeretne a hétvégékre,
vidéken. És persze olyat, ami befektetésnek sem utolsó.

– Olyanoknak szerettem volna eladni, akik ide is költöznének, mondjuk egy házaspárnak, akiknek
nemrég született kisbabájuk, vagy valami ilyesmi – mondta Anna csendesen.

– Édesem, ha valóban annyira kicsi a ház, mint mondod, akkor ez eléggé valószínűtlen kívánság.

Anna nem hagyta magát, és védekezni kezdett:

– Chloe is megoldja valahogy, pedig ők sem csak hárman laknak ott. – Miközben kimondta, szeme
előtt megjelent barátnője apró, állandóan káosz uralta, zajos, de annyira boldog kis háza, ahol egymás
hegyén-hátán élnek ők öten. De persze belátta, hogy nem mindenki lenne képes elviselni ezt a



zsúfoltságot, bármennyire is bájos képnek tűnik ez.

– Lényeg a lényeg, elhozhatom őt körülnézni? – kérdezte eltökélten Max.

– Ahogy már mondtam, természetesen, de nem egyhamar – felelte Anna, és a férfira mosolygott,
abban a reményben, hogy végre lezárják ezt a beszélgetést.

– Én arra gondoltam, két hét múlva jönnénk.

Anna nagyot nyelt.

– Az egy kicsit még mindig korai – mondta elvékonyodott hangon. – Úgy értem, a fürdőszoba sincs
még kész, nem is beszélve a lépcsőről.

– Akkor mondd meg te, mennyi időre van még szükséged – erősködött Max.

– Fogalmam sincs… egy hónap? – kérdezte reménykedve Anna.

– Legyen három hét, és megegyeztünk. Különben is csak megnézni szeretné, ne feledd. Ráadásul
értelmes ember, akinek lesz elég képzelőereje ahhoz, hogy a hiányokat kipótolja gondolatban. Még ha
úgy is dönt a helyszínen, hogy megveszi, akkor is rengeteg időd lesz teljesen befejezni a munkát,
mielőtt beköltözne.

Anna rendkívül hízelgőnek tartotta, hogy Max ennyire bízik benne és a képességeiben, de ennek az
értékét kicsit csorbította, hogy a férfi még nem látta a házat. Mégis, lehet, hogy neki van igaza.

– Igazad van – mondta végül. – Csak egy kicsit bepánikoltam. A legtöbb dolgot én magam csinálom a
felújítás alatt.

– Nem igaz, mert felbéreltél valakit, hogy vakoljon helyetted, szóval mégsem mindent csak te
csinálsz…

– Persze hogy nem! Van, amihez elengedhetetlenek a szakemberek.

– Nem kell heveskedned, a legtöbb ember ilyenkor abba a hibába esik, hogy tényleg mindent ő maga,
egyedül akar csinálni, holott a jó szakember nem feltétlenül drága, és belefér a költségvetésbe, ha az
reálisan van megtervezve.

Ez tagadhatatlanul így volt, és Anna tudta, azért lett kissé indulatos, mert valóban alálőtte kissé a
költségvetést a fent említett ostoba módon. Sóhajtott egy nagyot, és megkérdezte:

– És mesélj, milyen ember a barátod?

Max felnevetett.

– Szavamat adom, hogy a legnagyobb nyugalommal rábízhatod majd hőn szeretett házikódat. Még a
gimnáziumból ismerem. Sokszor jött át hozzánk. Egyike azon kevés barátaimnak, akiket anyám is
hajlandó fogadni. – Anna biztos volt benne, hogy ezt a magas lécet valóban nem ugorhatják meg
sokan. – Nem fog dohányozni a házban, és a lábát sem teszi fel soha a bútorokra. – Kicsit elhallgatott,



és ezalatt Anna kortyolt egyet a pezsgőből. – Egyszer eljöhetnél hozzá teázni. Megismerkedhetnél
anyámmal.

Anna elmosolyodott, és most, hogy már volt elég önbizalma az elfogyasztott pezsgőmennyiségtől,
elérkezettnek látta az időt, hogy beszámoljon arról, mennyire vicces napja volt ma.

– Ami azt illeti, már találkoztam vele.

– Valóban? Egy szóval sem említette. De nem lep meg, tekintve, hogy mennyire közel laktok
egymáshoz. És hogy találkoztatok?

Anna felnevetett.

– Kitakarítottam az üvegházát Chloéval. Ma! Miközben te édesanyáddal teáztál odabent, Chloe és én
fülig porosan cipekedtünk a hátsó kertben, a hajunk kendőbe csavarva, mint a régi filmek
takarítónőinek. – Valamiért így elmondva nem tűnt túl viccesnek a történet. – Tombolán nyert minket,
az Agármentő Alapítványtól.

Max kissé összeráncolta a szemöldökét.

– Akkor azok ti voltatok? Az a két koszos nő, akiket mindenhol pókháló borított? Láttalak benneteket
az ablakból.

– Tudom. És fel is hívtál! Rettenetesen megijedtem, hogy észre fogsz venni. Látnod kellett volna azt
az üvegházat. Akkora pókok voltak bent, mint egy egér, a pókhálók pedig szinte áthatolhatatlanok
voltak, és annyi volt a poloska, hogy be lehetett volna velük népesíteni egy egész bolygót.

Max udvariasan mosolygott, de messze járt attól, hogy a térdét csapkodva fetrengjen a nevetéstől. Bár
az is igaz, hogy amúgy sem volt az a típus. Úgyhogy Anna folytatta.

– Na mindegy, amúgy tényleg nagyon vicces volt: nem is tudom, mikor voltam utoljára ennyire
piszkos, és annyira féltem tőle, hogy felismersz. De szerencsére megúsztam – kacsintott a férfira,
remélve, hogy végre összenevetnek, mert ő napközben tényleg iszonyatosan viccesnek tartotta a
helyzetet.

Max szája azonban aggasztóan keskeny vonallá szűkült.

– Úgy vélem, anyám ezt egy cseppet sem tartaná humorosnak. És mindkettőnk érdekében remélem,
hogy nem fog felismerni, amikor bemutatlak neki. Biztos lehetsz benne, hogy ő nem élvezné
felhőtlenül egy olyan ember társaságát, aki valaha, nos… kiszolgálta őt.

Anna rádöbbent, hogy hatalmas hibát követett el.

– Ott kellett volna lenned, mármint hidd el, te is nagyon nevettél volna – motyogta az asztalterítőre
meredve.

– Remélem, azért még nem tartasz nagyképűnek – mondta Max.

Anna gyorsan felpillantott.



– Jaj, dehogy! – vágta rá határozottan.

– Akkor jó, bár tény, hogy szeretem az életet komolyan venni, amikor komolyan kell – nevetett
szelíden Max.

– És én is, hidd el, sosem tennék olyat, amivel megbántanám az édesanyádat.

– Persze hogy nem. Senkivel sem tennél ilyet.

Ezt valószínűleg bóknak szánta, Anna mégis úgy érezte, mintha ettől végtelenül szánalmas lenne,
olyasvalaki, aki semmiképp sem illik Max társaságába.

– Ne haragudj, de most megkeresem a mosdót – mondta.

Odaérve azonnal elkezdte ostorozni magát, amiért ennyire őrülten viselkedett. Hogyan is várhatta el
Maxtől, hogy ugyanolyan gyerekesen kacarásszon az ő napján, mint ahogy Chloéval tették? Lehet,
hogy nekik ellenállhatatlanul viccesnek tűnt, hogy Max anyjának az üvegházát takarították egész nap,
és nem mertek a férfinak odaköszönni, nehogy az megismerje Annát, pedig valószínűleg nem is volt
olyan vicces a történet, vagy csak nem sikerült jól elmesélni. Nyilván Max is érzékeny az anyjával
kapcsolatban, ahogy, valljuk be, a legtöbb férfi az. Megfogadta: mindent megtesz majd, hogy
elnyerhesse Max anyjának a szeretetét, amikor újra találkoznak – immár normális körülmények
között. Gyorsan összeszedte magát, és visszament az asztalhoz.

– Felteszem, nem kérsz már desszertet – mondta neki Max, amikor újra helyet foglalt a székén. –
Rendeltem mindkettőnknek egy eszpresszót és egy kis konyakot. Nem baj?

Ha bárki mással lett volna itt, Anna biztosan kirendeli magának azt a rettenetesen csokis desszertet,
amit akkor látott, amikor a pincér az asztaluk felé kísérte őket, de Max nem tűnt édesszájúnak,
legfeljebb csak a fekete csokoládét szerethette, de abból is azt a fajtát, ami már szinte keserű.

– Tökéletes. Noha valószínűleg egy szemhunyásnyit sem fogok tudni aludni az éjszaka, ha megiszom
a kávét.

– Akkor idd csak a konyakot – mosolygott rá Max. Annyira vonzóan tudott mosolyogni. A szemei
összeszűkültek, szája sarka őrjítően felfelé kanyarodott, és hófehér fogai úgy ragyogtak, mint egy
fogkrémreklámban. Anna gyomra bukfencezett egyet a látványtól és a feltörő vágytól. Eddig elég volt
csak leírva látnia a férfi nevét, és azonnal hasonló tüneteket produkált – csoda, hogy most, ennyire
közel Maxhez, szinte remeg a boldogságtól? De vajon ő milyen hatást tett Maxre?

Visszamosolygott a férfira, reményei szerint a rejtelmesség és a lelkesedés épp megfelelő elegyével
az ajkain. Megissza a konyakot, és minden rendben lesz. Az alkohol mindig megnyugtatta és
ellazította, és egy korty után már nem aggódott tovább azon, hogy mi legyen a következő lépése.
Mikor megérkezett az ital, Anna a pohara felett kukucskálva vizslatta Max arcát. Hihetetlenül jóképű
volt – ezt még Chloe is elismerte. Elnyomott egy feltörő sóhajt.

– És most, kislány, hazaviszlek.

– Nagyon jól éreztem magam ma este.



– És még nincs vége – mosolygott Max, Anna gyomra pedig összerándult a vágytól és a félelemmel
vegyes izgalomtól.

– Remélem, tetszik majd a kutyám – felelte.

Max felnevetett.

– Én is.

– Öhm, csak egy pillanatra beugranék még a női mosdóba, mielőtt indulunk – mondta gyorsan Anna.
Azt nyilván nem tehette hozzá, hogy azért, mert ez az utolsó lehetősége arra, hogy megigazítsa a haját
vagy a sminkjét, mielőtt behívja magához a férfit, és nemcsak azért ez az utolsó lehetőség, mert
reményei szerint a belépés utáni második pillanatban már egymás karjaiban lesznek, hanem azért is,
mert otthon, ugye, nincsen tükre.

De nem akarta őt nagyon megvárakoztatni, ezért kisietett a mosdóból, és elindult Maxszel a kocsi felé.

– Szóval – kezdte Max, miután elindultak. – Mikorra is lesz eladható állapotban a házad?

Egek, csak nem kezdi már megint?

– Már mondtam, hogy fogalmam sincs. Még közel sincs kész!

– Ez akár még jól is jöhet. Azon gondolkozom, hogy mik azok, amikkel feltétlenül el kell készülnünk,
mielőtt a barátom beköltözne.

– A terveket már mind elfogadták. Ha most változtatnánk rajta, az rengeteg időbe telne. Mivel, ugye, a
ház műemlékvédelmi oltalom alatt áll – tette hozzá, és érezte, hogy újra kezd pánikba esni. Pár perc,
és Max a saját szemével látja majd, mennyire sehogy sem áll még a házzal.

A férfi oldalra nyúlt, és végigsimított Anna arcán.

– Szerintem felesleges ilyen apróságokon aggódnod. Különben is, alig várom már, hogy a saját
szememmel láthassam.

– Már említettem, ugye, hogy a ház még messze nincs kész? – suttogta erőtlenül Anna, miután
leparkoltak, és elvezette Maxet a többi sötétben szendergő ház előtt a sajátja felé.

– Úgy nagyjából ezerszer – felelte Max, és belekarolt.

Anna hálásan nekidőlt: nem volt részeg, de ezekben a csizmákban józanul is kihívás lett volna járni,
nemhogy egy üveg pezsgő után.

– Csak szeretnélek megkímélni attól, hogy sokkot kapjál – mondta. – Úgy értem, semmi otthonos
nincs még benne, és Caroline is hatalmas…

Sorolta a rengeteg kifogást egészen addig, amíg az ajtó elé nem értek. Ekkor Max rövidre zárta a
beszélgetést:



– Tedd meg, hogy befogod végre, édesem.

Anna ezt furcsamód rendkívül szexinek találta, és kuncogni kezdett. Felnézett a férfira, és nem tudta,
mi következhet most.

De neki nem is kellett tudnia – Max átvette az irányítást. Gyengéden megfogta Anna állát, lehajolt
hozzá, és megcsókolta.

Fantasztikusan csókol, gondolta Anna, és átadta magát az élvezetnek, ahogy a férfi nyelve finoman,
mégis intenzíven felfedezte az ő ajkait, majd végtelenül gyengéd puszit nyomott a szájára –
tökéletesen lezárva a megkomponált csókot.

Anna felmosolygott rá, és eltelt önbizalommal – most, hogy az első lépésen már túl voltak,
gyerekjáték lesz feljutni a hálószobáig. Azt meg majd valahogy megoldják, hogy lépcső, az nincs.

– Menjünk be. Főzök egy jó erős instant kávét.

Ám Max szomorú arccal hátralépett egyet.

– Bár mehetnék, édesem, de az a helyzet, hogy még ma vissza kell érnem Londonba.

Anna azt hitte, nem hall jól.

– Hogy mondod? Biztosan?

– Biztosan.

– De hisz az olyan messze van! Teljesen ki fogsz merülni!

– Ilyenkor este már nincs forgalom, nagyon jól lehet haladni. Éppen ezért gondolom azt, hogy Juliant
nagyon fogja érdekelni ez a befektetési lehetőség. És most – ütögette meg gyengéden Anna arcát –,
légy jó kislány, és majd beszélünk.

Anna becsukta maga mögött az ajtót, miközben egyszerre érzett meglepetést és egy adag
csalódottságot is. Caroline leugrott a kanapéról, odament hozzá, Anna pedig gyengéden morzsolgatni
kezdte a kutya bársonyos füleit.

– Nem kell félned – súgta a kutyának. – Nem fog visszajönni.

Bár iszonyatosan fáradt volt, mégsem tudta rávenni magát a lefekvésre, így csinált magának egy forró
csokit, és Caroline mellé kuporodott a kanapéra, amíg elkortyolgatta. Az este összes apró mozzanatát
újrajátszotta a fejében, és azon tűnődött, vajon a határtalan boldogságába miért vegyült bele hirtelen
egy kis kétkedés. Kicsit később, amikor már az ágyában feküdt, úgy gondolta, helye van mindkét
érzésnek – hiszen nem játszotta tökéletesen a szerepét. Szerette volna megnevettetni a férfit, és ez
egyáltalán nem jött össze. Legközelebb már sokkal jobban fog menni minden, legalábbis ebben a
biztos tudatban aludt el.



Tizennegyedik fejezet

A hétfő reggel Annát már korán ébren találta. Vasárnap egész nap csak szöszmötölt, azt viszont
megállás nélkül, hogy egy pillanatra se kalandozzon el a figyelme az előző este – és természetesen
Max – felé, így miután befejezte az utolsó simításokat is a kandallón, a lépcső végső terveivel is
hamar végzett. A mai nap pedig végre elkezdheti rajta a munkát.

Miután megsétáltatta Caroline-t, biciklire pattant, és elindult az építőanyag-kereskedésbe. Egy perc
vesztegetni való ideje sem volt – ha Max barátja tényleg komolyan fontolgatja, hogy megveszi a
házat, akkor annak a lépcsőnek mindenképpen a helyén kell már állnia, ha törik, ha szakad. Emellett
Chloe is volt olyan kedves, hogy felajánlja neki Mike segítségét – márpedig ha Mike valóban szívesen
átjönne segíteni, akkor munkának is kell lennie, amiben segíthet.

Megrendelte a szükséges faanyagot, kitöltötte a papírokat, elintézték a fizetést, majd megkérdezte,
mikorra várhatja a kiszállítást.

– Attól tartok, a kiszállítónk a héten nem fog dolgozni. Eltört a bokája. Ha mindenképpen a kiszállítás
mellett dönt, legkorábban jövő hétre tudjuk bevállalni, ha sikerül addig helyettest találnunk.

Ez nagyon rosszul hangzott.

– Biztos vagyok benne, hogy sokkal hamarabb sikerül helyettest találniuk, mint egy hét, nem?

A barna overallos férfi kedvesen megrázta a fejét.

– A legtöbb ember maga viszi el tőlünk a megrendelt árut.

– Csak nincs valami baj?

Rob Hunter mély dörmögése éppen a háta mögött hangzott fel, és ettől Anna ugrott egyet ijedtében.

– Jaj, szia! Mit csinálsz te itt egy ilyen szép hétfő reggelen?

Rob elmosolyodott.

– Feltételezem, nagyjából ugyanazt, mint te. Rugalmas munkaidőben dolgozom – felelte a fel nem
tett, de Anna tekintetében csillogó nyilvánvaló kérdésre válaszul. – Szóval, csak nincs valami baj? –
ismételte.

– Az ifjú hölgy azt szeretné, ha minél hamarabb kiszállítanánk hozzá a faanyagot, de a sofőrünk
kidőlt.

Rob incselkedő tekintettel fordult Anna felé.

– És miért van szükséged a kiszállíttatásra?

– Hát azért, mert… – Anna kezdte igen-igen kínosan érezni magát. Egyszer már sikerült



elmismásolnia ezt a kocsikérdést Rob előtt, és remélte, hogy többet nem kerül szóba a téma. Semmi
kedve nem volt belemerülni ebbe a beszélgetésbe. – Mert van! – vágta ki magát védekező hangon.

– Miért nem viszed el te magad? Olyan sok fára van szükséged? Mennyit rendelt?

– Csak néhány hosszabb darabot – felelte az eladó.

– Csak néhányat? Azt biztos sikerül valahogy berakni a kocsiba, csak ügyeskedni kell egy kicsit. Ha
gondolod, szívesen segítek kivinni és kitalálni, hogyan férne be.

– Nem hinném, de köszönöm – mondta Anna, és zavarában felnevetett.

– Miért? Ennyire kicsi a kocsid? Milyen típus?

Hát ez egyre jobb lesz.

– Bicikli típus – felelte Anna, amennyire nyugodtan csak tudta.

– Hogy mondod?

– Nincs kocsim. Biciklim van. Ezek után kell még tovább magyaráznom, hogy miért lenne szükségem
a kiszállításra? – Tessék, kimondta. Most már nevethet rajta a férfi, amennyit csak akar – mert hogy
akarni fog, az nem is kérdés.

Rob hosszan, jólesően nevetett. Max sokkal finomabban és rövidebben tette volna, gondolta Anna.

– Úgy érted, eddig is mindent úgy intéztél, úgy újítottad fel a házadat, hogy nem volt kocsid? –
kérdezte Rob, és magasra húzott szemöldökkel meredt Annára.

– Ühüm. Chloe szokott néha kisegíteni fuvarokkal, vagy hívok egy taxit, ha nincs más megoldás.

– Teremtőm, ez hihetetlen. Még szerencse, hogy nekem van egy hatalmas csotrogányom, kitermelt
fákat szoktam vele szállítani, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy beleférnek a deszkáid.

– Ó, nem, köszönöm, semmiképp sem szeretnék neked kellemetlenséget okozni. – Annából ösztönösen
bukott ki ez a mondat, mielőtt átgondolhatta volna az értelmét.

– Miért? – nézett rá döbbenten Rob.

– Mit miért?

– Miért nem szeretnéd, hogy segítsek neked hazavinni a deszkáidat?

– Igen, miért nem? – kérdezte a barna overallos férfi is.

– Mert… mert én egy független nő vagyok. – Nem kellett felnéznie ahhoz, hogy tudja, a két férfi most
kétségbeesett pillantást vált egymással.

– Figyeljen ide, kedvesem – mondta a pult mögött álló férfi, rendkívül türelmes hangon. –



Magácskának arra lenne szüksége, hogy elszállíttassa a deszkáit, ez a kedves úr pedig felajánlotta,
hogy szívesen segít. Tudom, hogy manapság nem szabad megbízni vadidegen emberekben, és
félelmetesnek tűnhet, hogy be kell ülnie mellé az autójába, de én kezeskedem érte, hogy ez egy
tisztességes, becsületes ember, aki nem fogja magácskát bántani. – Előredőlt, mintha egy nagy titkot
készülne megosztani. – Különben pedig a műemlékeseknél dolgozik.

– Én is tudom – felelte Anna, és érezte, hogy, mint a beszélgetés egyetlen női résztvevőjének, nem sok
kreditet szavaztak meg neki a férfiak. – Nem arról van szó, hogy be merek-e ülni mellé, vagy sem.
Ugyanis itt van a biciklim, és ez el is dönti a kérdést.

– Akkor attól félsz, hogy meglógok a frissen szerzett fadeszkákkal – mondta komolyan Rob, de
tekintetében megjelent a már jól ismert huncut csillogás.

– Attól nem is, de… – Anna még eltökélt volt, és nem szerette volna ilyen könnyen feladni a
küzdelmet.

A barna overallos – a jelek szerint – úgy határozott, hogy ezt a kérdést már ketten is el tudják dönteni,
ezért az orra alatt valamit motyogva otthagyta őket.

– Majd feltesszük a bicajt a kocsi tetejére, a deszkákat pedig a csomagtartóba – nézett Annára Rob,
továbbra is rendkívül incselkedő hangon. – Most mi a baj? Félsz, hogy meglátom, hogy mégiscsak
kiveretted a falat ott, ahol nem lett volna szabad?

Ettől már Anna is elnevette magát.

– Dehogyis! Csak nem szeretek lekötelezett lenni. Különben sem dolgozol ma, ha jól értettem a
rugalmas időbeosztást – felelte, viszonozva az incselkedést –, nem akarhatod a napod azzal tölteni,
hogy deszkákat cipelsz a kedvemért.

– Elképzelni sem tudnék ennél mókásabb programot magamnak mára. Gyerünk, csapassuk fel ezt a
pár lécet a kocsira.

Sokkal könnyebben sikerült bepakolni, mint gondolták volna, bár a deszkák hátul kilógtak, így
kötöttek rá egy kendőt – Mrs. Gordon ellopott törlőkendőjét –, nehogy balesetet okozzanak.

– És most – kérdezte Rob, miközben az alaposan megpakolt kocsit méregette –, hová tegyelek
benneteket?

– Szerintem simán fel tudok ülni a biciklire, csak dobd fel előtte a tetőre, ahogy tervezted – grimaszolt
rá Anna.

Rob visszagrimaszolt rá.

– Ne bolondozz már. Biztosan van jobb megoldás, csak meg kell találjuk.

Végül tényleg sikerült kilogisztikázni a dolgot, és Anna – egy hatalmas zacskó cementtel a lábai közt,
és egy másik zsákkal az ölében – bekászálódott Rob mellé.

– Csak gyorsan be kell még ugranom a boltba újrahasznosított WC-papírért, meg néhány



konyharuháért – vetette oda neki Rob, amikor elindultak.

– Remek.

– Csak vicceltem.

Anna felkuncogott.

– Ez nagyon kedves tőled, köszönöm.

– Igazán nincs mit. Különben is, így legalább lehetőségem lesz ellenőrizni, Caroline életben van-e
még.

Mikor Anna kinyitotta a bejárati ajtót, Caroline olyan erővel robbant ki rajta, s vetette rá magát Robra,
mintha őt szeretné a legjobban a világon. Annát is megszaglászta úgy futólag, de csak miután kiörülte
magát Robnál.

– Próbálom megnevelni, hogy szokjon le erről – mondta Anna ingerülten, miközben Rob gyengéden
lefejtette magáról a kutya már-már ölelő tappancsait. – Most gondolj csak bele, mi történne, ha egy
kisgyereknek rontana így neki? Vagy egy idős asszonynak?

– Valóban iszonyú szokás – ingerelte őt tovább Rob, amitől egyre kényelmetlenebbül érezte magát.

– Szerintem kezdjük el kipakolni a deszkákat – mondta gyorsan. – Vagy esetleg kérsz előbb egy
csésze kávét? – Úgy érezte, illene kicsit vendégmarasztalóbbnak lennie, pláne hogy Rob tesz neki
szívességet.

– Először a legszívesebben körülnéznék.

Anna alig hallhatóan szusszant egyet, és a férfi iránt kibontakozó jóérzése egy kissé megfakult.

– Ne aggódj, nem kémkedni jöttem – magyarázta Rob, amikor meglátta Anna arckifejezését. – De ha
most megengeded, hogy körülnézzek, azzal jelentős mennyiségű időt spórolhatunk meg.

– Ez esetben én gyorsan lelépek, és felteszem a vizet forrni – válaszolta Anna a lehető leghivatalosabb
hangján. – És majd akkor isszuk meg a kávét, ha már végeztél. Mit szeretnél látni?

– Először is a fürdőszobát, vagyis jobban mondva a leendő fürdőszobát.

– Rendben, gyere, megmutatom – mondta Anna, és előreindult.

– Gondolom, nem fog hiányozni a létrázás, ha végre elkészülsz majd a lépcsővel – mondta Rob,
miközben követte Annát felfelé a fokokon, egy kissé – sokkal – közelebb a kényelmes távolságnál. –
Hogy haladsz vele?

– Már készítettem kartonból egy sablont, amin Chloe lépcsőjét utánoztam le, és kivágtam az első
lépcsőfokot is, hogy szokjam a dolgot, de abban bízom, sikerül majd végeznem az összessel a héten,
amíg arra várok, hogy meghozzátok a döntést a fürdőszobáról – mondta Anna, és visszafordult Rob
felé. – Ami azt illeti, eléggé kell sietnem. Olyan hamar ki kell tennem a házat a piacra, amilyen hamar



csak lehet.

Rob a homlokát ráncolva nézett rá vissza.

– Hogyhogy? Közel sincs még befejezve.

– Tudom, hogy most pang a piac, de muszáj kihasználnom a lehetőséget, hogy valaki felfigyel egy új
ingatlanra. És ha ez a valaki esetleg megvenné, az adásvétel közben még mindig be tudom fejezni a
végére maradt feladatokat.

– Ezek szerint nem szeretnél majd egy kicsit lakni is benne, mielőtt eladnád?

– Dehogynem. Teljesen beleszerettem a házba és a környékbe, csakhogy…

– Csakhogy? – nézett rá Rob várakozóan.

A férfi tekintete kicsit nyugtalanította Annát, ezért csak ennyit mondott:

– Ahogy említettem már a telefonban is a minap: hamarabb szükségem lesz a pénzre, mint gondoltam
volna – felelte.

Rob bólintott, és úgy tűnt, kielégítőnek tartja a választ.

– Akkor menjünk is, és nézzük meg azt az ominózus fürdőszobát.

Amikor felértek, és Rob körülnézett, elismerően nézett Annára.

– Nos, ez kifejezetten hasonlít a tervekben lerajzoltakra.

– Nem kéne ennyire meglepődnöd, elvégre ez a foglalkozásom. – Miért gondolja azt mindenki, hogy
teljesen alkalmatlan a feladatra?

– Rengetegszer előfordul, hogy megkapjuk a terveket, és az elkészült változat mindenre hasonlít, csak
a tervekre nem. Tehát ne vedd magadra, nem neked szól a meglepettségem, hanem annak, hogy
ennyire jólesően eltérsz az átlagtól. A legtöbben addig feszegetik a határokat, amíg csak lehet.

– Értem – mondta Anna elkomorult arccal, és Max szavai hangzottak fel a fülében. – Attól tartok,
rémesen szabálytisztelő vagyok.

– Nem kell bocsánatot kérned! Ez nagyon jó dolog. Jelen esetben, legalábbis.

– De a legtöbbször inkább butaság. – Elfordult Robtól, és kibámult az ablakon. Ez a legtöbbször
előfordult vele, amikor ebben a szobában járt – annyira szép volt a táj, hogy teljesen bele tudott
feledkezni. A kisvároson túl a hatalmas mezők a mögöttük húzódó hegyláncolatokkal olyan
gyönyörűek voltak, hogy előre belesajdult a szíve, amiért meg kell majd tőlük válnia.

– De miért kell ilyen gyorsan eladnod a házat? Látszik rajtad, hogy éppen az ellenkezőjét szeretnéd. –
Anna mögé lépett, aki nem fordult meg.



Anna úgy érezte, tulajdonképpen nincs értelme eltitkolnia az igazat.

– Az az igazság, hogy amúgy sem engedhettem volna meg magamnak, hogy itt éljek, legfeljebb csak a
felújítás alatt. De nem ez a fő ok, hanem az, hogy vissza kell fizetnem a nővéremtől kapott kölcsönt,
amilyen hamar csak tudom. Valószínűleg jóval kevesebbet kapok majd érte, mintha rendesen
berendezhettem volna, de csak arra lesz időm, hogy a felújítással elkészüljek.

Rob nem felelt azonnal.

– Értem. Azért azt tudd, hogy ezeket a házakat nagyon könnyen el lehet ám adni, van rájuk kereslet.
Tökéletesek egy második otthonnak vagy hétvégi háznak – tette még hozzá.

Anna picit összerázkódott, és szembefordult Robbal.

– Nem tehetek róla, de egyfolytában azok járnak a fejemben, akik valaha megépítették ezt a házat, és
itt éltek, kertészkedtek, sétáltak, szerettek és élvezték ezt a gyönyörű tájat mindennap. Nem bírom
elviselni még a gondolatát sem, hogy idejön majd egy városi nagymenő, aki a vegyesbolt szűk
kínálata miatt fog panaszkodni, és leburkoltat mindent, hogy ne kelljen a zöldségekkel bajlódni. –
Ekkor rádöbbent, hogy akaratlanul is megmutatta a romantikus oldalát, és beharapta az alsó ajkait. –
Persze tudom, hogy az ember igazából nem válogathatja meg, hogy kinek adja el a házat, pláne nem
szólhat bele, hogy azok mit csináljanak majd a kerttel, de nagyon örülnék, ha olyan vevő jelentkezne,
aki azt tervezi, hogy ideköltözik. – Akaratlanul is Max barátja jutott az eszébe, és titokban azt remélte,
hogy ez a Julian már azelőtt letesz a vásárlásról, mielőtt eljönne megnézni a házat.

– Azért azt neked is be kell látnod, hogy egy család számára ez a ház túl pici – mondta kedvesen Rob.

– Tudom – sóhajtott fel Anna. – Fogalmam sincs, hogy Chloe és a családja hogyan férnek el benne.
Három gyerekkel! És azzal a rengeteg cuccal. Én magam is alig férek be, pedig csak Caroline-nal
osztozunk a szobákon, meg esetleg néhány bútorral.

– Néhánnyal, mi? – nevetett Rob. – Viszont ha már Caroline szóba jött: találtál biztonságos helyet,
ahol póráz nélkül elengedheted, hadd futkossa ki magát kedvére?

– Mintha Chloe egyszer említett volna valamit ezzel kapcsolatban, de hogy őszinte legyek, semmi
időm nem volt felfedezni a környéket.

– Ezt nem csodálom, nem egyszerű feladat biciklivel menedzselni egy ekkora kutyát.

– Ne bántsd a kétkerekűeket! Nagyon jó testmozgás!

– Persze hogy az, de egy bizonyos távnál messzebb nem mehetsz két keréken, pláne amikor van egy
kutyád is, akire vigyáznod kell.

Most újra átment volna Szemét Szimatba? Anna sosem tudta, hányadán áll Robbal, valahányszor
beszélgetésbe keveredtek.

– Természetesen sosem jutna eszembe magammal vinni Caroline-t, amikor biciklivel megyek! –
mondta felháborodottan. – Gondolj csak a forgalomra!



– Nem tenne túl jót a szívének, valóban.

Anna elgondolkozott. Aztán észrevette a huncut csillogást Rob szemében. Nos, ha így áll a dolog,
akkor nem fogja hagyni magát.

– Azon gondolkoztam, beszerzek valami utánfutós gyerekkocsit, amit a biciklire szerelhetek, és akkor
tudna ő is velem jönni.

Rob határozottan megrázta a fejét.

– Biztos vagyok benne, hogy nem fogsz találni rá illő sisakot.

– Én pedig biztos vagyok benne, hogy de, ott, ahol hermelinbunda kabátkákat meg drágakövekkel
kirakott pórázt, meg ilyesmiket kínálnak azokban a flancos katalógusokban – mondta Anna, és próbált
nem mosolyogni.

– Rosszul tudod, azoknak kutyalógus a neve.

– Hülye – ütötte meg játékosan Rob karját Anna, mire a férfi rámosolygott.

– Megmondom, mire gondolok: miért nem veszel ki te is egy szabadnapot ma?

– Már miért vennék?

– Ezt is megmondom: szívesen elvinnélek benneteket Caroline-nal egy tisztásra, ami itt van a
közelben, és ráadásul biztonságosan bekerített, sőt: rendszerint tele van nyulakkal, amiket kedvére
hajkurászhatna.

– De én nem szeretném, hogy Caroline nyulakat hajkurásszon! – mondta Anna kissé hangosabban a
kelleténél.

– Márpedig fog, akár szeretnéd, akár nem, de ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül el is kapja majd őket.
Egyszerűen csak hálás lesz, hogy futhat egy nagyot. Gondolom, már jó ideje nem volt rá lehetősége.

A gondolatnak, hogy Caroline-t elviheti egy rendes sétára, nehéz volt ellenállni.

– Nem lenne szabad. Ma szerettem volna elkezdeni a lépcsőt.

Rob nem felelt, csak nézett rá kérdőn. Anna nem tagadhatta, hogy egy kis friss levegő neki is igen
jólesne.

– Másrészről viszont…

– Igen?

– Úgyis szerettem volna egy új fűrészt venni magamnak, de teljesen kiment a fejemből. Elképesztő,
mennyit elhasznál az ember egy felújításon.

– És manapság nem divat már, hogy a régit újraélezzék, inkább újat vesz mindenki.



Anna felnevetett. Nagyon élvezte az incselkedést.

– Különben is gyorsabban halad az ember, ha egy kicsit felfrissült előtte. Megérdemelsz egy kis
pihenőt. És komolyan mondom, rendkívül kíváncsi lennék Caroline mozgására, hogy
megbizonyosodjak róla, valóban nincs szüksége állatorvosra, ha már a gazdája úgysem viszi el őt. –
Rob rágrimaszolt. – Mondjuk most már értem, miért nem sieted el a dolgot.

– Hát igen, még nincs utánfutónk, hogy a sisakról ne is beszéljünk.

Rob elmosolyodott, és a fogai szinte világítottak a borostái között.

– Induljunk.

Anna még hezitált egy kicsit.

– Nem akarlak kényszeríteni, és megértem, ha inkább dolgoznál, de őszintén azt gondolom, hogy
jobban megy majd a munka, ha előtte egy kicsit lazítasz. Tapasztalatból mondom, nekem elhiheted.

Ez eléggé meggyőzően hangzott.

– Rendben.

– Remek. Akkor hozd szépen a kabátod, és Caroline-ét is, aztán indulhatunk is futni egyet.

– Te nem hozod a kutyáidat? – kérdezte Anna, míg másztak lefelé a létrán.

– Majd legközelebb, amikor kicsit több idejük lesz összeszokni. Most elsősorban Caroline-ra lennék
kíváncsi.

A kutya kérés nélkül, azonnal beugrott Rob kocsijába, mintha egész életében ezt csinálta volna. Anna
inkább meg sem szólalt.

– Nagyon fürgék és kecsesek, és hatalmas távolságot képesek megtenni egy lendületből – magyarázta
Rob.

Anna beült előre.

– Kéne vennem egy kocsit, komolyan.

– Tudsz vezetni? – kérdezte Rob, és beindította a motort.

– Fogjuk rá – felelte Anna, míg bekapcsolta a biztonsági övet. – Letettem a jogsit, de akkor vezettem
utoljára. Mivel állandóan a házak kötöttek le, eszembe sem jutott, hogy kocsit kéne vennem. De ez
most megváltozott, Caroline-nak köszönhetően.

Meglepően sokáig tartott az út, de nagyon kellemesen telt. A sövénykerítések és a fák üdén zöldelltek,
és szinte látszott rajtuk, mennyire várják már a nyár érkeztét. Anna csak nézett ki az ablakon, és a
szíve elnehezedett a gondolatra, hogy nyáron talán már messze jár majd innen, és nem fogja látni
teljes pompájában a vidéket.



Miután leparkolták a kocsit, elindultak a tisztás felé, Caroline-t egyelőre pórázon vezetve.

– Ez nem egy sima tisztás, ez egy hatalmas mező, és milyen meredek! – mondta Anna, amikor elérték
a kerítést.

Rob felnevetett.

– Egy kicsit valóban lejt. Az egyik barátomé. Megengedi, hogy kihozzam ide a kutyákat rohangálni,
persze csak ha nincs tele kitermelt fatörzsekkel. Szerencsére most a másik erdőben dolgoznak.

Kis, erdős területek húzódtak meg egymás mellett, mindegyik előtt egy-egy zöldellő mezővel.
Bármerre nézett az ember, mindenfelé gyönyörű volt a táj.

– Tökéletes hely egy piknikre, ha egy kicsit melegebb az idő – mondta Anna. – Nem is tudom, vajon
Chloe tudja-e, mennyire szép itt minden.

– Majd elmesélheted neki.

Amint beléptek a kapun, Anna lehajolt, hogy kikapcsolja Caroline pórázát.

– Előbb, szerintem, vedd le a kabátját – mondta neki Rob.

– Miért? Meg fog fázni.

– Mert ha nekiiramodik, könnyen belegabalyodhat a lába – magyarázta türelmesen Rob. – De ha csak
álldogál majd mellettünk, azonnal visszaadjuk rá, és csak sétálunk egyet.

Ám a sétára nem került sor. Amint lekerült róla a póráz, Caroline szaglászott egyet, majd hirtelen
észrevett egy nyulat, és már ott sem volt. Pazar látvány volt, ahogy száguldani kezdett: a lábai szinte
nem is érintették a földet, néha komolyan úgy tűnt, mintha csak repülne a levegőben. De a vágta nem
tartott sokáig. A nyúl már megszokta, hogy időről időre megkergeti egy-egy lelkes agár, és rövid úton
bemenekült egy üregbe. Caroline-nak esélye sem volt őt elkapni, így gyorsan megfordult, és
visszaügetett Annáékhoz, akik alaposan megsimogatták és megdicsérgették őt.

– Tyű – nyögte Anna. – Ez valami egészen elképesztő volt. Most már értem, miért csodálja mindenki
az agarak mozgását; ezt szavakkal nem lehet leírni. De azért remélem, nem húzta meg semmijét, nincs
hozzászokva az ekkora rohanásokhoz.

– Semmi baja – mondta Rob, miután szakértő mozdulatokkal végigsimított a kutya lábain. – És
valóban nem mindennapi látvány, amikor nekiindulnak. De be kell valljam, még ennél is sokkal
érdekesebb, amikor versenyeznek egymással. Majd egyszer, ha az én kutyáim is itt lesznek,
megmutatom. Csak annyit mondok, érthető, hogy az emberek teljesen be tudnak zsongani egy-egy
hivatalos agárversenyen. Fogjam a kezed, míg lesétálunk a lejtőn?

– Dehogyis! Évek óta elboldogulok egymagam is séta közben, köszönöm – mondta Anna gyorsan,
majd előreindult.

A dolog azonban nehezebbnek bizonyult, mint gondolta volna, mert a csizmái elképesztő módon
csúsztak. Hogy elterelje a figyelmet a botladozásáról, bedobott egy témát:



– Szerinted meg tudnám neki tanítani, hogy visszahozza az eldobott botot? Megspórolná nekem a
nyúltenyésztést, és lehet, hogy találnék a közelben egy parkot, ahol játszhatunk.

– Nem valószínű. Gondolom, egyszer-kétszer visszahozná, azért, hogy a kedvedben járjon, de a
kutyáknak is megvan a maguk akarata. – Rob olyan könnyedén jött lefelé a meredek, köves lejtőn,
mintha mindennap erre járna. Nem is kellett a lába elé néznie.

Anna, aki rendkívül városinak és idétlennek érezte a lassú, óvatos lépteit, hogy egyenesen tudjon
menni, kinézett egy szederbokrot a lejtő alján irányzéknak. Ám így nem nézett a lábai elé, és
megbotlott, de Rob még éppen idejében elkapta őt. Anna női megérzése azt súgta, hogy ha már ilyen
jól összekapaszkodtak, nem is kéne elengednie a biztonságot nyújtó férfikart, és emiatt hajlandó volt a
méltóságát kicsit feláldozni. Elvégre mégiscsak jobb, ha mindketten elesnek, mint ha csak egyedül ő
csúszna el.

Hirtelen Max képe jelent meg a lelki szemei előtt – ami eleve furcsa volt, hiszen az volt a jellemző,
hogy állandóan rá gondol –, és Anna azon tűnődött, vajon a férfi hogy boldogulna ezen a terepen.
Nem, elképzelhetetlennek tartotta, hogy Max hosszú sétákra indulna vele és a kutyával. De még
rövidekre se nagyon. Ő annyira városi volt, hogy a vidéki tájban el sem tudta őt képzelni. Legalábbis
eddigi tapasztalatai ezt mutatták. Vajon ő képes lenne visszaköltözni Londonba, ha arra kerülne a sor?
De ekkor elfogta az érzés, hogy hiába szereti végtelenül Maxet, és hiába tenne meg bármit a kedvéért,
biztos benne, hogy a férfi sosem kérné meg a kezét, és azt sem akarná, hogy költözzenek össze. Az ő
érzései, nagyon valószínű, csak futóak lesznek – elvégre miért is állapodna meg egy ennyire
kifinomult és nagyvilági férfi egy szakadt fiatal lány mellett, aki a megélhetésért házakat újít fel? Ez a
kapcsolat csakis könnyekkel végződhet – Anna könnyeivel –, ám ettől csak még eltökéltebb lett, hogy
legalább kiélvezi a helyzetet, ameddig csak lehet.

Mikor leértek a lejtő aljára, Anna elengedte Robot. Nem akart túl rámenősnek tűnni; elvégre független
és önálló nő volt. Caroline ott ügetett körülöttük, a földet szaglászta, és szemmel láthatólag kirobbant
az energiától. Rob a jelek szerint elmerült a gondolataiban.

Anna sétálni kezdett, és azon tűnődött, vajon mihez kezd majd Caroline-nal, ha Max mégiscsak
meglepetésszerűen megkéri őt, hogy költözzön fel hozzá a városba. Ott is vannak parkok, persze, de
azok mindig tömve vannak ölebekkel meg mókusokkal, meg minden egyébbel, amit egy városi
kutyának illetlenség üldözőbe vennie. De az is tény, hogy Caroline a jelek szerint nem hiányolta
különösebben a futást. Ám most, hogy kiszabadulhatott, és látszott rajta, hogy mennyire élvezte ezt,
Annát nem vitte volna rá a lélek, hogy a futás örömétől megfossza őt.

Amíg ezeken gondolkodott, elfelejtett a lába elé nézni, belelépett egy saras gödörbe, és teljes
hosszában elvágódott a sárban.

– Jól vagy? – ugrott oda Rob, aki eddig egy lyukféleséget vizsgált a kerítésen.

– Jól leszek – felelte Anna –, ha megkönyörülsz rajtam, és nem nevetsz ki. – Ám amint kimondta,
tudta, hogy a kérését nem lehet teljesíteni, hiszen ő maga kezdett el nevetni, de olyan nagyon, hogy
még a könnye is kicsordult. Rob odanyújtotta neki a kezét, hogy felhúzza őt a földről. Látszott rajta,
hogy igyekszik leküzdeni a nevetést, és Anna roppantmód hálás volt neki emiatt. Összekapaszkodtak,
ám mivel az ő keze csúszós volt a sártól, annak rendje és módja szerint visszahuppant a földre. Ezúttal
még az arca is olyan lett. Megpróbált magától felállni, ám ez sem jött össze. A lábai állandóan



kicsúsztak alóla. Bár a dolog annyira vicces volt, hogy szinte levegőt sem kapott a nagy nevetéstől,
azért átfutott a fején a gondolat, hogy mi van, ha sosem sikerül innen felállnia?!

– Gyere csak – mondta Rob, de csak a tekintete nevetett. Anna mögé lépett, megfogta őt a hónaljánál,
talpra rántotta, egyúttal pedig ő maga is tiszta sár lett Anna ruháitól.

– Jaj, nézd, mit tettem. Ne haragudj! – Megpróbált odahajolni Robhoz, hogy letörölje a ruháját, de a
mozdulattól újra megcsúszott. – Azt hiszem, jobb, ha meg sem mozdulok. Nem bízom a lábaimban.

– Abban, gondolom, megegyezhetünk, hogy ez a csizma nem alkalmas a kirándulásra. Szükséged
lenne valami masszívabbra, vagy egy bakancsra. Kis tápos – tette még hozzá.

– Általában nem szoktam ám elesni, nehogy azt hidd – felelte öntudatosan Anna. – De az is igaz, hogy
ez a terep azért kissé szokatlan. És hogy mersz engem táposnak hívni?!

Rob sokatmondóan rázta meg a fejét, és próbált nem mosolyogni.

– Ha valóban közénk, vidékiek közé akarsz tartozni, nem árt, ha hozzászoksz a sárhoz.

Anna rámosolygott.

– Lehet, hogy már nem sokáig leszek vidéki – felelte szomorkásan. Nem tetszett neki ez a gondolat.

– A következő házat is veheted vidéken, ha már el kell költöznöd a mostaniból – mondta Rob, majd
gyengéden Annába karolt, ahogy visszaindultak felfelé. Anna hálásan karolt belé. Együtt sétáltak,
összekapaszkodva, mint két nyugdíjas.

Amikor végre elérték a domb tetejét, Rob elengedte őt.

– Menj csak. Most már nem eshet bajod – mondta.

– Valóban, de tiszta sár vagyok. És te is – tette hozzá. – Mint két gyagyás.

– Milyen?

– Chloe gyerekei, ha itt lennének, ezt mondanák. Gyagyás. K betűk helyett.

Rob felnevetett.

– Indulás. Menjünk haza. Át kéne öltöznöd.

Összeszedték Caroline-t, aki meglepően szófogadóan ugrott be ismét a kocsiba, de előtte még ráadták
a kabátját, hogy meg ne fázzon. Az is kellemesen saras lett az eséstől, de a sár – állapította meg Anna
– egy kutyának nem is áll olyan rosszul. Azt meg csak remélni tudom, hogy én nem nézek ki
borzalmasan tőle. Eszébe jutott, milyen érzés lenne, ha Max így látná őt: tetőtől talpig sárosan. Majd
arra a véleményre jutott, hogy ez – éppúgy, mint a kezeslábasos-pókhálós verzió – nem lehet opció.

Már jó ideje úton voltak, amikor Anna rádöbbent: nem a háza felé mennek.



– Nem a másik irányba kellene mennünk? – kérdezte gyorsan. – Egyáltalán nem ismerős ez a környék.

– Mert nem hozzád megyünk, hanem hozzám. Remélem, szereted a kutyákat – mondta Rob, és
rákanyarodott egy szűk útra.

– De én nem… – kezdte Anna, mielőtt átgondolhatta volna, milyen kifogást hozhatna fel anélkül, hogy
túl udvariatlan lenne.

– Van otthon mosógéped? – kérdezte Rob, noha tisztában volt a válasszal. – Nálam van. És vannak
tiszta ruháim is, amiket szívesen kölcsönadok. Különben is megérkeztünk. Először Caroline-t
engedem ki, és ha már megszokott itt, akkor találkozhat az enyéimmel. Itt kint talán nem lesz belőle
gond. Nem szokta őket zavarni egy idegen kutya.

Rob háza valaha egy farmhoz tartozhatott, most már azonban csak erdő vette körül. Nagyon arányosan
megépített, de alapos felújításra szoruló ház volt. Anna rádöbbent, hogy Rob nem élhet itt régóta,
különben biztos nem hagyta volna, hogy a vakolat ennyire leperegjen, az ablakkeretek korhadni
kezdjenek, és a melléképületeket sem hagyta volna összedőlni.

A férfi kinyitotta a bejárati ajtót, és bekiabált rajta. Három hatalmas agár rontott ki onnan, hogy
üdvözölje őt. Aztán, amint meglátták Caroline-t, odaügettek hozzá, és kölcsönös szaglászásba kezdtek,
majd amikor ezzel végeztek, újra Robra vetették magukat. Annát csak egy felületes szippantásra
méltatták.

– Vajon hagyják majd bejönni Caroline-t a házba? Nem szeretném, ha itt kéne álldogálnia a kocsi
mellett, amíg végzünk. Még megfázna nekem – tette hozzá aggodalmas hangon.

– Nem lesz gond. De ha esetleg mégis ellenkeznének, van egy üres szobám, oda bezárom őket,
Caroline pedig bejöhet velünk a konyhába.

Anna elkezdett kibújni a csizmáiból.

– Ne vacakolj vele – mondta Rob. – Nincs sehol szőnyeg, amit összekoszolhatnál, ellenben hideg a
kőpadló, és nem lenne jó, ha felfáznál a zokniban.

Bevezette őt egy kis, szögletes alapterületű előszobába, ahonnan további ajtók nyíltak minden irányba.

– Kerülj beljebb.

– Valahogy rendkívül faragatlan dolognak tűnik ennyire sárosan bejönni egy idegen házba – mondta
Anna, és követte Robot a konyhába.

– Majd felmosok, és újra csillogni fog minden. Ne aggódj. Gyere, melegedj meg egy kicsit.

A konyha olyan volt, mint amilyenről minden belsőépítész álmodik. Anna nem tehetett róla, de a
látványtól hatalmas sóhaj szakadt ki belőle. A szoba tele volt különlegességekkel; a hosszú, tömörfa
ebédlőasztaltól kezdve a mélybordó, modern tűzhelyig. Rob odalépett, és felemelte a fedőt egy
lábasról.

– Ez rendben van. Még nem főtte el a levét teljesen – mondta.



– Szuper. De mi az? – Bármi is legyen, remek illata volt.

– Leves. Kérsz egy kicsit?

A gondolat, hogy forró és tápláló leves melegítse át, egyszerre volt varázslatos és rendkívül vonzó
javaslat, ráadásul Anna rádöbbent, hogy a szokatlanul friss levegőtől eléggé megéhezett.

– Ó, igen. Egy kis leves nagyon jólesne. Persze, csak ha jut.

Rob bólintott, mire Anna kihúzott egy széket az asztal mellől, és leült. Caroline odaült mellé, hogy
fejét Anna térdén pihentesse; így próbálta elhitetni, hogy ő egy kis testű kutya, és nem egy kifejlett
agár.

– Gyönyörű ez a tűzhely – mondta Anna.

– Szerintem is – felelte Rob, és nekidőlt, hogy egy kicsit átmelegedjen. – De miután megvettem,
szinte semmi másra nem is maradt pénzem.

– A ház éppen felújítás alatt van, jól látom? – tette fel a kérdést Anna, majd eszébe jutott, hogy ezt
talán nem lett volna szabad észrevennie. De késő bánat volt, ráadásul gondolatban már szakmázott:
burkolatokon gondolkozott, a kertet rendezte be, és azon tűnődött, vajon a felújított melléképületet
mire lehetne használni.

– Te ne látnád jól? Ami azt illeti, csak úgy nyeli a pénzt, de beleszerettem. Érthető, nem? – kérdezte.

– Én is beleszerettem a saját házamba. Pontosan tudtam, milyen sok feladat vár még vele majd rám,
de egyszerűen képtelen voltam neki ellenállni. Ráadásul meseszerűen olcsó is volt.

– Mennyi? – kérdezte Rob, Anna pedig elmondta. Ám a férfi ahelyett, hogy gratulált volna a jó
vételhez, elszörnyülködve hőkölt hátra. – Egek ura, micsoda rablás!

Anna megrázta a fejét.

– Nem igazán, pláne, ha a londoni piaci árakat veszed alapul. Ráadásul rendkívül közel is van a
fővároshoz. Bár ezek után attól kell tartanom, én túl sokat fogok kérni érte. Azt hiszem, megszoktam
már a fenti árakat. De az a ház amúgy is minden pénzt megér. Egy kis ékszerdoboz.

– Ne aggódj, csak lesz majd egy londoni pojáca, aki hajlandó ennyi pénzt kiperkálni érte, mint ahogy
egyesek már megtették – nevetett fel Rob.

– És remélem, ő sem fog sokat vacillálni rajta – tette hozzá csípősen Anna.

– Vedd csak le a kabátodat, majd ideakasztom a tűzhely fölé, akkor hamarabb megszárad. Mit
szeretnél előbb? A forró levest, vagy a forró fürdőt és ruhacserét? – kérdezte Rob, miközben átvette a
kabátot.

Anna lelki szemei előtt megjelent, ahogy a jó forró vízzel mossa le magáról a sarat, és döntött.

– Addig előkeresek neked valami kölcsönruhát. Kicsit fel kell majd hajtanod a szárát, de szerintem



nem lesz túl nagy.

– Nincs rá szükség, köszönöm. Majd visszaveszem a sajátomat. – A gondolat, hogy Rob ruháiba kéne
belebújnia, kissé túl intimusnak tűnt – ahogy Chloe fogalmazott volna –, pedig tudta, hogy a férfi csak
kedves szeretne lenni.

– Ne bolondozz már. Gyorsan bedobom a tieidet a mosógépbe, és majd holnap beugrok velük, ha már
megszáradtak.

– Nem moshatod ki a ruháimat!

– Miért, akkor ki fogja ezt megtenni?

– Öhm… majd Chloét megkérem, hadd használjam az övékét. Meg szokta engedni.

– Használd nyugodtan az enyémet is. Most úgyis üres, ráadásul felelősnek is érzem magam a
történtekért.

– Miért? Nem te löktél bele a sárba!

Rob elmosolyodott.

– Valóban nem, de nem lett volna szabad hagynom, hogy szabadon garázdálkodj a lejtő alján. Végig
belém kellett volna karolnod, én pedig elengedtelek.

– Ezt most úgy mondod, mintha egy öreg anyóka lennék, akit egy pillanatra sem szabad egyedül
hagyni!

Rob most már nevetett.

– Tény, hogy az nem vagy; de jó hegyi kecske sem lennél ilyen faramuci csizmában!

Ettől már Annának is mosolyognia kellett.

– Tudom, és majd beszerzek egy normális túracipőt, vagy legalább egy jóféle csizmát, ami a bokámat
is fogja. Jelenleg csak ez az egy cipőm van, és mindenhez ezt hordom.

Rob rákacsintott.

– Valahogy nem is tudnálak magas sarkúban elképzelni.

Anna felnevetett.

– Pedig meg lennél lepve. Most pedig, ha még mindig áll a forró fürdős-tiszta ruhás javaslatod, élnék
vele. Jó lenne végre kivakarnom magam ezekből a sáros göncökből.



Tizenötödik fejezet

Anna szinte bűntudatot érzett, amikor beleereszkedett a forró vízzel teli kádba. Szokatlan volt, hogy
ennyi ideje van a fürdésre – Chloénál nagyjából két perc alatt illett végeznie, hogy mindenkire sor
kerülhessen, és meleg víz is maradjon. Itt a kád is szokatlanul hosszú volt: ha kinyújtózkodott, szinte
csak a lábujjaival érte el a végét. Míg ezt próbálgatta, a haja kicsit vizes lett, így gondolt egyet, és
inkább megmosta az egészet. A kád szélén egy üveg babasampon állt – feltételezte, hogy Rob nem
haragszik majd, ha használ belőle egy kicsit. Míg kinyomott a kezébe egy adagot, elmosolyodott: nem
gondolta volna, hogy a Szemét Szimat ilyet használ.

De be kellett látnia, hogy a férfinak tagadhatatlanul van egy gyengéd oldala. Látszik rajta, hogy
igyekszik keményen fellépni, ha a kutyáiról van szó – szigorúan neveli őket, és még a látszatát is
szeretné elkerülni annak, hogy esetleg elkényezteti őket, ám míg a hálószobája küszöbén álldogált, és
várta, hogy Rob előkeressen neki néhány száraz, tiszta ruhát, Anna kiszúrt néhány kutya alakú
gyűrődést az ágytakarón, és itt-ott egész tisztán kivehető kutyalábnyomokat is lehetett látni.

A férfi átnyújtott neki egy régi kordnadrágot, egy pólót, ami a sok mosástól úgy kibolyhosodott, hogy
puhább volt, mint új korában lehetett, és egy pulcsit – kasmírt, az oldalán ujjnyi lyukakkal. Ha az
öltözködést vesszük, Rob Hunter és ő tökéletesen összeillenek, állapította meg Anna, nem úgy, mint
Maxszel. Gyorsan elhessegette ezt a gondolatot, míg átvette a ruhákat a férfitól, aki a ruhakupac
tetejére csapott még egy tiszta törülközőt is.

– Le vagyok nyűgözve, hogy van tiszta törülköződ – törte meg a kínos csendben töltött pár pillanatot
Anna.

– Van takarítónőm. Megszállott ellensége a kutyaszőrnek, de lássuk be, ebben a csatában vesztésre áll.
Így azzal vigasztalódik, hogy az ágyneműs szekrényben katonás rendet tart. Ez nekem hatalmas öröm.

Anna elmosolyodott. Ezt meg tudta érteni. Nála jelenleg két fekete nejlonszatyor adott otthont
mindenféle ruha- és ágyneműnek: az egyikben a tisztákat tartotta, a másikban a koszosakat. Papíron
megrajzolta már a tökéletes gardróbszekrényt, de még nem jutott el odáig, hogy meg is építse.

– Akkor én most megyek, és megfürdöm.

Mikor végzett, Robot a konyhában találta. Anna a vizes haján turbánba tekerte a törülközőt, a nadrág
szárát pedig jó párszor visszahajtotta a derekánál és a bokájánál is. Mezítláb álldogált a szobában.

Rob végignézett rajta, és tekintete Anna lábainál állt meg. Anna is odanézett – a hatalmas nadrág alatt
kifejezetten picinek és védtelennek nézhetett ki, ráadásul lábujjait a talpa alá görbítette.

– Hozok neked zoknit – mondta Rob.

Anna meglátta a kabátját az egyik szék hátulján – mostanra már biztosan megszáradt. A tűzhelyhez
ment, és nekidőlt. Kinézett az ablakon, és azon gondolkozott, vajon Rob miért nem metszi vissza a
bokrot, ami szinte teljesen eltakarta a kilátást. Mikor a férfi visszaért a zoknival, meg is kérdezte tőle.



– Többről van itt szó, mint egyszerű metszésről – felelte Rob. – Nemcsak látni nem lehet tőle, de a
falnak sem tesz jót. Már rajta van a listámon, hogy kezdjek vele valamit.

– Annyi munkát ad egy ilyen öreg ház, hogy az ember sosem ér a végére, nem? – kérdezte Anna, és
közben belebújt a jó meleg, kötött zoknikba. Jólesett, hogy nem a hideg kövön kell álldogálnia. – De
még így is inkább veszek öreget mindenből, mint újat. Ha megtehetem.

– Szeretnél körülnézni? – kérdezte Rob.

Anna boldogan bólintott. Iszonyatosan kíváncsi volt a házra, de magától nem merte volna
megkérdezni – nem akart túl telhetetlennek tűnni.

– Hát, ez itt a konyha, ugye – mondta Rob. – A kőlapokat megtartom. Mindig hideg, és nem célszerű
törékeny dolgokat ráejteni, de akkor is ez illik a házhoz.

– Különben is szabályellenes lenne, ha felszedetnéd, nem? – nézett rá incselkedve Anna. Rob
megrázta a fejét.

– Nem áll műemlékvédelmi oltalom alatt. Úgy kéne lennie, de mégsem. Ez volt az egyik döntő érv,
amiért végül úgy döntöttem, hogy megveszem – huncutul Annára mosolygott. – Iszonyatosan sok
hercehurcával jár, ha az ember olyan házat próbál felújítani.

– Mit nem mondasz.

– Természetesen ettől függetlenül mindent rendben szeretnék majd csinálni, és a lehető legízlésesebb
módon, a ház korához illően. De amúgy nem vonatkoznak rám a szabályok, és ez hatalmas
szabadságot ad.

Anna felsóhajtott, és inkább bele sem gondolt, hogy az ő keze mennyire meg van kötve.

– Inkább menjünk tovább, hogy megmutathasd, mi van még.

– Csak lehúzom a levest a tűzről. Nem szeretném, hogy kifusson.

Kiértek a hatalmas előszobába, ahol Anna járt már. Egy antik kanapé állt az egyik sarokban, rajta Rob
valamelyik kutyája szunyókált békésen. Három ajtó vezetett ki onnan.

Az első egy kis nappaliba nyílt. A lemenő nap fénye még éppen bevilágított egy kis résen át a
hatalmas ablakokon.

– Reggel kéne látnod, mert olyankor ömlik be itt a fény. Tulajdonképpen konyhának lenne ideális.
Napközben alig süt be, este jön vissza megint egy kicsit.

Anna elragadtatott pillantással nézett körül – micsoda lehetőség lenne, ha berendezhetné!

– Bár megtehetnéd, de szerintem semmiképp se nyúlj hozzá – mondta. – Ha konyha nem is, de
csodálatos reggelizőszoba lehetne.

– Feltéve, ha az ember szívesen cipeli keresztül a házon a sült szalonnát és a tojást evés előtt. Kihűl,



mire ideérsz vele, nem? – Rob átment a szobán, és kikukucskált az ablakon.

– Ha valaha vendégeket fogadnál, vagy nyitsz egy B&B-t{3}, tökéletes lenne ez a szoba arra, hogy itt
szolgáld fel a reggelit. Három asztal simán beférne ide, akár még négy is, és mindenki elmerülhetne a
kert szépségeiben, miközben töri fel a lágy tojást.

Rob felnevetett, és visszafordult.

– Életedben nem voltak még B&B-vendégeid, ugye?

Anna megrázta a fejét.

– Nem, de egyszer kisegítettem nyári munkaként. Tulajdonképpen mókás volt – mondta nosztalgiázó
tekintettel. – Azt hiszem, az a B&B adta meg a löketet a végső döntéshez, hogy belsőépítész legyek.
Az étel finom volt, nagyon jól főztek, és tényleg sokat adtak az alapanyagokra, de a berendezéstől
sírni tudtam volna. És most, hova tovább?

– Ez lenne a hivatalos nappali – nyitott be a következő ajtón Rob. – Még sokkal több zöldet láthat
innen az ember; most éppen, azt hiszem, a jázmin virágzik, és szerintem gyönyörű a szoba.

Anna végignézett az arányosan megtervezett szobán, a két hatalmas ablakon, a kőkandallón, a
bordűrökön.

– Szerintem is! És nézd ezt a padlót! Ez teljesen eredeti, nem? – kérdezte izgatottan.

– Én attól tartok, erre nincs nagy esély. Ez parketta, ami egy kicsit fiatalabb, mint a ház, de attól még
valóban tetszetős. Itt-ott persze borzalmas állapotban van, de ki lehet cserélni.

Anna oldalról rápillantott.

– Nem lenne olcsóbb, ha egyszerűen felszedetnéd az egészet, és aztán laminált padlót tetetnél a
helyére? – ugratta Robot, aki feleletként rágrimaszolt.

– Hm, remek ötlet, a szép parkettát pedig esetleg eltüzelhetném, de ha jobban belegondolok, talán
inkább mégsem.

Anna a franciaablakhoz sétált.

– Ha engem kérdezel, szerintem ez sem korabeli – mondta.

– Szerintem sem, de nagyon ideillő, nem gondolod? – lépett mellé Rob.

– Ó, dehogynem. Egészen pazar. – Anna szakértő szemmel nézett körbe a szobában. Elég nagy méretű,
négyzetes alapterületű helyiség volt, kivéve a franciaablak kiugróját, ahová még egy kanapé is befért
volna a kutyák legnagyobb örömére. Berendezését tekintve amúgy teljesen üres, eltekintve a két
szakadt, régi bőr karosszéktől, és két ötlettelenül odaállított könyvespolctól, melyek nem roskadoztak
a könyvek súlya alatt.

– Egy beépített könyvesszekrény jól nézne itt ki. A padló eléggé egyenetlen, a beépített ilyen



tekintetben is szerencsésebb választás lenne.

– Nem igazán szeretem a beépített szekrényeket. Korlátoznak a szabad berendezkedésben.

– De ha újrarakatod a parkettát, és a könyvesszekrény deszkáit is abból építteted, akkor szinte eltűnne
a falban. – Végigsimított a falon, ahol erre hullani kezdett a vakolat. – Hát, ez nincs túl jó állapotban.

– Minden rendben van vele, köszönöm szépen! A többiben egyébként lehet, hogy igazad van. Amúgy
is elég sok könyvet halmoztam fel, legalább lenne nekik hely – felelte Rob, és végigfuttatta az ujjait
az egyik polcon.

– Szerintem szép lenne. Szívesen segítek, de előbb nyilván befejezném a saját házamat, és persze csak
akkor szólok bele, ha szeretnéd – tette hozzá gyorsan, mert nem akart túl rámenősnek tűnni. – Mindig
is szerettem lakberendezni. Te is azt tervezed, hogy magad csinálsz mindent?

Rob bólintott.

– Vannak munkák, mint mondjuk a villanyvezetékek lefektetése, amiket inkább szakemberre bízok, de
egyébként kezem-lábam ép, amit meg tudok, azt magam csinálom. Persze sosem leszek kész, itt
mindig lesz tennivaló.

Anna lassan bólintott, amíg visszasétáltak a szoba közepére.

– És, amúgy miket szoktál csinálni a szabadnapokon? Úgy értem, ilyenkor, amikor rugalmas az
időbeosztásod. – Ijedten beharapta az ajkát, mert eszébe jutott a nyilvánvaló válasz. – A szakboltban
találkoztunk, úgyhogy biztos a házadon szerettél volna dolgozni! Mi meg rád akaszkodtunk Caroline-
nal, elvittél minket sétálni, megetettél, megfürdettél, és még most sem hagyunk békén, hanem itt
randalírozunk a házadban! Ez rémes – az órájára pillantott –, és nekem is bőven lenne mit csinálnom.

– Tudatos döntés volt részemről, hogy veletek töltsem a napot – mosolygott rá a férfi. – És engem,
veled ellentétben, semmiféle határidő nem szorít.

– Ettől függetlenül, több mint kedves gesztus volt tőled, hogy ránk szántad az idődet. Caroline és én
nagyra értékeljük. Caroline különösen.

– Mert Caroline volt olyan ügyes, és nem esett bele a sárba séta közben – dörmögte az orra alatt
játékosan incselkedve Rob.

Anna rákacsintott.

– Pontosan – mondta, mire Rob grimaszolt egyet.

– Menjünk, együnk egy kis levest. A ház többi részét majd megmutatom máskor.

– Biztosan kopog már a szemed az éhségtől. Ne haragudj, nem is gondoltam rá.

– Hagyd már abba a mentegetőzést. Te talán nem vagy éhes?

– Hm, most, hogy az evésre gondolok, dehogynem – felelte Anna, és nagyokat nyelve követte a férfit a



konyhába.

Csendben ették a levest egy darabig. Ebben a pillanatban kicsit sem vágyott a társaságára, mégis Max
jutott hirtelen Anna eszébe. Rob mellett olyan könnyű volt lazán viccelődni és beszélgetni, gondolta,
Maxszel viszont minden gondolatot kínkeservvel kellett megszülnie. De ez teljesen természetes, hisz
minden kapcsolaton dolgozni kell, nem igaz? Anna letette az asztalra a kanalát.

– Ez a leves egyszerűen isteni volt.

– Az én pótolhatatlan takarítónőm tanított meg, hogyan kell csinálni – magyarázta Rob. – Megfuttatsz
néhány hüvelyest egy serpenyőben vízzel együtt, adsz hozzá hagymát, répát, zellert, vagy bármi más
zöldséget, amit csak a hűtőben találsz, és szép lassú tűzön összefőzöd őket. A vége felé kell még
persze jó pár leveskocka is bele. Általában ő kezdi el, aztán a lekapcsolt tűzhelyen hagyja fedő alatt a
zöldségeket, így amikor hazaérek, pár perc alatt összerottyantom, és kész is.

Anna már épp válaszra nyitotta volna a száját, de gyorsan be is csukta, mert észbe kapott: tudja a
választ, hiszen volt Robnak valaha partnere, aki nem szeretett vidéken élni, és a kutyákért sem
rajongott. Eltűnődött, vajon őrá is ez a sors vár-e majd Max mellett.

– És annak idején egyedül vetted a házat, vagy a…? Ne haragudj, hogy kíváncsiskodom, csak… –
zavartan elhallgatott, és azt kívánta, bár bele sem kezdett volna.

– A volt párom nem túl gyakran jött le ide velem – magyarázta Rob. – Valamiért nem élvezte, hogy
egy építési területen kell laknia.

– Nem hibáztathatod ezért! Én sem rajongok túlságosan a helyzetért, egyszerűen nincs más
választásom. Bár, ha jobban belegondolok – tette hozzá tűnődő hangon –, tulajdonképpen nem biztos,
hogy különösebben zavarna. Persze csak akkor, ha mindennap látnám, hogy a felújítás halad, ráadásul
jó irányba. Nagyon jólesik látni a legapróbb változásokat is. De vannak napok, amikor bármit
megadnék egy normálisan berendezett, elkészült házért – mondta talányos mosollyal. – Mondjuk, ha
abból tervezem a megélhetésemet, hogy időről időre házakat újítok fel, ez nem túl logikus
vágyakozás.

Rob hátradőlt a székében.

– És mi a helyzet veled? Van párod, vagy minek is nevezzem? Ellenkező nemű oldalbordád.

Anna felnevetett, és egy kicsit kényelmetlenül érezte magát. Őszintén azt kívánta, bár sose vetette
volna fel ezt a témát.

– Hát, nem nevezném egyiknek sem. Olyan barátféle. Partner, férfi társ? Londonban él.

Rob egyik szemöldöke a magasba szaladt.

– És attól félsz, hogy esetleg nem szeretne majd vidéken élni?

– Igazából sejtelmem sincs, hogy ő hogyan érez ezzel kapcsolatban – felelte Anna őszintén. – De az
édesanyja itt él Amberfordban.



– Már találkoztál az anyjával? Akkor komoly kapcsolat lehet – mondta könnyednek szánt hangon, ám
mégis úgy tűnt, mintha a beszélgetés iránya egyáltalán nem tetszene neki.

– Hát, találkoztam vele, de Max nem volt ott! Tulajdonképpen fergeteges történet. Chloe és én voltunk
a nyeremények a tombolán. És emiatt ki kellett takarítanunk Mrs. Gordon üvegházát.
Elmondhatatlanul pudvás volt, és amíg mi odabent szorgoskodtunk, egyszer csak Max kocsija gördült
a ház elé! Nem hagyhattam, hogy olyan állapotban lásson.

– Miért nem? – kérdezte Rob, és evett közben egy nagy kanál levest, de a szemét nem vette le
Annáról.

– Mindenhol pókháló borított, koszos-poros voltam, és ráadásul… – mondta, és szemét forgatva nézett
Robra – Mrs. Gordon annyira nagyképű volt, hogy arra nincsenek szavak, de amikor említettem
Maxnek, hogy ott voltam, és találkoztam az anyjával, majdnem a torkára akadt a falat, merthogy
éppen vacsoráztunk, és nem hiszed el, de… – Elhallgatott. Hirtelen rossznak érezte, hogy beavassa
Robot a történtekbe, miszerint Max egyáltalán nem találta viccesnek ezt a pókháló borította
találkozót. – Mindegy, nem érdekes.

– Egyél még egy kis kenyeret. – Úgy tűnt, Rob sem bánná túlzottan, ha témát váltanának.

Anna elvett még egy szeletet a barna kenyérből, amit Rob kifejezetten szabályos kockákra vágott fel.

– Nehogy azt mondd, hogy a kenyeret is te sütötted – mondta, és örült neki, hogy biztonságos témát
találtak.

– Tudok kenyeret sütni, de ezt nem én követtem el. Sajnos mostanában nincs már rá időm. Ezt a helyi
pékségben vettem, szerintem nagyon finom.

Amikor mindketten jóllaktak, Anna összegyűjtötte a tányérokat, és a mosogatóhoz vitte őket.

– Hagyd csak, nem kell elmosni, van gépem. Alapellátmány – tette hozzá Anna kérdő tekintetét látva.

– Én már egy kész mosogatótálnak is örülnék – mondta Anna. – Hát, ez nagyon finom volt, köszönöm
szépen. Most viszont lassan indulnék.

– Rendben. Gyorsan adok a kutyáknak is, és aztán hazadoblak – mondta Rob, miközben felállt a
székéből.

Anna az órájára nézett.

– Ilyen korán? Én később szoktam.

– Azért adok most, mert akkor biztos nem felejtem el őket megetetni később.

Anna felnevetett.

– Kizártnak tartom, hogy ne emlékeztetnének. – Követte a férfit a mosókonyhába, ami a jelek szerint
teljesen a kutyák birodalma volt. – Vagy rosszul gondolom?



Rob épp kimérte a napi adagot.

– Nem, de minden erejükkel azon lennének, hogy meggyőzzenek arról: egész nap egy falatot sem
ettek, mert sem én, sem a gonosz szomszéd néni nem törődött velük.

Mikor mindennel végeztek, és Caroline-t is betessékelték a kocsiba – aki most, hogy ennyi kutyától
kellett elválnia, sokkal kevésbé mutatott hajlandóságot a beszállásra, mint délelőtt –, elindultak.

– Nagyon szép nap volt – mondta Anna. – Általában gyötör a bűntudat, ha nem a felújítással
foglalkozom, de most valahogy nem tört rám ez az érzés. Biztos azért, mert tényleg jó volt kicsit
kimozdulni. – Csak most vált nyilvánvalóvá számára is, ahogy kimondta hangosan. – Olyan
kipihentnek érzem magam.

– Gondolod, hogy sikerül majd Chloét elnavigálnod a mezőhöz? – kérdezte Rob. – Bármikor
nyugodtan használhatod, persze csak, ha nincs rajta egy rakat kitermelt fatörzs.

– Biztos, hogy nem. Ha navigálnom kell, meg vagyok lőve. Sosem ment. Pont ezért szeretek inkább
biciklivel menni. Ott szabadon lehet hibázni, mert az ember csak lehúzódik, és rengeteg ideje van újra
átgondolni az útvonalat.

Felnevettek, majd az út hátralévő részét barátságos csendben tették meg, ami egyáltalán nem volt
kellemetlen, sőt.

– Hát, nagyon köszönöm a mai napot, Anna. Igazán pompásan éreztem magam – mondta Rob,
miközben kinyitotta előtte a kocsi ajtaját.

– Én szintén. Nagyon köszönöm, Rob, hogy ilyen kedves vagy hozzám és Caroline-hoz.

– És még mindig lenne kedved segíteni a nővérem rendezte banzájon? Ha jól tudom, a hónap végén
lesz.

Anna érezte, hogy a kérdésben nagy adag puhatolózás van: Rob tényleg kíváncsi volt, lenne-e kedve
elmenni, mert ha nem, azt is elfogadta volna. Annának azonban nagy kedve volt hozzá.

– Hogyne lenne! És ha nem jön közbe semmi, mindenképp megyek. Már most várom, biztos remek
móka lesz.



Tizenhatodik fejezet

Nagyon jól érezte magát Robbal, meg jót is tett ennyi szabadidő – zárta le magában a kérdést Anna.
Mikor kedden végre sor került rá, hogy hőn szeretett és féltett deszkáit méretre vágja a lépcsőhöz, úgy
érezte, hogy kitisztult fejjel és magabiztosan tud nekikezdeni a munkának. És nem csak ezért – boldog
is volt, döbbent rá. Mert igen, a házát mindennél gyorsabban fel kell majd újítania, és igen, hiányozni
fog, hogy a végső simításokra – színek, minták és anyagok kiválasztása és elrendezése, ami a kedvenc
része a munkafolyamatból –, már nem lesz ideje, de a komoly munkát szépen be fogja fejezni.
Mindehhez jött még, hogy volt két jó barátja, Chloe és Rob, akikre mindig számíthatott, és
természetesen Max, a mindene.

De most minden gondolatát elcsendesítette, hogy az előtte álló feladatra tudjon koncentrálni, és
lefektesse az első lépcsőfokot. Jó erősen befogatta a deszkát, hogy ne tudjon kicsúszni, és ceruzával
megjelölte, hol vágja majd el. Mike-tól kölcsönkapott egy kézifűrészt – szeretett volna venni egyet
saját magának is, de tudta, hogy azzal jó sok időt spórolhat meg, ha elfogadja ezt, és nem kell érte
becaplatnia a szakboltba, így boldogan kezdett dolgozni ezzel. Vett egy mély levegőt, és belevágott.

Elöntötte az adrenalinnal vegyes boldogság érzése, és ez a lelkes állapot elég sokáig kitartott. Az
összes kivágott darab tökéletesen hasonlított a mintadeszkához, amikor pedig a tartóoszlophoz
illesztette őket, akkor sem volt gond egyikkel sem. Mikor úgy érezte, megérdemel végre egy kiadós
reggelit, akkor látta csak, hogy már dél is mindjárt elmúlik.

Napokon keresztül dolgozott a lépcsőn, és nem hagyta, hogy bármi is elterelje róla a figyelmét –
kivéve persze Caroline-t, akit időnként elvitt sétálni, illetve amikor néha bekapott pár falatot két
deszka között. Laurával rendszeresen beszéltek telefonon, de sajnos Will még mindig nem talált
munkát. A nap fénypontját Max esti – sőt már-már inkább éjszakai – hívásai jelentették, ám arra
hamar rá kellett jönnie, hogy a férfi figyelmét képtelen két percnél tovább lekötni, ha a lépcsőn
végzett aznapi munkára terelődött a szó.

– Még szerencse, hogy itt van neked Caroline – mondta Chloe, mikor Anna már negyedik napja
dolgozott megállás nélkül a lépcsőn. Még mindig megvolt az a jó szokása, hogy reggelente
bekopogtatott egy nagy bögre kávéval. – Különben egyáltalán nem mozdulnál ki!

– Nagyon szépen köszönöm – hálálkodott Anna, miután belekortyolt a habosra vert kávéba, melynek
tetejére Chloe még kakaóport is szórt. – Remekül haladok! Szinte teljesen kész is van már. Eltekintve
a homokfúvástól és a politúrozástól, természetesen.

– Gyönyörű lett – álmélkodott Chloe, és közelről vizsgálgatta a lépcsőfokokat. – És tökéletes is,
nagyon profi vagy! Minimum egy szabadnap jár ünneplésre, amint elkészülsz vele.

– Egyetértek! Nagyon jólesne – felelte Anna, miközben végigfuttatta az ujját az egyik lépcsőfok
simára csiszolt szélén.

– És Max? Szokott jelentkezni? – kérdezte Chloe közömbös arccal.

Anna szélesen elmosolyodott.



– Ó, igen. Szinte mindennap felhív.

– És amúgy minden rendben van köztetek? Mostanában mintha már nem beszélnél róla állandóan,
mint eddig – puhatolózott tovább Chloe.

– Ó, igen – ismételte Anna nevetve. – Minden a legnagyobb rendben. Nem tagadom, nem azért hív,
hogy megtudja, mit haladtam aznap a lépcsővel, valahogy ez nem különösebben érdekli. De ettől még
hív, mindennap. – Ismét belekortyolt a kávéba, és érezte, ahogy a forró italtól kapott erő szétárad
fáradt tagjaiban. – Ami azt illeti, már akartam is kérdezni: egyik este vállalnád, hogy vigyázol
Caroline-ra? Max meghívott egy kiállításmegnyitóra valami galériába.

– Jól hangzik! És persze hogy vigyázok. Mikor lesz?

– Nem tudom fejből, majd megnézem. De ha esetleg gondot okozna…

– Már hogy a viharba okozna gondot? És mi legyen a program az ünnepi szabadnapon?

Anna kérdő tekintettel nézett fondorlatos barátnőjére.

– Valami azt súgja, te már pontosan tudod, mit fogunk csinálni. – Érezte, hogy Chloéban már
megszületett a terv.

Nem is tévedett: barátnője lelkesen ugrálni kezdett izgalmában.

– Honnan tudtad? És tudom, hogy te is teljesen odáig leszel érte! Mike már vállalta is, hogy vigyáz a
srácokra.

– Szóval, mit forgatsz a fejedben?

– Berendező Bazár a neve, és a Horsecombe House-ban lesz.

– Ami? – kérdezte Anna, miután az utolsó korty kávét is kiitta a bögréjéből.

– Tudod, az a hatalmas és impozáns uradalmi ház, ami itt van a közelben.

Anna nagyot sóhajtott.

– Még mindig nem ismerem eléggé a környéket ahhoz, hogy tudjam, miről beszélsz. Viszont úgy
örülnék neki, ha a következő házat is itt tudnám megvenni a környéken. Szeretném magam itthon
érezni.

– És szeretnél drága barátnőd, Chloe közelében maradni – tette hozzá a drága barátnő.

Anna megölelte Chloét.

– Ezt mondani sem kell, annyira egyértelmű. És mikorra tervezted, hogy elmehetnénk ebbe a bazárba?

– A vasárnap hogy hangzik?



– Azt hiszem, jól, csak gyorsan lecsekkolom, hogy nem a most következő vasárnap lesz-e az a vásár,
amit Rob nővére szervez, amin megígértem, hogy segítek. Bár biztos vagyok benne, hogy ha most
lenne, már hívott volna.

– Akkor csörögj rá most – kapta fel az asztalról Anna mobilját Chloe, és átnyújtotta neki.

– Most?

– Igen! Tudnom kell, hogy számíthatok-e rád vasárnap – erősködött Chloe.

Anna kikereste a telefonkönyvből Rob munkahelyi számát, és csörgetni kezdte. Biztos volt benne,
hogy Chloe azért akar fültanúja lenni a beszélgetésnek, mert még mindig nem tett le arról, hogy
kettejüket összehozza.

Annát magát is meglepte, mennyire izgatottan várja a napot, amikor végre kiszabadulhat szeretett
házikójából, hogy egy kicsit mást is lásson a lassan elkészülő lépcsőn kívül. Nagyon jól haladt a héten,
ráadásul tapasztalatból tudta, hogy mennyivel könnyebben megy a munka, ha előtte egy nap
szabadságon töltekezhet fel az ember. Mondani sem kell, Chloe is nagyon várta már, hogy egy kicsit
elszabaduljon a mindennapi teendők és a srácai mellől.

– Azelőtt mindig szegény fiúkat cibáltam magammal ezekre a rendezvényekre – mesélte Annának,
amíg bekászálódtak a kocsiba. – Általában már két perc után halálra unták magukat, és pénzt
kunyeráltak mindenféle ökörségre.

– És Mike is az ő pártjukon volt, feltételezem.

Chloe bólintott.

– Ráadásul mindent megvett nekik, a legdrágább és legfeleslegesebb játékokkal az élen. Iszonyú sokan
lesznek amúgy, csak szólok, mert vasárnap van, de kit érdekel? Megcsapott a szabadság szele, mint a
kisiskolásokat az első nyári délután melege.

– Pedig csak egy helyi lakberendező bazárra megyünk – próbálta visszafogni Chloét egy kicsit Anna. –
Nem rólunk forog majd a Thelma és Louise második része.

Chloe felnevetett.

– Majd ha gyereked lesz, te is megérted, hogy bármennyire is szereted őket, a külön töltött idő egyre
inkább fokozza ezt az érzést. Reméljük, marad még nekünk szabad parkolóhely.

A helyszínre érve rengeteg sátor fogadta őket, s mindegyik előtt fürtökben lógtak az emberek.

– Hála legyen az égnek a mobiltelefonért! – kiáltott fel Chloe. – Máskülönben hogyan találnánk itt
meg egymást, ha elvesznénk? Valahányszor a srácokkal jöttünk ki, matricán a kabátjukra ragasztottam
a telefonszámomat.

– Most már világos, mit értettél az ökörségen – dünnyögte Anna, miközben egy malac formájú
tejeskancsót nézegetett. – Egy malacnak mi köze a tejhez? Na, mindegy. Merre menjünk?



– Nekem kéne egy új pénztárca – vágta rá Chloe, és a szeme csillogásán látszott, hogy már-már egy
boldogságterápiával ér fel nála az, hogy itt lehet. – Meg egy magas házilétra, és egy új ágynak is
örülnék. Te?

– Én nem vágyom különösebben semmire, csak ötletet jöttem gyűjteni – nézett körül Anna a színes
forgatagban. – Szerintem váljunk ketté, vagy, jesszusom, Chloe, oda süss! Ezt nevezem én ágynak!

– Ja, nyugdíjasoknak – vágta rá méltatlankodva Chloe.

– Bolondokat beszélsz! Igen, a barátnőm feltétlenül szeretné kipróbálni – fordult Anna a fiatal
eladófiúhoz. – Gyerünk, Chloe. Tessék szépen ráfeküdni.

Nem lehet túl kényelmes, gondolta Anna, amíg elnézte, ahogy Chloe izeg-mozog, forog, fordul
jobbra-balra, felül és hátradől, míg végül véletlenül lecsúszott az ágy egyik oldalán.

– Tulajdonképpen nem is annyira kényelmetlen – pattant fel vörösre gyúlt arccal Chloe, majd elvette a
felé nyújtott névjegyet, és a táskájába gyűrte. – Mondjuk, eszembe sem jutna megvenni. De attól még
rendben volt. A fiúknak egy szót se a történtekről!

– Hogy gondolod? Eszembe sem jutna elmesélni, azt is szégyellem, hogy ekkorát nevettem, ne
haragudj. Odanézz! – mutatott előre Anna. – Jakuzzis kád!

Chloe érezte, hogy a bosszú pillanata közeleg.

– Tényleg! Menjünk csak oda! – Belekarolt Annába, és az eladólányhoz húzta, aki több, de inkább
kevesebb sikerrel próbálta felkelteni a sátor előtt elhaladó tömeg figyelmét. – A barátnőm örömmel
kipróbálná a kádat, ha kaphat kölcsön egy fürdőruhát.

– Micsoda? Dehogyis! Csak viccel – próbált menekülni Anna, de Chloe erősen tartotta őt, és
visszahúzta.

– Mikor is fürödtél utoljára? – súgta oda neki halkan, de azért elég hangosan ahhoz, hogy az eladólány
is meghallja.

– Tegnap, és ezt te is pontosan tudod!

– Sziasztok, Tina vagyok – nézett végig a lány Annán, majd eldöntötte, hogy bár a kezei lehetnének
ápoltabbak is, Anna valószínűleg kellőképp tiszta egy bemutatóhoz. – Ha bepattansz a kádba, hogy
segítsd a bemutatónkat, ezt a sok mindent itt mind megkapod ajándékba – mutatott rá széles
mozdulattal egy asztalra Tina, melyen sorban álltak a tusfürdők és egyéb, mosdáshoz és fürdéshez
elengedhetetlen tisztítószerek. Anna eltűnődött, vajon a mozdulat saját-e, vagy betanított.

– Hajrá – lökte meg Annát egy kicsit Chloe. – Nézd, mennyire szuper cuccokat kapsz majd! Ez az
egyik kedvenc márkám amúgy. És mindig is szerettem volna egy olyan sarokkefét!

– Akkor csináld te – motyogta felé Anna hangtalanul.

De hangosan csak ennyit mondott:



– Miért nem fizettek egy modellt vagy hoszteszt, hogy segítsen a bemutatóban? – Tényleg nem értette.

– Mert az így megspórolt összeg segít nekünk abban, hogy vásárlóinknak a legkedvezőbb áron
kínálhassuk termékeinket – recitálta Tina, és közben reménykedően fixírozta Annát, aki tiltakozni
kezdett:

– De én nem is vagyok a vásárlótok!

– Még nem – helyesbített gyorsan Chloe. – De ha belegondolsz, van egy üres fürdőszobád, amit illene
berendezned.

– Eszem ágában sincs pezsgőfürdős kádat tenni bele, akárki is veszi majd meg a házamat. Komolyan,
Chloe, néha teljesen elképesztesz. Gyere, menjünk tovább, arrafelé nagyon szép fonott kosarak vannak
– próbálta újfent menekülőre fogni Anna, de Chloe most sem engedte elszelelni.

– Azt hiszem, ideje lenne, hogy beavassalak benneteket rendkívül különleges ajánlatunkba – mondta
gyorsan Tina, aki érezte, hogy vesztésre áll. – Ígérem, ha itt maradtok, remekül jöttök ki majd a
dologból.

– Gyerünk, Anna, ne kéresd már magad – unszolta barátnőjét Chloe.

– Miért én? Csináld te! – vágott vissza Anna, de érezte, hogy szorul körülötte a hurok.

– Nem lehet – hajolt a füléhez Chloe, és belesuttogott. – Épp most jött meg.

Anna nagyot sóhajtott. Tina látta, hogy megtört a jég, és gyorsan lecsapott.

– Ebbe csusszanj bele – nyújtott át egy fürdőruhát. – Aztán gyere, és csobbanj egyet.

– És zokniban szambázzak ide ki? Mert akkor biztos, hogy nem vállalom. Nem fogok egész nap vizes
zoknikban mászkálni, csak hogy Chloe kapjon egy dörzskefét meg néhány piperét.

– Biztosíthatlak, ennél sokkal több mindent adunk majd ajándékba neked, és a barátnődnek is – vette
elő hivatalos énjét Tina, és Anna kezébe nyomott gyorsan egy papucsot, mielőtt meglóghatna. – Ott
tudsz átöltözni, abban a kedves kis kabinban.

Anna feltételezte, hogy Tina életében nem csusszant még bele a kapotthoz hasonló fürdőruhába, mivel
ő alaposan kimelegedett, mire sikerült magára ráncigálnia azt. Mindezt a kedves kis kabinban, ami
valóban kedves volt ugyan, de semmivel sem nagyobb egy bőröndnél, úgyhogy Annának nem kevés
fáradságába került úgy mozogni, hogy közben semmije sehol ne látszódjon ki. Nagy sokára készült el,
és közben hálát rebegett, hogy a főiskolás bulira leszőrtelenítette magát mindenhol – szőrösen sokkal
kínosabb lett volna ez az egész, ez a kis borosta még éppen elmegy. Ha pedig maga előtt összefűzi a
két karját, talán sikerül majd magából még többet kitakarnia.

– Csodás – lelkendezett Tina, majd előrerángatta a vonakodó Annát, és látszott rajta a felszabadult
öröm, amiért végre fogott magának egy önkéntest – még ha ilyen kelletlen egyedet, akkor is.

– Ez a fuksziaszín remekül áll. Erre gyere, itt tudsz belecsobbanni a kádba.



Anna Chloéra meredt, akin látszott, hogy csak nagy nehezen tudja legyűrni kirobbanni készülő
nevetését.

– Érted csinálom az egészet! Nekem nem kéne az a kefe!

A kád vize egy fokkal volt csak hűvösebb a kelleténél, de Anna inkább egy szót sem szólt, csak
belebújt a vízbe, és igyekezett láthatatlanná válni.

– Hm, hát ez pontosan olyan érzés, mint üldögélni egy közönséges kádban.

– Mert még nem bizsiztetnek a bubik! – nyomott meg egy gombot Tina vidáman, és valóban, a
buborékok elkezdték bizseregtetni Annát, aki döbbent arccal meredt Tinára.

Ettől eltekintve egészen kellemes érzés volt a kádban ülni, bár Anna nem bánt volna pár fokkal
melegebb vizet. Hátradőlt, és megpróbálta kikapcsolni a külvilágot, ám legnagyobb rémületére egyre
nagyobb tömeg kezdett gyülekezni a kád körül. Chloe az első sorban állt, és vidáman integetett neki.
Anna morcos pillantást vetett rá, és próbált lejjebb csúszni a kádban.

– Elnézést, megengeded, hogy fényképezzünk? – kérdezte valaki a tömegből.

Anna azonnal kihúzta magát – csak úgy fröcskölt a kádból a víz.

– Nem, határozottan nem engedem meg!

– A helyi magazinnak lenne. – Annára ügyet sem vetve folytatta a férfi, és Tina felé fordult, aki ettől
szinte eksztatikus örömbe esett.

– Csodás! Egy kis ingyennyilvánosság! A főnököm nagyon elégedett lesz!

– Akkor pattanj be te a kádba, én elmentem – dörmögte Anna az orra alá, de tudta, hogy úgysem
figyelne rá senki.

– Remekül nézel ki – kacsintott rá Chloe, aki már nem is próbálta titkolni, mennyire szórakoztatja a
helyzet. – Komolyan mondom, ez a szín valami csodálatosan áll neked.

A fotós, aki nagyjából tizenöt évesnek nézett ki, vérszemet kapott, és utasítgatni kezdte Annát, hogy
hova tegye kezét-lábát a jobb beállítás kedvéért, amit ő vonakodott teljesíteni, mert félt: látszani fog,
hogy reggel nem szőrtelenítette le magát teljesen. Arra volt csak hajlandó, hogy egyik térdét egy kicsit
kidugja a víz alól, jobb kezét pedig a füle mellé tette.

– Rémes! Olyan, mintha középfülgyulladásunk lenne! Tegyük inkább a fejünk mögé… Jó, inkább
mégse. – A srác kezdett türelmetlen lenni. – Hogyan tudnánk téged vonzóbbá tenni? Tudom már!
Több buborékot!

– Ennél jobban sajnos nem tudunk bugyogtatni, ez a maximum – sajnálkozott Tina. – Már így is folyik
ki a víz a kád szélén.

– Kezdek fázni – vágott közbe morcosan Anna. – Kiszállhatok innen végre?



– Addig nem, míg a képek el nem készültek – vágta rá határozottan Tina.

– Ennyit nem ér az a francos kefe – mennydörögte Anna. – Fázom, és teljesen kiáztak már az ujjaim
is!

– Ez lesz az! Öntsünk csak egy kicsit – kiáltott fel a fotós, majd felkapta az asztalról Anna egyik
ajándék habfürdőjének üvegét, és a felét belenyomta a bugyborékoló vízbe.

– Ne! – sivította Tina. – Ilyenkor nem szabad habot önteni bele!

Az egyenletesen bugyogó vízben a hab életre kelt, és elkezdett egyre hatalmasabbra nőni Anna körül,
aki most, hogy lassan kezdte a hideg vizet is megszokni, örömmel bújt el a hab mögött.

A fotós eközben földöntúli örömmel kattogtatni kezdett a gépével, Tina pedig nem tudta eldönteni,
hogy bosszankodjon-e az egész standot elárasztó, méter magasan álló hab miatt, vagy inkább örüljön,
hogy kellően drasztikus képek kerülnek majd be a helyi magazinba, sőt ha ilyen mértékben képződik
tovább a hab, akkor a szórólaphoz is fel tudják majd használni a remek képeket. Eközben a tömeg
mérete is nőni kezdett, a habbal arányos mértékben.

– Lehet, hogy érdemes lenne lassan kikapcsolni a bugyogtatót – szólt oda Chloe Tinának, aki a jelek
szerint eltökélte, hogy a kiszökött habot visszameri a kádba.

– Nem is rossz öltet! – szólt ki Anna a hab alól, majd hirtelen a szája elé kapta a kezét, és azt kívánta,
bár Himalája méretűre nőne hirtelen a hab körülötte, mert legnagyobb rémületére Mrs. Gordont és egy
hasonszőrű barátnőjét pillantotta meg a kád körül kialakult tömegben. Tekintetüktől még a Szahara is
befagyott volna – nyilvánvaló volt, hogy életükben nem láttak még ennél szemérmetlenebb jelenetet.
Anna szinte már nem is kapott levegőt, olyan mélyre ásta bele magát a habokba.

– Nem-nem, tessék csak szépen feljebb csusszanni – csapott le rá a fotós, benyúlt érte, és kicsit kijjebb
húzta. – Csak még egy utolsót, ahogy itt a kádban ülünk, és boldogan mosolygunk. Próbáljunk meg
fényűzően nézni!

– Hogyan? – meredt rá Anna.

– Gondoljunk Kylie Minogue-ra! Dugjuk csak ki szépen a lábacskánkat!

Annának kisebb gondja is nagyobb volt annál, mint hogy Kylie Minogue-ra gondoljon, egyedül Mrs.
Gordon járt az eszében, akinek arckifejezése továbbra sem enyhült meg. Hosszas könyörgés után
hajlandó volt az egyik lábujját kidugni a hab alól – körméről a lakk már csúnyán kopni kezdett.

– Gyerünk, kedvesen mosolyogjunk, szépen!

Anna megpróbálta – kizárta Mrs. Gordont a gondolataiból, elfordult tőle, és szélesre húzta a száját.
Kicsit kijjebb dugta a lábát is, sőt: integetni kezdett. Ha mégis felismerne az öreglány – gondolta
közben –, legalább nem koszos vagyok, hanem patyolattiszta.

Végre a fotós elégedetten sóhajtott fel. Annának megengedték, hogy kikászálódjon a habok közül, és
egy hatalmas törülközőbe bugyolálták.



Chloe odasietett hozzá.

– Meggyőződésem, hogy Annának ezért jóval több minden jár, mint néhány tusfürdő – mondta, és az
asztal felé bökött. – Elvégre egy komplett fotózást csinált végig.

Anna még mindig vacogott. Gyorsan bebújt a kabinba, és dermedt ujjaival megpróbálta lefejteni
magáról a vizes fürdőruhát. A zoknija szerencsére száraz maradt, a kapott papucs azonban annyira
megszívta magát a habos vízzel, hogy elszakadt a varrás mentén. Mikor felöltözött, újra kiment, és
csatlakozott Chloéhoz.

– Hát, jó – húzta egy kicsit még az időt Tina. – Akkor mindketten megkapjátok az összes tusfürdőt a
kínálatunkból, meg egy lábmasszázst, a jakuzzis kádat pedig fél áron vehetitek meg.

– De én nem akarok jakuzzis kádat! – tiltakozott Anna.

– Ne butáskodj már! – esett neki Chloe. – Nem rúgja fel a terveidet, és úgyis szükséged lesz egy kádra,
nem igaz?

– Valóban, csakhogy szerintem ez a kád még így is drágább lenne, mint egy teljes áron adott mezei
fürdőkád!

– Ha megveszed ezt a mintadarabot – csapott le jó üzleti érzékkel Tina –, akkor az eredeti ár
harmadáért a tied lehet. Amúgy is olcsóbban kellene eladnunk, de mivel neked lesz, és mivel olyan
nagy segítségünkre voltál, tulajdonképpen így szinte ingyen a tied lehet.

– Ez nem egy rossz ajánlat – mondta Chloe. – Gyerünk már, Anna, ne butáskodj. Nem lehet, hogy nem
veszed meg.

– Valóban jó az ajánlat – döbbent rá Anna. Így nemcsak megspórolja a vadászatot, de árban is nagyon
megéri, ráadásul pont beleillene a kád a neki kijelölt helyre. – Komolyan megkapom ennyiért? Akár ki
is tudom most fizetni.

Míg Tina a papírokat intézte, Anna és Chloe azon kuncogott, hogy a hab milyen messzire eljutott a
kádtól. A köré terített műanyag szőnyeg olyan csúszós volt, hogy nem lehetett rajta biztonságban
átmenni – nem is próbálta meg senki; látszott rajta, hogy garantált elesés lenne a vége a dolognak.
Anna talált egy felmosót, és megpróbálta összegyűjteni a vizet egy vödörbe, és Chloe is ezzel
foglalatoskodott, de neki csak egy tenyérnyi szivacs jutott. Épp a vödör fölé hajolva csavarták ki
mindketten a vizet, amikor valami arra késztette őket, hogy egyszerre felnézzenek. Mrs. Gordon
tornyosult felettük. Mellette szorosan a barátnője állt, és mindketten sajátságos kifejezéssel az
arcukon néztek le a két lányra.

– Egy szót se, könyörgöm – szűrte ki a szavakat csukott szája sarkából Anna. – Nagyon nem örülnék
neki, ha felismerne.

Épp kimondta, amikor Tina, akinek végre sikerült kiszámolnia, pontosan mennyit is kell Annának
fizetnie a kádért, melléjük lépett, és hangosan ujjongva bejelentette:

– Tessék, Anna. Ennyit fogok elkérni tőled. A helyi használtkereskedésben sem kapnál kádat ilyen
olcsón.



Mrs. Gordon azonnal Tina felé fordult, mint egy ragadozó, aki prédát szimatol. Anna nem mert
felnézni, kitartóan a földet fixírozta, miközben a táskájáért nyúlt – de biztos volt benne, hogy minden
el van veszve. Nem létezik, hogy Mrs. Gordon ne ismerné őt majd fel, amikor rendesen be lesznek
mutatva egymásnak a teadélutánon. Márpedig akkor Annának lőttek. Viselkedése ma délután nemcsak
rettenetesen szemérmetlen volt, hanem még közröhej tárgyává is tette magát – gondolja majd Mrs.
Gordon.

– Hupszi – mondta Chloénak, amikor végre sikerült megszökniük. – Max anyja. Mi a csudát fog
gondolni rólam? Az egyik pillanatban az ablakait pucolom, a következőben pedig nyilvánosan
csintalankodom egy kádban.

– Szerintem egyáltalán nem biztos, hogy felismert…

– Muszáj lesz innom valami erőset – vágott közbe Anna.

– De édesem, még tíz óra sincsen!

– Pont nem érdekel – mondta Anna, és határozott léptekkel elindult a bársátor felé.

Mikor kicsivel később, néhány fokkal derűsebben kijöttek onnan, még éppen látták Mrs. Gordont
(Annának a mai naptól fogva csak Fintorgordon) és a barátnőjét távozni. Ennek (és az elmúlt
negyedórában ledöntött két pohár fröccsnek) köszönhetően vidáman vetették bele magukat a
forgatagba.

– Gyerünk, Thelma – karolt bele Anna Chloéba. – Ideje költeni még egy kis pénzt!

Mikor visszaértek Chloe házához, a fülükön is szatyor lógott, mind a saját, mind a srácok, mind pedig
Mike legnagyobb örömére, akik nagy várakozással kezdtek kincsek után kotorászni bennük.

– Ugye tudod, hogy ezen a pénztárcán tizennégy különböző zseb van, úgyhogy soha nem fogsz tudni
megtalálni benne semmit? – nézett Mike előrelátóan feleségére.

– Igen, de csak egy ötösbe fájt, pedig valódi bőr! – védte az igazát Chloe.

– És mi a csudának neked a cipőbalzsam?

– Mert ha ezzel bekenem az összeset, soha többé nem kell cipőt pucolnunk. Nézd! – Chloe leguggolt
férje lába elé, és elkezdte összekenni házicipőjét valami mézillatú ragaccsal. – Látod, hogy egyre
fényesebb lesz?

Mike válaszul horkantott egyet, és egy újabb szatyor után nyúlt.

– Ebben mi van?

– Egy cuki takaró a porszívónknak. Úgy fog benne kinézni, mint egy aranyos kis főkötős egérke.

– Meg vagy te őrülve? Mikor lesz neked időd a porszívót öltöztetni?

Chloe beharapta az alsó ajkát.



– Majd megpróbálom elajándékozni valakinek. Csak úgy megsajnáltam a nénikét, aki árulta. Saját
kezével varrta, és őszintén szólva az összes ember nagy ívben elkerülte az ő asztalkáját.

Mike hitetlenkedve forgatta a szemeit, Anna pedig együtt érzően rámosolygott.

– Apa – szólalt meg Tom, aki pontosan érezte, mi megy most végbe a szüleiben. – Szerinted anya
gyagyás?

– Igen – vágta rá Mike gondolkozás nélkül. – De nagyon kedvesen gyagyás.

– A legkedvesebb gyagyás a világon – mondta Anna. – Voltatok Caroline-nal sétálni napközben?

– Igen. Jártunk erre, jártunk arra, amerre csak a kisasszony sétálni kívánt – felelte Mike.

Harry odaoldalgott Annához, és meghúzogatta a pólója szélét, mire ő leguggolt a kisfiúhoz, aki a
fülébe súgta:

– Én foghattam a pórázt!

Anna válaszként megölelte a cseppnyi emberkét.

– Biztos vagyok benne, hogy ennek nagyon örült – suttogta neki vissza.

Harry elpirult, és zavartan elszaladt játszani az új játékaival, amiket most hozott neki Chloe a
vásárból.

– Attól tartok, ideje hazahurcolkodnom – állt fel a székről egy órával (vagy talán egy kicsit még ennél
is többel) később Anna. – Remekül éreztem magam, Chloe, pazar egy nap volt. Nagyon köszönöm,
hogy elvittél magaddal!

– Én köszönöm, hogy kiálltad a jakuzzis hétpróbát.

– Lehet, hogy a végén még megbocsátok érte – mondta mosolyogva Anna. – Végül is szereztem egy
jakuzzis fürdőkádat tulajdonképpen ingyen, ráadásul patyolattiszta lettem közben. Azt hiszem, végső
soron megérte.

Mike és a fiúk – akik nagyon sajnálták, hogy nem lehettek ott, miután a lányok részletesen elmesélték
nekik a történteket, kissé kikerekítve a viccesebb részeket – felkacagtak.

– Mit nem adtam volna érte, ha én is láthatom Annát, amint épp Kylie Minogue-ot megszégyenítő
mozdulattal pózol egy egyre jobban habzó fürdőkádban.

– Biztos vagyok benne, hogy lenne, aki szívesen lemondana a kedvedért erről az élményről – felelte
Anna, és Fintorgordonra meg az ördögi barátnőjére gondolt.

– Legalább ma végre nem kell kerülgetnünk téged a mi fürdőszobánk előtt – mondta Mike, és
megpróbált meggyőzően morcos lenni, de nem sikerült neki.

– Ami azt illeti, olyan tiszta lettem, hogy szerintem napokig nem látsz majd – mondta mosolyogva



Anna, és puszit nyomott a férfi arcára.

– Anya – hallotta még az egyik fiút, miközben kilépett a bejárati ajtón. – Ha mi is nagyon-nagyon-
nagyon sokáig fürdünk ma, akkor holnap ugye nem kell?

Bár Caroline nagyon örült, hogy újra Annával lehet, sok dolga Annának már nem volt vele, hiszen
Mike és a fiúk már megsétáltatták és megetették, mire ő Chloéval hazaért. Azért adott neki egy darab
kekszet – és közben gondolatban bocsánatot kért Robtól e renitens tettéért. Tudta, hogy a csokis keksz
nem tesz túl jót a kutyáknak, de mivel újdonsült kutyatulajdonos volt, úgy döntött, ez az apró kilengés
még megbocsátható.

Épp amikor egy bögre forró teával készült bekucorodni az ágyába, megcsörrent a telefonja. Max volt
az. Az amúgy is szép nap így vált tökéletessé, hogy a végén hallhatta a szeretett férfi hangját.

– Hát szia – búgta boldogan a telefonba.

– Szia. Egyeztettem a galériával, és tartanak nekünk egy magán-tárlatvezetést, ha még mindig érdekel
a dolog. Ha esetleg nem, felőlem csinálhatunk mást is.

Annába beléhasított a gondolat, hogy nem lenne szabad több napot elpazarolnia semmittevéssel, de
aztán észbe kapott: nem mondhatja le pont azt a randit, amit olyan nagyon régóta vár már!

– Boldogan megyek. Mikor is lesz?

– A héten, csütörtökön. Meg tudod oldani, hogy valaki vigyázzon a kutyádra addig?

– Szerintem nem lesz gond.

– Majd ha már közelebb leszünk az időponthoz, egyeztetünk pontosabban is, de én azt javaslom, hogy
a Paddingtonon találkozzunk, és utána vagy elmegyünk rögtön a galériába, vagy előtte iszunk gyorsan
valamit – mondta, majd jelentőségteljesen elhallgatott. – Utána persze vacsizunk is majd.

– Akkor lassan ideje lenne szobát foglalnom valahol. Ahol a buli napján aludtunk a lányokkal, az a
hely egész kellemes volt.

– Szerintem a vendégszobám még kellemesebb lenne, arról nem is beszélve, hogy az ingyen van.

Anna felnevetett.

– Nos, örülnék, ha küldenél pár képet róla, hogy könnyebb legyen döntenem. Egy nőnek kell hogy
legyen választási lehetősége.

Max nevetése őrjítően izgató volt.

– Nagyon várom már, hogy végre kellőképp vendégül láthassalak.

Anna testén végigfutott az izgalom. Őszintén remélte, hogy egy pillanatra sem fogja majd látni az
említett vendégszobát.



– De a kiállításon mások is ott lesznek, nem csak te meg én, ugye? – kérdezte. – Kinek a kiállítására is
megyünk majd?

– Egy fiatal brit művész, akinek régóta figyelem a műveit. Nagyon jó, bár nem feltétlenül az én
ízlésem. Valahányszor veszek tőle valamit, csak befektetésnek szánom, és sosem tenném ki a szobám
falára.

Anna magában kicsit furcsának tartotta, hogy valaki megvesz egy festményt, ami nem is tetszik neki,
csak azért, mert egyszer majd talán sok pénzt fog érni.

– Olyat nem tudnál befektetésképp vásárolni, ami esetleg tetszik is?

– Hogy őszinte legyek, amúgy sem férne már több kép a szobám falára. Majd meglátod, amikor
feljössz hozzám.

– Már alig várom.

– Hát még én, Anna.



Tizenhetedik fejezet

Chloe vitte ki Annát az állomásra. Az úton szinte végig Caroline-ról beszélgettek.

– Felesleges aggódnod, Anna – mondta Chloe már vagy ötvenedszer. – Mike késő este még kiviszi
egyszer sétálni, és a babariasztó is be lesz kapcsolva egész éjjel. Bármi történjék is vele, azonnal
hallani fogom.

– Nagyon kedves tőled, és be kell valljam, nekem a babariasztó eszembe sem jutott volna. Biztos vagy
benne, hogy jó ötlet lesz azt bekapcsolva otthagyni mellette?

– A legteljesebb mértékben. Bármit csinál, az nem maradhat titokban előttem. Azt is hallani fogom,
ha pukizik egyet.

– Chloe! Tudom, hogy most nincsenek itt a srácok, de ettől még nem kell teljesen elengedned magad.

Chloe ezt válaszra sem méltatta.

– Holnap reggel suli előtt elvisszük őt a fiúkkal egy körre, és szerintem délután a játszótérre is velünk
jön majd. A fiúk is könnyebben alszanak el este, ha előtte kiszaladgálták magukat vele. Majd Mike
fogja a pórázt.

– Annyira jó, hogy Mike ilyen sokáig itt lehet most veletek – mondta Anna, nem először az út során. –
Máskülönben meg sem kértelek volna ilyesmire. És Laurát sem hívhattam volna el, elvégre hét közepe
van.

– A legtöbb ember általában a hétvégén bulizik – mondta Chloe.

– Szívem, ez nem bulizás lesz! Ez egy magán-tárlatvezetés, és mint ilyen, teljesen érthető, hogy a hét
közepén van. Hol élsz te, hogy ezt nem tudod?

– Ahogy így hallgatlak, azt kell higgyem, egészen mostanáig neked sem volt lövésed ezekről a
dolgokról.

Anna felnevetett.

– Márpedig én ezt pontosan tudtam, mert a főiskola alatt csomó kiállításra jártunk a többiekkel. Szinte
mindegyikünknek volt valamilyen művész barátja, akik ilyenkor próbáltak mecénást szerezni
maguknak.

– De most ilyesmiről szó sem lesz, ha jól sejtem.

– Én sosem kerestem magamnak mecénást, és igen, őszintén remélem, hogy semmi sem fogja elvonni
a figyelmemet Maxről.

Végig ott lebegett felettük a kimondatlan kérdés, mely az Anna előtt álló éjszakára vonatkozott.



– És izgulsz? – kérdezte végül Chloe, amikor leállította a motort a parkolóban.

– Ühüm. Meg egy kicsit nyugtalan is vagyok. Például fogalmam sincs, mit kell felvenni egy fiatal brit
művész kiállítására, akiről amúgy sem tudok semmit – mondta Anna aggodalmas hangon.

– Mondtam már: fekete nadrág és valami csillogó felső. Megvan mindened? Könyvet hoztál? Nem
leszel éhes az úton? Zsepik a zsebben?

Anna hálásan Chloéra mosolygott. Barátnője ilyenkor kísértetiesen hasonlított Laurára, de ezt most
cseppet sem bánta – jólesett, hogy valaki ennyire törődik vele, még ha egy kicsit pattogósan is.
Megpuszilták egymást, ő pedig kikapta bőröndjét a hátsó ülésről, és a peronhoz sétált. Eldöntötte,
hogy élvezni fogja az utazás és az ottlét minden percét. És most semmi nem akadályozhatja meg, hogy
Maxszel töltse az éjszakát, ami varázslatos lesz.

Míg a vonat felé sétált, hirtelen aggódni kezdett a házért, és benne az egyedül maradt Caroline-ért,
noha tudta, hogy nem lesz semmi baj, és hamarosan úgyis hazajön. Attól tartott, mire visszaér, a
manók mindent lebontanak a házban, amivel eddig elkészült, mint a Suszter manói mesében, csak
éppen fordítva. Kiverte fejéből az aggasztó gondolatot, melyet csakis annak köszönhetett, hogy túl
sokszor kellett az említett mesét felolvasnia Chloe srácainak. Tulajdonképpen múlt héten minden este
ez volt az egyetlen szórakozása. Napközben megállás nélkül a házon dolgozott, este pedig átment
kikapcsolódni.

Bement a női mosdóba, és gyorsan leellenőrizte magát a tükörben – mint az ott lévő nők mindegyike.
Jól néz ki, gondolta, amíg vizslatta a tükörképét. A haja frissen volt mosva, és egy különleges copfba
volt felfogva, amit Chloe varázsolt. A sminkjét saját magának applikálta fel, és el kellett ismernie,
hogy egyre szebben sikerült. Utolsó pontként megfogadta, hogy vesz magának egy saját fekete
nadrágot.

– Majd én elviszlek mindenhová – mondta Chloe, míg Anna haját szobrászta.

– Úgy érted, leszel a magánsofőröm?

– Nézd a kis pimaszt. Úgy értem, ha randizni kezdesz Maxszel, szükséged lesz néhány normális
ruhára.

Ez valóban így volt, ám Anna nem volt hajlandó aggódni emiatt. Majd ha elkészül a házzal, épp elég
ideje lesz vásárolgatni. Most inkább azon agyalt, vajon eléggé kifinomultnak és műveltnek néz-e ki
ahhoz, hogy Max barátnője lehessen. A férfi előre szólt – tulajdonképpen figyelmeztette –, hogy a
kiállításon ott lesz néhány barátja is. Anna pedig szerette volna, ha Max büszkén mutathatná őt be.

Legalább nincs egy pattanásom se, és nem is jött meg, gondolta, hogy kicsit bátorítsa önmagát.
Műkörmöket viszont nem volt hajlandó ragasztani magára, hiába is erősködött Chloe. Biztos volt
benne, hogy az egyik egy sorsdöntő pillanatban pattanna le a körméről, amitől neki biztosan nevetnie
kellene, holott Max nem tartaná annyira viccesnek a helyzetet. A saját körmei rövidek voltak ugyan,
de köszönhetően annak, hogy alaposan hajat mosott, szép fehéren ragyogott az összes. Csinos kis
bőrkabátot viselt, amit Chloétól kapott kölcsön – aki amúgy egy turkálóban szerezte nemrég ezt a
darabot, és Anna élt a gyanúval: köze lehet ahhoz, hogy Chloe épp most vett magának egy rá is
passzoló kabátkát. Úgy nézett ki… nos, tulajdonképpen egész jól, bár lett volna még mit javítani az



összhatáson.

– Nagyon jó az arccsontod, és jó kis alakod van! – nézett végig rajta irigykedve Chloe. – Ráadásul
szép is vagy! Mi mást kívánhat még egy lány?

Végre beállt a vonat a peronra, úgyhogy Anna elfordult a tükörtől, és a vágányhoz sétált. Próbálta
megtalálni az arany középutat: egyik pillanatban látta Maxet, amint szerelemtől túlcsorduló tekintettel
segíti le őt a vonatról, a következőben pedig attól félt, hogy a férfi csak egy pillantásra méltatja majd,
mielőtt elmenekül tőle, és inkább fent hagyja őt a vonaton. A tudat, hogy ma nagy eséllyel végre
tényleg egymáséi lesznek éjszaka, egyszerre tette őt kimondhatatlanul izgatottá, de állandóan
beléhasított az attól való félelem is, vajon emlékszik-e még, mit is kell ilyen helyzetben csinálni. Max
egy kifinomult, nagyvilági férfi, ő pedig csak… hát, csak egy lány, aki fülig szerelmes belé. Azt
remélte, ennyi elég is lesz majd az éjszakához. A szenvedély majd átveszi az irányítást a gyakorlatból
kiesett mozdulatai felett.

Felkapaszkodott a vonatra, feltette bőröndjét a csomagtartóba, és leült. Máris teljesen kimerültnek
érezte magát, úgyhogy lehunyta a szemét, és őszintén remélte, hogy Maxről álmodik majd. De
ehelyett deszkalapok, fűrészek és lépcsők kergették egymást az álmában, míg végül London határában
fel nem ébredt.

Max lenvászon inge kicsit gyűrött volt. Anna iszonyatosan szerette volna feltenni a kérdést, vajon
eleve így vette-e, vagy útközben gyűrődött így meg, de nem merte felfedni tudatlanságát. Ezeknél a
divattervezőknél sosem lehet tudni.

– Senki nem vár taxira, gyere, fogjunk egyet – mondta Max, miután udvarias puszit váltottak, és aztán
elismerően nézett végig Annán. – Erre lesz.

Jólesik egy magas és magabiztos világfi oldalán lépkednie, gondolta Anna, miután Max átvette tőle a
csomagját, és szabadon maradt kezét gyengéden Anna hátára helyezve kivezényelte őt az állomásról.
Egyre izgatottabban várta az előtte álló estét.

A galéria fehér volt, teljesen és mindenhol, és vakítóan fehér. Az egyedüli nem fehér dolgok benne a
képek voltak, amelyek – Annának be kellett ismernie, hogy egy kicsit a nagy fehérségnek is
köszönhetően – nagyon jól néztek ki. Kivéve, hogy alig látott belőlük valamit, olyan sok ember
zsúfolódott össze a termekben, ráadásul mindannyian teljes hangerővel szövegeltek. Legtöbbjük
feketébe volt öltözve.

– Hű – mondta, és közben elvett egy pohár fehérbort az egyik felé nyújtott fehér tálcáról. A pincérlány
fehér fűzőt viselt, ami épp takarta még a melleit, de a csípőjéig már nem ért le. – Ez egészen
elképesztő. – Rámosolygott a lányra, aki visszamosolygott rá. Művésztanuló, mecénást fogni jött,
ehhez kétség sem fér, gondolta Anna.

– Még sosem voltál itt? Meg vagyok lepve – mondta Max. – Nézd csak, ott van Andreas. Gyere,
bemutatlak neki. Őszintén remélem, hogy Julian is itt lesz, tudod, aki megveszi majd a házadat.

Anna követte Maxet a tömegben, és egyre inkább úgy érezte, ide mindenki társadalmi életet élni jött,
hiszen senki egy pillantásra sem méltatta a kiállított képeket. Egyértelmű volt, hogy a művészet itt ma
a háttérbe szorul.



Az összes nő magas volt, vékony, és a jelek szerint mind Armanit viselt. A legtöbb férfira ugyanez a
leírás illett, kivéve néhány csúnyább és idősebb egyedet – ők voltak az egyedüliek, akik valószínűleg
tényleg a képek miatt érkeztek. Anna csendben hálát adott, hogy hallgatott Chloéra, és fekete
nadrágjához csillogó felsőt húzott, ami egészen úgy nézett ki, mintha valami flancos divatboltban
vette volna.

Andreas és Max egymás nyakába borultak, Anna pedig ezt egy kissé bizarrnak találta. Azon tűnődött,
vajon Rob képes lenne-e egy másik férfit ilyen szenvedélyesen ölelgetni, és arra jutott, hogy ez kizárt.
Viszont nagyon büszke volt rá, hogy ő egy ennyire nyitott férfit talált magának, aki ebben semmi
kivetnivalót nem lát.

– Andreas, bemutatom Annát. Szívem, ő Andreas Bugatti, de nincs köze az autóhoz. Ő műgyűjtő.

– Ez igen unalmasan hangzik – mondta Anna mosolyogva, majd rádöbbent, hogy ezt talán mégsem
kellett volna mondania. – Úgy értem, kíváncsi lennék, kiktől gyűjtesz.

– És te, mivel foglalkozol? – Andreas hangján hallatszott, hogy ezek után nem sok jót néz ki Annából.

– Belsőépítész vagyok. Cotswoldsban újítok fel egy házat. Tegnap fejeztem be a lépcsőt – mosolygott,
de közben attól tartott, ezzel a mondattal véget is vet a beszélgetésüknek. Nem tévedett.

– Ott van Julian is! – mondta Max. – Na, ő az, akinek részletesen beszámolhatnál a ház állapotáról. Ne
haragudj, Andreas, mi most megyünk is tovább. – Ez a jelek szerint egyáltalán nem zavarta Andreast,
sőt. – Julian! Gyere csak ide! – intett Max egy kellemes külsejű, szépen felöltözött férfinak, aki
engedelmesen elindult feléjük.

– Szia, Max. Kivel érkeztél? – mosolygott Annára, és érdeklődve végigmérte őt.

– Ő itt Anna, ő az, aki felújítja a házat, amiről már meséltem neked. Szerintem éppen neked való
befektetés lenne.

– De Max, még semmit nem is láttál a házból! – tiltakozott a kijelentés ellen Anna. – Nem kéne
mindenkinek kiajánlanod, míg meg nem győződsz arról, hogy biztosan jó munkát végeztem rajta.

– Ugyan, nem kell aggódnod, Juliannek rengeteg pénze van. Ha nem végeztél jó munkát, lesz miből
kijavítani a hibákat – mosolygott kissé önhitten Max. – Ami azt illeti, tartok tőle, ez valóban így is
lesz majd a végén.

Anna már épp levegőt vett, hogy megvédje magát, a házát és a rajta végzett, időt és energiát nem
kímélő munkáját, amikor Juliennel összeakadt a tekintetük, és látta, hogy a férfi kedvesen és biztatóan
rámosolyog.

– Én biztos vagyok benne, hogy remek munkát végeztél rajta – mondta. – Ha jól tudom, oltalom alatt
álló ház, így, gondolom, eléggé meg is volt kötve a kezed, hogy mit csinálhattál vele, és mit nem.

Anna érezte, hogy a galériában összezsúfolódott emberek közül nagy valószínűséggel Julian az
egyetlen, akit valóban érdekel is a tegnap befejezett lépcsője, így belekezdett a mesélésbe.

– Tegnap fejeztem be a lépcsőt. A szomszédomét vettem alapul, azt másoltam le. Vízalapú



lakkpolitúrral kezeltem le.

– Nem szerettél volna olajat vagy viaszt használni inkább? – kérdezte Julian.

– De igen, csakhogy az túl sokáig száradt volna. A politúr is tökéletes rá – magyarázta Anna.

– És a ház többi része milyen?

– Hát…

Mivel Julianen látszott, hogy tényleg érdekli a téma, Maxen pedig, hogy őt nem, de örül, hogy
összekötötte a szálakat, Anna belekezdett. Max addig Andreasszal beszélgetett.

– Hát, gyönyörű deszkapadló van lefektetve, homokfújóval végigmentem rajta, és le van lakkozva.
Nem volt könnyű távol tartani száradás alatt a kutyát.

– Milyen kutyád van?

– Egy mentett agár, de nem hinném, hogy ez különösebben érdekelne téged.

– Dehogynem. Különben is, ha a házad elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne egy agár, akkor nekem is
éppen megfelelhet.

– Nem mondanám, hogy elég nagy hozzá, de kettőnknek éppenséggel megteszi – felelte Anna, és az
este folyamán először érezte azt, hogy kezd egy kicsit felszabadult lenni.

Egészen addig folytatták a beszélgetést, míg Max gyengéden meg nem érintette a karját.

– Ideje vacsorázni menni, szívem. Foglaltam asztalt.

– De még egyetlen képet sem láttam a kiállítottak közül!

Max felnevetett.

– Majd legközelebb, ha erre jársz, megnézed őket, édesem.

Anna egyáltalán nem örült, hogy ott kell hagynia Juliant, akivel rendkívül könnyedén el tudott
beszélgetni, de aztán rádöbbent, hogy egy vacsora várja à deux{4} Maxszel, egy várhatóan kiváló
étteremben, és aztán a csoda várja, álmai vágya, amelyre évek óta vár már.

Az étterem kiválósága abban a pillanatban egyértelművé vált, amint beléptek az ajtón. Max
nyilvánvalóan visszatérő vendég volt, hiszen a főpincér és a személyzet többi tagja előre köszöntek
neki, és mind tudták a nevét is. Egy kellemes, de diszkrét sarokasztalhoz vezették őket. Egy kosár
frissen sült kenyér, az étlapok és egy ínycsiklandó üdvözlőfalatokkal megrakott tányér érkezett
azonnal az asztalukra.

– Lássuk csak, mit együnk ma?

Egyértelmű volt, hogy Max nagyon ért az ételekhez, és bár nem erőltetett Annára semmit,



végigvezette őt az étlapon, aki nem tudta, hálás legyen-e emiatt, vagy sem. Míg Max és a sommelier
hosszan értekeztek a borokról, ő lopva feltérképezte a körülöttük ülő embereket.

Mivel két pohár fehérboron már túl volt, úgy érezte, nem lenne jó, ha még többet inna, de Max
ragaszkodott hozzá, hogy kóstolja meg az asztalhoz érkezett habzóbort, aztán a főfogás mellé
kihozott, ránézésre rendkívül drága Rioját sem engedte kihagyni. Anna egyre inkább biztos volt benne,
hogy álmai randevújába csöppent. Úgy döntött, nem aggódik tovább azon, hogy túl sokat iszik-e, vagy
sem. Elvégre Max mellé fog bebújni este az ágyban, nem igaz? A szíve nagyot dobbant a gondolatra,
egyszerre volt izgatott és egy kicsit ideges is.

– Mesélj valamit a lakásodról – kérte a férfit, miközben leraktak elé egy nagy tányér friss osztrigát.

– Mire vagy kíváncsi? Hamarosan úgyis meglátod majd – nevetett Max, és a hangja őrjítően érzéki
volt. Anna térde megremegett.

– Szeretném tudni, fog-e nekem tetszeni.

– A kilátás mindenképpen. És most nyisd ki szépen a szád – utasította őt Max, majd óvatosan a
szájához emelte az első osztrigát, amit Anna valaha kóstolt. Pontosan olyan íze volt – ahogy ezt eddig
mindenkitől hallotta is már –, mint a tengernek.

– Hm – sóhajtott. – Nagyon finom. De ha tengerpart mellett élnék, azt hiszem, inkább kortyolnék
egyet a vízből ahelyett, hogy osztrigát egyek.

– Amilyen puritán vagy, el is hiszem. Egyél még egyet.

– Mondjuk, nem elképzelhetetlen, hogy egyszer képes lennék megszokni az állagát – mondta kicsivel
később Anna.

– Lesz még rá időd. Remélem, örülsz, hogy foie gras{5} következik? Nagyon lágy lesz, és brióssal
érkezik majd.

Anna egyáltalán nem örült a hírnek, mivel fogalma sem volt, miről beszél Max, de ezt a világért sem
vallotta volna be neki. Érezte, hogy ebből lesznek még gondok, ha Max állandóan ilyen helyekre viszi
majd őt enni, és abban is biztos volt, feleslegesen beszélne neki az állatok jogairól, a férfi úgysem
értené.

Gyönyörűen díszített tányér érkezett Anna elé, középen valamivel, amit képtelen volt felismerni.

– Cukkinivirág – magyarázta Max. – Ess neki.

Anna incselkedve nézett rá.

– Nem hinném, hogy édesanyád az ess neki kifejezést használná hasonló helyzetben.

Max grimaszolt egyet.

– Valóban nem, de ettől még ess neki.



Anna szót fogadott, és míg az első falat steaket rágta, azon gondolkozott, vajon ittak-e már annyit,
hogy meg merje említeni Maxnek a jakuzzis incidenst. Természetesen az édesanyja szerepét nem
szándékozott túlzottan kiemelni – még élénken élt benne az emlék, mennyire nem tartotta viccesnek
Max az üvegházas történetet, és biztos volt benne, hogy ez utóbbit sem díjazná, ha az édesanyjáé lenne
benne az egyik főszerep. Márpedig ha Mrs. Gordon esetleg mégis felismerné benne a múltkori
takarítónőt teázás közben, legalább az egyik találkozást le tudja majd tagadni feltűnés nélkül Max
előtt is. Egy pillanatra őszintén azt kívánta, bár sosem kellene találkoznia a kedves mamával, de aztán
rájött, ez azt jelentené, hogy kapcsolatuk Maxszel csak ideiglenes, így rögtön kiverte fejéből a
gondolatot. Csak nem gondolkozhat így a szeretett férfi oldalán, akire olyan régóta várt már?

– Ah, egy kis köztes fogás – nézett várakozón az asztalra érkezett tányérra Max.

– Meg sem merem kérdezni, mi lehet ez – felelte Anna, és közben a kis kristálypohárban érkezett,
grapefruitsorbet-nek tűnő valamit vizsgálta.

– Kóstold meg bátran.

Később, mikor már minden fogással végeztek, Max megkérdezte:

– Mit szólnál egy kis desszerthez? Isteni champagne soufflét készítenek, biztos vagyok benne, hogy
ízlene.

– Nem vagyunk már túl a desszerten?

– Nem, az még igencsak előttünk áll.

Anna elpirult, és kuncogni kezdett.

– Nos, akkor azt hiszem, megvárom azt. Már így is túl sokat ettem, nem bírok többet.

– Egy kávét esetleg? A petit fours{6}, amit hozzá szolgálnak fel, egészen kiváló.

– Köszönöm, nem, kivéve, ha te is kérsz, viszont ebben az esetben én inkább teát innék. Ha kávéznom
kéne, biztos, hogy egy szemhunyásnyit sem tudnék aludni az éjjel.

– Ne kockáztassunk, bármennyire is szeretem ezt a helyet, teában nem túl erősek.

Annát hirtelen elfogta az érzés, hogy kifinomultság terén ezzel újra melléfogott.

– Erre.

Max kivezette őt a hatalmas tükörfal mellett a balkonra, és Anna úgy érezte, egész London a lábai
előtt hever. A Temze, Anglia legrégebb óta lüktető és éltető folyója úgy zúgott alattuk a torkolat felé,
mint egy aranyozott örvény. Még nem volt teljesen sötét, de az utcai fények és a kivilágított épületek
az amúgy is vibráló várost még tündöklőbbnek mutatták.

És hogy minden tökéletes legyen, Max lakása is egy patinás, régi épület legtetején volt, közvetlenül a
Tate Modern mellett.



– Szinte az összes új épület látszik innen, kivéve a London Eye-t, de annak a tetejét is kiszúrhatod, ha
arra nézel.

– Ez egyszerűen hihetetlenül szép – mondta őszinte ámulattal Anna. – És ott a Szent Pál-székesegyház
is. Nem csodálom, hogy megvetted ezt a lakást, Max.

– Nagyon sok brutalista épületet húztak fel a környéken, izgalmas és lenyűgöző az összes. Láttad már
a Trellick Towert? Teljesen brutális, de szerintem van benne valami barbár szépség.

Anna vett egy mély levegőt.

– Nem hiszem, hogy lett volna szerencsém hozzá. Attól tartok, minden olyan irányzat, ami brutálisnak
nevezi magát, nekem egy kicsit túl modern. Nem mintha nem szeretném a modern épületeket – tette
hozzá gyorsan, hogy még éppen idejében megálljon a lejtőn, amelyen érezhetően kezdett lefelé
csúszni. – De az én ízlésemhez a kissé lágyabb dolgok jobban illenek.

Max elnézően nevetett.

– Akkor egy kicsit magadra is hagylak, hogy szokd a látványt, én pedig bemegyek, hogy elrendezzek
valamit. Innen a Gherkint is lehet látni. Az talán még a te tetszésedet is elnyeri.

Anna, akinek semmi baja nem volt az ég felé csavarodó épülettel, nem vette magára a hallottakat, és
belefeledkezett London éjszakai fényeibe. Csak akkor döbbent rá, mennyire hidegen is hagyják az
újonnan épült, modern és erőszakos épületek, amikor már percek óta csak a Szent Pál-székesegyház
kupoláját nézte. Hosszú időn keresztül ez az épület volt a legmagasabb Londonban, és teljes egészében
ez határozta meg a város látképét is. Nem volt baja a haladással, szerinte is megfér egymás mellett a
régi és az új, de úgy vélte, mégiscsak a régi épületek azok, amik London történelmének állítanak
emléket.

– Akkor készen állsz egy vezetett túrára? – Max olyan csendben lépett mögé, hogy Anna meg sem
hallotta, mikor jött vissza.

Készségesen követte a férfit a szobába, bár szíve szerint szívesen álldogált volna még egy kicsit a
meleg nyári estében, hogy tovább csodálhassa a fényeket.

– Ez a nappali – mutatott körbe Max. – Egyterű, de amint látod, ötletesen ketté van osztva konyhára és
étkezőre is.

A padlót fényezett fa deszkalap borította, sokkal finomabb erezetű és sötétebb árnyalatú volt, mint
Anna házának padlója.

– Milyen fából van? – kérdezte.

– Cseresznye. Nem olcsó mulatság, de hosszú távon a drágább alapanyag mindig jobban megéri.

Annának átfutott a fején, hogy ilyen kijelentéseket csak a gazdagok engedhetnek meg maguknak.

– És a falak?



– Selyemtapéta. Szeretem a nyers fa és a kifinomult tapéta kontrasztját. Fehér, de nem az a sima fajta,
hanem inkább törtfehérnek mondanám. – Mi más, gondolta Anna.

Ezután az extravagáns konyhába mentek, ahol mindent csiszolt gránitlap borított, melyről sütött a
minőség. Anna szakavatott szemmel egyből kiszúrta, hogy Max tűzhelye valószínűleg önmagában
többe kerül, mint amennyit ő a teljes konyhára fog tudni majd költeni. Hirtelen beléhasított a félelem:
Julian jó barátja Maxnek – hogyan bízhat abban, hogy tetszeni fog neki az ő egyszerű vidéki házikója,
ha amúgy ilyen körökben mozog?

A fürdőszobában a zuhanyrózsa akkora volt, mint egy focilabda, és a sarokban egy földbe süllyesztett
kád is volt.

– Egyetlen mészkőből faragták ki – magyarázta Max. – Mondom, nem olcsó, de megéri.

– Csodás – mondta udvariasan Anna, és kezdte elveszíteni az önbizalmát.

– Mondd csak, mit szólnál egy kis pezsgőhöz? – fordította maga felé Anna arcát Max, majd ujjaival
gyengéden végigsimított az ajkain.

Anna ráhunyorított.

– Azt hiszem, nagyon jót szólnék hozzá – felelte. Remélte, hogy az ital segít majd ellazulnia egy
kicsit.

– Gyere velem.

Kivezette a fürdőszobából, de nem a konyhába mentek, nem is a nappaliba, hanem egyenesen a
hálószobába.

Az ágy valami hatalmas volt, szinte a teljes szobát elfoglalta, az ágytakaró pedig gyanúsan valódi
prémnek tűnt. A túlsó falon hatalmas tükrök voltak, mögöttük valószínűleg szekrénysor bújt meg. Két
ébenfa éjjeliszekrény állt az ágy mellett, az egyiken jégbe hűtött pezsgő két pohárral. Az ágyhoz
földre szórt rózsaszirmok vezettek.

– Teremtőm – mondta Anna, és a szíve hevesen kezdett verni. – Mikor varázsoltad ezt ide?

– Míg te az esti fényeket csodáltad.

Anna nagyot sóhajtva nézte, míg Max kinyitotta a pezsgőt, és töltött maguknak belőle egy-egy
pohárral.

– Emelem poharam rád, Anna – mondta mosolyogva Max, és mélyen Anna szemébe nézett.

Anna gyorsan kortyolt egyet a pezsgőből. Eljött a tökéletes pillanat, a tökéletes este vége: a londoni
éjszaka, a kivilágított épületek, a pazar étterem és a tökéletes lakás csak mind-mind ráadás volt.
Lehetne ezt még fokozni?

Mikor az utolsó korty pezsgőt is kiitta, Max gyengéden kivette a kezéből a poharat, majd átölelte, és
szenvedélyesen megcsókolta.



Erről álmodozom évek óta, emlékeztette magát gyorsan Anna, és igyekezett belefeledkezni a
pillanatba. Nem esett nehezére.



Tizennyolcadik fejezet

– Ennél finomabb croissant-t utoljára Párizsban ettem – mondta Anna, aki még mindig nem ébredt fel
teljesen. – És már idejét sem tudom, mikor láttam utoljára olyat, hogy a narancslé nem a dobozból
jön, hanem valaki konkrétan kifacsarja.

– Nagyon nem örülök neki, hogy haza kell sietned – mondta Max. – Elmehetnénk egy újabb
kiállításra, aztán vacsorázhatnánk együtt, a folyó felett van egy kiváló étterem.

Anna sóhajtott.

– Én is szívesen maradnék, de sajnos nem várhatom el Chloétól, hogy ilyen hosszan vigyázzon a
kutyámra. Majd legközelebb – tette hozzá gyorsan, mert nem szerette volna, hogy Max azt higgye,
menekül tőle – megkérem a nővéremet és a férjét, hogy jöjjenek át addig hozzám, amíg feljövök. Ők
hosszabban is tudnak majd maradni.

– Hacsak el nem adod addig a házadat. Julian teljesen beleszeretett a gondolatba, hogy megveszi.

– Hát ez nagyon jó hír – mondta Anna, és az órájára pillantott. – Most már tényleg mennem kell,
különben lekésem a vonatot.

– Lekísérlek, és hívok egy taxit.

Annának eszébe sem jutott volna taxival utazni, tökéletesen megfelelt volna a metró – ott tette volna
ki az állomáson, de mivel sietett, nem szólt semmit. Ráadásul attól félt, ha tiltakozna, azzal megint
szociális neveletlenségéről tenne tanúbizonyságot.

– Nem lesz baj, kedves – nyugtatgatta őt a sofőr, amikor gyorsan elhadarta, hogy a tízórás vonatot
szeretné elérni. – Ma reggel nincs olyan nagy forgalom. Oda fogunk érni időben.

Anna várta, hogy feltörjön lelkében a fájdalom, amint percről percre távolodott a szerelmétől, de az
érzés csak nem jött. Nem értette: Max figyelmes, gyengéd és igen tapasztalt szerető volt az éjjel, de a
harsonák csak nem szólaltak meg a végén. Pedig kell-e mondani, hogy Anna biztos volt benne: élete
legszerelmesebb éjszakáját fogja eltölteni a férfi lakásán? Talán azért nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, mert olyan régóta álmodozott már a pillanatról, hogy mikor az eljött, borítékolva volt,
hogy csalódás lesz. De az is lehet, hogy sokkal jobban élvezte volna az éjszakát, ha csukott szemei
mögött nem létrákat lát állandóan. Túl sokat foglalkozott az építkezéssel az utóbbi napokban, és
képtelen volt az emlékét kiverni a fejéből. Legutóbb, amikor hazafelé vonatozott Londonból, úgy
érezte, nem is a síneken zakatol, hanem lebeg. Most viszont a kerekekkel együtt kattogott benne a sok
kérdés és a csalódottság.

A következő együttlét csak jobb lehet majd, próbálta vigasztalni magát, miközben rezzenéstelen
arccal bámult ki az ablakon. Legközelebb sikerülni fog kizárni minden mást, és teljesen átadja magát
az élvezetnek.

Rácsörgött Chloéra, hogy sikerült elérnie a tízórás vonatot. Jó volt hallani barátnője hangját.



– De hisz mondtam, hogy nyugodtan jöhetsz a későbbivel! Nagyon szeretünk Caroline-ra vigyázni,
nem okozott volna gondot.

– És biztos vagyok benne, hogy ő is nagyon élvezi – felelte Anna, és közben a kis Harryre gondolt, aki
ilyenkor állandóan a kutya körül sündörgött.

– Ééés…?

– És mi?

– Tudod te azt.

– Nem tudok most ilyenekről beszélni, Chloe! – suttogta Anna hevesen a telefonba. – A vonaton ülök!

– Manapság már a kutyát sem érdekli, ki miről beszélget a vonaton! – intette le őt Chloe.

– Engem nagyon is érdekel! Egy órán belül befut a vonatom. Majd akkor szépen elmesélek mindent.

Chloe hatalmasat sóhajtott, majd letette a telefont. Amint Anna eltette a táskájába a készüléket, az
újra megszólalt.

Megnézte a kijelzőn, ki keresi, és megkönnyebbülten dőlt hátra az ülésén – jó lesz olyan emberrel
beszélgetni, aki semmit nem akar majd belőle kiszedni.

– Szia, Rob.

– Hali! Jókor hívlak? – kérdezte a férfi.

– Persze. Épp vonaton ülök.

– Ó! Merre jártál?

– Londonban. Kiállításmegnyitón. Maxszel – tette hozzá pár pillanat hezitálás után.

– Ó – mondta Rob. Kis csönd következett. – Nos, csak annyit szerettem volna tudni, hogy áll-e még a
vasárnap? Tudod, a Piac és Kutyakiállítás.

– Ez most vasárnap lesz? El is felejtettem! Persze hogy megyek, örömmel. – Azon kapta magát, hogy
széles mosolyra húzódik a szája. Egy magán-tárlatvezetés sem semmi, de egy helyi kutyakiállítás is
tartogat magában meglepetéseket, nem beszélve arról, hogy mennyivel kevesebb lesz ott a stressz.
Max a búcsúzásnál motyogott valamit arról, hogy hamarosan elviszi őt az anyjához teázni, de ha
esetleg a most vasárnapot tervezte, akkor Anna ellenőrizhető kifogással tudja majd kimenteni magát.

– És tudjuk már, miben kell segítenünk?

– Vagy a tombolajegyeket kell árulnunk, vagy fagylaltot. A nővérem még nem tudja pontosan. A
szavaiból úgy vettem ki, hogy a szervezők még maguk sem nagyon tudják, mire számítsanak.

– Nekem tulajdonképpen mindegy is, mit fogunk csinálni.



– Pazar. Mit szólnál hozzá, ha vasárnap tizenegy körül érted mennék? Még lenne egy kis időnk
bekapni egy falatot a munka előtt.

– Muszáj lesz dolgoznom délelőtt, de ha tizenkettő körül jössz értem, már meg fogom tudni mutatni,
mi mindennel haladtam.

– Akkor legyen délben. Már nagyon várom, és kíváncsi is vagyok.

Anna mosolyogva tette vissza a készüléket a táskájába.

– Szóval? – kérdezte Chloe abban a pillanatban, amint Anna táskáját behajította a csomagtartóba, és
mindketten becsapták maguk mögött az ajtót, elfoglalva üléseiket.

– Mi szóval?

– Tudod nagyon jól! – Chloe szinte magánkívül volt az izgalomtól. – Tudom, hogy nem illendő
ilyeneket kérdeznem, de ha nem árulsz el nekem most rögtön mindent, elájulok a kíváncsiságtól.
Tudnom kell.

– De mit? Hogy vettem-e képet? Hogy szép volt-e Max lakása? Tulajdonképpen igen, ha bejön neked
ez a stílus. Ha jobban belegondolok, nekem inkább nem tetszett, mint igen.

– Ez nem érdekel! Persze majd ezt is elmesélheted, de csak később. Most gyerünk, ne nyúzz tovább,
hallani akarom a részleteket: azonnal egymásnak estetek, mint a nyulak?

– Bár nem ezt a kifejezést használtam volna, de tulajdonképpen igen. Csak úgy magunk között szólva,
még sosem láttam nyulakat üzekedni.

– Értem… szóval nem volt túl kielégítő, ugye? – kérdezte megértőn Chloe, és közben kikanyarodtak
az állomás épülete elől.

– Nem volt rossz! Max nagyon figyelmes, meg minden ilyesmi. És tényleg mindent megtett, hogy
romantikus legyen az este. Rózsaszirmokkal szórta tele az ágyat, például.

– Az kedves – mondta Chloe biztatóan, és Annára pillantott. – Tapasztalatom szerint az első alkalom
általában sosem végződik tűzijátékkal.

– Hát nem – értett egyet Anna, és inkább nem fűzte hozzá, hogy volt második menet is, ami, ha lehet,
még kevésbé volt inspiráló, mint az első. Úgy döntött, megpróbál témát váltani, és izgatottan mesélni
kezdett. – Vasárnap kutyakiállításra megyek Robbal!

– Ez jól hangzik – felelte Chloe.

– Nincs kedvetek Mike-kal és a fiúkkal kijönni? Szerintem szuper családi program lenne.
Kutyaújdonságok is lesznek! Ez milyen cukin hangzik, nem?

– Nagyon cukin – értett egyet Chloe. – De sajnos már van más programunk.

Annának volt egy olyan érzése, hogy ez nem teljesen igaz.



– És micsoda?

– Barátoknál ebédelünk – vágta rá gyanúsan gyorsan Chloe. – Kell esetleg valami a városból, vagy
mehetünk egyből haza?

– Ha esetleg tudnál a festékbolt felé kanyarodni, szívesen beugranék egy színpalettáért.

– Teremtőm, csak nem a dekorációnál tartasz máris?

– Még nem, de mindig éveket tudok rajta agyalni.

Annát magát is meglepte, mennyire izgatottan várja, hogy másnap délben Rob megérkezzen. Biztos
csak azért érzi ezt, gondolta, mert végre egy olyan embernek mutathatja meg, mi mindennel végzett az
elmúlt napokban, aki érteni és értékelni is fogja a látottakat. A fekete farmert vette fel, és próbált
megszabadulni a rengeteg kutyaszőrtől, ami az anyaghoz tapadt. Végső kétségbeesésében egy
ragasztószalagot hívott segítségül, de azzal mintha csak még több szőrt applikált volna magára.

Rob pontosan érkezett. Anna mosolyogva nyitott ajtót neki, mögötte Caroline jól nevelten csóválta a
farkát, és megállta, hogy a férfi nyakába ugorjon. Rob megsimogatta a kutya fejét, viszonozta a pacsit,
majd visszamosolygott Annára. Nem jött be, de megpuszilta Anna arcát köszönésképp. Anna szíve
majd kiugrott a helyéről: most először fogja „vadidegen” ember látni a kész lépcsőt, amit eddig csak
Chloénak és Mike-nak mert megmutatni.

– Hát… – kezdett bele Rob, és aztán hosszú pillanatokig csak hallgatott. – Ez egyszerűen fantasztikus.

Anna végre kiengedte az eddig bent tartott levegőt.

– Gyere be, és nézd meg közelebbről!

– Nem szeretném összejárkálni a vadonatúj padlódat – mosolygott rá Rob.

– Ugyan, ne törődj ezzel! Bútorokat, mondjuk nem szívesen húzogatnék rajta, de a lépésektől nem kell
tartani, jól sikerült a felületkezelése. Egy rémálom volt viszont Caroline-t távol tartani tőle, míg
száradt.

– És hogy sikerült őt megállítanod?

– Megkértem Chloét, hogy vigyázzon rá, amíg felviszem a lakkot, aztán elvittem egy kiadós sétára. Ez
mindig működik, teljesen kifeküdt tőle. Ott pihegett a szomszédban. Chloe fiai nagyon szeretik.

Rob belépett az ajtón, és felment a lépcsőn. Annának ismét nehezére esett levegőt venni, míg a férfi a
kidolgozottságot vizsgálta, de mikor az megszólalt: – Elképesztő munkát végeztél –, azonnal
odaugrott mellé, és a nyakába vetette magát.

Rob visszaölelte őt, de érezni lehetett, hogy kicsit kellemetlenül érzi magát.

– Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt mondod! – mondta Anna, és szinte sírt a megkönnyebbüléstől. –
Olyan keményen dolgoztam rajta! Azt hiszem, ha nem tetszett volna, a szívem itt tört volna darabokra
a szemed előtt. – Elhallgatott, és szélesen elmosolyodott. Érezte, hogy a darabokra tört szív kifejezés



egy kissé túlzás volt, de kit érdekel? Különben is, a szíve remek kezekben van Maxnél. Ők ketten most
már összetartoznak, még akkor is, ha hivatalosan még nem lett a kedves mamának bemutatva.

Rob rámosolygott, és látszott rajta, hogy szórakoztatja, mennyire feldobottan viselkedik Anna.

– Egyeseknek nem sikerül az érzelmeiket kizárni a projektjükből, jól sejtem?

– Igen. És bocsánat! Szeretnél még mást is megnézni?

– Szívesen körülnéznék alaposabban is. Ezzel megspórolhatnánk egy hivatalos ellenőrzést.

– Ez határozottan illegálisnak hangzik – mondta Anna vidáman. – Gyere fel bátran az emeletre.

Addig nézték a házat, míg Rob ijedten az órájára nem nézett.

– Azt hiszem, ideje lenne indulnunk. Caroline-ra ki vigyáz majd?

– Mike és a srácok elviszik sétálni – felelte Anna. – Javasoltam Chloénak, hogy jöjjenek ki családostul
a vásárra, mert szerintem jó móka lenne a gyerekeknek, de ő azzal rázott le, hogy valami barátjuknál
fognak ebédelni.

– Akkor ez biztosan így is lesz.

– Hm. Mindegy, a lényeg az, hogy nem kell hazarohannom Caroline miatt.

– Akkor akár indulhatunk is.

A turrellfordi Piac és Kutyakiállítás a megye másik felében volt, ahol a dombok sokkal meredekebbek
voltak, és a házak kissé kevésbé költőiek, mint Annáék felé. Viszont a természet itt is gyönyörű volt,
és a virágok bimbóján látszott: alig várják, hogy kipattanhassanak.

– A nővérem egy nagy(on)városi pasashoz ment feleségül – magyarázta Rob, és egyszerre nézett
bocsánatkérően, illetve szórakozottan. – Ő a föld sója: rendíthetetlenül jó és humánus, nagyon
szeretem, de képtelen lennék ennél közelebb lakni hozzá.

– Én szívesen laknék egy kicsit közelebb a nővéremhez – mondta Anna, miközben a mellette elsuhanó
tájat figyelte az ablakból. – Ő sziklakemény, és igazi támaszom. De én sem örülnék, ha a szomszéd
házban élne. Chloe is pont eléggé anyáskodó.

– És az édesanyád?

Anna elfordult az ablaktól, úgy válaszolt.

– Él és virul, nemrég ment férjhez, és Laura, a nővérem, attól fél, hogy anyánk nem figyel oda rám
eléggé. De miért is kéne neki? Elvégre felnőtt ember vagyok, vagy mi a szösz.

– Én mindig a nővérem kisöccse maradok, történjék bármi. Ez sosem fog megváltozni – felelte Rob,
és közben félrehúzódott, mert megérkeztek. – Akkor parkoljunk is le. Már ha lesz szabad hely –
mondta, és lassan gurulni kezdett abba az irányba, amerre az egyik láthatósági mellényes szervező



integetett.

Kiszálltak, és elindultak a tömeggel együtt a mező felé, ahol a legnagyobb volt a sürgés-forgás.

– Rengetegen vannak – nézett körül csodálkozva Anna.

– Igen, ez mindig így szokott lenni. Biztos te is észrevetted, hogy nemcsak a szervezők és az ő
családjaik jönnek ide ki, hanem elég sok helybeli a környező városokból is.

Anna álmélkodva nézett körül, és nemcsak a sok embert csodálta, hanem az azok különféle, de
utánozhatatlanul angolos öltözékét is – nem egy közülük mintha egy angliai divatkatalógusból lépett
volna elő. Örömtől csillogó tekintettel nézett Robra, aki visszamosolygott rá:

– Menjünk egy kört, hogy mindent meg tudj nézni, mielőtt Cassie beránt minket. A tombola egészen
elképesztő szokott lenni, zseniális nyereményekkel, de ha nem érünk oda időben, már csak illatos
gyertyák maradnak.

– Azért az illatgyertya sem egy utolsó dolog – mondta Anna, és próbált lépést tartani a férfival a
tömegben.

– De nem olyan jó, mint egy antik aranyozott puttó, ami kétszáz fontot ér.

– Nem is tudom, attól tartok, egy gyertyának könnyebben találnék helyet a házamban – vágta rá
gyorsan Anna.

A tombolát áruló férfi standja olyan rikító volt, hogy messziről kiszúrták, de maga sem volt kevésbé
színes egyéniség. Azonnal eladott Robnak tízfontnyi tombolát, és meggyőzte őt, hogy remek vásárt
csinált. Nyertek is, ráadásul nem illatgyertyát, hanem egy antik függönykarnist, ami még a
Buckingham-palotában is megállta volna a helyét.

– Szerintem Cassie tud majd kezdeni vele valamit – mondta nevetve Rob, amikor látta Anna rémült
arcát, aki attól félt, ezt neki kellene elhelyeznie valahol a házában. – Szerintem menjünk, és keressük
meg, mert még képes lesz azt hinni, hogy elfelejtettünk eljönni.

Cassie nagyon hasonlított az öccsére. Magas volt és szép arcú, rózsákkal díszített lenvászon inget és
V nyakú kardigánt viselt. Nyakában egy gyönyörű ezüst nyaklánc csillogott. Anna feltételezte, hogy
ezt a „nagy(on)városi” férjétől kapta.

– Hali, Rob, te pedig csakis Anna lehetsz – puszilta meg mindkettejüket, csontos arcélét hozzájuk
nyomva. – Cassie vagyok. Nagyon örülök, hogy el tudtál ma jönni, Anna. Tiétek a fagylaltospult.
Egyértelműen kétemberes munka.

– Nagyon szeretem a fagyit – válaszolta Anna.

– Helyes. Majd adok kölcsön egy kötényt. Kell itt lennie valahol. Különben teljesen beborít majd a
cucc. Tessék, itt az árlista. – Cassie-n látszott, hogy nagyon kézben tartja a dolgokat. – Egy vagy két
gombócot adhattok csak, szóval nem lesz túl bonyolult. Nekem mennem kell, én viszem a teaházat –
mondta, és elsietett.



A teaház egy csodálatos parókia volt, elég nagy ahhoz, hogy több lelkészcsalád is elélhessen benne
nyugodtan. A körülötte magasló cédrusoktól nem lehetett látni, pontosan mekkora is az épület, de az
biztos, hogy egy kosztümös dráma is játszódhatott volna benne – az idő valahogy megállt körülötte.

– Cassie és Marcus nem itt élnek – mondta Rob, és ettől Anna valamiért megkönnyebbült. – Nekik egy
kisebb házuk van, a faluból kivezető út mellett.

– Helyes – vágta rá Anna gondolkodás nélkül.

– De azért annyira nem kicsi az a ház, hogy ne férjen el benne egy fedett medence – tette hozzá Rob.

– Ó.

Rob kezelte a pénzt, és Anna porciózta a fagylaltot. Nem volt egyszerű feladat tökéletesen formás
gombócokat kerekíteni a kanállal, de Anna egy idő után egyre jobban belejött. Míg kiszolgálta a
gyerekeket, jókedvűen elbeszélgetett velük, és olykor azt vette észre, hogy egyre nagyobb gombócokat
rak a tölcsérekbe.

– Ne csacsogj annyit, nem látod, mekkora a sor? – szólt rá Rob mosolyogva, miután Anna
megörvendeztetett egy kislányt egy tökéletesen kerekre sikerült gombóccal, amit csak második
nekirugaszkodásra sikerült összehoznia. A kislány mellett egy kutya is volt: a sok szőrtől alig lehetett
látni, melyik az eleje és melyik a vége, ráadásul már-már nagyobb volt, mint kis gazdája.

– A legszebben ápolt keverékek kategóriájában indulunk, ahova csak gyerekek nevezhettek –
dicsekedett a kislány. – De azért anyu is segít majd egy picit.

Mivel a kutya ereiben a jelek szerint jó adag agárvér is csörgedezett, ez utóbbit Anna kifejezetten
megnyugtatónak találta.

– Majd megpróbálom megnézni, amikor ti jöttök sorra. Mikor is kezdődik ez a műsorszám?

– Tíz percen belül, azt mondta anyu – mondta a kislány, és az édesanyja felé mutatott, aki szintén a
katalógusból előlépett divatikonok közé tartozott.

A csöppségnek hosszú, aranyló haja volt, az alkalomra egy kicsit be is sütötték az alját, hogy szebben
göndörödjön, és hatalmas masni virított a feje tetején. Anna leintette Robot, aki halkan odasúgta neki,
vajon mekkora összegbe akar fogadni Anna, hogy ez a szalag még a szekció bemutatója előtt ki fog
bomlani az ugrabugra kislány hajából? Hiszen – állapította meg hozzáértő szemekkel Rob – a szalag
selyemből van, és a kislány haja is biztosan úgy csúszik, mint a fene. Tíz pennyje bánta ezt az
elhamarkodott kijelentést – a szalag a bemutató alatt végig a helyén maradt.

– Most elleszek egy darabig egymagam is – mondta Rob, amikor körülnézve szinte mindenki kezében
fagyistölcsért láttak. – Nyugodtan menj el egy kicsit körülnézni. Nagyon jó kis rendezvény ez.

Valóban az volt – ezt Anna is így gondolta. Érdekes egyvelege volt a városból leruccant embereknek,
akik valóban csak kicicomázott kutyájuk dicsőségét hajkurászták a bemutatón, és az igazi
vidékieknek, akik bőrből készült kamáslijukban feszítettek kis terrierjeik mellett, melyeknek láttán az
ember hirtelen sajnálni kezdte a patkányokat. Az emberek mind mosolyogva beszélgettek, és egymás



kutyáit méltatták. Vajon az összes állat – a tiszteletet parancsoló kuvaszok, a fajtiszta labradorok, a
játékos spánielek és a mindenféle keverékek – milyen helyezést fog elérni ma? Rengeteg kategóriában
indulhattak. Csak elég volt egy pillantást vetni a programra: voltak a Veteránok, az Újoncok, a
Keverékek, a Törzskönyvezettek, és még hosszan folytatódott a sor. Anna úgy döntött, a keverékeket
nézi meg, melyeket fiatalkorú gazdáik vezetnek majd fel, és azonnal kiszúrta a szőke kislányt, aki
mellett úgy szökdécselt keverék kutyusa, mint egy kis bakkecske. Annyira aranyos látványt nyújtottak
így ketten, hogy Anna úgy érezte, igen jó esélyük van a győzelemre – a többi versenyző és kutyáik
mind korosabbak voltak, és messze nem ennyire cukik. Az egyik kutyuson divatos kezeslábas is volt, a
többiek pedig egyszerűen szépre voltak nyírva, és jól nevelten ügettek körbe-körbe a zsűri előtt. A kör
szélén álló anyák rendszeres időközönként be-beszaladtak a kicsik közé, hogy megmentsék a
gyerekeket az egyre lelkesebben rohanó kutyáktól, de ettől eltekintve zavartalanul zajlott a bemutató.
Az apukák kötelességtudóan kamerázták gyermekeik összes lépését, a büszke nagyszülők pedig
egymást túlkiabálva dicsekedtek bárkinek, aki hajlandó volt meghallgatni őket:

– Nézd csak Lulut Andromédával! Hát nem ők a legügyesebbek?

Kicsit később Rob is csatlakozott hozzá, és együtt nézték végig a Legszebb Farokfonat bemutatót, ami
közvetlenül a gyerekek után következett, Anna pedig őszintén remélte, hogy a bemutatott fonatok
kizárólag csak a versenyre készültek, és otthon, normális körülmények között nem így kell
mászkálniuk szegény páráknak – csak rájuk nézett, és máris kényelmetlen érzése támadt tőlük.

– Kifogytunk a fagyiból, eladtuk mindet – mondta Rob. – De nem árulom el Cassie-nek, míg előbb
körül nem néztem. Szeretném megtippelni, milyen magasan van a whiskysüveg.

Anna felé fordult.

– Hogy micsoda?

– Látod, ott – mutatott Rob előre. – Ott lóg egy üveg a fáról. Múlt évben én feleltem azért a játékért,
és pontosan tudom, milyen magasan van az az ág.

– Ez csalás! – tiltakozott Anna, de követte őt a fa felé.

– Tudom. De majd osztozkodunk – mosolygott rá a férfi, Anna pedig elnevette magát. Rob mellett
sosem érezte, hogy zavarban van, és azon sem kellett agyalnia, milyen témát dobjon be, hogy ne álljon
be kínos csend. Olyan könnyű volt jól éreznie magát a társaságában; valószínűleg azért, mert így
önmaga lehetett, és nem kellett állandóan megfelelnie, mint Max városi, világias és dörzsölt barátai
előtt.

Miután Rob megtippelte a magasságot, elvitte Annát a sütis sátorhoz.

– Éljen! Megint van abból az isteni karamellából! Egyszerűen abbahagyhatatlan. Azt sem bánom, ha
az összes fogam kihullik tőle, olyan finom.

– Nagyon puha az állaga – mondta az eladónő sértődött hangon. – Én magam készítem őket.

– Mennyei – igyekezett kiköszörülni a csorbát Rob. – Csak rettenetesen bűnre csábító. Tessék, Anna,
nyisd nagyra a szád.



Míg játékosan belepottyantotta a karamellát, Annára hirtelen rátört a déjà vu érzése: eszébe jutott Max
és az osztriga. Elméletileg az osztriga sokkal szexibb étel, mert azon túl, hogy aranyáron mérik, még
vágyfokozó is, de Anna mégis inkább a karamellre szavazott volna.

– Tényleg nagyon finom. Veszek Chloénak egy kicsit – mondta, és elővette a tárcáját.

Mindketten bekaptak még egy darabot, aztán többé-kevésbé egy időben, egyszerre jelentették ki:

– Ideje lenne teázni egyet.

A tea is kiváló volt: házi készítésű süteményeket kínáltak mellé. Anna és Rob alaposan felpakoltak
mindenből, és egy hatalmas cédrus alatti padra telepedtek le.

– Úgy érzem, most illene egy hosszú, fehér ruhát viselnem, hozzá illő kesztyűvel és kalappal – mondta
Anna álmodozó hangon. – Ehhez a helyhez az illene.

– Szerintem jól nézel ki úgy, ahogy vagy – felelte Rob. Félig lehunyt szemmel élvezte a napsütést, és
Anna nem tudta volna megmondani, vajon mosolyog, vagy csak az éles fény miatt húzódik így a szája.
Viszont nagyon szép, hosszú szempillái vannak, summázta.

– Ó, egek, tudom, mi az, ami nekünk most hiányzik! – dőlt előre hirtelen Rob.

– Micsoda? – ült fel Anna is, és körülnézett.

– Odanézz! A kedvencem. Komódfutam.

Anna a hitetlenkedéstől kikerekedett szemekkel nézett a férfira.

– Ugye nem azt akarod mondani, hogy az emberek képesek kihozni a komódjaikat meg szekrényeiket,
hogy összehasonlítgassák, melyik a szebb meg jobban karbantartott? Ugye nem? Én úgy tudom,
vannak erre szakosodott antikvitás-üzletházak, meg…

Rob olyan nagyon nevetett, hogy percekig nem tudott megszólalni. Csak a fejét rázta, hogy úgy
jelezze: nem erről van szó.

– Kutyák!

– Kutyák? Kutya alakú komódok?

Rob ettől még jobban nevetni kezdett.

– Komódfutam, nem hallottad még soha ezt a kifejezést? Olyan kutyák összehasonlítása, akiknek van
valami szépséghibájuk, ezért a komódban lehetne rejtegetni őket: ó-lábúak, bicebócák, ilyesmi. Ne
haragudj, hogy így kinevettelek, de a gondolat, hogy az emberek kicipelik ide a hátukon a
szekrényeiket, egyszerűen túl vicces volt.

Most már Anna is így gondolta, de nem volt hajlandó elnevetni magát.

– Elképzelem, ahogy hosszú kabátos, fehérbe öltözött, elegáns zsűri előtt futkosnak körbe az emberek,



hátukon a sublóttal – nevetett Rob.

– Aztán kiizzadva felsorakoznak, és gyengéd mozdulattal simogatják a faberakásokat – csatlakozott
most már Anna is az ötleteléshez.

– És aztán – nyögte ki Rob, aki alig kapott már levegőt – az ölükbe kapják a győztes kis kredencet, és
futnak még egy tiszteletkört.

Anna sem bírta tovább, kitört belőle a nevetés, és csak nevetett és nevetett, míg meg nem fájdult az
oldala.

Cassie lépett oda hozzájuk, amikor már épp a lekvárt nyalogatták az ujjaikról.

– Hát itt vagytok végre – csapott le rájuk. – Tele vagyunk koszos tányérokkal, és nincsen, aki
elmosogassa őket. Nyomás a konyhába, mindketten!

Rob kérdőn Annára pillantott.

– Nem hinném, hogy Annának…

De Cassie nem várta meg, míg befejezi, és átnyújtott Annának egy koszos poharat.

– Ugye, nem bánnád? – mosolygott kedvesen, de látszott rajta, hogy nem tűr ellentmondást.

– Persze hogy nem, semmi gond, Rob – nézett a férfira megnyugtatóan Anna. – Elvégre azért jöttünk,
hogy segítsünk.

Anna élvezte a mosogatást, leginkább azért, mert Rob közben végig viccelődött, és nemcsak vele,
hanem mindenkivel, aki arra tévedt. Mivel ő volt az egyetlen férfi a sok nő között a konyhán, ő volt az
összes vicc céltáblája is egyben, amit nemcsak hogy remekül elviselt, de még csavart is egyet a
csattanókon. Épp az utolsó poharat törölgették, és az utolsó morzsákat söpörték össze az asztalokról,
amikor Anna meghallotta, hogy csörög a telefonja.

– Jaj, bocsánat – kért elnézést a teremben levőktől, és előkotorta a készüléket a táskájából. Mike hívta.

– Baj van – szólt bele a férfi köszönés nélkül. – Chloét be kellett vinni a kórházba.

– Úristen – nyögte ki Anna, és lerogyott egy székre. Hirtelen szédülni kezdett.

– Mi a baj? – termett mellette azonnal Rob, és mindenki eggyel közelebb lépett felé.

Anna megrázta a fejét, és jelezte nekik, hogy maradjanak csendben.

– Hogyhogy? – kérdezte, és a legrosszabbtól tartott.

– Nem tudják még. – Mike hangján hallatszott, hogy mindjárt elsírja magát. – Egyszerűen fájdalmai
vannak, nagyon-nagyon erős fájdalmai. Ide tudnál jönni minél hamarabb, hogy vigyázz a srácokra,
amíg én bemegyek Chloéhoz a kórházba? Már hívtam az összes nagyszülőt, és Chloe egyik barátnőjét
is, de senki nem tud ideérni hat előtt. Azt reméltem, te itt vagy valahol a közelben.



– Igen, persze, azonnal indulok.

– Nagyon köszönöm, Anna. Köszönöm. Akkor szólok a többieknek. – Anna hallotta a hangján,
mennyire megkönnyebbült, majd szétkapcsolt a vonal. Azonnal Rob felé fordult.

– Indulnunk kell. Chloét bevitték a kórházba – mondta, és remegett a hangja.

– Istenem, mi a baj…? – kérdezte Rob.

– Majd elmesélek mindent a kocsiban, de most azonnal induljunk. Mikorra tudunk legkorábban
odaérni?

– Negyven perc, kicsit kevesebb, ha nem meszelnek le a rendőrök – felelte Rob, és már el is indult az
ajtó felé.

Olyan iramban száguldottak hazafelé, ami rémisztő volt. Anna az életéért imádkozott, míg Rob a
sávokat váltogatta, közben pedig egyre azon pörgött az agya, mi lehet most Chloéval, a srácokkal és
Mike-kal.

– Kevesebb mint fél óra, és ott vagyunk – jelentette ki Rob, és közben le sem vette a szemét az útról.
Bár tényleg iszonyatosan gyorsan ment, Anna mégis tudta, hogy nagyon biztonságosan vezet, és bízott
benne, hogy nem lesz semmi baj. Vajon mi lett volna, ha épp Maxszel van, amikor befut a hívás?
Vajon ő is úgy reagált volna, mint Rob? Szinte hallotta a férfi ráérős hangját: édesem, ő csak az egyik
szomszédod. Biztos van még valaki, akit megkérhetnek helyetted.

Anna nézte a tájat, és arra gondolt, ez most nem volt szép tőle. Max lehet, hogy ugyanolyan hősies és
férfias lett volna ebben a helyzetben, mint Rob.

Amint lehúzódtak a ház előtt, azonnal kipattant a kocsiból, és az ajtóhoz szaladt, míg Rob rendesen
leparkolt. Mike a küszöbön toporgott, és látszott, hogy teljesen kikészült az aggodalomtól.

– Hála istennek, hogy megjöttetek! – mondta. – Azonnal indulnom kell hozzá. Próbáltam nyugodt
maradni a fiúk előtt, de nem volt könnyű.

Anna megérintette a karját.

– Mit mondtál nekik? – kérdezte.

– Hogy anyunak nagyon fáj a hasa, amit amúgy a saját szemükkel is láttak, de hogy a doktor bácsik
majd meggyógyítják. Úgy tűnt, hogy megelégedtek ennyivel, és nem hiszem, hogy felfogták,
mennyire súlyos a helyzet – nézett elgyötört arccal Annára.

– Majd mi mindent elmagyarázunk nekik – szólt bele a beszélgetésbe Rob, aki most ért az ajtóhoz. –
És nagyon jól fogjuk érezni magunkat.

Anna odafordult hozzá.

– Nem kell itt maradnod, Rob. Meg tudom oldani egyedül is – mondta, mert azt érezte, hogy ez a
helyes, de közben szívből remélte, hogy a férfi tiltakozni fog.



– Nonszensz – vágta rá Rob, és méltatlankodó pillantást vetett rá. – Együtt csináljuk végig.

– Mindkettőtöknek iszonyatosan hálás vagyok – mondta Mike. – Azt hiszem, nem ártana néhány
cuccot bevinnem Chloénak. – Megpróbált mosolyogni. – De most a szoptatós párnát és a szülést segítő
CD-t itthon hagyhatom.

– Gyorsan átszaladok megnézni, Caroline rendben van-e, aztán jövök, és segítek pakolni – mondta
Anna.

– Én addig figyelek a fiúkra – tette hozzá Rob. – Gondolom, egy kicsit még túl fiatalok a pókerhez.

Mike bólintott.

– De megtaníthatod őket rá, pláne a vetkőzősre, azzal alaposan megrövidítenéd az esti fürdetés
szintidejét.

Ha Mike-nak volt ereje viccelődni, akkor talán mégsem lehet akkora baj Chloéval, gondolta Anna,
míg átsietett Caroline-hoz.

Amint ott végzett, azonnal visszarohant a szomszédba.

– Sziasztok, srácok! Úgy tűnik, ma együtt fogjuk tölteni az estét – mosolygott kicsit erőltetett
vidámsággal a három gyerekre, akik kikerekedett szemmel meredtek a felettük magasodó, ismeretlen
Robra, és látszott rajtuk, mennyire megkönnyebbülnek, amikor Anna lépett be a házba. Ő mindig
hagyta, hogy megcsináljanak olyan dolgokat is, amit az anyukájuk biztosan ellenzett volna, és még az
is lehet, hogy át fogja hozni Caroline-t. Harry odalépett mellé, átölelte a térdét, és a lábaiba fúrta az
arcát. Anna lehajolt érte, és felkapta, mire a kisfiú szégyenlősen belebújt a nyakába.

– Csinálunk megint tejkaramellát? – kérdezte Bruno, aki könnyedebben tudott a hátrányból előnyt
kovácsolni, mint a testvérei.

Anna Mike-ra pillantott. Ez a tejkaramella egyike volt azoknak a dolgoknak, amik alapján a legtöbb
szülő alkalmatlannak ítélte volna Annát a gyermekmegőrzésre, de a férfi csak vállat vont, és elindult
felfelé a lépcsőn.

Anna lenézett, és három, várakozástól csillogó szempárral találta magát szembe.

– Lehet – felelte. – De csak akkor, ha utána kétszer is fogat mostok az este. – Ekkor ütötte meg a fülét
a szekrényajtó emeletről lehallatszódó nyikorgása.

– Én most felmegyek, és segítek édesapátoknak. Miért nem mutatjátok meg addig Mr. Hunternek, akit
nyugodtan hívjatok csak Robnak, hogy hol tartjátok a játékaitokat? Mindjárt jövök én is, és
csatlakozom.

Míg felfelé gyalogolt a lépcsőn, hallotta, amint egy mély hang odalent félősen dörmögni kezd, hogy
mennyire fél a kígyóktól, még akkor is, ha csak műanyagból készültek.

Mike előtt egy kisebb utazótáska volt kinyitva, és úgy tűnt, gondolkozás nélkül hajigál bele mindent,
anélkül, hogy abban bármi ráció lett volna.



– Szerinted mi lehet Chloe baja? – kérdezte Anna, miközben beletúrt a táskába, hogy megnézze, van-e
benne hálóing és fehérnemű. Egy darab sem volt. Kivett viszont két garbót, meg egy nejlonharisnyát.

– Legutóbb, mikor odatelefonáltam, nem tudtak mit mondani, csak azt, hogy vesekőre gyanakodnak –
mondta Mike, és a hangja megtelt félelemmel.

– Ó, de hisz ez nem hangzik túl súlyosnak! – mondta Anna annyira biztatóan, amennyire csak tudta.
Talált egy tiszta hálóinget, és Chloe ajtóra akasztott fürdőköpenyét is becsomagolta mellé. – Én úgy
tudom, az nagyon fájdalmas, de nem szoktak belehalni az emberek.

– Biztos vagy benne? – kérdezte Mike.

– Hát, ha nem is ezer százalékig, de amúgy eléggé – mondta Anna, és próbált megkönnyebbült arcot
vágni. Mike remegett félelmében, és ez, tekintve, hogy hatalmas és erős ember volt, elég szívfájdítóan
nézett ki.

– Gyorsan dobok még be Chloénak egy kis sminket. Nagyon mérges lesz, ha kikap egy szexi fiatal
doktort, és nem lesz mivel kifestenie magát.

Mike végre elmosolyodott.

– Köszönöm – mondta, és hálásan megszorította Anna karját, de olyan erővel, hogy Anna felszisszent
fájdalmában. – Nem is tudom, mi lenne velünk nélküled.

Anna megpaskolta Mike vállát.

– Ez a legkevesebb, amit tehetek, azok után, amit ti tettetek értem. Rendben, szerintem ennél több
minden nem is kell. Testápoló, arclemosó, dezodor. Vidd még be ezt az üveg levendulaolajat, az
nagyon megnyugtatja az idegeket – pillantott Mike-ra. – Lehet, hogy rád is ráférne egy kis nyugtató
illatfelhő.

– Annyira borzalmas volt látni, mennyire szenved. Sokkal rosszabb volt, mint amikor a fiúkat szülte.
Akkor legalább tudtam, miért fáj mindene.

– Biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz, Mike – csitította Anna. – Fiatal, egészséges, fitt nő.
Semmi komoly baja nem lehet.

– Tényleg így gondolod?

– Igen! Most pedig indulj. Mi pedig vigyázunk addig a fiúkra.

Miután Mike az összes fiát megölelgette, tőlük is elköszönt:

– Chloe barátnője, Savannah megígérte, hogy amint tud, átjön, de ha esetleg nem érne ide hatig,
hívjátok fel a szüleimet, ők is itt vannak a közelben. Én is hívom majd őket a kórházból. Elég szigorú
emberek, attól tartok, úgyhogy jó lenne, ha addigra már ágyba tudnátok dugni a srácokat. Nagyon
nehezen viselik, ha fürdés közben egy csepp víz is kifröcskölődik a kádból.

Anna bólintott.



– Ezek szerint a tejkaramellás ötletet is kidobhatjuk az ablakon.

Mike elmosolyodott, és olyan fáradtnak látszott, mintha napok óta nem aludna már.

– Annyira nyugodt vagyok, hogy te maradsz a gyerekekkel, Anna. Meg fogjuk hálálni, ígérem!

– Ezen egy percet se járjon az agyad! Indulj Chloéhoz, és mondd meg neki, hogy nagyon szeretjük –
mondta Anna, és gyengéden kitessékelte Mike-ot az ajtón.

Mikor becsukta maga mögött az ajtót, a gyerekek felé fordult, és kacsintott egyet.

– Szerintem ideje lenne áthozni Caroline-t – bár próbálta nem mutatni Mike előtt, azért továbbra is
rettenetesen aggódott barátnőjéért. Beharapta az alsó ajkát.

– Pontosan – pattant fel Rob, aki eddig hitelesen rettegett a nyakába akasztott műkígyótól, és Anna
mellé sétált. – Tessék, vigyázz erre a rémes hüllőre, én addig áthozom őt. Még bele kell jönnöm a
gyerekezésbe. A kígyó amúgy harapós. – Megölelte Annát, és a fülébe suttogta: – Próbálj meg nem
nagyon aggódni. Biztos vagyok benne, hogy nincs komolyabb baj, de ha lenne, akkor is a legjobb
kezekben van.

Anna hálásan pillantott rá, majd gyorsan lehuppant a fiúk közé.

– Hát ezért akart olyan lelkesen átmenni a kutyáért, nem igaz? Én jövök? – kérdezte, majd dobott a
dobókockával. – Hupsz. Egyenesen az anakonda szájába sétáltam. Most még rosszabb helyen állok,
mint Rob eddig.

– Szeretem ezt a játékot – mondta Tom. – Sok benne a kígyó.

Mihelyst Rob visszaért a megsétáltatott Caroline-nal, a társasjátéknak is vége lett, mert a fiúk azonnal
a kutyára vetették magukat, aki örömében összevissza nyalogatta őket. Amikor kicsit lecsillapodott
mindenki, kinéztek Caroline-nak egy szőnyeget, ahol a legkevésbé volt láb alatt, és odafektették.

– Gyorsan átszaladok egy kardigánért – mondta Anna. – Kicsit hűvös lett az idő. – Valahogy nem
érezte volna helyénvalónak, hogy Chloé egyik pulcsiját kérje kölcsön.

Aztán rájött, hogy az aggodalomtól rázza a hideg, míg végül talált egy régi kardigánt, amit még
Laurától kapott valamikor, mert lyuk volt a könyökén. Pont alkalomhoz illő, gondolta, és belebújt.

Épp indult volna vissza, amikor megcsörrent a telefonja. Max volt az.

– Szia-szia – köszönt bele a férfi. – Próbáltalak ma többször is hívni, de nem nagyon voltál
kapcsolható.

– Nem is tudtunk volna találkozni – mondta Anna, és még köszönni is elfelejtett. – Van Chloe, a
barátnőm, tudod – hadarta gyorsan –, meséltem már neked róla. Most kórházba került. Én vigyázok a
kisfiaira.

– Ó. Nagyon kedves tőled. Egyedül vagy?



– Most épp igen, amúgy nem. De nem nagy áldozat velük lenni. Remek kölykök. Csak gyorsan
hazaszaladtam egy kardigánért. Addig… valaki más vigyáz rájuk.

– És nem lehet, hogy inkább ő vigyázzon rájuk egész este?

– Nem lehet, nem ismerik.

– Férfi?

– Igen.

– Hogyhogy épp egy férfi keveredett ilyenkor oda?

Anna hallotta, hogy Max hangja feszültté válik, de nem volt ereje lekezelni egy féltékenységi
rohamot. Majd egyszer elmagyarázza neki, hogy felesleges féltékenykednie Robra, de ennek nem
most volt itt az ideje.

– Épp erre járt. Ő tartja a frontot, amíg én itt vagyok.

– Ó. Hát jó. Majd csörögj rám, ha már felszabadultál.

Anna összeráncolt szemöldökkel tette le a kagylót. Nem értette, miért nem örül jobban annak, hogy
Max hangját hallhatta, de nem volt kedve kivesézni a kérdést. Minél előbb vissza akart érni a
szomszédba, ahol tényleg szükség volt rá.



Tizenkilencedik fejezet

– Sziasztok, srácok! – kiáltott be Anna az ajtón, amikor belépett. Hozott magával otthonról kis
pohárkákat, amik még a mai napról maradtak nála, és nem tudott volna velük mit kezdeni, de
gondolta, hátha most tudnak majd vele játszani egyet. – Mit szólnátok, ha kitalálnánk valami játékot
ezekkel?

– Sokáig voltál nálad – mondta Bruno.

– Igen, ne haragudj, csak megcsörrent a telefonom. Tudod, hogy van ez.

Bruno ünnepélyes komolysággal bólintott.

– Néha anyu meg szokott kérni, hogy vegyem fel én a telefont, és mondjam azt, hogy nincs itthon.

– Igen?

– Igen. Akkor szokta főleg, amikor a nagyi hívja.

– A nagyi? Apa anyukája, vagy anya anyukája?

– Apáé – sóhajtott Bruno. – Lehet, hogy ők jönnek majd vigyázni ránk, ha Alistair mamája nem tud.
Pedig én azt szeretném, ha te maradnál itt.

– Az a baj, hogy nekem Caroline-ra is vigyáznom kell, és ezért nem tudok itt maradni az éjszakára. De
az jó dolog, ha átjönnek a nagyiék, nem? Nem szoktak ilyenkor ajándékot hozni?

– Nem. Mindig azt mondják, hogy a mai gyerekek amúgy is túl sok ajándékot kapnak.

– Ó.

– De csak elvisznek titeket múzeumba, meg ilyesmi? – kérdezte Rob.

Bruno bólintott.

– De csak akkor ehetünk fagyit, ha jók voltunk. És néha jók vagyunk, és mégse ehetünk fagyit. Mert
mégsem voltunk eléggé jók.

– Ó – mondta Anna, aki ezt messzemenőkig igazságtalannak tartotta. – No, szerintem igyunk egy
finom teát, aztán nyomás a fürdőkádba, hogy mind szépen, tisztán és illatosan várjátok pizsibe
csomagolva, fogat mosva, akárki is érkezik ide ma este. Majd ők olvasnak esti mesét is.

– Hát, ha a nagyapa is itt lesz, akkor nem hiszem – mondta bánatosan Bruno. – Ő ilyenkor mindig
bekukucskál a szekrénybe, hogy innivalót keressen, és látja, hogy mekkora a kupi, és akkor inkább
leül, de mindig azt mondja, hogy ezek a székek a legkényelmetlenebbek az egész világon, és a nagyi
szerint pedig túl meredek a lépcső.



Rob és Anna lopva egymásra pillantottak.

– Tényleg meredek egy kicsit – mondta Anna.

– Az – felelte Rob. – De sajnos ide csak ilyen lépcsőt szabad építeni.

– Ehetünk psagettit? – kérdezte Tom, aki eddig nagyon csendben volt. – Hogy az egyik végét
felszívószálazzuk, amíg fel nem csapódik az orrunkra? A nagyiék ezt nem szokták megengedni.

– Hát persze! – mondta Anna. – Azt én is nagyon szeretem. Persze nem publikusan, csak otthon,
amikor senki más nem látja.

– Mi az, hogy pulbikus? – kérdezte Tom.

– Amikor olyan emberek között vagy, akiket nem ismersz – magyarázta Rob. – Például Anna sosem
csinálná ezt egy étteremben, ahol sok ismeretlen ember van. Legalábbis nagyon remélem, hogy nem
csinálná.

Anna felnevetett.

– Gyerünk a konyhába! Ki szeretné lereszelni a sajtot?

A telefon csörögni kezdett, és Anna azonnal odarohant. Mike volt az. Nem beszéltek sokáig, és amikor
Anna letette a kagylót, azonnal Rob felé fordult.

– Azt mondta, hogy Chloe kapott egy nagy dózis fájdalomcsillapítót, és most alszik. Úgy hallottam a
hangján, hogy már nem aggódik annyira, csak rettenetesen fáradt. Biztos vagyok benne, hogy Chloe
hazaküldte őt, mielőtt elaludt, de Mike nem akarja őt otthagyni.

– Ez teljesen érthető, nyilván addig nem mozdul el az ágya mellől, amíg ki nem derül, mi a baj
pontosan. Én is így lennék vele – mondta Rob, majd kinyújtóztatta a földön a kuporgásban elzsibbadt
lábát. – Különben is, ha most hazarohanna, aztán meg újra el, azzal csak teljesen összekavarná a
gyerekeket.

– Bár, ha belegondolsz, ehhez azért már hozzá vannak szokva – mosolygott Anna. – Azt is mondta
Mike, hogy az ablak alatti szekrényben van egy üveg dugibor.

– Helyes – kiáltott fel Rob. – Bruno, hol találom a dugóhúzót?

Egy kicsivel később Mike újra telefonált.

– Egy kicsit bent fogják tartani Chloét, hogy alaposan kivizsgálják, de előtte még hagyják, hadd aludja
ki magát. – Most egy kicsit feszültebb volt a hangja. – Felhívtam a szüleimet, hogy nem kell
iderohanniuk, és aludjanak meg nyugodtan egy hotelben, mert nagyon valószínű, hogy holnap
hazamehetünk. Jesszusom, valahogy ki kell találnom, hogyan tartsam őket távol, Chloéval nem igazán
csípik egymást.

Anna már végigtúrta az összes konyhaszekrényt a dugibor után kutatva, így ezen az utolsó kijelentésen
nem lepődött meg. A ’kupleráj’ szó nem írná le pontosan azt az állapotot, amit talált.



– Szóval szeretnéd, hogy maradjunk, maradjak itt éjszakára? – kérdezte. Ha ez így van, izgalmas lesz
kisakkozni, ki hol aludjon majd.

– Nem, dehogy. Suzannah, Alistair édesanyja mindenképp átjön majd, és ott marad a fiúkkal, de
először a saját családját rendezi el. Tíz körül már ott lesz, ha addig ki tudtok tartani, az szuper lenne.

– Persze, simán, nem gond. Mike, és te hogy vagy?

– Minden rendben. Csak nagyon aggódom. Chloe nem szokott beteg lenni. Miután megszülte a fiúkat,
öt perccel később már pattogott és rohangált, és a feje tetejére állította az egész kórházat. Olyan
picinek látom most, szinte elveszik abban a hatalmas kórházi ágyban, ahogy alszik.

– Ha tényleg csak vesekő, akkor biztos vagyok benne, hogy nem lesz semmi komoly következménye –
próbálta Anna vigasztalni Mike-ot, de azért ő sem volt teljesen nyugodt.

– Remélem, hogy igazad lesz. Mindenesetre nem javasolták neki, hogy villámgyorsan vegye számba,
mi mindent szeretne még csinálni az életében, és ez biztosan jó jel. A srácok hogy vannak?

– Minden szuper. Nagyon jól elvagyunk így öten.

– És Rob Hunter is ott van még?

Anna a szoba túlsó felére pillantott.

– Igen, épp fokhagymát trancsíroznak Brunóval. Psagettit csinálunk, ahogy Tom mondaná. De úgy
látom, jobb lesz, ha odamegyek én is. Attól tartok, már vagy egy kilónyit belenyomtak a szószba, és
egy hétig nem leszünk majd társaságkompatibilisek. Mondd meg Chloénak, amikor majd felébred,
hogy nagyon szeretjük, jó? – Letették a kagylót. – Hé, srácok, szerintem bőven elég lesz annyi. Nem,
Tom, szerintem egyedül nem vághatsz hagymát, de ha nagyon óvatos vagy, a répapucolót
megkaphatod.

Míg a gyerekekre felügyeltek, csendben odasúgta Robnak:

– Nem tehetek róla, de nem vagyok nyugodt, mert Mike sem az még. Nem hinném, hogy komoly a
baj, de azért csak van valami oka, hogy már másodszor hívott.

Rob átkarolta Annát, és szorosan megölelte. Teljesen természetes volt a mozdulat; néhány pillanatig
ölelkezve álltak a konyhában. Annának nagyon jólesett a Robból áradó nyugalom és erő. Aztán
elengedték egymást.

– Minden rendben lesz Chloéval. Biztos vagyok benne.

Anna hirtelen rádöbbent, hogy mindhárom kisfiú őket vizslatja, kíváncsi és ördögien huncut
mosollyal.

– Na, hogy halad a vacsora? Nem fog magától elkészülni, ugye tudjátok?

– Ti össze fogtok házasodni? – kérdezte Bruno.



Anna gyorsan elfordult, hogy Rob észre ne vegye, mennyire elpirult.

– Dehogy! – nevetett fel Rob. – Csak megöleltem Annát, mert egy kicsit aggódott. Mint amikor anyu
megölel téged, ha elesel, és beütöd valamidet.

– És miért aggódik Anna? Anyu miatt? – folytatta Bruno, és lefelé görbült a szája.

– Dehogy! – vágta rá Anna gyorsan. – Azért aggódom, mert olyan nagy a kupi, és amikor a nagyiék
reggel megjönnek, valószínűleg még akkor is minden tele lesz psagettivel!

– Hát igen, nem szeretnek minket – mondta Bruno, és szomorúan bólintott. – Túl sokat hangoskodunk.

– Nem igaz – mondta Anna. – Nem is hangoskodtok. Olyan nagyon. Csak egy kicsit. És a nagyiék
nagyon szeretnek titeket.

– Egyszóval hangoskodnak, de a nagyiék ettől még szeretik őket – dünnyögte oda neki Rob, és a
hűtőhöz lépett. – Találtam egy darab zellert is, beletegyük?

– Jó ötlet! De Rob, ha menned kéne rendbe tenni a kutyáidat, nem kell itt maradnod.

Rob felháborodott tekintettel nézett vissza:

– Nem azért gürizek itt a psagetti felett…

– Spagetti – javította ki kedvesen Bruno.

– …hogy aztán egy falatot se egyek belőle. A nővéremnek is vannak gyerekei – tette hozzá. – Nem
félek tőlük.

– Az én nővéremnek is vannak gyerekei. De ez csak azt jelenti, hogy én tapasztalt nagynéni vagyok, és
te tapasztalt nagybácsi vagy, de vajon milyen szülők lennénk? Úgy értem, néha elgondolkozom azon,
milyen anya leszek majd – tette hozzá Anna gyorsan, mert rádöbbent, mennyire félreérthetően
fogalmazott. – Félek tőle, hogy egy kicsit túl laza. – Laurára gondolt, akinek gondosan vezetett
határidőnaplója, rendszerezett parafa táblája és takaros rendben tartott háza volt.

– Szerintem nem lesz veled semmi gond – mondta Rob. Ez egy kissé hivatalosra sikeredett, gondolta
Anna.

Gyorsan témát váltott.

– De abban viszont biztos vagyok, hogy egyedülálló nagynéniként megállom a helyem, szóval ha
mennél…

– Az imént mondtam, hogy maradok. Nagyon jól érzem itt magam veletek.

– És a kutyáid?

– Majd rácsörgök a szomszédomra. Átugrik, etet, és egy kicsit kiengedi őket, hadd rohangálhassanak.
Jól ellesznek egymással. Majd hazamegyek, ha ez a siserahad már jóllakottan ágyba került.



Anna ennek nagyon megörült – nagyon jól érezte magát Rob társaságában. A tűzhelyhez lépett, és
igyekezett ehető szószt varázsolni a lassan barna pacává zsugorodó masszából, amit a fiúk eddig
boldogan kavargattak. A mai nap során másodszor jutott eszébe, vajon milyen lenne ez az este, ha
Max lenne most vele. De nem tudta a férfit elképzelni ebben a vidám diliházban, nem tudta
elképzelni, ahogy mosolyogva áll a tűzön rotyogó paradicsomszósz felett, miközben a három kissrác
segítőkészen ott ugrál körülötte, és egyre csak hátráltatja. Nem tudott Maxre mint férj- és
apaalapanyagra tekinteni, bár ez a felismerés nem érte váratlanul. Felkapta a darált húst az asztalról,
és a rotyogó szószba öntötte.

– Mire gondolsz? – kérdezte Rob, és Anna, aki el volt merülve a gondolataiban, ijedtében nagyot
ugrott.

– Hogy vajon előbb fürdessünk, és aztán etessünk, vagy előbb hadd essenek neki a vacsinak, és aztán
jöhet a csutakolás – mosolygott, és büszke volt rá, hogy ilyen jól kivágta magát.

– Először az etetés, nyilván. Semmi értelme nincs kétszer kimosdatni őket a paradicsomszószból.

– Igaz – értett egyet Anna. – De akkor szerintem egy kissé el fogunk csúszni a fektetéssel.

– Szerintem ez nem számít. Hé, fiúk – kiáltott oda nekik. A srácok már megunták a konyhai
pepecselést, és épp autóversenyeset játszottak, fülsiketítően élethű berregéssel egybekötve. – Lesz
holnap suli, ovi, bölcsi vagy bármi más? Holnap hétfő.

– Remélem, nem – motyogta Anna. – Mert ha lesz, akkor bizony gyalog kell mennünk mindenhova.

– Nem – vágta rá Bruno oda sem pillantva, majd csikorogva kifarolt a kanyarban. – Szünet van!

– És anyu azt ígérte, elvisz minket úszni – tette hozzá Tom reménykedve.

– Hát az kizárt, hogy biciklivel oldjam meg ez utóbbit – mondta Anna. – De talán Alistair anyukája el
tud majd vinni benneteket kocsival. Persze csak ha Alistair is szeretne menni.

Caroline ezt a pillanatot választotta, hogy felpattanjon a kis szőnyegéről.

– Jaj, ne. Ki kell mennie! – Anna hirtelen rádöbbent, Chloe miért olyan biztos benne, hogy három
gyerek mellett nem lenne ideje egy kutyával is foglalkozni.

– Elviszem egy körre – mondta Rob. – Rám fér néhány felnőtt perc.

Anna kedvesen rámosolygott. Nagyon jó nagybácsi volt Rob, és attól eltekintve, hogy mennyire
aggódott Chloéért, igazán jól érezte magát vele ma este.

Amikor a férfi visszaért a sétáltatásból, maga köré gyűjtötte a gyerekeket, és a kanapéra kucorodva
mesét olvasott nekik – az összes szereplő hangját utánozva.

Anna addig egy kicsit takarított. Vajon milyen lenne, ha tényleg egy pár lennének, közös gyerekekkel?
Ő boldog volt a mostani életével: volt munkája, kutyája, barátai, szerető családja és egy elbűvölő
szeretője. De akkor miért irigyelte meg most ezt a földhözragadt, egyszerű családi életet? Kiszökött
belőle egy sóhaj, de olyan halkan, hogy senki sem hallotta meg. Nem szívesen vallotta volna be, de



nem bánta volna, ha egy rendes párkapcsolatban élhetne.

– Na, hékások – mondta ki hangosan. – Szerintem a szósz elkészült. Ráöntöm a tésztára. Feltételezem,
mindannyian éhesek vagytok már.

A srácok azonban ügyet sem vetettek rá.

– Mesét hallgatunk!

– Ja, tényleg. Bocsi. – Hallotta már, ahogy Mike olvas a fiúknak, de be kellett látnia, Mike feleannyira
sem csinálta olyan jól, mint most Rob.

A fürdetés habos volt, és nagyon zajos. Az összes törülközőt elhasználták, mire sikerült a vizet
teljesen felitatniuk a fürdőszoba csempéjéről – Anna és Rob mindketten csuromvizesek lettek.

– Szerintem biztos találunk Mike ruhái közt egy száraz pólót – mondta Anna, amikor végignézett
Robon. A pólón egy tenyérnyi száraz folt sem volt, és Annának erről a Büszkeség és balítélet híres
tóba ugró jelenete jutott az eszébe, amikor Mr. Darcy úszik egyet, tulajdonképpen minden különösebb
szándék nélkül.

– A pulóverem odalent van. Jó lesz az is. A kocsimban szerencsére működik a fűtés.

– Elmész? – kérdezte Bruno, és ezt Anna is szerette volna tudni.

– Megvárom, míg ágyba bújtok, elalszotok, és aztán igen. Anna itt lesz. Talán a reggelinél is. – És
még hozzátette:

– Ha szerencsétek van.

– Miért? – kérdezte Tom.

– Mert az emberek általában szeretnek Annával reggelizni. Legalábbis én úgy képzelem, hogy
szeretnek.

Anna felnevetett.

– Én azt hiszem, Alistair anyukája lesz itt a reggelinél.

A fiúk, akik unták már a reggeliről való társalgást – hiszen még a vacsorát sem emésztették meg –,
inkább sátrat kezdtek építeni a takaróikból.

– Ezt tessék szépen abbahagyni – szólt rájuk kedvesen, de határozottan Rob. – Vagy különben nem
lesz esti mese.

– De már volt esti mese – ellenkezett Bruno. – Lent, a földszinten.

– Olvasok szívesen még egyet – mondta Rob. – De csak akkor, ha ötre mindannyian ágyban lesztek.
Egy… kettő…



– Három! Ez nem is rossz ötlet – mondta Anna. – Ha nem bánod, én addig lemegyek a földszintre, és
kicsit összerámolom a konyhát.

– De akkor nem hallod a mesét! – tiltakozott Tom.

– Majd felolvasom neki később – mondta Rob.

– Csudajó lesz – mosolygott Anna, jóéjt-puszit nyomott a srácok arcára, majd elindult lefelé.

Mikor végzett, talált egy régi keresztrejtvényt, és épp azt fejtegette, amikor Rob végre lejött a
konyhába. Leült Anna mellé, és belekukucskált az újságba.

– Ez a könnyebb vagy a nehezebb fajta? – kérdezte.

– A könnyebb. De csinálhatjuk a másikat is, ha szeretnéd. A múlt heti újság, remélem, senki nem fog
megharagudni érte, amiért megfejtem.

– Az ott mi lehet? Katolikus egyházi méltóság, a megyés püspök alárendeltje – olvasta fel 
hangosan
Rob.
Pár percig csendben gondolkoztak.

– Valamiért az zakatol a fejemben, hogy répa. Prépa? – kérdezte Anna.

– Nem, de ilyesmi lesz… a nyelvemen van… Prépost! De ügyes vagy!

– Én? Neked jutott az eszedbe – tiltakozott Anna.

– Persze, de sosem találtam volna ki, ha nem adod a tippet – mondta Rob, és újra a papír fölé hajolt. –
Melyik a következő?

Már jó sokat megfejtettek a rejtvényből, amikor valaki kopogott az ajtón. Rob felpattant, és odasietett,
Annának pedig hirtelen hiányérzete támadt. Nagyon jó móka volt együtt keresztrejtvényt fejteni –
egyszerre volt bensőséges, mégis vidám és ösztönző. Felállt, és ő is az ajtóhoz lépett.

– Ne haragudjatok, hogy ennyit késtem! – lépett be az ajtón egy Chloe korabeli fiatal nő. – Én vagyok
Alistair anyukája, Savannah. Van valami új hír a kórházból?

Most, hogy rádöbbent: tulajdonképpen az ő feladata itt ma estére véget ért, Anna elhadart gyorsan
minden tudnivalót.

– Szerintem sem végzetes egy vesekő – értett vele egyet Savannah. – Csak átkozottul fájdalmas.

Mire mindent megbeszéltek, Anna, Rob és Caroline hirtelen odakint találták magukat az utcán.

– Egy igazi hős voltál ma, Rob – mondta Anna. – A srácok szerint is zsirály vagy.

– Micsoda? – kérdezett vissza döbbenten Rob.



– Családi kifejezés. Nagyon jót jelent.

– Akkor megbocsátok – nézett le rá mosolyogva Rob. – Nagyon élveztem a keresztrejtvényfejtést.

– Én is, nagyon! Egyedül nem mentem volna sokra, de így, együtt… úgy értem, hogy volt kivel
csinálni…

– Két fej jó, egy fej rossz?

Anna komolyan bólintott.

– Esetünkben igen, de úgy alapjáraton a két fej kicsit bizarr.

Rob felkacagott.

– Vicces vagy.

Anna is kuncogni kezdett.

– Örülök, hogy nem tetted mellé, hogy és bizarr – mondta, és hirtelen zavarba jött. Nem tudta, hogyan
fogják lezárni ezt a meglepően meghitt és szép napot. – Elkísérlek a kocsidig, hogy Caroline
elmehessen még egyszer pisilni, ha arra támad kedve – mondta végül.

– Eleve is így szoktál beszélni, vagy csak a srácok hozták ki belőled ezt a pisis mondatot?

Anna mosolygott.

– Attól tartok, erre nincs jobb szavam, eddig se volt. Induljunk, Caroline-nak már réges-rég fellőtték a
pizsit.

Rob magához húzta őt, és kisimított szeméből egy hajtincset.

– Indulj, Flúgos Futam – mondta, és nyomott Anna arcára két puszit, majd elengedte őt. – Akkor kísérj
el a kocsimig.

Chloe másnap ebédidőben ért haza.

– Akkora csalónak érzem magam – mondta a kanapén ülve, többrétegnyi szőrmók alatt, amit mind a
fiúk vittek oda neki, hogy meggyógyítsák. Ők maguk most Alistairrel és harcedzett édesanyjukkal
voltak az uszodában. – De olyan nagyon fájt, komolyan, rosszabb volt, mint maga a szülés, és aztán
egyszer csak elmúlt. Néha-néha újra feltámadt a fájdalom, de valahányszor csak belém nyilallt,
azonnal megtömtek egy rakás fájdalomcsillapítóval.

– Még most sem szabad megterhelned magad – mondta neki Mike, aki nem mozdult felesége mellől.

– Jól vagyok! Kicsit zavarba jövök ettől a túlzottan rám irányuló figyelemtől, de sokat segít, hogy
anyádék inkább mégsem jöttek át. Most légy olyan kedves, és főzz nekünk egy nagy adag kávét.
Szeretném, ha Anna elmesélné, hogy boldogult a fiúkkal.



– Annyira cukik voltak! Nagyon jól éreztük magunkat.

– És Rob Hunter is itt volt veled végig? – Chloe arckifejezésén látszott, hogy még mindig nem tett le
kettejük összeboronálásáról.

– Igen – felelte Anna bizalmatlanul. – Együtt voltunk a vásáron, tudod, és aztán ő hozott át, és itt is
maradt végig.

– Csak nem?

– Nagyon jól bánik a gyerekekkel – mondta Anna, és igyekezett úgy fogalmazni, hogy Rob inkább
Mrs. Doubtfire, semmint Mr. Darcy karakteréhez hasonlítson. – Neki is vannak unokaöccsei meg
unokahúgai. Találkoztam a nővérével is.

Ez az utolsó mondat csak olaj volt a tűzre.

– És hogy tetszett?

– Ijesztő egy kicsit, de azért kedves. Nagyon elegáns és rendszerető. Az én teljes ellentétem,
komolyan. Egy kicsit parancsolgatós típus.

– A leírás alapján pontosan olyan lehet, mint te, drágám – szólt bele a beszélgetésbe Mike, és
átnyújtott a lányoknak egy-egy bögre kávét.

– Én nem vagyok parancsolgatós! – csattant fel Chloe.

– Persze hogy nem – vette át Anna a felé nyújtott bögrét. – De akkor is nagyon szeretnénk, ha az
lennél.

– És történt valami közted és Rob között esetleg? – kérdezte kíváncsian Chloe, miután Mike elindult
az uszodába a srácokért.

– Mi történt volna? Van pasim, és ezt te is pontosan tudod.

Chloe türelmetlenül legyintett a csokis keksszel a kezében, mintha ez valami bosszantó apróság lenne.

– De hiszen kedveled Robot, vagy nem?

– Persze hogy kedvelem Robot, nagyon kedves fickó, de ennyi, és nem több. Barátok vagyunk. –
Határozottan beszélt, de közben átfutott a fején, ez vajon tényleg így van-e, vagy maga előtt is tagad
valamit.

– És Max is a barátod?

– Szeretők vagyunk, kell ennél több? – vont vállat flegmán Anna, és remélte, hogy Chloe beéri ezzel a
válasszal, és abbahagyja a kihallgatását.

– Nagyon fontos, hogy egyben barátok is legyetek. Bizonyos szempontból egyike a
legfontosabbaknak. Olyan férfit keress, aki a bajban is ott áll melletted. Mint Mike.



– Mike egy hatalmas kincs, ezzel tökéletesen egyetértek, Chloe.

– De vajon Max is hatalmas kincs…? – erősködött Chloe.

– Nem tudom! Remélem – mondta Anna, de őszintén szólva nem fűzött ehhez nagy reményeket. –
Kaptam tőle osztrigát, és rózsaszirmokkal szórta tele az ágyat.

Chloe felhorkantott, és bekapta az utolsó falat kekszet.

Anna nem volt különösebben meglepve, amikor másnap reggel Max hívta őt telefonon. Elvégre
vasárnap este igen kurtán beszéltek csak, ráadásul úgy tették le, hogy a férfi tudta: Anna nem egyedül
tölti az estét, még ha nem is úgy. Viszont végtelenül megdöbbent, amikor megtudta, Max miért
telefonált:

– Édesem, a következő hétvégén lemegyünk hozzád Juliannel. Nagyon szeretné már látni a házadat.

– Teremtőm, de hisz még messze nincs készen!

Max elnézőn felnevetett.

– Jó, akkor csak vasárnap jövünk, és megkapod a teljes szombatot. Megbeszéltük, emlékszel? És ha
végeztünk, szeretném, ha átjönnél velem anyámhoz egy teára.

– Ó? – A hang elakadt valahol Anna torkában, és csak egy nyikkanásra futotta.

– Teljesen nevetséges, hogy te és ő ugyanabban a kis faluban laktok, és tulajdonképpen még sosem
találkoztatok.

– Már találkoztunk…

– Úgy értem, amikor normálisan vagy felöltözve csinibe, úgy, hogy nem juttatod eszébe azt az
üvegházas incidenst.

Anna hálát adott az égnek, hogy a jakuzzis incidenst nem mesélte el, de talán nem is fenyegeti akkora
veszély, hogy Mrs. Gordon onnan ismerné fel – elvégre teázni nem bikiniben megy majd, hanem
„normálisan felöltözve csinibe”.

– Akkor megbeszéltük?

– Igen.

– És édesem, örülnék, ha egy kicsit jobban fel lennél dobva. Nagyon úgy néz ki, hogy találtam egy
vevőt a házadra, ráadásul bemutatlak anyámnak. Ez nem gyakran szokott előfordulni, remélem, tudod.

– Igazán kedves tőled, Max – mondta Anna, és remélte, hogy kellő hálát tudott a hangjába
belepréselni. Alig várta, hogy végre letegyék a kagylót, és belevághasson a munkába, noha egyelőre
fogalma sem volt, hol is kezdjen neki.

Gyorsan körbejárta a házat, és próbálta olyan szemmel nézni, mint egy leendő vevő. A lépcső kész



volt. A padló is. A manzárdszoba gyönyörű lesz, és hatalmas benne a tér – szokatlan is ez egy ilyen kis
házban, mivel különben az egész egyterű volt az utcafronttól a hátsó részig. A fürdőszoba helye
megvolt, és a jakuzzi, amiért Anna annyit szenvedett, türelmesen várta sorsát az áruház raktárában.
Csak egy telefonjába kerül, és már szállítják is ki. Tényleg nagyon megérte megvenni. Büszke volt
magára.

Mikor sorra vette, mennyi teendője van még, átsietett Chloéhoz egy csésze kávé és önbizalom-növelés
reményében.

Chloe szinte ijesztően hideg fejjel kezelte a hírt.

– Azzal kezdjük, hogy listát írunk az előtted álló feladatokról.

– Hát ott van például a tapétázás. A hátsó falon még alapozás sincsen, és ettől az egész szoba sokkal
kisebbnek néz ki.

Chloe egy egerészölyv tekintetével nézett körül a szobában, majd lecsapott egy könyv alól kilógó
papírlap sarkára. Kihúzta az egész lapot (csak félig volt telerajzolva kisautókkal), és írni kezdett.

– Nappali tapétázása – mondta. – Bár tapasztalatom szerint érdemes kisebb részfeladatokra bontani a
listát, különben sosem érsz teljesen a végére – nézett Annára, és kicsit elpirult. – Én mindig fel
szoktam írni, hogy „fogmosás”, mert akkor mindennap van legalább egyvalami, amit sikerül is
teljesítenem.

– Jut eszembe: a fürdőszoba. A jakuzzi megvan, és csak arra vár, hogy a helyére kerüljön, bár hogy
hogyan fogjuk felvinni a lépcsőkön, azt nem tudom.

– Nem egy hatalmas darab, többek között ezért is vetted meg – biztatta őt Chloe, és rágni kezdte a
ceruza végét.

– Azért vettem meg, mert különben semmi értelme nem lett volna kibírni azt a nyilvános
megaláztatást – csattant fel Anna, felidézve az emléket. – Különben sosem jutott volna eszembe
jakuzzis kádat venni!

– Jaj, ne legyél már ennyire morci! Szuper vétel volt, nagyon is megérte küzdeni érte. Következő?

– Függönyök, és szőnyeg oda, ahol még nem volt időm felfényezni a padlót – mondta, majd megrázta
a fejét. – Ezt inkább húzzuk ki. Úgysem lesz rá időm. Akkor ott a nagyfürdő.

– Nem fogsz vacakolni a vezetékekkel, ugye? Csak beteszed a kádat, és kész?

Anna megrázta a fejét.

– A vezetékeket bekötni nem nagy cucc, és már megvannak a főcsövek is.

Végigbeszélték az összes teendőt, de Chloe kezdte már kicsit unni, és letette a ceruzát.

– Nos, végeztünk is.



– Dehogy végeztünk! Még fel kell bontanunk az összeset részfeladatokra! – Anna rádöbbent, hogy
Chloe ötlete nem is olyan rossz. Nincs értelme felírnia olyanokat, hogy befejezni a nappalit, mert ettől
még nem fogja tudni, hogy pontosan mi mindent kell csinálnia, és teljesen el fog úszni vasárnapig.

– Miért is kell? – kérdezte Chloe, és engedelmesen a kezébe vette újra a ceruzát.

– Mert az apróságokról még egy szót sem ejtettünk, amiket tulajdonképpen még magamnak sem
fogalmaztam meg, hogy mik lesznek – magyarázta Anna. – Ezeknek érdemes lenne egy külön listát
csinálni.

– Külön részlistát csinálni – írta le a papírra Chloe.

– Ezt húzd ki, Chloe! Feladom. Nem fog menni.

– Dehogynem fog. Mire valók az asszonypajtások, ha nem arra, hogy segítsenek?

– Kik azok az asszonypajtások? – nézett barátnőjére Anna, és attól félt, Chloe meghibbant. – Chloe, ha
tagja vagy valami varázsszektának vagy boszorkányképzőnek, most vallj színt. Egy varázspálca
nagyon jól jönne.

Chloe kézmozdulata egyértelműen jelezte, hogy nem tartja épeszűnek Annát.

– Nem erről beszéltem, te agyalágyult! Csak azt mondom, hogy van egy csomó barátnőm, akik
biztosan nagyon szívesen jönnének segíteni.

– Miért jönnének? Miből gondolod, hogy ahhoz lenne kedvük, hogy egy vadidegen ember házát
kitakarítsák? Nem tudok fizetni érte.

– Szó sincs a pénzről! Csak a móka kedvéért jönnének! Nem is fogadnának el pénzt. Egypár üveg bor,
és egy közös kínai ebéd bőven elég lenne hálád jeléül.

Anna nem szerette volna megbántani Chloét, ezért nem mondta ki hangosan, hogy nem vágyik látni,
amint néhány unatkozó és részeg háziasszony festékkel fröcsköli össze az ő házikójának oltalom alatt
álló plafonját.

– De Chloe, te is tudod, hogy a részletekben rejlik a lényeg. Inkább ne készüljek el, mint hogy rossz
munkát végezzünk a házon.

– Bízz bennem! Csak olyanokat hívnék, akik mind maguk rendezték be a házukat.

– De honnan jönnek? – Anna lelki szemei előtt megjelent egy női rohamosztag, fejük tetejére tűzött
hajjal, otthonkában, ahogy szorítják magukhoz a felmosóvödröt, mint egy pajzsot.

– Ne aggódj. Nagyon magas körökben mozgó barátaim vannak – mondta Chloe, és ujjain számolva
sorolni kezdte: – A játszótérről, a baba-mama klubból, a babaúszásról és a gyógytornáról. Hidd el
nekem, mind elsőrendű anya és nő, akiknek nagy tapasztalata van egy ház rendbetételében.

– Biztos vagy benne? – kérdezte Anna, még mindig egy kicsit bizalmatlanul.



– Ne butáskodj már. Mindannyian művelt, tanult emberek, akiknek most a napjait a gyereknevelés
tölti ki. Még jól is esne nekik egy kis változatosság.

Anna megadóan sóhajtott fel.

– Hát, ha biztos vagy benne, hogy lesz, akit meg tudsz győzni, és eljön segíteni…

– Persze hogy biztos vagyok benne.

Anna vállat vont, mert bár egyáltalán nem volt meggyőzve, nem volt más választása.

– Akkor hazamegyek, és összeírom a részlistát – mondta.

– Majd ha a gyerekeket már lefektettem, átjövök és segítek.

– Most hol vannak?

– Úszáson, megint. Annyira szuper. Totál kifáradnak benne, ráadásul tök tisztán jönnek haza.
Magamtól biztos nem vinném el őket ilyen gyakran, de az összes kölyköt az apja cipeli, és Mike
örömmel megy, hogy kicsit bandázzon közben a haverokkal. Ez valami fiús dolog lehet. Zseniális.

Mikor Anna hazament, még mindig tele volt kétségekkel. Nagyon magasra tette a mércét. Nem
szerette volna, hogy mindenféle ismeretlen nők szabaduljanak a házára, azt képzelve, hogy egy
lakásfelújító tévéshow főszereplői.

És félelme nem múlt el másnap sem, amikor az immár teljesen felgyógyult Chloe beállított hozzá két
nővel – hiába néztek ki mindketten makulátlanul.

– Előző életemben egy színházban dolgoztam – mondta az egyik, akit Maddynek hívtak. – Tudok
festeni. Komolyan mondom. A díszleteim megszólaltak.

– Én rendezvényszervező voltam – mondta a másik, Betsy. – Még ki sem mondod, hogy kés, és én már
csináltam is neked dekor gyertyatartót egy kartondobozból.

– Ha valakinek olyan anyósa és apósa van, mint nekem – tette hozzá Chloe is a maga részét –, akkor
az megtanulja, hogyan lehet villámgyorsan csodát művelni egy végtelenül rendetlen szobában.

Anna még mindig habozott, de ennek nem adta jelét.

– És ki vigyáz addig a gyerekeitekre?

– Tulajdonképpen Mike, bár felajánlotta, hogy délután szívesen átjön segíteni a nehezebb cuccokkal,
ha szükséges – mondta Chloe. – És én leszek a koordinátor – tette még hozzá gyorsan. – Az összekötő
kapocs, aki ide-oda rohangál köztetek, hogy közvetítsem, kinek mi kell, és lássam, hogy haladtok. Ne
nézz olyan ijedten – szólt rá Annára. – Minden rendben lesz.

– Ez a lehető legfontosabb rész – mondta Anna. – Inkább ne nyúljunk hozzá semmihez, semmint rossz
munkát végezzünk – mondta határozottan, és remélte, hogy mindenkinek átmegy az üzenet, de nem
gondolják túl gorombának sem. Mégiscsak ő volt az egyetlen szakképzett belsőépítész négyük között.



– Ezt mi is tudjuk – mondta Chloe. – Mindannyian láttunk már ilyen műsort a tévében.

– Helyes – adta meg magát Anna. – Kinek lenne kedve csempézni? Jó, akkor ezt csinálom majd én.

– A tesóm csemperakó – mondta Maddy. – És nagyon jó szakember.

– Akkor biztos megkéri az árát – mondta Anna. – És sajnos nekem…

– Ne folytasd. Majd megemlítem neki, hogy Betsy is itt van. Teljesen odáig van érte.

– Komolyan mondod? Hát ez remek! Azt hittem, hogy gyerek után már soha többé nem fogok ilyet
hallani – mondta Betsy, és szinte kivirult az örömtől. Aztán Maddy felé fordult. – Találkoztam én az
öcséddel? Mikor? Biztos nem keversz össze valakivel?

– Igazából ez senkit sem érdekel most – vágott közbe brutális könyörtelenséggel Chloe. – Az a lényeg,
hogy eljöjjön. Nagyon szép csempék – nézett végig a csempehalmon.

– Évek óta megvannak – mondta Anna. – Az egyik barátomtól vettem őket, aki művész, és ő csinálta
mindet, egyenként.

– Akkor nagy kár lenne nem szakszerűen lefektetni őket – mondta Chloe.

– Én is ügyesen csempézek – védekezett Anna. – De mivel sok minden máshoz is értek, lehet, hogy
tényleg több időt spórolnánk meg egy szakemberrel. Jaj, bocsánat, nem akartam nagyképű lenni.

– Nincs gond – mondta Betsy, aki még mindig lebegett az örömtől, hogy hiába tapossa a harmincas
évei közepét, egy nála sokkal fiatalabb fiú odáig van érte. – Tudjuk, hogy értetted. Pattanj a
telefonhoz, Mads, és azonnal parancsold ide. Szeretném jól megnézni magamnak.

És a fiú valóban el is jött. Fiatal volt, szerény, szégyenlős, és nagyon aranyos. Annán kívül mindenki
azonnal pátyolgatni kezdte. Az odafigyeléstől felbuzdulva azonnal neki is esett a csempéknek. Az
elején Anna még ott téblábolt körülötte, hogy felügyelje a munkáját, de aztán el kellett ismernie, hogy
a srác érti a dolgát, és magára hagyta.

A tapétázás is remekül haladt. Mivel kis falusi házikó volt, nem is volt baj, hogy itt-ott rusztikusra
sikerült a felrakás – elvégre nem Max-féle selyemtapétával burkoltak. Aztán Anna centiről centire
végigment a falon, hogy kiszorítsa az esetleges légbuborékokat. Ez nem volt a világ legizgalmasabb
feladata, de nem volt szabad elmismásolni sem. Míg ő ezzel foglalatoskodott, Betsy és Maddy elment
ecseteket, hengereket és minden más, festéshez szükséges holmit beszerezni a szakboltban, ahol
Annának már számlája volt. Mire visszaértek, Anna is épp elkészült, és nekiláthattak a festésnek.

– Csak a falakkal végezzünk – mondta Anna. – A famunka még ráér, és már ettől is sokkal mutatósabb
lesz a szoba.

– Hm – dünnyögte Maddy. – Szerintem felvihetnénk oda is az első réteget, ha ügyesek vagyunk.
Értem, hogy nagyon fontos a homokfúvásos rész is, de szerintem ne vesztegessük az időt feleslegesen
– erősködött.

– Előbb végezzünk a falakkal – mondta Anna, akit nem győztek meg a hallottak.



A nappali túl pici volt ahhoz, hogy kettőnél több ember dolgozzon benne egyszerre, ezért Chloe
kisajátította a porszívót, és nekiesett a takarításnak. Csalhatatlan szemmel üldözte a porcicákat.

– Ha állandóan takarítunk munka közben – kiabálta, miközben a porszívó száját Maddy fúrófeje alá
tartotta, hogy a polchoz fúrt lyukak alól azonnal felszívja a kihulló törmeléket –, akkor bármikor abba
is hagyhatjuk a munkát. Még akkor is, ha nem készültünk el teljesen; így legalább nem marad utánunk
rendetlenség és kosz.

– Igazad van – mondta Maddy. – Ráadásul a frissen festett fal sem lesz poros. De mi lenne, ha most
felmennél az emeletre takarítani egyet? – kérdezte a porszívótól kicsit túl lelkes állapotba került
Chloétól.

Anna minden erejével a lépcsőre koncentrált. Itt-ott voltak még egyenetlenségek és lyukak rajta,
amelyeket úgy szeretett volna eltüntetni, hogy senki ne vegye észre rajta az utómunkát. Olyan finom
kézzel vitte fel a rétegeket rá, mint egy sminkes. Nagyon akkurátus munka volt, de minden pillanatát
élvezte.

Chloe pedig megállás nélkül inspirált és ösztönzött mindenkit. Ha a teaszünet kissé túl hosszúra nyúlt,
azonnal visszaterelte őket dolgozni, mint egy jól nevelt pásztorkutya. Ettől a többiek mindig úgy
érezték magukat, mint akik épp rossz fát tettek a tűzre, de Chloe olyan kedvesen terelgette őket, hogy
nem tudtak rá haragudni.

Hosszú órákon át dolgoztak az asszonypajtások. Annát egyre jobban gyötörte a bűntudat, hogy eleinte
kételkedett a képességeikben, de be kellett vallania, hogy ő maga már rég feladta volna, hogy
elmehessen végre lefeküdni, mikor nekik még eszükbe nem jutott volna hazamenni sem.

– Azért érezzük ilyen jól magunkat, mert teljesen ki tudtunk szakadni az otthoni mókuskerékből –
magyarázta Maddy. – Ha hazamegyünk, ott újra a koszos ruhák, a mosatlan edény és a rendetlen szoba
vár majd ránk, ami egyáltalán nem hiányzik, gondolhatod.

– De hiszen mostanra már mindennel végeztetek volna, és vígan boroznátok elnyúlva a kanapén –
mondta Anna. – Tíz óra is elmúlt!

– Igen, de így most este tízkor kéne nekiesni a sok teendőnek, mielőtt kinyithatnánk azt az üveg bort.
A férfiak nagyon hasznosak, de egyszerre csak egy dolgot képesek csinálni – tette hozzá Betsy.

– Ha már így a férfiakra terelődött a szó: hol van Rob, amikor szükség lenne rá? – kérdezte Chloe,
miközben feltett egy adag vizet forrni, mert ragaszkodott hozzá, hogy addig nem ihatnak alkoholt, míg
el nem készülnek mindennel. – Miért nem jött át segíteni?

– Nem hinném, hogy sok keresnivalója lenne itt – mondta Anna. – És lássuk be, nem is férnénk be ide
ennél többen.

Chloe válaszul csak hümmögött egyet.



Huszadik fejezet

Szombatra Anna egyedül maradt, a segítői mind hazatértek. A hét remekül sikerült – mindenki a
legtöbbet hozta ki magából, és nagyon jól érezték magukat együtt, de voltak még dolgok, amiket Anna
jobb szeretett volna egyedül, összeszedetten megcsinálni anélkül, hogy állandó csevegés és nevetgélés
lenne közben a háttérben. A kádat a helyére kellett tenni, az illesztések is hátravoltak még, és csak
ezek után lehetett szó a szoba kifestéséről. Szeretett az ácsmunkával foglalkozni, és úgy vélte, jól is
csinálja, de sosem mondta volna magára, hogy ért az ácsmesterséghez. Rengeteg homokfúvás is várt
még rá, mielőtt felkenhette volna az első réteg festéket a bejárati ajtó keretére. A legtöbb időt az
emeleten töltötte, de időről időre lekiabált valami megnyugtatót Caroline-nak, hogy a kutya érezze:
nincs egyedül. Chloe, Mike és a srácok a nagyszülőket látogatták, és az előző heti pezsgés után
szokatlannak ható csendtől néha rátört Annára a magány érzése.

Este hat körül éppen rádöbbent, hogy éhes, és jó lenne ennie valamit, amikor kopogtattak az ajtón.
Rob volt az.

– Szia – mondta.

Anna nagyon megörült neki, talán csak azért, mert egész nap egyedül gürizett otthon, és nem is
számított rá, hogy esetleg a ma estét valaki társaságában töltheti el.

– Nahát, szia! De jó, hogy felbukkantál! Gyere be.

– Köszönöm. – Rob Annára mosolygott, de valahogy sokkal komolyabb volt most az arca, mint
amikor a múlt hétvégét együtt töltötték.

– Igazából nem is kellett volna átjönnöm… – kezdte, majd elhallgatott. – Én csak… szerettem volna
tudni, hogy jól vagy-e, meg hogy hogy haladsz.

Anna nem értette, mire ez a nagy szabadkozás, de nem kérdezett rá.

– Már majdnem kész vagyok. Chloe szervezett egy csapat asszonypajtást, akik segítettek mindenben.
Olyan volt, mint egy Átalakítjuk a lakását show-műsor.

Rob felnevetett, és ettől egy kicsit kisimultak a gyűrött vonásai.

– Teremtőm, és nem őrültél meg tőlük?

Anna visszanevetett rá.

– Hát, majdnem. Kiéhezett csordaként vetették rá magukat a lakásra, és mindent azonnal meg
szerettek volna bütykölni, pedig vannak dolgok, amikhez idő kell. De nem panaszkodom, nagyon jól
éreztük magunkat.

– Bárcsak én is itt lehettem volna, hogy segíthessek – mondta Rob bocsánatkérő hangon.

– Ugyan már. Te is épp egy felújítás kellős közepén vagy, van elég dolgod.



– Akkor is eljöhettem volna. Chloe mesélte, hogy holnap jön egy potenciális vevő, hogy megnézze az
egészet, de sajnos iszonyatosan elfoglalt voltam, egész hétre berántott a munkahelyem.

– Semmi gond! – mondta Anna, de közben rádöbbent, valójában mennyire élvezte volna azt, ha a férfi
is velük lett volna a héten. Olyan dolgokat is rábízott volna, amit senki másra, mert tudta, hogy az ő
munkáját felesleges felügyelni.

– Gyere, nézz körül. Képzeld azt, hogy te vagy Julian.

– Julian?

– Ő a potenciális vevő. Egy volt iskolatársa és jó barátja az én páro… szóval Maxnek – mondta, és
közben azon tűnődött, miért érzett késztetést, hogy a párom helyet simán Maxet mondjon. Vajon miért
nem esett volna jól hangosan kimondani ezt a szót?

Rob nem felelt azonnal.

– Aha. Hát, előbb hadd üdvözöljem Caroline-t is tisztességesen, és aztán csak rajta, próbáld meg
eladni nekem ezt a bűbájos kis házat.

Mikor végeztek, Anna csak abban reménykedett, hogy Julian nem lesz annyira részletekbe menően
kíváncsi a végső simításokra, mint Rob.

– Igazából nagyon kevés időm volt – védekezett a sokadik kérdés után. – És a lányok, Maddy meg
Betsy nem hivatásos belsőépítészek.

– Szerintem ez rendben van. Szép munkát végeztetek. Ki a vízvezeték-felelős?

– Én – mondta Anna, és nem tudta elrejteni a hangjából kicsendülő büszkeséget. – Mondjuk nem olyan
nagy munka manapság a műanyag illesztésekkel, meg minden – folytatta. – Nem kellett rezet
forrasztanom, meg ólmot – vagy micsoda is kellett régen. A legnehezebb az volt, hogyan juttassam fel
a kádat az emeletre. Hat ember kellett hozzá: Mike, Maddy öccse, és mi lányok, négyen. A korlátpillér
egy helyen kicsit meg is sérült, de újra lefújtam, és úgy döntöttem, az a kis horpadás lesz a névjegyem
rajta.

Rob felnevetett.

– Eredeti! És tényleg te vagy. Ott vagy mindenben. Nem csak a lépcsőben; az egész házikó olyan lett,
mint te, Anna.

Anna nem tudta eldönteni, ez most bók-e, vagy nagyon nem az.

– Nem hinném, hogy egy befektetés esetén ez okos dolog lenne. A tévében is mindig azt
hangsúlyozzák, hogy próbálj úgy gondolkozni, mi tetszhet az embereknek, és ne legyél túl egyéni.

– Isten ments, nem azt akartam mondani, hogy az egyéniséged elnyomja a ház adottságait és eredendő
báját, épp ellenkezőleg: hozzátesz. Látszik rajta, hogy foglalkoztak vele, megálmodták, mi milyen
legyen, és ettől más, mint az összes többi átlagos cotswoldi házikó, az egyenfestésükkel, egyengránit
konyhával és a high-tech konyhai kütyükkel.



– Hát nekem egyikre sem lenne keretem. Abban bízom, hogy Juliannek tetszeni fog az
újrahasznosított irokofa munkalap, és nem kéri majd rajtam számon a gránitot. – Ugyan nagyon
jólestek neki Rob szavai, nem volt teljesen nyugodt. Lehet, hogy Julian teljesen kikészül majd a
háztól. Elvégre Maxszel jó barátok – miért ne lenne az ízlésük is közös? Kicsi az esély arra, hogy
Juliannek jobban tetsszen Anna barátságos kis kuckója, mint Max hideg, fémes, de rettenetesen drágán
bebútorozott lakása.

Rob nekidőlt az egyik falnak, és két kezét keresztbe fonta a mellkasa előtt.

– És hogy érzed most magad, órákkal a befejezés és egy igen esélyes adásvétel előtt?

Anna lehuppant Caroline egykori ágyára, mely most elegáns kanapéként emelte a nappali fényét –
legalábbis reményei szerint. De előtte gondosan felhajtotta a fehér, pamut bútorkretont, melyet azért
hajtott rá, hogy még elegánsabbnak tűnjön a szoba. Ugyan a lányok a lelkére kötötték, hogy kizárólag
abban a percben teheti majd fel a bútorra, amikor Julian bekopogtat az ajtón – nehogy a fehérségén
bármi folt essen –, ám erről Anna elfeledkezett, így Caroline egy kényelmes éjszakát már eltöltött
rajta.

– Hm? – erőltette a kérdést Rob gyengéden, miközben elnézte, ahogy Anna felemeli az ágytakarót,
kirázza, majd újra leteríti. Azt gondolta, hogy csak húzza az időt.

– Nagyon örülök, ha arra gondolok, hogy ki fogom tudni fizetni a tartozásomat Willnek és Laurának.
Egy szóval sem említik, nem sürgetnek, de tudom, hogy szükségük volna a pénzre. És annak is nagyon
örülök, hogy az egész ennyire zökkenőmentesen zajlik. Nem voltak, és nincsenek áthághatatlan
akadályok, és tulajdonképpen sínen volt minden, miután elfogadtam, hogy mindent úgy kell
újjáépítenem, ahogy azt a szabályok lehetővé teszik.

Rob elengedte a füle mellett ezt az utóbbi utalást a közös múltjuk kezdetére.

– Úgy érzem, most fog jönni a de.

– Tudom, hogy butaság, de annyira kötődni kezdtem ehhez a házhoz, hogy már az otthonomnak érzem
– mondta Anna szomorkásan sóvárogva. – És nagyon megszerettem Chloét és Mike-ot, meg a
srácokat… Mind annyira aranyosak voltak velem. Ha belegondolok, hogy mindent és mindenkit itt
kell majd hagynom… hát, ilyenkor rám tör a melankólia. – Megpróbált mosolyogni, hogy elvehesse
az élét a szavainak, de valahogy nem jött össze.

Együttérzés és megértés csillogott Rob szemeiben.

– Hát, nem hagyhatjuk, hogy belesüppedj a melankóliába. Mikor ettél utoljára? Olyan vékony vagy,
mint egy naposcsibe, lefogadom, hogy egy falatot sem eszel munka közben.

– Nem tagadom, nagyon rá tudok ilyenkor pörögni a tennivalókra, és előfordul, hogy csokin élek… –
De Max szereti, hogy ilyen sovány vagyok, jutott eszébe. Az alakjáról mindig a legelismerőbb
szavakkal nyilatkozott.

– Akkor most enned kell – ismételte meg kedvesen, de határozottan Rob.

– Gondoltam rá, hogy szerzek magamnak valamit, de nem volt kedvem összekoszolni a konyhát. A



lányok egy fél napot dolgoztak rajta, hogy ilyen szép tiszta legyen.

– És valóban gyönyörű szép is lett, és ha nem vagy hajlandó főzni benne, akkor kénytelenek leszünk
elmenni valahova. Mit szólnál a pubhoz?

– Az én konyhámban semmi sem high-tech, de remélem, ez nem derül ki róla első pillantásra. Az
árcédulát is leszedtem mindenről – mondta Anna.

– Le vagyok nyűgözve – nézett végig Rob a makulátlan rendben és tisztaságban sorakozó eszközökön.

– Büszke is vagyok rá – ismerte be Anna. – Mindent az internetről vadásztam le.

– Nagyszerű. De most egy szót se többet, azonnal viszlek a pubba. Erősen zsíros, kalóriában gazdag
étkezésre van szükséged. Hidd el nekem, ha az ember szomorú, azon csak egy nagy zabálás tud
segíteni.

– Nem kéne szomorúnak lennem, ha belegondolsz; inkább ünnepeljünk, mert… – kezdte Anna, de nem
tudta befejezni a mondatot.

– Nem kell megmagyaráznod az érzelmeidet – mondta Rob, és elindult az ajtó felé. – Kiviszem kicsit
Caroline-t a hátsó kertbe, és aztán indulhatunk is.

– Rendben – egyezett bele Anna, és egy cseppet sem zavarta, hogy Rob vette át az irányítást. – De én
állom. Különben nem vagyok hajlandó egy falatot sem enni, és ott fogok elájulni az asztal mellett az
éhségtől.

Rob visszalépett az ajtóból, és végigsimított Anna karján.

– Menj, és fésüld meg a hajad, vagy valami. Én megyek egy kört Caroline-nal.

Kettesben sétáltak a pub ajtajáig. Nagyon kellemes, meleg nyári este volt, és a pub kertje tele volt
helyi családokkal és párocskákkal.

– Menjünk be inkább, ott egy kicsit csendesebb lehet – mondta Rob. – Nagyon úgy tűnik, hogy neked
nem hiányzik most a zaj.

Elvezette az egyik hátsó sarokba, ahol kényelmes fekete székek állták körbe az asztalokat. Útközben
Rob felkapott két étlapot az egyik szekrényről.

– Akkor kezdjük. Ha jól sejtem, a reggeli kimaradt…

– Ettem egy tábla csokit! – tiltakozott Anna.

– Szóval kimaradt. Ebéd?

Anna megrázta a fejét.

– Múlt héten Chloe hozott át szendvicseket állandóan. Nagyon elemében volt. A másik két nő, Betsy
és Maddy is teljesen rápörgött a rendcsinálásra, végig égett a kezünk alatt a munka. Még a



családjukkal sem foglalkoztak különösebben. – Anna tudta, hogy kicsit összefüggéstelenül beszél, de a
fáradtság kezdte eltompítani a gondolatait.

– El tudom képzelni, mekkora lehetett a nyüzsgés. Engedd meg, hogy rendeljek neked egy italt, és
utána szívesen meghallgatom az összes részletet.

– De hiszen úgy volt, hogy én állok mindent! – ellenkezett erőtlenül Anna, ám Rob ügyet sem vetett
rá, és már rég a bárpultnál járt.

– Hihetetlenül parancsolgató vagy ma este – reklamált, miután Rob ragaszkodott hozzá, hogy steaket
egyen sült krumplival, hiába bizonygatta Anna, hogy csak valami könnyűt szeretne bekapni.

– A nővérem a parancsolgató. Én csak teszem a baráti kötelességemet. Igyál még egy kis bort.

Azért jó olyan férfival eltölteni az estét, aki nem a párod, és nem is szeretnéd, hogy az legyen, mert
nem kell odafigyelni arra, hogy mit mondasz, hogy nézel ki, gesztikulálhatsz kedvedre, és az sem
kínos, ha esetleg a villádról közben leröpül a falat – legfeljebb nevettek rajta egy jót. Az első néhány
életmentő falat után Anna belekezdett, hogy tüzetesen elmesélje, hogy lehet egy hét alatt elkészülni
egy házzal annyira, hogy az eladható legyen. Na jó, ha nem is teljesen elkészülni, de legalább
szalonképes állapotba hozni.

Rob megértő közönségnek bizonyult, végig figyelt, és csak akkor kérdezett, amikor tényleg muszáj
volt, és akkor is témába vágó kérdéseket – de mikor Anna a főétel végén jóllakottan letette az
evőeszközeit, Rob nem állta meg, hogy ne folytassa baráti kötelességét.

– Desszert. Ragaszkodom hozzá, hogy egyél desszertet is.

Anna ránézett a tányérja mögül, és már épp ellenkezni akart, amikor észrevette, hogyan néz rá éppen a
férfi. Zavarba jött. Megpróbált rájönni, mit takarhat ez a tekintet, ám ettől olyan hosszan néztek
egymás szemébe, hogy még jobban elpirult, és gyorsan elkapta a tekintetét. Rob megköszörülte a
torkát.

– Almás pite. Isteni az almás pitéjük.

– Remélem, tudod, hogy az én zsebemre megy a játék – mondta Anna, és próbált úgy tenni, mintha az
előző intimus pillanatot nem vette volna észre.

– Semmi gond. Biztos vagyok benne, hogy holnapután már bőven lesz pénzed egy ekkora lakomára.
És ennek köszönhetően rendelek még egy-egy pohár bort is magunknak.

– Gazdasági szempontból meg kell jegyeznem, jobban megérte volna egy üveggel rendelni még a
vacsora elején – mondta Anna.

– De nekem, veled ellentétben, vezetnem is kell még.

– Biztos vagyok benne, hogy az elfogyasztott vacsora mennyisége, nem beszélve az előttünk álló
almás pitéről, felszívja majd az alkoholt. A nővéremnek van erre egy kiváló receptje is, sűrített tej van
benne, azt hiszem. Legalább egymillió kalória egy falat, de olyan isteni, hogy mindenki eldugja a
számológépet. – Elhallgatott. – Nem tudom, hogy fér-e még belém egy falat is, komolyan.



– Akkor felezünk egyet.

– Helyes! Ez lesz a megoldás. Majd én, hagyd csak! – Fel akart pattanni a helyéről, de Rob megelőzte,
és visszanyomta a székébe. Anna végignézte, ahogy a pulthoz megy, és átfutott a fején, mennyire
jóképű és magas férfi. Kicsit magasabb is, mint Max, és feleannyira sem jól öltözött, de biztos volt
benne, hogy egy nap valaki nagyon boldog lesz mellette. Behunyta a szemét, és minden erejével azon
volt, hogy Maxre gondoljon, de ez valahogy nagyon nehezen ment.

Akkor nyitotta ki újra a szemét, amikor Rob beszélni kezdett hozzá.

– Rendeltem mellé tejszínhabot és fagyit is, mert nem tudtam eldönteni, vajon melyiket szeretnéd, de
túl lusta voltam emiatt visszaszambázni az asztalhoz.

Mosolygott, és Anna ekkor döbbent rá, mennyire bensőséges dolog valakivel elfelezni a desszertet egy
közös vacsora után. De gyorsan megnyugtatta magát: ők csak barátok, és barátok között ez teljesen
természetes dolog.

– Azt hiszem, előtte én még elszaladok a mosdóba, és megmosom a kezem – mondta, miközben
kikászálódott az asztal mögül.

– Nehogy elkenődjön a sminked – mondta komoly hangon Rob.

– Nincs is rajtam egy vonás sem!

– Tudom. Na, szaladj, és siess vissza. Ha beelőz a desszert, nem lehetetlen, hogy egy falat sem jut
neked, mire visszaérsz.

Rob egy hatalmas talány a számára, amit képtelen megfejteni, summázta Anna, miközben alaposan
megtörölte az arcát, ami – vette észre jobb később, mint soha alapon – bizony egy helyen koszos
lehetett az egész este alatt. Rob a legtöbbször úgy viselkedett, mint egy jó barát, akit szeretett és
tisztelt, de olykor tett egy-egy olyan gesztust, vagy olyan pillantással nézett, amitől Anna zavarba jött,
és hirtelen nem tudta hova tenni az érzéseit. Kettejükkel kapcsolatban sem, de Maxszel és önmagával
kapcsolatban pláne nem. Teljesen ki volt fáradva, és képtelen volt tisztán látni a helyzetet, foglalta
össze a tényeket, amíg visszafelé tartott az asztalukhoz.

– Teremtőm, életemben nem láttam még ennyire hatalmas adagot! – mondta, amikor visszaért az
asztalhoz. – Ezer szerencse, hogy csak egyet rendeltünk kettőnknek.

– Valóban nem kevés, a te mércéddel mérve ez háromnapi elemózsia. Na, ess neki, hoztak két kanalat
hozzá.

Átsuhant Anna fején, hogy bármennyire is kifinomult és figyelmes volt Max, a márkás pezsgőjével és
a vörös rózsaszirmokkal teleszórt ággyal, eszébe sem jutna soha úgy megtömni Annát, mint Rob tette.
Persze az étellel nem lehet kifejezni, ki mennyire szereti őt, de ebben a pillanatban Rob féltő
gondoskodása ezerszer többet jelentett számára, mint bármi, amit eddig Maxtől kapott. Bármennyire
éhes is lenne, soha nem tudná rávenni magát, hogy akkora elánnal egyen Max előtt, mint tette most
Robbal szemben ülve.

Felkapta az egyik kanalat, és odafigyelve, gondosan vágott le egy darabot a pitéből úgy, hogy arra a



tejszínhabból és a fagyiból is jusson egy kicsi. Földöntúli boldogsággal az arcán rámosolygott Robra,
és a szájába tette az édes falatot.

– Ez valami hihetetlenül finom – mormogta teli szájjal. – Jobb, ha elkezded, különben egy perc alatt
befalom az egészet.

– Esélyed sincs rá. Ezt figyeld.

És ezzel kezdetét vette a verseny. Néhány perces megfeszített lapátolás után Anna győztes
mozdulattal halászta el az utolsó falatot Rob elől.

– Nyertem! – kiáltott fel egy kicsit talán hangosabban, mint szerette volna. – Ez azt jelenti, hogy én
fizetek.

Gyorsan felpattant, a bárpulthoz sietett, és már a pénztárcáját is előhúzta, mire Rob észbe kapott, és
megmozdult. Nevetve nyújtotta át a bankkártyáját a pultosnak.

– Nem gyakran fordul elő, hogy a vendégeink így siessenek fizetni.

– Nagyon finom volt minden. Köszönjük – mosolygott rá Anna, miközben beütötte a PIN kódját.
Aztán átnyújtott egy ötfontos bankót.

– Biztos, hogy vissza fogunk még jönni.

Hazafelé csendben sétáltak, és élvezték a meleg nyári este simogató levegőjét a bőrükön. Az egyik
kertben egy jázminbokor lehetett, mert bódító illata megcsapta őket, amint lassan haladtak egymás
mellett. Hihetetlenül hiányozni fog neki a kis falu, tört rá az érzés, és megfogadta, hogy a következő
házat is itt veszi majd a környéken.

– Nem szükséges, hogy egészen a házig elkísérj – mondta el vagy harmadjára Robnak.

– De igen – ismételte újra Rob, és érezni lehetett, hogy továbbra is lezártnak tekinti a kérdést.

– Semmi bajom nem esne, ha egyedül mennék, ugye tudod? – folytatta Anna, mert érezte, hogy ezzel a
közös hazasétálással az este hivatalosan is randevúvá válik, és több lesz, mint egy egyszerű baráti
vacsora. Ugyanakkor azonnal eszébe jutott, hogy soha életében nem volt még ennyire remek randin, és
őszintén szólva nem szerette volna, hogy az este valaha is véget érjen.

– Tudom – felelte Rob csendesen.

Mivel már nem sok volt hátra az útból – az utca végénél jártak –, Anna inkább befejezte a téma
feszegetését, de a gondolatai tovább pörögtek. Miért élvezte fényévekkel jobban magát a helyi
krimóban Robbal, mint tette azt a puccos étteremben, ahová Max vitte el őt? Hogyan is végződhetne a
ma este? Hirtelen nevetségesnek találta a gondolatot, hogy szimpla puszival váljanak el, olyannal,
amilyet a barátok váltottak volna egymással egy ilyen este végén.

– Nagyon, nagyon jól éreztem magam ma este – mondta halkan, és egy kicsit talán túl hivatalos
hangon, amikor elérték a bejárati ajtót. – Köszönök mindent.



– Nekem kell megköszönnöm – felelte Rob. – És ami azt illeti, köszönöm is. Nagyon köszönöm.

Anna felnézett rá, és fogalma sem volt, merre mozduljon. Minden, amit eddig csak érezni vélt, most
ott volt teljes bizonyossággal kettejük közt. Érezte, csalódott lenne, ha Rob most hirtelen Maxszé
változna. Most sokkal jobban vágyott a nyitott, kedves, barátságos Rob társaságára, mint a társaság
középpontja Maxre, akiért amúgy évek óta sóvárog.

Rob a vállaira tette a kezét. Aztán gyengéden kisimította homlokából a haját, és tenyerébe fogta az
arcát. Anna szíve egyre hevesebben kezdett verni, és minden porcikája vágyni kezdett a férfi csókja
után. Rob félredöntötte a fejét, és ajkuk közeledett egymáséhoz, amikor hirtelen hangokat hallottak a
szomszédból, és ijedten szétrebbentek. Rob arca csalódottan rándult meg.

– Sziasztok – suttogta oda Chloe, aki az egyik alvó kisfiát cipelte. – Hát ti, mi járatban errefelé?

– Megvacsoráztunk a pubban – felelte kurtán Rob. – És ti?

– A szüleimnél voltunk ma egész nap. Szerették volna a saját szemükkel látni, hogy minden rendben
velem, és áthívtak minket ebédelni. Nem volt könnyű egy nap, nekem elhihetitek.

Mike tűnt fel mögötte, egy eggyel nagyobb gyereket cipelve.

– Dobjuk be ezeket a szörnyecskéket az ágyba – mondta –, aztán majd visszajövünk Harryért.

– Akkor hát jó éjszakát – mondta Rob félszegen, miután Chloe és Mike eltűntek a házukban. – És
nagyon köszönöm ezt a csodálatos estét. Sok sikert holnapra! – Gyors puszit nyomott Anna arcára, és
már ott sem volt.

Anna nézte, ahogy kisétál az útra, és azon tűnődött, vajon mi történt volna, ha Chloe és a családja nem
pont a döntő pillanatban lépett volna a színre. Amikor Caroline is végzett a folyó ügyeivel (kétszer is),
és Anna végre ágyba került, agyalni kezdett Max és Julian másnapi látogatásán. Jó lesz Maxet újra
látni, győzködte magát. De amikor lehunyta a szemeit, Robot látta maga előtt.

– Milyen érdekes – motyogta félálomban –, pedig nem is vagyok belé szerelmes.

– Már csak egy nagy váza virág hiányzik az ebédlőasztalról – mondta másnap reggel Chloe, és közben
beletörölte vizes kezét a farmerjébe.

– Nem hiszem, hogy okos dolog lenne, elvégre itt van Caroline is – nevetett Anna. – Persze ő nem lesz
idebent addig, amíg Julian végigjárja a házat, mert leszel olyan kedves, és elviszed sétálni.

Chloe bólintott.

– Ha van valami, amit még én is tudok ezekről a dolgokról, az az, hogy érdemes eltávolítani az összes
állatot, mielőtt körbevezetnéd a potenciális vevőket a házban. – Megértően hunyorgott. – Bár
feltételezem, ha e helyett a mamutkutyád helyett egy olyan egzotikus perzsamacskád lenne, aminek a
szőre megy a szarvasbőr díványod színéhez, azzal nem lenne semmi baj.

– Nincsen szarvasbőr díványom, de a kanapé, amim van, sokkal jobban néz ki ezzel a terítővel, amit
rádobtál, és köszönöm, Chloe. – Még a kutyaszőröket is sikerült mind lekefélnie róla, miután



barátnője leszedte a fejét miattuk.

– Addig nem is lesz vele semmi gond, amíg valaki rá nem ül, és ki nem derül, hogy amúgy a
kanapénak és a terítőnek semmi köze egymáshoz – mondta Chloe. – De ez legyen a mi kis titkunk.
Gyerek mellett eszedbe sem jut ilyen fehér cuccokat használni, hiszen csak két másodpercig maradnak
fehérek, de itt hihető, és jól is néz ki. Ráadásul a fehértől minden sokkal nagyobbnak tűnik. És ez itt
nem utolsó szempont.

Chloe ezt annyira szakavatott hangon mondta, hogy Annának muszáj volt megkérdeznie:

– Nagyon sok házat eladtál már életedben, Chlo? Azt hittem, akkor költöztetek a szomszédba, amikor
friss házasok voltatok, és azóta is itt laktok.

– Mi? Ja, igen, így volt, csak mikor Brunóval voltam otthon, rengeteg ilyen műsort néztem, ahol jól
belém sulykoltak ilyen és ehhez hasonló okosságokat.

– Én is sokat tanultam ezekből a műsorokból, amikor még a főiskolára jártam – Anna idegesen a
kanapéhoz lépett, és újra megigazgatta rajta az ágytakarót.

– Persze, miután már ketten voltak, nem volt időm tévézni, hacsak nem mese ment éppen, vagy
valami ilyesmi – sóhajtott nagyot Chloe, mintha hiányoznának neki azok a kanapán töltött idők,
amikor más dolga sem volt, mint az egyik csecsről a másikra tenni a kisdedet az időtlen
mindennapokban. – Na, mindegy, szóval azokban a házakban mindig volt egy hatalmas csokor virág
az asztalon.

– Hát, esetleg, ha majd eltávolítod Caroline-t, lehet róla szó… – pillantott Anna a kutyára, aki jól
nevelten üldögélt kennelében. – De nehogy liliomokat hozz! Azok rettenetesen drágák, és mindent
beszórnak virágporral.

Chloe hangosan felnevetett, és levetette magát az egyik székre.

– Mintha érdekelne ez bárkit is! Amúgy sem lenne időnk bemenni a virágoshoz a városba, úgyhogy ez
a néhány virágzó ágacska is tökéletesen megteszi majd. Olyan szépen elrendeztem, hogy mindenki azt
fogja kérdezni, hol vetted. Mikor is érkeznek?

– Fél háromkor. Előtte megebédelnek Max anyjánál. Irigylem őket – mondta gúnyosan, és kicsit
megigazította az ágakat, már vagy huszadjára a beszélgetés alatt.

– És téged nem hívott meg teára? – kérdezte Chloe gonoszkodva.

– De igen, csakhogy én nem megyek. Képtelen lennék rá. Biztos vagyok benne, hogy felismer,
ráadásul akkor újra ki kéne rabolnom a gardróbodat.

– Tipikusan az a nő, aki a kinézeted alapján ítél.

Anna beharapta alsó ajkát.

– Max mindig olyan szépen van felöltözve, és nekem mindig öröm látni az elegáns öltönyeit, de
sajnos ilyenkor mindig elszégyellem magam, hogy nekem is így kéne kinéznem mellette. Éppen ezért



éreztem magam olyan jól tegnap este Robbal.

– Hogy micsoda? – Chloe összeboronálásra élesített, beépített riasztója azonnal megszólalt.

Anna legyintett egyet.

– Semmi különös, csak jólesett együtt lógni, közös desszertet enni, és olyan sokat inni, hogy
gyakorlatilag hazacipeljen.

– De nem voltál részeg, vagy igen?

– Persze hogy nem. Csak nagyon fáradt voltam, és jólesett belékapaszkodni. Na, mit mondasz? Jó lesz
így a ház? – Anna igyekezett gyorsan elterelni a témáról Chloe figyelmét, még mielőtt nagyon
belemelegedhetne, és további kérdéseket tenne fel, amiket Anna még magának sem tudna
megválaszolni.

– Egyszerűen fantasztikus! – nézett körbe lelkesen Chloe. – És egyáltalán nem látszik, hogy még nincs
teljesen készen. A lépcsőért pedig tűzbe mennék, olyan szép.

– Pontosan olyan, mint a ti lépcsőtök, és ami azt illeti, eddig nem vettem észre, hogy ennyire odáig
vagy érte.

– Tudod, hogy értem. Teljesen eredetinek tűnik. És a fürdőszoba is akkora, hogy akár az ebédlő is
lehetne.

– Chloe, tudom, hogy nem ettem túl sokat az előző hetekben, de nem kell mindig mindent erre
kihegyezned…

Barátnője nevetve megbökte őt a könyökével.

– Ezt is tudod, hogy értem. A fürdő egyszerűen pazar.

Anna is felnevetett.

– Nem is lehet másképp, alaposan megszenvedtem érte! Meztelenül kellett vonaglanom a hatalmas
tömeg előtt, és közben majd belefulladtam abba az iszonyatos mennyiségű habba! Még az is könnyebb
lett volna, ha egy rubintömbből magam faragom ki az egészet.

– A vörös nem ment volna jól a csíkos tapétádhoz – mondta komoly arccal Chloe.

Anna kinyújtotta rá a nyelvét.

– És nem lett volna egyszerű felszenvedni az emeletre sem. Előtte ki kellett volna újra hívni a
statikust, nehogy összeomoljon a ház.

– Látod, kész szerencse, hogy így alakult.

– Tulajdonképpen igen. És nagyon nagy szerencsém van a műemlékesekkel is – tette hozzá, de közben
csak Robra gondolt. – És a barátaimmal – mosolygott Chloéra, és megölelték egymást. – Köszönöm,



hogy itt voltál mellettem, és megállás nélkül segítettél. Nemcsak beszervezted nekem Maddyt és
Betsyt, de neked is égett a kezed alatt a munka. Tudom, hogy nem volt egyszerű összeegyeztetned az
ittlétet az otthoni teendőkkel, hiába volt melletted Mike.

– Te is pontosan tudod, hogy minden percét élveztem. Ahogy Maddy és Betsy is. Különben pedig nem
is kértél segítséget, egyszerűen fogtam magunkat, és rád törtem az ajtót.

– Tudom, és ha eleinte kételkedtem is, be kell valljam, minden remekül sikerült, és nélküled nem is
ment volna. – Hirtelen beléhasított a félelem. – De ugye szerinted sem lőttünk túl a célon? Otthonos
maradt, és nem olyan, mint egy bemutatóterem, ugye?

– Dehogyis! Olyan, mintha egy lakberendezési magazin egyik csúcsotthonába csöppentem volna bele!
Zseni vagy, hogy az ácsmunkával is tudtál végezni. Bármerre nézek, minden gyönyörű, és külön jó,
hogy még egy réteg festéket rá tudtál kenni.

Anna elmosolyodott, és az órájára nézett. Már majdnem kettő volt.

– Most már mindjárt itt lesznek. Kezdek nagyon ideges lenni. Gondolod, hogy tetszeni fog nekik?
Lehet az, hogy nem? Mi van, ha Juliannek nagyon nem jön majd be?

– Akkor sincs semmi gond! Már szinte teljesen kész vagy az egésszel, hamar találsz rá következő
vevőt.

– De ne feledd, hogy…

– …a piac most épp pang. Tudom, már vagy milliószor elmondtad. Megengeded, hogy pattogjak egy
kicsit, és elküldjelek átöltözni? A pulcsid ujja tulajdonképpen már teljesen elfoszlott, ráadásul tele
van festékpöttyel, vagy mi az ott.

– Nagyon drága festék volt, mogyoróbarna, vagy valami hasonló hangzatos nevű. Persze idővel majd
ez is ki fog fakulni. – Chloéra nézett. – És attól sem vagyok nyugodt, hogy Maxszel találkozom. Most
először fordul majd elő, hogy többé-kevésbé a természetes környezetemben, és a természetes
külsőmmel lát majd.

– Akkor menj, és csapkodd meg egy kicsit az orcádat, mert nagyon sápadt vagy. Én elviszem
Caroline-t, hogy a ketrecét is kivihesd.

Anna feleslegesnek tartotta, hogy kijavítsa barátnőjét: ez egy kennel, és nem ketrec.



Huszonegyedik fejezet

– Ne haragudj, amiért késtünk egy kicsit, édesem – mondta Max, és két cuppanós csókot nyomott
Anna arcára. Amikor Juliannel végre megérkeztek három órakor, mindkettejüknek erős brandy- és
szivarszaga volt. – Ebéd után beugrottunk még egy kicsit a pubba. Anyánál is kitűnő a bor, de elég
szűkmarkúan méri. Emlékszel Julianre?

– Hát hogyne! Kerüljetek beljebb – mutatott a bejárati ajtóra Anna. Úgy érezte, mintha a mosoly
ráfagyott volna az arcára.

– Te jó ég, Julian, remélem, beférünk mind ebbe a kis lukba – motyogta Max, és vigasztaló mosolyt
küldött Anna felé.

– Valóban nem hatalmas – ismerte el Anna, de nem akarta hagyni, hogy ezzel rögtön le is írják a fiúk
a házat, miközben még nem is láttak belőle semmit. – De természetesen ez arányban van az árral. –
Ebben mondjuk nem volt teljesen biztos, de a kiszabott ár végső soron nem tért el a környéken kínált
többi ház árától.

– Kicsi, de rendkívül bájos – mondta Julian. Őszinte mosollyal nézett körül. – Kérlek, vezess körbe.

– A falakat Savanyú Tej névre keresztelt festékkel kezeltem le. Ez hasonlított leginkább a
műemlékvédelem által előírt árnyalatra. Szerintem nagyon jól fest, nem gondolod?

– A legteljesebb mértékben – értett egyet Julian. Max egy szót sem szólt, csak nézte a falakat, és az
arca pontosan tükrözte a gondolatait.

Anna igyekezett nem tudomást venni erről, és minden idegszálával csak Julianre koncentrált.

– Értelemszerűen ez itt a szalon – folytatta a bemutatást. – A konyha az épület hátsó részében van,
arra láthatod. Teljesen berendezett, a legmagasabb színvonalú konyhai eszközökkel. – Ha attól
eltekintünk, hogy egyik sem márkás, tette hozzá gondolatban.

– Nagyon jó munkát végeztél a konyhán – mondta kissé leereszkedő stílusban Max. – Meg vagyok
elégedve.

Anna mosolyogva nézett rá, és kész volt megbocsátani a lukra tett megjegyzését.

– Nagy kár, hogy a műemlékesek nem hagyták, hogy megbontsd a hátsó falat. Sokkal nagyobb is
lehetne itt a tér, és ez igazán ráférne a helyre – folytatta Max. – Természetesen miután megvetted, te
azt csinálhatsz ezzel a házzal, amit csak akarsz – vetette oda a válla mögött Juliannek.

– De azt tudnod kell, hogy ha esetleg eladnád, mindent az eredeti állapotába kell visszaépítened – tette
hozzá Anna, aki valahogy érezte, hogy ha Julian meg is veszi a házat, ez a letelepedés a részéről nem
lesz végleges.

– Ez a házsor rendkívül egyedi és értékes. A műemlékesek nagyon szívükön viselik a sorsát. –
Pontosan tudta magáról, hogy ha bármi kilengést tapasztalna a házzal kapcsolatban, azonnal jelentené



Robnak, de abban is biztos volt, hogy Chloe éles szeme is meglátná azonnal a szabálytalanságokat.

– Ez a lépcső viszont kifejezetten pazar – mondta Max. – Eredeti?

Anna hirtelen nem is tudta, mit feleljen. Kérje számon Maxen, hogyan felejthette el, hogy ő maga
építette a lépcsőt? Hisz annyit mesélt neki róla! Vagy vegye inkább úgy, mennyire hízelgő ez az
egész, hisz ezek szerint a lépcső valóban tökéletesre sikerült.

– Én úgy vélem, ezt Anna maga építette – mondta Julian elismerő pillantással. – Már mesélt nekem
róla, amikor korábban találkoztunk.

Max arca hihetetlenül árulkodó volt: látszott rajta, hogy neki is dereng valami, de meg nem mondta
volna, hogy Anna az, aki ennyit mesélt neki a lépcsőjéről. Szemmel láthatólag keresnie kellett a
szavakat.

– Ó – mondta végül. – Hát. Anna. Mit is mondhatnék? Ügyes lány vagy.

Anna nem igazán tudta hova tenni ezt, így úgy döntött, legjobb lesz, ha betudja a brandynek.

– Senki meg nem mondaná, hogy nem eredeti ez a lépcső – mondta Julian, és további elismerő
pillantásokat vetett Annára, miközben tüzetesebben is megvizsgálta a szóban forgó alkalmatosságot.

– Szerencsém volt. Épp elég deszkám volt hozzá, ráadásul rendkívül autentikus is lett tőlük az egész.

– Remélem, tudod, mennyire tehetséges vagy – mondta Julian.

– Miért nem próbáljuk ki, hogy valóban jó-e, vagy csak szép? – kérdezte könnyed nevetéssel Max. –
Gondolom, ennyi idő elég volt, hogy bejárjuk ezt a semennyi földszintet.

Egymás után mentek fel a lépcsőn.

– Ahogy nyilván látod is, itt egy hálószoba és egy kisebb méretű fürdő található – mutatott körbe
Anna.

– Ez a kád egészen fantasztikus, édesem – mondta Max. – Hogyan jutottál hozzá?

Anna elgondolkozott egy pillanatra, de végül úgy döntött, inkább nem avatja be Juliant és Maxet a
titokba, maradjon ez csak Kylie Minogue és közte, meg a között a néhány száz ember között, akik
szemtanúi voltak szenvedésének.

– Az interneten. Nagyobbat nem tudtunk volna felhozni a lépcsőn, hiába lett volna itt fenn már elég
hely. Így ekkora lett, és ez is tökéletesen illik ide. – Azt sem tette hozzá, mennyire megkönnyebbült,
mikor ez kiderült, mert bár tényleg nem tűnt túl nagynak a kád, ő pedig elvégezte a szükséges
számításokat, és papír szerint be kellett ide férjen, de csak akkor nyugodott meg, amikor valóban
betették a helyére.

– Én a magam részéről jobban szeretek zuhanyozni – mondta Max.

– Én az olyanokra is gondoltam, akik jobban szeretnek zuhanyozni – nézett a férfira zordan Anna. –



Nekik van egy en suite eggyel feljebb.

– Egy en suite? Nem is mertem remélni – motyogta az orra alá Julian, és követte Annát a következő
emeletre.

Anna hálószobája (eldöntötte, hogy felköltözik, elsősorban a nagy hely, másrészt természetesen a
gyönyörű táj miatt) sosem volt még ennyire tiszta és rendezett. Nem kevés cuccot kellett ehhez
elrejteni az ágy alatt – Anna félt tőle, hogy valami majd a sorsdöntő pillanatban kiszabadul onnan, de
Chloe, akitől ezt a remek tippet kapta, megnyugtatta: évek óta védekezik már így az anyósáék ellen, és
az ágy sosem hagyja őt cserben. Mindig elnyeli az eltüntetendő cuccokat. Most, hogy mindkét oldalon
ablakok voltak, égett a fény, és tisztaság volt, a szoba sokkal nagyobbnak tűnt, mint amekkora
valójában volt.

– Nagyon kis édes – mondta Max olyan hangsúllyal, ami jelezte, hogy ez a jelző számára nem igazán
bír pozitív jelentéssel.

– Nézd ezt a kilátást! – kiáltott fel Julian. – Csodálatos. Órákon át el tudnám nézegetni.

– Ahha – nyögte Max, aki egy futó pillantásra méltatta csak a tájat. – És hol van a ruhák helye?

– Itt – mutatott Anna egy rejtett ajtóra a falon, és kinyitotta. Odabent polcok, vállfák, és számos fiók
rejtőzött. Chloe javaslatára néhány ruhát is beakasztottak, hogy otthonosabbnak tűnjön, és Annának el
kellett ismernie, hogy a trükk nagyon bejött. A szekrényajtó ráadásul olyan puhán és olajozottan nyílt,
hogy egész nap el tudott volna játszani csak azzal, hogy kinyitja és becsukja.

– Hm. Akkor nézzük meg az en suite-et is. Te jó ég!

Anna boldogan elmosolyodott, amikor meghallotta ezt az elismerő felkiáltást, és követte Juliant a
fürdőbe.

– Egyértelmű volt, hogy ennek valami vizes helynek kell majd lennie – magyarázta a férfinak. – És
valahogy jött az ötlet, hogy így lenne a legmegfelelőbb. Egy beépített pohárszék volt itt előtte, ezért
kaptam egyáltalán engedélyt a kialakítására. A teret pedig úgy tudtam egy kicsit tágítani, hogy
forgópántokat rakattam az eredeti ajtókra, így kiszélesedett a bejárat.

– Van benne valami, ezt muszáj elismernem – engedett meg magának Max egy apró dicséretet. – De
attól még valami egészen hihetetlenül kis luk az egész!

– Minden benne van, amire csak szükséged lehet – folytatta dacosan Anna, ügyet sem vetve Maxre.
Chloétól kapott kölcsön szappant, aminek franciásan férfias illata belengte az apró fürdőt. De
biztosította Annát, hogy ha úgy hozná a szükség, női vevőknek női szappant tud majd kölcsönadni.

– Igen, ez így tökéletes, ahogy van – mondta Julian, aki közben a csempét vizsgálta, de nem talált
benne semmi hibát. – Nem találok szavakat. Nagyszerű munkát végeztél. Egyszerre modern, mégis
kész időutazás a ház. Lenyűgöző. A műemlékesekkel egyeztettél mindent? Elfogadták?

– Hivatalos ellenőrzés és átadás nem volt még – mondta Anna. – De biztosra tudom mondani, hogy
nem lesz vele semmi gond. – Rob biztos szólt volna, ha nem így lenne, gondolta magában.



– Akkor talán mehetünk is vissza a földszintre – mondta Max, aki valamiért egyre türelmetlenebbnek
tűnt. – Kezd klausztrofóbiám lenni.

– Mintha azt mondtad volna a múltkor, hogy van egy kutyád is – kérdezett rá Julian, miközben mentek
lefelé a lépcsőn.

– Van is. Most ugyan épp a szomszédom vigyáz rá. Nem egy kis termetű kutya. És nem rajong a
férfiakért – nézett szemrehányón Max hátára Anna.

– Nagy kár, hogy nincs elég hely még egy amerikai hűtőnek sem – szólt ki Max a konyhából.

– Ez egy vidéki ház, Angliában.

– Minek leragadni a múltban, édesem? Meg vagyok lepve, hogy ilyeneket mondasz, elvégre
szakképzett belsőépítésznek tartod magad – kacsintott rá Max.

Anna hirtelen úgy érezte, muszáj elmenekülnie innen. Max, aki nyilván támogatni próbálja őt a maga
igen sajátos módján, kezdett az idegeire menni.

– Nincs kedvetek esetleg kicsit kettesben maradni, és úgy végignézni a házat?

Julian bocsánatkérőn nézett rá.

– Hoztam magammal egy mérőszalagot. Nem bánnád, ha lemérnék itt ezt-azt? Van néhány bútorom,
így a mérések sorsdöntőek lehetnek…

– Mi sem természetesebb – felelte Anna.

Kiment a bejárathoz, hogy ne hallja, azok ketten mit beszélgetnek egymással. Ő maga is pontosan
tudta, hogy a háza pici. Olyan pici, hogy leginkább apró tündérkék fognak ide beköltözni, mert
normális ember ilyet nem venne meg. Minden, amit itt csinált, az összes belefektetett munka és pénz
ilyen szempontból teljes pazarlás volt. Amikor visszament a házba, és hallotta a férfiakat az emeleten
trappolni, olyan volt, mintha a szívén gázoltak volna keresztül.

Nagy sokára jöttek le. Julian szélesen mosolygott.

– Nagyon tetszik. Egy kicsit valóban apró, de ez még nem feltétlenül kizáró ok. Lehet arról szó, hogy
jelentkezem, amikor a legfontosabb bútorokat lemértem magamnál?

– Természetesen.

– És ha esetleg közben érkezne rá más ajánlat, akkor tedd meg, kérlek, hogy értesítesz. Ha valaki
pedig lecsapna rá, természetesen megértem.

– Rendben – felelte Anna, de nem volt jókedve. Úgy érezte, legyőzték. Ráadásul most már annyira
érthetetlennek tűnt az a reménye, hogy Juliannek esetleg tetszeni fog a ház, és megveszi „ezt az apró
lukat”. Elvégre ő is férfi. Elvégre nagy lábon él. Nem meglepő, hogy több helyre lenne szüksége.

– Ez nagyon jó jel, hogy Julian ennyire lelkes – suttogta Max, aki nyilván lelki támogatást szeretett



volna nyújtani, ehelyett idegesítően leereszkedő és atyáskodó volt. – És most kapd magad csinibe,
édes, anyám vár minket teára. Lent megvárunk.

Anna túl nyomorultul érezte magát ahhoz, hogy vitatkozzon. Kirázta a fekete nadrágját, belebújt egy
kardigánba, amit még Chloétól kapott kölcsön, és fogalma sem volt, hogyhogy nem került még vissza
hozzá. Feldobott egy kis sminket, egy leheletnyi rúzst, és már készen is volt. Szerencsére rózsaszín
volt, és ettől Anna úgy érezte, hogy eléggé csini lett. Felvette a Laurától kölcsönkapott szarvasbőr
papucscipőt, és készen is volt.

Ugyanarra mentek, mint tegnap Robbal, de a hangulatot össze sem lehetett hasonlítani. Akkor
andalogtak a meleg nyári, virágillatú estében, most egy kölcsöncipőben (ami egy kicsit nagy volt rá)
botladozott egy olyan helyre, ahová tulajdonképpen egyáltalán nem is vágyott. És az, hogy Max ott
volt mellette, nem segített, sőt. Anna külön örült annak, hogy nem kettesben vannak, hanem Juliannel
együtt.

– Ha anyám rájön, hogy te egyike vagy azoknak, akik az üvegházát takarították, nagyon dühös lesz –
mondta Max. – Nagyon régimódi felfogása van ezt illetőleg. Elvárja, hogy a cselédek tudják, hol a
helyük, és ha megismer, iszonyatosan kínosan fogja érezni magát, helyetted is.

– Egy tombolán nyert minket! Különben sem vagyunk cselédek. – Anna áldotta az eszét, hogy a
jakuzziról egy szót se szólt, bár mondjuk abban biztos volt, hogy Mrs. Gordon nem ismerte fel őt a
habok alatt.

Max hatalmas léptekkel, sietősen haladt a ház felé. Anna nem tudta tartani a tempót vele, így mögötte
csúszkált hatalmas cipőiben. Julian zárta a sort.

– Mondhatjuk, hogy ebben a kérdésben anyám elveszíti a humorát, úgyhogy kérlek, próbálj meg
kivételesen egy kicsit diszkrétebb lenni – süvöltötte hátra Max. Annának egyre inkább meggyőződése
lett, hogy ebben a kérdésben Max is rég elveszítette már a humorát. Ami talán soha nem is volt.

– Nyilvánvalóan én egy szót se szólok majd, ha ő nem említi – vetette előre méltatlankodva Anna.

– Veled sosem lehet tudni, édesem. Néha megdöbbentően kiszámíthatatlan tudsz lenni.

Még egy strigula. Anna nagyot sóhajtott.

Mrs. Gordon kíváncsi tekintettel méregette Annát, miközben Max bemutatta őket egymásnak, de
semmi olyat nem mondott, ami félelemre adna okot, így Anna kezdett kicsit megnyugodni.

Max bevezényelte őket a szalonba, ahol az icike-picike háromszögre vágott szendvicsek már tálalva
voltak. Egy tortatartón hatalmas, régimódi torta állt, mellette kávé és kekszválogatás. Ez utóbbi már
formáját tekintve is hasonlított azokra, amiket Chloe mindig a szombati piacon vett, és amikor Anna
megkóstolta, minden kétsége elmúlt: a sütemény egy az egyben a piaci sütistől származott. Mikor erre
rájött, újra elfogta a félelem: Mrs. Gordon egészen biztosan tud mindent, csak egyelőre hallgat, hogy
majd akkor támadjon, amikor senki nem számít rá. Lesben állt, a prédára várva.

Vörös és arany színekben pompázó teázószett érkezett (mely minden jel szerint Mrs. Gordon legszebb
készlete volt), a kis csészék mellé pedig csillogó ezüst kiskanalakat kaptak. A teázás komoly



szertartás volt e falak között, ez azonnal egyértelművé vált, és Annának eszébe jutott Chloe, és hogy
vajon mit reagálna erre a jelenetre. A gondolattól mosolyognia kellett.

Végül Max az anyjával eltűnt a konyhában, hogy végre a tea maga is az asztalra érkezzen, és hogy
valami beszélgetést kezdeményezzen, Anna Julianhez fordult:

– Feltételezem, Mrs. Gordon melegíti fel a vizet, nem?

– Igen, nem kizárt.

Mivel a beszélgetés itt el is halt, Anna azzal kezdte szórakoztatni magát, hogy az őket körülvevő
tárgyakat szemlélte. Nagyon szép bútorokkal volt berendezve a szoba, és hatalmas franciaablak nyílt a
kert felé. Viszont a helyiség egyszerre zsúfolt hatást is keltett az eredeti, antik bútorokkal és
dísztárgyakkal, és Annának az az érzése támadt, mintha ebben a szobában több kisebb szoba lenne
összezsúfolva; úgy tűnt, az értékfelhalmozás sokkal fontosabb szempont volt a berendezésnél, annál,
hogy jól is nézzen ki.

Volt néhány tükrös fiókos szekrény, rengeteg kisebb asztal és még több hozzáillő szék, ezüst
fényképkeretek és kristálydíszek. Ha az összezsúfolt kellékeknek csak a harmada lett volna idebent,
akkor valóban egy csodálatos, időtlen szobában lettek volna. A tapéta nagyon szeretett volna eredeti
lenni – vagy legalábbis az lehetett a cél, hogy annak adják el –, de itt-ott annyira festményszerű volt,
hogy nem kerülhette el, hogy kiábrándultságot ne keltsen: papagájok repkedtek a kék ég előtt. A
szobában egyébként egyértelmű volt a papagájuralom – mindenféle formában és minőségben jelen
voltak, és ha Anna papagájrajongó lett volna, valószínűleg ennél ízlésesebb szobát el sem tudott volna
képzelni. Amikor Mrs. Gordon végre megjelent a szobában, teáskannával a kezében, Anna rádöbbent,
hogy tulajdonképpen a ház asszonya maga sem más, mint egy nagyra nőtt papagáj.

Max töltött mindenkinek, és Mrs. Gordon azonnal Anna felé fordult, hogy megkezdje a faggatását.
Julian egyáltalán nem érdekelte: egyrészt már régóta ismerte őt, másrészt a férfi származása,
családfája és munkája garantálta feddhetetlenségét a kezdetektől fogva.

– És mit is mondott, mivel foglalkozik? – kérdezte Mrs. Gordon. – Valahonnan enyhén ismerősnek
tűnik. Azon tűnődöm, vajon láthattam-e már a boltban, vagy valahol. – Szavaiból egyértelműen kitűnt,
hogy Annát leginkább egy élelmiszerbolt pultja mögött tudja elképzelni.

– Belsőépítész vagyok – felelte Anna türelmesen.

Mrs. Gordon türelmetlenül legyintett, mintha valami illetlenséget hallott volna, vagy legalábbis
olyasvalamit, ami teljesen felesleges: mint például lepkéket idomítani egy cirkusz számára.

– Amennyiben?

Anna nagyot nyelt, és azt kívánta, bár Max jobban sietett volna a teákkal, mert akkor lenne mibe
kortyolni, hogy időt nyerjen, és ne azt felelje csípőből, ami a nyelve hegyén volt: belsőépítek.

– Nos, jelenleg egy házon dolgozom, amelyet teljesen én újítottam fel, és most fog kikerülni a piacra.
De a munkám a belső terek kialakításán túl a berendezésre is kiterjed, valamint részben van köze az
építészethez is. Max egyike volt a tanáraimnak a főiskolán.



– Vendégelőadó voltam, édesem – javította ki Max, és közben átnyújtott neki egy csésze teát. – Nem
volt időm arra, hogy teljes állásban odamenjek, mert már akkor is rettenetesen elfoglalt voltam.

– Ó – nyújtotta el a felkiáltást Mrs. Gordon, hirtelen megvilágosodva. – Ezek szerint ha férfi lenne,
építészmérnök lenne?

Anna még sosem gondolkozott el azon, mivel foglalkozna, ha esetleg férfi lenne.

– Hát, lehet. Nem kizárt. De természetesen rengeteg belsőépítész férfi van, és legalább ugyanennyi
építészmérnök nő. A kettő nem zárja ki egymást.

– Komolyan mondja? – nézett rá elborzadva Mrs. Gordon, és olyan arcot vágott, mintha nem tudná
eldönteni, melyik lenne a rosszabb. Összeszűkült tekintettel méregette Annát.

– Ha valóban ezzel foglalkozik, akkor még mindig nem tudom, hogyan találkozhattunk.

– Nem lehet, hogy a piacon látott? Én úgy emlékszem, mintha ott láttam volna önt a sütisnél, ahol
ezeket a kekszeket is vette.

Hatalmas öngól! Mrs. Gordon maga volt a megtestesült sértődöttség.

– Az összes süteményt én sütöttem itthon – jelentette ki ellentmondást nem tűrően.

– Igen, de… – Anna nem tudta folytatni, olyan mértékben megdöbbentette, hogy valaki ezzel
kapcsolatban képes hazudni. A süteményt nem lehetett eltéveszteni, ezer közül is megismerte volna a
formájukat, az ízüket meg pláne. – Akkor lehet, hogy mégsem a piacon volt… – motyogta
megsemmisülten.

– Ez egy elég apró falu – mondta Max mézesmázosan. – Akárhol összefuthattatok már. – Átnyújtotta
Juliannek a teáját. – Nem volt a múlt hétvégén a Horsecombe House piacán, anyám? Nem kizárt, hogy
ott látták egymást Annával, mert amerre az út odavisz, ott van Anna háza is.

Anna olyan vörös lett, mint a csészéjén nyíló rózsák.

– Kizártnak tartom, én ott biztosan nem voltam – vágta rá gyorsan. A hazudozás elég ragályos ebben a
házban, gondolta. Erről is ez a szerencsétlen öregasszony tehet.

– Nos, azt gondolom, hogy tulajdonképpen teljesen lényegtelen – mondta Mrs. Gordon, aki nem tudta
eltitkolni, hogyan érez a kérdéssel kapcsolatban. Elvett egy csésze teát Maxtől, és kimérten
belekortyolt.

– Max általában topmodelleknek udvarol, nem tudom, tudja-e.

– Ó? – Annától csak ennyi válasz telt, és zavartan birizgálta a kardigánja egyik gombját: a teázás
témája elindult egy olyan irányba, amit nem láthatott előre.

– Anyám, komolyan mondom, nem kéne…

Mrs. Gordon a fiára pillantott, és erőszakkal rávette magát valahogy, hogy elmosolyodjon.



– Csak azt mondom, hogy jó látni, mennyire egyszerű lányt választott ez alkalommal. – Ezzel a
kijelentéssel pedig egyértelműen tisztázta azt is, hogy bár fia most valami felfoghatatlan okból
kifolyólag egy ilyen lány mellett jelent meg, de a világ hamarosan úgyis visszatér majd a rendes
kerékvágásba, és Max újra modellekkel fogja telezsúfolni anyja amúgy sem szellős házát.

Anna Maxre nézett, és remélte, hogy egy-két mondat erejéig kap a férfitól valamiféle támogatást, de e
reménykedés alaptalannak bizonyult. Max rágrimaszolt, és ennél többet nem volt hajlandó tenni.
Vajon miért akart bemutatni az anyjának, amikor pontosan tudta, mennyire utálni fog engem ez az
asszony, tűnődött. Elkapta Julian pillantását, aki együtt érzőn rámosolygott. Megkönnyebbülten
mosolygott rá vissza, és ekkor döbbent rá, hogy neki semmi keresnivalója nincs se itt, se Max
életében. És ami még fontosabb, azt szerette volna, hogy Max is tűnjön el véglegesen az ő életéből.

A felismerés úgy süvített el mellette, mint egy puskagolyó, és nem telt belé pár perc sem, amikor
rájött, hogy bizony találat érte. Egy csésze teával és néhány uborkás szendviccsel később már elkezdte
tisztán látni a kapcsolatukat: rajongott Maxért évek óta, jó messziről. Hogyan lehet, hogy most mégis
két pillanat alatt rájött, hogy ennyi elég volt? És miért? Vajon azért érzi ezt most, mert arra is a
napokban jött rá, hogy egy könnyed, sok nevetéssel járó barátság van olyan fontos, mint egy
szenvedély éltette kapcsolat?

Ekkor vette észre, hogy Mrs. Gordon süteménnyel kínálja. Elvette a tányért, mintha mi sem történt
volna, és mintha gondolatban nem épp egy hatalmas spirituális utazáson lenne túl, és tudta, hogy
amint megette ezt a szelet süteményt, azonnal távoznia kell majd.

Aztán ezt a gondolatot is felülírta: meg sem kell ennie a süteményt, hisz vehet majd magának
pontosan ugyanilyet a piacon. Letette az érintetlen tányért, és felállt a kanapéról.

– Mrs. Gordon, nagyon örülök, hogy megismerhettem, de most már mennem kell.

Mrs. Gordon meglepetten tette le a csészéjét az asztalra. Nyilvánvaló volt, hogy úgy tartotta volna
illendőnek, ha Anna megvárja, míg „elbocsátják” a társaságból.

– Komolyan mondja?

– Igen, attól tartok, van még egy igen fontos találkozóm a mai napra.

Max is letette a tányérját, hogy felpattanjon, de Anna leintette.

– Nem szeretném elrontani ezt a fergeteges teapartit, Max. Magamtól is kitalálok. – És amennyi
méltóságot csak tudott, összegyűjtött lélekben, majd elindult az ajtó felé. Mondjuk nem bánta volna,
ha félúton nem hagyja el Laura cipőjét úgy, hogy legalább két lépést vissza kelljen mennie érte.

Max utánasietett.

– Anna! Hogy jutott ez eszedbe? Ez egyszerűen hihetetlenül otromba húzás volt tőled! Anyám soha
nem fogja megbocsátani neked.

Anna megállt, és szembefordult a férfival.

– Ha egészen őszinte szeretnék lenni, Max – nézett a férfira rezzenéstelen tekintettel –, leszarom.



Végeztünk egymással. Évek óta szerettelek eléggé hevesen, de rá kellett jönnöm, hogy a férfi, akit
szeretek, az nem te vagy, hanem valami álomkép.

Max elképedve nézett rá.

Anna a karjára tette a kezét, de olyan finoman, hogy nem volt benne biztos, hogy a férfi is érzi-e:

– Nem volt rossz, sokat tanultam ebből az egészből, de most viszlát.

Lekapta mindkét cipőjét, és dacára a kőburkolatnak, hazáig szaladt. Volt benne egy megérzés, hogy
soha többet nem fog Max felől hallani.

Akkora nyögéssel és lendülettel zuhant be Chloe ajtaján, hogy majdnem hasra esett. Egyrészt ezzel
meg tudta akadályozni, hogy Caroline azonnal a nyakába boruljon, másrészt úgy érezte, a helyzet
drámaiságához ez illik.

– Anna, édesem, mi a csuda történt veled? – nézett rá Chloe, de valamiért elégedettség csillogott a
tekintetében.

– Hát ez valami borzalmas – mondta Anna, és igyekezett kikerülni Caroline üdvözlő nyalogatását. –
Olyan volt, mintha egy régi novellában szerepeltem volna, ahol a szereplők állandóan teáznak, és nem
történik semmi. Állandóan attól féltem, hogy megremeg a kezem, és kiöntöm a finom Earl Greyt a
perzsaszőnyegre, vagy leejtem az egyedi, sorszámozott porceláncsészét – mondta Anna, és
megborzongva hunyta le a szemét.

– Ezek szerint nem ezüstszamovárban forralta előttetek a vizet? – kérdezte Chloe, és látszott rajta,
hogy már most remekül szórakozik a történteken.

– Hát nem – mondta Anna, és lehuppant egy székre. – Hátborzongató volt, de annyira azért nem
drámai. – Azonnal talpra pattant. – Nem bánnád, ha megmosnám az arcomat? Caroline
agyonnyalogatott.

– Persze, menj csak. És ne zavarjon, hogy a legjobb kardigánom is tiszta nyál – mondta Chloe, míg
Anna elindult a lépcsők felé. – Amúgy is ki akartam már mosni.

Anna elfintorodott.

– Bocsi!

Mikor visszaért a fürdőszobából, azzal kezdte:

– Remélem, nem fogsz kérkedni az éleslátásoddal, de muszáj kimondanom: igazad volt Maxszel
kapcsolatban. Annyira nem illettünk össze!

– Én ilyet soha egy szóval sem mondtam. – Chloe fogott egy üveg fehérbort, és szakavatottan kihúzta
belőle a dugót, majd öntött mindkettejüknek.

– Lehet, hogy nem, de a megjegyzéseid félreérthetetlenek voltak.



– Ne haragudj, hogy ezt mondom, de tényleg annyira nem illettetek össze!

– Igen, tudom, de ha egyszer ilyen régóta belé voltam esve! Egy kisebb csodának éltem meg, hogy a
párom lehetett egy ideig, még akkor is, ha közben alig láttuk egymást.

– Csak szerelmes voltál egy álomképbe. És most, fenékig. Tiszta orvosság, nekem elhiheted –
nyújtotta át az egyik poharat Annának.

Anna nagyot sóhajtva kortyolt bele a finom borba.

– Tudom. Egy fellengzős álomkép volt.

Chloe kézbe vette a saját borospoharát, és a kanapéra kuporodott.

– A fiúk fent az ágyban vannak, mesét néznek és pogácsát esznek. Majd muszáj lesz áthúznom az
ágyat, mert tiszta morzsa lesz, de megéri a csendet és a nyugalmat ez a kis pluszmunka. Ülj mellém,
és mesélj el mindent, most van időnk.

– Igazság szerint nincs nagyon miről mesélni – mondta Anna, letelepedett Chloe mellé, és ivott még
egy jól megérdemelt kortyot a borból. – Te is találkoztál már vele, képzelheted, milyen volt –
folytatta. – És a szalonja! A szalon telis-tele van papagájokkal! Meg minden mással. Ha kivinnénk az
összes bútort meg díszt, amin nem papagáj van, még akkor is jobban tömve lenne papagájjal, mint egy
papagájház! A tapéta, az meg valami borzalom.

Chloe is kortyolt egyet a borból, és látszott rajta, hogy örül, amiért barátnőjének nem törte össze a
szívét túlságosan a szakítás.

– És látnod kellett volna a szendvicseket! Ha azt mondom, falatnyi, nem mondok eleget. Szerintem
többet vág le a kenyérből, mint amennyiből végül szendvicset csinál. Vajon milyen lehet, amit saját
magának készít el? Ó! És nem fogod elhinni, de hazudott a süteményről is!

– Ez elég furán hangzik…

– És aztán megpróbált rájönni, hogy honnan ismer, de szerencsére ez nem jött össze neki – folytatta
Anna. – Már maga az üvegház is elég kínos volt, de tegyük fel, hogy a jakuzziban is felismert! De
tulajdonképpen akkor lőttem a legnagyobb öngólt, amikor megemlítettem, hogy a süteményeket a
piacon vette, hogy azt higgye, onnan vagyok neki ismerős. Kitért a hitéből! Kiabálni kezdett velem,
hogy az ő süteményei mind otthon készültek.

– De azok a sütemények egytől egyig gyönyörűek, nincs rajtuk mit szégyellni! És mellesleg tényleg
otthon készültek, nem gyárban.

– Tudom, de ő győzködni kezdett, hogy márpedig ő sütötte mindet. Most képzeld el, milyen ember az,
aki erről hazudik…?

– Hát… – mondta Chloe, és fülig pirult.

– Nem mondod! Csak nem azt szoktad mondani az anyósodnak, hogy te sütöd őket?



Chloe bólintott.

– Ő egyedi eset. De azt mondd meg, hogy mikor döbbentél rá az igazságra Maxszel kapcsolatban?

– Rájöttem, hogy tulajdonképpen egyáltalán nincs humora. Eszébe sem jutott nevetni azon, hogy már
ismerem az édesanyját, hiszen kitakarítottam az üvegházát, csak épp ezt nem mondhatom el neki.
Azért nem hibáztathatom, hogy egy vén satrafa a kedves mama, de ha lenne humora, biztosan nevetett
volna ezen az üvegházas történeten.

– Én úgy megkönnyebbültem – mondta Chloe, és behunyta a szemét –, hogy azt el sem tudom
mondani.

– Igen, én is, de van még egy dolog, ami aggaszt.

– Micsoda? – kérdezte Chloe, és Annára nézett.

– Julian. Ő végig nagyon kedves volt, és azt hajtogatta, hogy szeretné megvenni a házat. Ugye nem
hiszed, hogy most ő is gorombának tart, és eláll a vásárlástól?

– Nem, biztos, hogy nem.

– Mondjuk, sosem lehet tudni, nem igaz?

– Szerintem a ma délután történteknek nem lesz köze ahhoz, megveszi-e a házadat, vagy sem. Biztos
vagyok benne, hogy nem goromba voltál, csak rövidre vágtad a beszélgetést.

– Mindenesetre nagyon örülök, hogy vége lett a dolognak – sóhajtott Anna, és az asztalra tette a
kiürült borospoharat. – Most megyek, hazaviszem Caroline-t, és felhívom a nővéremet. Annyira
boldog lennék, ha Julian megvenné a házat! Ha így lesz, már másnap tartok egy bulit, esküszöm, és
meghívok mindenkit, aki csak egy picit is dolgozott rajta.

– Szuper, remek, nagyon szeretem az ilyen bulikat – mondta Chloe, és megölelte Annát. – De ugye
nem hallgatnád el előlem, ha lenne valaki, aki tetszik, ugye?

Anna felnevetett, és inkább nem is mondott semmit. Akkorát tévedett Maxszel kapcsolatban, hogy
nem akart újra mellényúlni, és pláne nem vágyott rá, hogy ezt Chloe is végigasszisztálja. A szíve, a
jelek szerint, nem túl megbízható szerelem terén. De ettől még képtelen volt Robot kiverni a szívéből
és a gondolatai közül.



Huszonkettedik fejezet

– Persze nem várhatom el, hogy a legelső ember, akinek megmutatom a házat, azonnal meg is vegye –
mondta Anna Laurának másnap, mivel előző este már nem érte őt el. – Csak örültem volna neki, ha
háztulajdonosból végre eladóvá váltam volna, ami nem lett volna könnyű egyébként, képzelheted, és
most teljesen össze vagyok zavarodva. Persze van még mit dolgoznom a házon, de úgy érzem, a
szívem már nincsen benne.

– Hát ahhoz kétség sem fér, hogy hatalmas bulit csapunk, ha mégis megveszi a házat, de ha esetleg
nem, akkor talán kitehetnéd a piacra, egy kissé lejjebb pozicionált árral, mit gondolsz? – javasolta
Laura.

Anna azonnal tudta, hogy Laura ilyen udvariasan próbálja a tudtára adni, hogy szükségük lenne már a
pénzre. A nővére persze sosem sürgette volna őt direktben, de Anna tudott olvasni a sorok között.

– Persze! – vágta rá. – Ez az ár csak egy próba volt, nyilván. Nem várhatjuk el senkitől, hogy ilyen
sokat fizessen egy ekkora kis házikóért.

Még beszélgettek egy kicsit, majd amikor lerakták, Anna még egyszer kivitte egy körre Caroline-t, és
maga is hamarosan ágyba bújt. Nagyon szerette volna megbeszélni a történteket Robbal, de már túl
késő volt mindehhez, és bár hivatalos kérdése is lett volna – nevezetesen, hogy a műemlékesektől
mikor jön ki a főinspektor, hogy megvizsgáljon és elfogadjon mindent a házon a pincétől a padlásig –,
attól tartott, ilyen későn már nem zaklathatja a férfit.

– Mondjuk, lehet, hogy nem is baj, Caroline – mondta a kutyának, aki érdeklődve nézte őt. – Mert
amúgy sincs már körmöm, amit lerághatnék izgalmamban. – Vizsgálgatni kezdte a körmeit, és eszébe
jutott, milyen hosszan körömkefézte előző nap, hogy szégyenkezés nélkül kezet foghasson Juliannel.
Most újra tiszta kosz volt a körme alja. Ez is olyan felesleges időpocsékolás lett volna, mint az egész
házfelújítás?

Amikor Julian másnap reggel telefonált, Anna szinte sokkot kapott, és alig bírt választ rebegni a
telefonba:

– Meg akarod venni a házat? Komolyan mondod?

Julian felnevetett.

– Komolyan mondom. Lemértem a bútoraimat, és néhánnyal ugyan lesz majd gond, de rádöbbentem,
hogy nem szabad egy ilyen pompás lehetőséget néhány centiért hagyni elúszni.

– Te jó ég, el sem hiszem! Nagyon-nagyon köszönöm! – dadogta boldogan Anna.

– Csak egy feltételem lenne. Az adásvételt jó lenne minél hamarabb, de legfeljebb két héten belül
letudni mindennel együtt. Mit gondolsz, ez megoldható? Tudok egy nagyszerű ügyvédet, és bár
tudom, hogy ez talán nem épp a legetikusabb javaslat részemről, de tényleg olyasvalakire van most
szükségünk, aki pillanatok alatt nyélbe ütheti a dolgot…



– Elképesztő! És ez azt jelenti, hogy itt az ideje az ünneplésnek! – ujjongott Chloe is, amikor Anna
átszaladt hozzá a jó hírrel. – És már pontosan tudom is, hogy hol és mit fogunk csinálni. Rendezünk
egy nagyszabású pikniket, és neked csak annyi lesz a dolgod, hogy a borról gondoskodjál. Ja, és
szerintem nem ártana egy új ruha sem. Robot is meg fogod hívni, ugye? – nézett Annára, és gyanúsan
elevenen csillogott a szeme.

Anna jókedvűen felnevetett.

– Igen, meg fogom hívni Robot is. Elvégre olyan sokat segített. – Ezt kimondva a szíve nagyot
dobbant a gondolatra, hogy hamarosan találkozhat a férfival, de ezt szerencsére Chloe nem láthatta,
így nem is feszegették tovább a kérdést.

A pikniket a következő szombat reggelén tartották – a hajnali köd még nem oszlott fel teljesen, és
titokzatosan lengte be a tájat, mint egy menyasszony fátyla, és Anna arra várt, hogy Chloe elkészüljön,
de ezúttal kivételesen már Annánál voltak, hiszen a háza készen volt, és bebútorozva, kitakarítva várta
új lakóit.

– Szerintem irtó meleg lesz ma – mondta Chloe, amikor kinézett az ablakon. Aztán megfordult, és
Annára mosolygott. – Egyébként pedig irtó csinos a ruhád is. Az alakod pedig egészen szenzációs
benne. Ez a sok futkározás és munka szálkásított és kikupált, na nem mintha eddig zsírember lettél
volna, de most olyan tökéletesen arányos vagy, mint egy próbababa a kirakatban.

– Azért remélem, ez a próbababa nem komoly – nevetett Anna. – Megvan minden, kész vagyunk?

– Igen. Mike és a fiúk kicsit később jönnek majd Betsyvel, mert az ő kocsijuk hatalmas, és rengeteg
ember belefér. Így nekünk bőven lesz időnk végezni mindennel, mire ők odaérnek. Gyere, jobb is, ha
azonnal indulunk.

– Biztos vagy benne, hogy ennyi ital elég lesz? – kérdezte Anna, és aggódva pillantott Chloe
kocsijába. Caroline is a többiekkel jön majd.

– Még sok is! És ezen kívül lesz még sör és cider is, meg, gondolom, mindenki hozzátesz még egy-két
dolgot, amit hoz magával.

– Remélem, valaki szilárd táplálékra is gondolt, különben fél órán belül mindenki becsíp.

Lassan haladtak el a virágokkal szegélyezett utak mellett, és a kicsit még hűvös, hajnali nyári levegő
beáradt a lehúzott ablakokon át.

– De Rob biztosan ott lesz, ugye? – kérdezte meg sokadszorra is Chloe.

– Igen, még mindig biztosan ott lesz – nevetett Anna szintén sokadszorra, de azért jólesett neki
barátnője kitartása. – Ő hozza a fagyit. Az összes hűtőládát és felszerelést a nővérétől kapja kölcsön.
Együtt osztottuk a fagyit, mikor azon a rendezvényen voltunk, tudod.

– Szóval akkor te és ő… tudod… jól kijöttök egymással? – folytatta a kihallgatást Chloe.

– Igen, nagyon jó barátomnak tartom.



– Csak azért kérdezem, mert amikor a múltkor jöttünk haza Mike-kal, és ott álltatok a bejáratod előtt,
nekem nagyon úgy tűnt, mintha…

– Mintha mi? – Anna eltökélte, hogy nem könnyíti meg Chloe dolgát.

– Szóval, mint aki éppen készül téged megcsókolni – nyögte ki Chloe, és le nem vette volna szemét az
útról.

– Hogy őszinte legyek, Chloe – felelte Anna –, olyan sok volt a tennivalóm, sőt még most is annyira el
vagyok havazva, hogy nem emlékszem, melyik estéről beszélsz. – Semmiképp nem szerette volna
felfedni az érzéseit, mielőtt biztosra nem veheti, hogy nem magyaráz félre valamit.

Közel a mező széléhez parkoltak le; felnyalábolták az összes dobozt és kosarat. Nem gyakran fordult
elő, hogy hímzett fehér ruhát viseljen, kis fehér margarétákkal a hajában, de nagyon örült, hogy az
alkalomra megvette ezt az összeállítást, pláne, amikor Robot látta közeledni, hatalmas fagyisdobozzal
a kezében.

– Hová szeretnéd, hogy letegyem? – kérdezte a férfi, amikor mellé ért, és ideiglenesen lerakott
mindent a fűbe.

– Oda, a fa alá – mutatott előre Anna. – Hát nem hatalmas szerencse, hogy Chloe ismeri a fazont, akié
ez a hatalmas mező? Ennél tökéletesebb helyet el sem tudnék képzelni egy piknikhez!

– Amúgy mire használják? – kérdezte Rob, és közben csodálattal vegyes elismeréssel nézett végig
Annán, aki ettől elpirult, és titokban jókora örömhullám öntötte el.

– Nem tudom – vallotta be. – Szerintem még a házzal együtt vehették meg, és talán kertet akartak ide
vagy veteményest, de nem kaptak rá engedélyt.

– Értem.

– Erről jut eszembe – mosolygott Anna Robra. – Szeretném a segítségedet kérni abban, hogy
mihamarabb megkapjam a hivatalos papírokat a házról, és arról, hogy a műemlékvédelem rendben
talált mindent.

– Mi sem természetesebb – felelte Rob nevetve, majd elindult a mutatott fa felé, hogy árnyékba tegye
a hűtőládákat.

Lehet, hogy a ruha tette – de a gyönyörű és érzéki nap, meg a pohár pezsgő, amit éhgyomorra ivott,
biztos szintén hozzájárult –, hogy Annában hirtelen bugyogni kezdett a jókedv és az öröm.

– Teremtőm – suttogta maga elé, amikor rájött, hogy egy kicsit máris szédül –, egy kortyot se többet,
kislány, különben biztosan baj lesz belőle.

Egy hatalmas kocsi húzódott le az övéké mögé, és egy osztálynyi gyerek sereglett elő belőle egy
izgága agár kíséretében. Azonnal elindult feléjük, hogy hálásan köszöntsön mindenkit – bár tudta,
hogy nagyrészt csak Chloénak tartozik köszönettel, mert ha ő nem lett volna, Anna rövid úton feladta
volna az egész házfelújítást, rögtön akkor, amikor szorítani kezdte az idő. Mégis érezte, hogy a
többieknek is tartozik egy nagy köszönömmel, és különben is; mintha még az idő is jókedvű lett volna



ezen a napon.

– Szóval, hány emberre számítasz ma? – kérdezte tőle Rob mögé lopakodva, és a váratlan hangtól
Anna ugrott egyet. Eddig az egyik asztal mellett álldogált, és a műanyag poharakat rendezgette.

Elmondhatatlan boldogság töltötte el, hogy együtt lehet vele.

– Fogalmam sincs. Mindenkinek azt mondtam, hogy hozzon magán kívül még egy embert, barátot,
kutyát-macskát, gyereket, és akit csak el tud érni. Nézd csak, ott van Tom és Caroline!

Mindketten mosolyogva nézték, ahogy az aprócska kisfiú boldogan szalad a termetes kutya mögött, és
azt képzeli, hogy ő az, aki sétáltat, nem pedig fordítva.

– Nagyon jól viselkedik a gyerekekkel – mondta Anna. – Nagy szerencsém van vele.

– Az is, de te is nagyon jól neveled őt. Most már… – tette hozzá. – Mikor először láttalak titeket
együtt, Caroline minden volt, csak szófogadó nem. – Komolyan mondta, de a szeme huncutul
csillogott, és Anna tudta, hogy ugratja őt, de azért kicsit beléhasított a félelem, és eltűnődött, vajon
előfordulhat-e még, hogy elveszik tőle Caroline-t.

– Mert akkor még alig ismertem őt, és megijesztette az a flancos kocsi! – dobott neki tettetett dühvel
Anna egy műanyag poharat, de érezte, hogy egy kicsit befeszült a beszélgetéstől. Úgy látszik, ma ilyen
hangulatingadozós napja lesz.

– Tudom, és azt is, hogy igazságtalan vagyok, csak szeretném megakadályozni, hogy túl önelégült
legyél – mosolygott rá Rob. – És mit fogsz csinálni vele, amikor elköltözöl innen?

– Természetesen velem jön, ez nem kérdés.

– És gondolod, hogy hamar megtalálod majd a következő projektedet? – kérdezte Rob. – Az ilyesmi
azért eltarthat egy ideig.

Anna felsóhajtott.

– Hogy őszinte legyek, nem gondolkoztam még ennyire előre. Lehet, hogy egy ideig bérelni fogok.

Rob bizonytalan pillantást vetett rá.

– Attól tartok, nem lesz egyszerű dolgod. Kutyát csak a legritkább esetben adnak bérelt lakásba.

Anna megragadta Rob karját, és elkerekedett szemmel nézett rá.

– Jaj, ne! Most elillant a boldogság, és ahelyett, hogy örülnék, hirtelen… hajléktalannak érzem
magam.

Rob megsimogatta a vállát, és kedvesen felnevetett.

– Nem azért mondtam, nincs rá okod, hogy annak érezd magad. Csak szerettem volna jelezni, hogy ha
szükséged lenne egy ideiglenes befogadóra, Caroline bármikor átjöhet hozzám.



Anna felé fordult, és hálásan megragadta a kezét.

– Tényleg? Annyira köszönöm! Ez életmentő lenne! – Ekkor döbbent rá, hogy kézen fogva állnak, és
bár ez már nem először fordult elő a mai nap során, mégis zavarba jött, és gyorsan elengedte.

– Max Gordon is jön? – kérdezte váratlanul Rob.

Anna döbbenten nézett rá.

– Miért jönne?

– Hát, feltételeztem, hogy mivel ő a barátod, meg minden…

Anna úgy nézett a férfira, mint akinek elment az esze, ám ekkor rádöbbent: Rob még nem tudja, hogy
szakítottak.

– Már nem az. Szétmentünk aznap, amikor Julian eljött megnézni a házat.

Rob hirtelen mintha kivirult volna.

– Csak nem? És hogyhogy?

– Tulajdonképpen az anyja volt az utolsó csepp a pohárban.

– Hogyhogy? – nézett rá értetlenül Rob.

Anna legyintett egyet, és a mozdulatban minden benne volt.

– Teljesen elfuserált lény, nincs semmi humorérzéke, ráadásul sznob a végtelenségig. És – tette hozzá
elkerekedett szemekkel – hazudott a sütiről! Milyen ember az ilyen? Aztán rájöttem, hogy az alma
nem esik messze a fájától, és Max is pontosan ugyanolyan sótlan, humortalan ember, mint az anyja.

– Hű – felelte Rob elismerően. – Hát biztosíthatlak, hogy az én édesanyám egy tünemény. Ő például
sosem hazudna egy sütivel kapcsolatban – mondta, de látszott rajta, nem igazán érti ezt a süteményes
dolgot.

– Chloe bevallotta, hogy néha ő is füllenteni szokott ezzel kapcsolatban – mosolygott Anna, és oldalra
hajtott fejjel nézett fel Robra. – De miért akartál megnyugtatni az édesanyáddal kapcsolatban?

– Nem akartalak különösebben megnyugtatni, csak megosztottam ezt az információt, arra az esetre,
ha egyszer majd találkoznál vele.

– Nem hiszem, hogy erre nagy esély van, nem gondolod? – kérdezte Anna. Nagyon szeretett flörtölni
Robbal, össze sem lehetett hasonlítani az érzést, mint amikor Maxszel próbált ugyanígy flörtölni.

Rob egyik szemöldöke az égbe szaladt.

– Sohasem tudhatod biztosan. – Az asztalra pillantott. – Miért nem megyünk inkább sétálni egyet?
Elvihetnénk Caroline-t is. A többiek maguktól is megtalálják majd, amire szükségük van – intett a



poharak és tányérok felé.

Anna hirtelen nem is tudta, mit érezzen: tudta, hogy barátságuk most lépett egy következő szintre,
ahol már nemcsak jó barátok, hanem annál sokkal többek is lehetnek. A gondolat, hogy kettesben
legyen vele – még akkor is, ha Caroline ott lábatlankodik körülöttük –, hirtelen nagyon ijesztőnek
tűnt.

– Nem szabad, elvégre mégiscsak én vagyok a házigazda. Azt hiszem, még sosem rendeztem normális
bulit, legalábbis saját magam számára nem. Muszáj lesz itt maradnom.

Egy csapat gyerek szaladt oda hozzájuk, és Anna mindnek töltött egy kis pezsgő bodzaszörpöt –
remélte, hogy ebből Rob azt veszi le, hogy tényleg pótolhatatlan a jelenléte az asztal mellett. Pedig
tulajdonképpen semmire sem vágyott jobban, mint hogy kettesben sétálhasson a férfival. Elment
volna vele a világ végéig is, csak iszonyatosan félt attól, hogy rosszul értelmezi a jeleket, és igazából
nincs is kettejük között semmi. Oly sokáig szerette Maxet, vágyott rá és várta, hogy eljöjjön a pillanat,
amikor egymáséi lehetnek; és amikor ez megtörtént, csalódottan kellett tudomásul vennie, hogy az
egész csak egy álomkép volt, amit feleslegesen kergetett évekig. Tegyük fel, hogy Rob is csak egy
futó kalandot keres: ha valamikor, hát akkor biztosan darabokra törne Anna szíve. Mennyire nem
hiányzik most neki egy szerelmi bánat!

– Ha esetleg tudnál nekem valami harapnivalót hozni – kérte Robot, amikor újra kettesben maradtak –,
azt nagyon megköszönném. Eddig csak egy pohár pezsgőt ittam, és…

– Nem ettél előtte semmit. Nem ártana kicsit jobban odafigyelned magadra, ugye te is tudod? –
kérdezte Rob, és laposra taposott két kiürült műanyag palackot.

– Nem kell úgy hadakozni, uram! Tudnod kell, hogy én egy független és önálló nő vagyok, akinek…

– …az a tévképzete, hogy napelemmel működik, és ezért egy falatot sem eszik – nevetett Rob. – Mit
kérsz?

– Bármit, amit állva is meg tudok enni.

– Körülnézek, aztán meglátjuk, mit találok.

Anna nézte, ahogy Rob a kosarak felé indul, és egy sóhaj hagyta el az ajkait. Rob egyszerűen
tökéletesnek tűnt, és Anna úgy érezte, ő sem közömbös a számára. Remélte, hogy nem fogják
csapodárnak hinni amiatt, hogy alighogy túl van egy szakításon, máris beleszeret egy másik férfiba.

Emberek jöttek-mentek, hogy köszönjenek és beszélgessenek vele egy kicsit, Anna pedig töltött és
kínált, szabadkozott, hogy pontosan ő az, akinek van mit megköszönnie. Aki kicsit is segített a ház
felújításában, mind ott volt. Eric, a vakolómunkás, a csempézők, Betsy és Maddy, természetesen
Mike, majd egy kicsit később Laura és Will is befutott.

– Pont úgy festesz, mint egy ragyogó menyasszony! – kiáltotta oda neki Laura, miközben megpróbált
Anna közelébe férkőzni. Ez nem ment könnyen, mivel a magas sarkúja állandóan beleragadt a sárba.

– Teremtőm, komolyan mondod? Ez rettenetes – sopánkodott Anna. – Lehet, hogy a margaréta teszi,
ki is venném a hajamból, de a kislányok olyan cukik voltak – Betsy lányai egyébként, aki rengeteget



segített az utolsó hetekben –, hogy mind fontak nekem egy koszorút, és erre a barátnőik is, szóval úgy
éreztem, illene magamra tennem az összeset.

– Persze hogy magadra kellett venned, le ne merd szedni! – mondta Laura, amikor kibontakoztak az
ölelésből. – Annyira jól állnak! Csak úgy örülnék, ha tényleg menyasszony is lennél már.

– Erre egyelőre semmi esély sincs, sajnálom. Maxszel szakítottunk. Rettenetesen nagyképű és
fellengzős volt. – Mikor ebbe belegondolt, hirtelen szégyellni kezdte, hogy ágyba bújt vele, és
igyekezett elfelejteni azt az éjszakát.

– Még jó, hogy idejekorán rájöttél erre – mondta Will, aki végre melléjük ért, és adott neki két puszit.

– Will! – kiáltott fel Anna, és sógora nyakába borult. – Annyira boldog vagyok, hogy vissza tudom
nektek adni a pénzt! Elhoztátok a srácokat is?

– Nem, sajnos ők a szüleimnél vannak most. De nagyon csalódottak voltak, hogy nem láthatják
Caroline-t.

– Ott van egyébként az emlegetett eb. Chloe fiai remekül gondját viselik. Ha majd úgy látom, hogy
kicsit sok neki a mozgás, bezárom a kocsiba, ott nyugalma lesz. Chloe itt parkol a közelben, így
bármikor kinyithatja nekem a csomagtartót.

– Akkor minden rendben lesz – mondta Will nyugodtan.

– Úgy irigyellek benneteket, hogy gyerekeitek vannak, és nem kutyátok! Minket hatalmas felelősség
terhel, egy pillanatra sem téveszthetjük őt szem elől. És most, ki mit kér inni?

– Bármi jöhet, ami hideg és finom. Nagyon remek partinak tűnik!

Nevetés, gyerekzsibongás és sikongatás úszott a balzsamos, nyári melegben.

– Hát nem lenne jó, ha szakadni kezdene az eső. Kockáztattunk az idővel, reggel még lógott az eső
lába, de végül bejött a húzás, mert most ragyogó idő van – mondta Anna. – Mondjuk, Chloe a
biztonság kedvéért lefoglalta a közösségi ház nagytermét is B tervnek, de ott nem lenne az igazi.

– Helyes – mondta Laura, mikor férjével együtt mindketten kaptak inni. – Megyek, megkeresem
Chloét és Mike-ot. És ha majd lesz egy kis időd, irtó kíváncsi lennék rá, hogy mit varázsoltál a házból.
Alig várom, hogy láthassam.

Will már az ételek körül sündörgött.

– A műemlékeseknek még hivatalosan is el kell fogadniuk a házat, de hétfőn lesz az ellenőrzés, és
biztos vagyok benne, hogy nem lesz vele gond – mondta Anna.

– Mit fognak nézni?

– Falakat, berendezést, padlót, fürdőszoba-párátlanítást, szóval ilyeneket – felelte Anna, de közben a
tekintetével Robot kereste az emberek között. Már bánta, hogy elküldte a férfit ennivalóért, és kicsit
sokallta a távollétét. – Ebben Rob segített nekem végig.



– Alig várom, hogy megismerhessem – mondta Laura, és közelebb hajolt a húgához. – Szóval te, és
ő… hm…?

– Laura! Alig néhány napja, hogy szakítottam Maxszel!

– Ezt most úgy veszem, hogy pedig örülnél neki, ha te és ő egy pár lennétek végre, csakhogy
udvariassági okokból ezt még nem engedheted meg magadnak, úgyhogy még nem vagytok egy pár.

Anna újra elkezdte a poharakat rendezgetni, és nem mert a nővérére pillantani.

– Olyan sok mindennel kell foglalkoznom jelenleg, hogy a szerelmi életem a legeslegutolsó a
listámon. Julian csak akkor veszi meg a házat, ha két hét alatt tökéletesen elkészülök vele. Ha nem
sikerül, tehetem ki megint a piacra.

– Két hét az valóban nem túl sok idő – mondta Laura. – Másrészről viszont itt tudok maradni veled a
héten, és segítek mindenben, ha szeretnéd.

– Komolyan mondod? – kiáltott fel Anna meghatottan a nővére javaslatától. – Ez csodálatos lenne!
Nem könnyű berendezni egy házat úgy, hogy nincs kocsi, amivel a cuccokért mehetnék.

– Pontosan így gondoltam én is. Will-lel már mindent megbeszéltem, és elvállalta, hogy intézi a
fiúkat a héten. Nyilván nem fogunk tudni mindennel végezni, de még így is több, mint a semmi.

– Először is muszáj lesz valami albérletet kerítenem – mondta Anna, és a jókedve egy kissé
megcsappant.

Laura felkapott egy palackot az asztalról.

– Szerintem igyál még egy pohárral. És nézd csak, ott van Chloe! Muszáj rendesen köszönnöm neki,
mindjárt jövök – mondta Laura, és elsietett meglapogatni Chloét is.

Anna épp újabb papírpoharakat vett elő, amikor Dorothy és Ted, akikkel Anna először és utoljára
Chloe vacsoráján találkozott, odaléptek hozzá.

– Anna, lehet, hogy már nem emlékszel ránk… – kezdte Dorothy.

– Dehogynem! – ölelte meg mindkettejüket Anna. – Chloe vacsoráján találkoztunk.

– Most valahogy annyira másképp nézel ki, mint akkor – mondta Dorothy, aki az őszinteségéről volt
ismert.

– Hát igen, mert most egy fehér ruhában vagyok, és margarétával van telitűzdelve a hajam – nevetett
Anna. – Akkor viszont kapkodva öltözködtem, és vizes hajjal estem be a vacsorára.

– Gondolom, a házad gyönyörű lett. Nem bánnád, ha egyszer átmennénk, hogy megnézhessük, mit
végeztél? – kérdezte Dorothy.

– Nem szabad ennyire rámenősnek lenni, Dor – csillapította a férje. – Feltételezem, Anna ki sem lát a
vendégekből, akik mind a házára kíváncsiak. Jól tudom, hogy nagyon szűk a határidőd az átadásig?



– Igen, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudnám valamikor nektek is megmutatni a házat. Hétfőn
érkeznek a műemlékesek leellenőrizni mindent. Ha esetleg ti is ráértek akkor, Chloénál
megvárhatjátok, amíg végzek velük, és utána szívesen körbevezetlek titeket.

Dorothy felnevetett.

– És bérelni fogsz valamit addig, amíg el nem kezded a következő házat?

– Te gondolatolvasó vagy – nézett rá elismerően Anna.

– Nem különösebben – mondta Ted. – Nyilvánvaló, hogy nem fogsz tudni egy új házat venni
magadnak két hét alatt, de Dorothy igazából azért hozta fel a témát, mert van egy hétvégi házunk,
amiben jelenleg nem lakik senki.

– Komolyan? – kérdezte Anna. Ez túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen.

– Igen – mondta Dorothy. – Csak attól tartok, a kutyát oda nem tudod magaddal vinni. Nem lenne jó,
ha szétszedné a házat, mert nem túl nagy, és sok minden van benne, ami törékeny. És egy kicsit
háklisak vagyunk a fal tisztaságára is.

Az öröm egy pillanat alatt szertefoszlott Annában, amikor ezt meghallotta, de aztán Rob szavai
jutottak az eszébe, és tudta, hogy a kutyakérdés így is, úgy is gondot okozna a bérlésnél.

– Ez nem lehet gond. Rob… úgy értem, egy barátom vigyáz majd addig Caroline-ra. És reményeim
szerint hamarosan megtalálom a következő házat, amit megvehetek.

Dorothy barátságosan megszorította Anna karját.

– Nagyon szép kis odú. Nem is tudom, hogy lehet most üres, ilyenkor általában fürtökben lógnak
benne a nyaraló emberek. Ha egy hónapra veszed ki, még kedvezményt is kapsz!

– Személyre szabottat, természetesen – tette hozzá nevetve Ted.

Míg a feleségével ugratni kezdték egymást, két másik vacsoravendég, Sue és Ivan ért oda melléjük.
Hasonlóan Tedékhez, ők is nagyon kíváncsiak lettek volna a házra.

Kicsivel később Anna már aggódva mesélte Chloénak, hogy ha nem vigyáz, a következő hete azzal fog
telni, hogy mindenkinek mutogatja a házát.

– Holott nagyon fontos, hogy tiszta maradjon benne minden.

– Pontosan – értett egyet Chloe. – De minél többen látják, annál többen viszik jó híredet.

Annának ezt el kellett ismernie, Chloe pedig gyorsan elszaladt, mert Harry elbotlott, megütötte a
térdét, és most „Anyuuuu!”-t követelte.

Mikor Rob újra feltűnt mellette, Anna már kellően fáradt, éhes és ennek megfelelően kedvetlen volt.
A férfi egyik kezében egy nagy táskát, a másikban valami felhengergetett dolgot hozott, és Caroline-t.



– Ne haragudj, hogy ilyen sokáig el voltam. Valaki elkapott, és muszáj volt beszélgetnem egy kicsit.
De a lényeg, hogy menjünk. Caroline-nak már a fülén jön ki a sok étel, és jólesne neki egy kis séta,
neked viszont enned kell. Elbújunk az erdőben, és csinálunk egy zártkörű pikniket.

Ezúttal Anna már nem ellenkezett, és engedelmesen átvette az egyik csomagot. Meglepően nehéz volt,
és valami csörgött benne.

– Hoztam egy üveg bort, hogy megünnepeljük az adásvételt, és loptam egy kis ételt is. Van annyi,
hogy egy hadsereg is jóllakjon tőle.

Anna belekukucskált a szatyorba.

– De jó, pezsgő! De remélem, rózsaszirmokat nem hoztál…

– Tessék?

– Semmi, semmi. Nem fontos.

– Hoztam egy takarót is, hogy legyen mire leülni.

Anna átvette a pórázt is, és közben arra gondolt, hogy ha nem lenne ennyi minden a kezükben,
sétálhatnának kézen fogva. Csakhogy akkor az egész világ megtudná – és nem csak Chloe és Laura
sejtené –, hogy ők ketten egy párt alkotnak.

– Nagy kár, hogy nincs ennél csendesebb zug – mondta Rob egy kicsivel később.

– Nagyon jó ez itt is! Gyönyörű a táj, és pont ide süt a nap.

– De pont itt vagyunk, az autóút mellett.

– Tudom, de az annyira fárasztó, amikor az emberek egyre csak mennek és mennek, hogy jobb helyet
találjanak a piknikhez. A végén úgyis a lehető legcsúnyább helyen kötnek ki, mert már túl éhesek és
fáradtak ahhoz, hogy továbbmenjenek – mondta Anna. – Laura is pont ilyen, úgyhogy tapasztalatból
mondom.

– Akkor maradjunk itt – mondta Rob, és leterítette a takarót.

Amíg Anna elrendezte az ételeket, a férfi pezsgőt töltött. Annának kuncognia kellett. Egyrészt még
mindig az előző pohár pezsgő munkálkodott benne, amit nem lett volna szabad éhgyomorra meginnia,
másrészt Caroline-t lehetetlen volt lekergetni a terítőről – és meggyőződése volt, hogy együtt fognak
ott falatozni.

– Ez nem olyan vicces – mondta Rob nevetve. – Én azt terveztem, hogy egy romantikus pikniket
ejtünk meg a természet lágy ölén, erre meg kell osztanom a takarót egy hatalmas, neveletlen kutyával,
és az errefelé hemzsegő össze turistával!

És nem túlzott – azok, akik a piknikre jöttek, szinte mind elsétáltak mellettük, és szemtanúi voltak,
ahogy egyszerre próbáltak megszabadulni Caroline-tól, és előbányászni az ételt a szatyor mélyéről.



– Szerintem meg vicces, ez pedig nagyon finom – mondta Anna, akinél az újabb pohár pezsgő és a
szikrázó napsütés kezdett beütni. – Azt hiszem, most lefekszem, és napozok egy kicsit.

– Annyira békés itt – mondta Rob, és melléfeküdt.

– Hm. – Anna szeme csukva volt, és hihetetlenül ellazultnak érezte magát.

– Rengeteget dolgozhattál az elmúlt napokban.

– Igen. Jó volt, de most már nagyon örülök, hogy a végéhez közeledem, mert rettenetesen elfáradtam.

– Nyugodtan elalhatsz. Majd én vigyázok rád.

Anna kinyitotta a szemét. Bár a gondolat, hogy Rob őrzi az álmát, mint egy szerelmes regényben,
nagyon hízelgő volt, de nem akarta az értékes együtt töltött perceket alvásra pazarolni.

– Nem kell, nem fogok aludni, köszönöm. Meg lehet unni a sárkányokat is, míg az alvó
Csipkerózsikára vár az ember.

Rob felkacagott, és Annára nézett. Az oldalán feküdt, és a kezébe támasztotta a fejét, a haja kissé a
szemébe lógott. A szája, döbbent rá Anna, kifejezetten érzéki ebből a szögből.

Alig bírta megállni, hogy oda ne nyúljon, és végig ne simítson rajta az ujjaival, ezért inkább
megszólalt:

– Jaj, majd elfelejtettem mondani. Képzeld, Chloe egyik barátnője felajánlotta, hogy beköltözhetek a
nyaralójukba. De sajnos elég kicsi a ház, meg minden, szóval Caroline-t nem vihetem magammal.
Élhetek az ajánlatoddal? Tényleg befogadnád őt egy kicsit?

– Ühüm – dünnyögte Rob. – Igen, természetesen befogadom őt szívesen, de még jobb lenne, ha te is
jönnél vele együtt. – Rob a mondat végét már csak suttogta, és Anna behunyt szemmel várta, hogy a
férfi ajkai az övéhez érjenek, amikor a nővére hangja csendült fel a közelben.

– Hát itt vagytok – mondta, és amikor Anna felnézett, Chloét is látta közeledni. – Dorothy már tűvé
tette érted a környéket, tudod, akinél lakhatsz majd. Szeretne néhány dolgot tisztázni még. Jaj, ne
haragudjatok – mondta, amikor észrevette, mit zavart meg. – Csak nem szakítottam félbe valamit?

Rob nagyot sóhajtott.

– Nem, dehogy, nincs semmi baj. Már magamtól is rájöttem, hogy nem könnyű romantikus hangulatot
teremteni egy kirándulóktól hemzsegő ösvény mellett.

– Mondom, mi legyen – nézett Laura a húgára, és megpróbálta jóvátenni a dolgot. – Add ide a
kulcsokat, és Rob majd szépen hazahoz délután, jó?

– Mi sem természetesebb – felelte Rob. – Örömmel.

Anna előásta a kulcsokat, és odaadta a nővérének.



– Jövök hamarosan – mondta. – Csak tegyél fel egy kanna vizet forrni, és rendelj valami kínait
vacsira. Chloe, lesz majd kedved csatlakozni hozzánk?

– Hm, hát hogyne! – vágta rá Chloe izgatottan.

– És neked, Rob? – kérdezte Anna egy kissé elpirulva. – Lenne kedved átjönni hozzánk este?

– Igen, gyere! – erősködött Laura is. – Nagyon örülnék, ha egy kicsit jobban megismerhetnélek.

Chloe is bátorítóan bólintott, de Rob megrázta a fejét.

– Sajnos attól tartok, nem lehet. Megígértem a nővéremnek, hogy vigyázok a srácaira. A lány, aki
általában vállalja, most nem ér rá, és én vagyok az utolsó esélye. – Annára pillantott. – Szerettem
volna megkérdezni, lenne-e kedved segíteni, de ha a nővéreddel lennél inkább…

– A nővérek már csak ilyenek, kisajátítják az embert – nézett rá Anna szomorúan. – Ezt mindketten
pontosan tudjuk.

Rob felnevetett.

– Na gyerünk akkor, talpra! – A kezéért nyúlt, és felhúzta Annát a földről.

– Ne feledd, hogy Dorothyval egyeztetned kell még! – kiáltott vissza neki távolodóban Laura, mivel
már elindult a tisztás felé. – Azt mondta, akár már holnap is beköltözhetnél. És hogy boldogan segít
abban is!

– Ahogy én is! – tette hozzá Chloe.

– Köszönöm! – kiáltott előre nekik Anna, de nem érezte őszintének a hangját.

– Én pedig most segítek neked és Caroline-nak hazajutni – mondta Rob határozottan. – Erre pedig
sajnos már nem tudok tovább várni.

Ezekkel a szavakkal karjaiba kapta Annát, és megcsókolta.

Anna szédülni kezdett, de most nem a pezsgőtől. Összesimultak, ő behunyta a szemét, és átadta magát
az érzésnek. Kicsivel később levegő után kapkodva váltak szét, és csak nézték a másikat forróra gyúlt
arccal. Aztán újra összeölelkeztek – Rob keze lassan Anna csípőjére simult, Anna pedig a férfi haját
simogatta, és azt kívánta, bár sose kellene szétválniuk, és örökre Rob karjaiban maradhatna. Bár
Caroline egyre türelmetlenebb lett, Anna nem törődött vele, és rádöbbent – hiába tartotta Maxet
tapasztalt szeretőnek, Rob tudott volna neki egyet s mást tanítani.

Mikor újra szétváltak, mindketten erősen ziháltak. Anna nyelt egy nagyot, és megköszörülte a torkát.
Felnézett Robra.

– Azt hiszem, lassan ideje, hogy visszamenjünk.

Rob hangja is fojtott volt az izgalomtól.



– Igen, szerintem is. Ha még egy picit tovább itt maradunk, nem állok jót magamért, és ki tudja, mi
történne?

Anna is pontosan tudta, hogy mi történne, és őszintén bánta, hogy sem a hely, sem az idő nem
alkalmas arra, hogy végre egymásnak essenek.

Kéz a kézben sétáltak vissza a kocsihoz. A tisztás már szinte üres volt, csak néhány gyerekes család
krikettezett még békésen, s élvezték a lemenő nap simogató melegét.

– Bármennyire is szeretem Willt és a nővéremet, most azt kívánom, bárcsak ne lennének itt – mondta
Anna.

– Én sem érnék rá, mert sajnos elígérkeztem a nővéremnek estére, emlékszel?

Anna mélyet sóhajtott.

– Sajnos, igen.

– De lesz még alkalmunk arra, hogy… – mondta gyengéden Rob.

– Nagyon remélem! – sóhajtott újra Anna.

Végül így is nagyon jó estéje lett. Laurával együtt átmentek Chloéékhoz, megvacsoráztak,
végigcsevegték az estét, és eldöntötték, hogy holnap felmérik a terepet Anna bérelt háza körül.
Beszélgettek a kész munkáról, a jól sikerült napról, és rengeteget nevettek. Annának viszont nagy
erőfeszítésébe került, hogy a figyelmét fenntartsa, és ne kalandozzon el. Állandóan Robon járt az esze.
Mikor végre ágyba került, megpróbált az előtte álló napra koncentrálni. Megnézi leendő albérletét, és
remélhetőleg mindent rendben talál majd, és akkor Laurával együtt elkezdhetnek áthurcolkodni, aztán
pedig mennek egy kört, hátha megtalálják a megfelelő házat a következő projekthez. Tudta, hogy le
kell győznie a szívét, és a választásban az eszére kell majd hallgatnia. Volt több házjelöltje is, mind
üres volt, és nagyon rájuk fért a felújítás. Tudta, hogy neki az előtte álló munkára kell majd
koncentrálnia, de nem tehetett róla: gondolatai vissza-visszatértek Rob érzéki ajkaihoz, kezéhez és
selymes hajához, amit simogathatott, amíg csókolták egymást. Nem tudom, hogy ilyen érzés-e
szerelmesnek lenni, gondolta félálomban, de úgy vágyom Rob után, hogy nem is tudom, mikor
éreztem utoljára ekkora szenvedélyt.



Huszonharmadik fejezet

Mintha évek teltek volna el a piknik óta, gondolta Anna, míg Laurával és Caroline-nal Rob háza felé
tartottak, pedig most volt csak a múlt hétvégén.

Mivel nővére egész héten nála volt, és Robot is berántotta a munkahelye, alig volt idejük találkozni
azóta, de ma hajnalban szerencsére ki tudtak osonni egy titkos sétára a felkelő napot megcsodálni.
Anna hagyott egy üzenetet a nővérének, hogy elment a kutyával sétálni, és kiosont a bejárati ajtón
Robhoz, aki az utca végén várta őt.

A hajnali köd még nem szállt fel teljesen, és az egész táj még csodálatosabb és titokzatosabb lett tőle,
mint általában. Olyan volt, mintha egy elvarázsolt kertben sétálnának. Amikor megpillantotta Robot,
ahogy a kocsinak támaszkodva várja őt, Anna szíve nagyot dobbant az örömtől, széles mosolyra
húzódott a szája, és boldog volt, amikor rájött, hogy nem történt vele tulajdonképpen semmi különös,
egyszerűen csak szerelmes lett, nagyon. De van egyáltalán ennél az érzésnél különlegesebb?

Ahogy mellé ért, Rob azonnal a karjaiba kapta őt úgy, hogy rögtön köréjük csavarodott Caroline
póráza.

– Nem maradhatok sokáig – dörmögte pár perccel később Anna fülébe. – Kilenckor már lesz is egy
találkozóm.

– Én sem maradhatok, nehogy azt hidd – suttogta vissza Anna. – Laurával írtunk egy végtelenül
hosszú listát a teendőinkről. – Semmi kedve nem volt kibújni a férfi ölelő karjaiból, pedig Caroline
kezdte már unni az egy helyben álldogálást.

– És én? Rajta vagyok a listán? – súgta halkan a kérdést Rob.

– Te vagy a legelső rajta, noha természetesen nem írtalak le a papírra. Mit szólnál, ha betennénk a
kutyát a kocsiba?

Kelletlenül bontakoztak ki mindketten az ölelésből, és kibogozták magukat a póráz szorításából is.
Caroline, aki nem volt hozzászokva ahhoz, hogy neki semmi figyelem sem jut, azonnal Robhoz bújt.
A férfi felnevetett, megdögönyözte a kutya oldalát, gyengéden meggyűrögette a füleit, aztán kinyitotta
a csomagtartót, és segített a kutyának bepattanni.

Anna beszállt elöl, és ott várt rá. Azt kívánta, bárcsak a nyakukba vehetnék a nagyvilágot,
nekiindulnának, és mennének, csak mennének, vissza se néznének. Nagyot sóhajtott. Micsoda bolond
gondolat! Hiszen így is mennyire szerencsések: szeretik egymást, együtt lehetnek, és senki nem állhat
boldogságuk útjába – kivéve persze mindkettejük túlbuzgó nővérét. Újra felsóhajtott, de közben
szélesen mosolygott.

– Hova szeretnél menni? Erdőbe, vagy ahol szép a kilátás? Vagy legyen esetleg mindkettő? – kérdezte
tőle Rob, amikor beszállt mellé a kormány mögé.

– Oda, ami a legközelebb van, és ha lehet, akkor inkább az erdőre szavaznék.



– Rendben. Akkor csak egy kicsit kell utaznunk.

Annában bugyogott a jókedv, de egy kicsit szomorkás is volt. Úgy érezte magát, mint egy csintalan
kisgyerek, aki épp tilosban jár, mert kilopakodott otthonról.

– Olyan fura ez így – mondta ki hangosan.

– Mert mindketten kattantak vagyunk egy kissé. De valld be, hogy van abban valami bűnös gyönyör,
hogy ellóghatsz a napi teendőid elől.

Anna felnevetett.

– Ami ebben a korai órában az alvás lenne.

Rob rápillantott.

– Ha engem kérdezel, és én ágyban lennék, most biztosan eszembe sem jutna aludni.

Anna bólintott. Ezzel ő is így volt.

– Na gyere, sétáljunk egyet.

Rob leparkolta a kocsit az erdőhöz közel, és hátrament, hogy kiengedje Caroline-t.

– Szerinted muszáj ráadnunk a pórázt? – kérdezte Anna, akit egy kicsit zavart, hogy az egyik kezét
lefoglalja a kutya, pedig szíve szerint mindkettővel Robba kapaszkodott volna.

– Szerintem egyelőre igen, de majd viszem én őt – felelte a férfi.

Gyengéden átkarolta Annát, és elindultak a még harmatos fűben a fák felé. Az út keskenyedett, és
egyszerűbb lett volna egymás nyomában haladniuk, de egyiküknek sem jutott eszébe, hogy el kellene
engednie a másikat, sőt.

– Ez így olyan, mintha mind a hárman össze lennénk kötözve – mondta Anna mosolyogva. – Még
mindig nem engedhetjük el Caroline-t?

– Csak egy perc még. Van valami, amit előbb ellenőrizni szeretnék.

Megfogta Anna karját, és egy tisztás felé vezette őt. A fák kicsit ritkásabbak voltak errefelé, és
Annából már épp kibukott az álmélkodás, amikor Rob a mutatóujját a szája elé tette.

– Nézd – suttogta.

Ahol álltak, onnan épp ráláttak egy csapat szarvasra, akik békésen álldogáltak a tisztáson. Lehettek
vagy tíz-tizenketten. Mivel az ő irányukból fújt a szél, nem vették észre Annáékat.

Csendben, összekapaszkodva nézték, ahogy a hajnali párától csillogó fűben áll a csapat, míg egy fácán
meg nem ijedt Caroline látványától, és nagyot kiáltva fel nem szállt a fűből. Ekkor a szarvasok is
odapillantottak, meglátták őket, és elegáns ügetéssel pár pillanat alatt eltűntek az erdőben.



– Ez hihetetlen volt – lehelte Anna, és még mindig alig merte elhinni, hogy ekkora csapat szarvast
látott a szabadban békésen legelészni.

– Már láttam itt őket korábban is – mesélte Rob. – Mondjuk nem minden egyes alkalommal, de ahhoz
eléggé gyakran, hogy tudjam, okosabb lesz Caroline-t pórázon tartani.

– Varázslatos volt – ismételte Anna, és ragyogott a szeme, ahogy Robra nézett, de a szarvasoknak ez
csak részben volt köszönhető.

Rob szerelmesen felsóhajtott, kicsatolta Caroline pórázát, és karjaiba zárta Annát.

Az idő csak úgy repült, és lassan elkezdődött a reggel: Robnak indulnia kellett vidékre, de mielőtt
elváltak volna, megígérték egymásnak, hogy amint újra lesz idejük, és Rob is visszaért, szerét ejtik
egy rendes, felnőtt randevúnak, amire már mindketten annyira vágytak.

Még mindig ugyanaz a reggel volt. Rob várta a lányokat, hogy áthozzák a kutyát, aznap délután Laura
pedig már ment haza Yorkshire-ba. Annának nem volt különösebben jókedve, a nővére próbálta őt
felvidítani.

– El sem tudom hinni, mennyi minden történik most egyszerre és ilyen gyorsan – mondta, miközben a
középső tükörben hátrapillantott, hogy ellenőrizze Caroline-t. – Annyira jó munkát végeztél!

– Caroline, szépen ül! – szólt hátra kedvetlenül és eredménytelenül Anna. – Hát igen, megdöbbentő,
mi mindenre képes az ember, ha szorítja az idő, és rengeteg segítséget kap. Csodálatos voltál, és ha te
nem vagy, és nem furikázol háztól házig, kénytelen lettem volna az ingatlanosok segítségét kérni,
amiből, tudjuk jól, nem szokott kisülni semmi jó.

– Mondjuk, profik lettek volna, meg minden, de egy ingatlanos képtelen lett volna neked elfogulatlan
véleményt mondani a házakról, érthető módon.

Anna nem felelt. Jól meglett volna Laura okoskodása nélkül is, de nem szerette volna megbántani a
nővérét, ezért inkább nem szólt egy szót sem. Boldog lett volna, ha a házakat Robbal együtt tudta
volna megnézni, mert tisztelte és szerette a férfi véleményét, nem mellesleg pedig nem ártott volna
előre tudni, hogy adott esetben a műemlékvédelem mit szólt volna egy-egy házhoz, és különben is:
bízott benne annyira, hogy örült volna, ha meghallgathatja a szempontjait nézelődés közben. Az a
tény, hogy fülig szerelmes volt a férfiba – győzködte magát –, egyáltalán nem volt mérvadó ebben a
kérdésben.

Hm – dünnyögte.

– És a bérelt házad is gyönyörű! – folytatta a jókedvre derítést Laura vidám hangon. – És még garázs
is van, ahova berámolhattunk! Keresve sem találhattál volna jobbat, komolyan mondom.

– Hát, nem nagyon – értett egyet egykedvűen Anna. – Kivéve persze, ha Caroline is jöhetett volna
velem.

Laura türelmetlenül felsóhajtott, de olyan hangsúllyal, ahogy csak az anyák tudnak.

– Hát bizony, az lett volna a hab a tortán. – Összeráncolt szemöldökkel nézett a húgára. – Nem értem,



miért vagy ilyen depressziós most, Anna. Eladtál egy házat, és ajánlatot tettél egy másikra, amit igen
kiváló áron kínáltak neked. Minden sikerült, amit csak elterveztél!

– Én is tudom. Csak…

– Csak mi?

– Robnak ma el kell utaznia. Munka miatt. Nem lesz sokáig oda, de akkor is… – Nem folytatta.

– Akkor is, mi? – Laurának kezdett elfogyni a türelme, de még próbálta titkolni.

– Mikor azt hittem, hogy Max és köztem minden rendben van, és az egekben lebegtem, akkorát estem
utána, hogy csak úgy puffant. Teljesen félreismertem őt, pedig az egész kapcsolat egy nagy tévedés
volt.

– De hisz Rob csodálatos ember! Jóképű, szereti az állatokat, és van egy biztos, stabil állása. Miért
gondolod, hogy félreismered őt? – Laura a jelek szerint elbukta a harcot, és képtelen volt tovább
türelmes hangon beszélni.

– Max is jóképű volt, jól szituált, ezerszer jobban, mint Rob, és bár nem volt az a kimondott állatbarát,
biztos vagyok benne, hogy nem rugdosna kiscicákat.

– Én pedig biztos vagyok benne, hogy Rob ezerszer jobb választás.

– Honnan tudod? Soha nem találkoztál Maxszel! – Valamiért rátört Annára a késztetés, hogy
megvédje a férfit. – És ki az az őrült, aki csak azért szeret bele valakibe, mert az összes elvárásának
megfelel? – nézett lapos pillantással a nővérére. – Téged kivéve, természetesen.

Laura felnevetett.

– Hát pontosan ez az! Attól még, hogy egy férfi felsorakoztat minden olyan tulajdonságot, amiért egy
esetleges anyós tűzbe menne, még nem jelenti azt, hogy főnyeremény lesz az alsónadrágja nélkül is.

Anna elmosolyodott, és megpaskolta nővére sebváltót fogó kezét.

– Éreztem én, hogy túl sokáig kellett lemondanod Willről, és nagyon szépen köszönök mindent, amit
értem tettél. Csodálatos voltál, nélküled nem is tudom, mi lett volna velem.

– Minden ment volna a maga útján, rendesen – felelte Laura mosolyogva. – Viszont van valami, amire
én vagyok képtelen a te segítséged nélkül, ez pedig az, hogy odataláljunk Robhoz. Forduljunk el balra,
vagy menjek még tovább egyenesen?

Éppen egy kereszteződéshez értek, és Anna is tanácstalanul nézett körbe.

– Menj tovább egyenesen – mondta néhány pillanat gondolkozás után. – Különben pedig megőrültem
volna, ha egyedül kellett volna bemutatnom a házat Chloe összes kíváncsi barátjának. Már kezdtem
úgy érezni magam, mint egy robot, aki gépiesen sorolja a beprogramozott mondatokat.

– Én élveztem. Olyan volt egy kicsit, mint amikor együtt újítottuk fel azt a lakást – felelte Laura. –



Arra gondolj, hogy lehet, hogy éppen ennek köszönhetsz majd egy munkát a jövőben. Nem árt, ha egy
kicsit forog a neved a szakmában.

– Ezt remélem én is. De annak örülök, hogy Dorothy akkor jött, amikor a műemlékesek.

– Nagyon kedves fickó volt, nem igaz? És segítőkész is, szerintem.

– Valóban, lehetett volna egy rémálom is. Ehhez képest tényleg nagyszerű munkát végzett, és nagyon
kedves is volt. Semmibe nem kötött bele, és látszott rajta, hogy elégedett az elvégzett munkával. Ha
volt is egy-két hiba, gondolom, ennek köszönhető, hogy nem tette szóvá. Ha bármibe belekötött volna,
muszáj lett volna kijavítanom, mielőtt Julian beköltözik.

– Pontosan – mondta Laura, és lekanyarodott a Rob háza felé vezető ösvényre. – Én itt maradok a
kocsiban, és megvárom, amíg elintézed Caroline-t. Gondolom, rátok fér Robbal néhány perc
magánélet.

Anna úgy érezte, ennél jóval több magánélet is rájuk férne Robbal, de a férfinak el kellett utaznia
dolgozni, és Laurának is kellett indulnia lassan Yorshire felé, ezért Anna kénytelen volt megelégedni
azzal a kis idővel, ami jutott.

Feltette a pórázt Caroline-ra, és elindult a ház felé, ahol Rob már várta őt. Anna hirtelen ideges lett.
Vajon csak ő képzelte azt, hogy van izzás közöttük, és sem a csók, sem a hajnali séta nem jelentett
többet egy egyszerű baráti együttlétnél? Csak a vágy volt az, ami összekapcsolta őket, vagy volt ennél
valami több is? Még mindig rettegett, hogy ugyanúgy félreérti az érzéseit, mint tette ezt Maxszel
kapcsolatban. Honnan is tudhatná, hogy valóban aranyat talált, csak mert csillog valami az úton? Nem
mind arany, ami fénylik – jutott eszébe a közmondás, és hirtelen elsápadt: mi van akkor, ha ugyanúgy
téved a Rob iránt érzett érzéseit illetően, mint anno Maxszel kapcsolatban? Biztos, hogy erről van szó!
Hogy ő mennyire vak volt eddig!

De amikor meglátta Rob mosolyát, minden félelme elillant, és azonnal érezte: nincsen itt semmi gond.
Megkönnyebbült és zavarba jött, és ettől hihetetlenül gyorsan és sokat kezdett beszélni.

– Szia! Ne haragudj, hogy egy kicsit később jöttem, mint ígértem. Remélem, nem fogsz miattunk
elkésni a munkából! Jaj, persze, nem késhetsz, hisz rugalmas az időbeosztásod, nem igaz? – hadarta
egy szuszra.

Rob elmosolyodott.

– Valóban rugalmas, és nem, nem fogok miattatok elkésni a munkából. Másrészről viszont attól
tartok, nem lesz most időm, hogy behívjalak egy csésze kávéra.

– Semmi baj, mert Laura is siet, úgyhogy nem is tudnék bemenni – felelte Anna, de azért csalódott
volt egy kicsit. – Megyek, hozom Caroline almát is. Jól fogja magát érezni itt nálad, ugye?

– Minden rendben lesz – felelte a férfi, és közben a kutya fülét morzsolgatta, aki imádattal bújt a
térdéhez.

Anna elmosolyodott.



– És meséld csak el újra, mi lesz velük most, hogy te nem leszel itthon?

– A szomszédom naponta kétszer jön majd át, de lesznek mások is, akik vigyáznak majd rájuk, mert
míg távol leszek, dolgozni fognak a házon. Egyszóval nem lesznek magányosak. A szomszéd hölgy
fogja etetni és sétáltatni őket. Még tévét is néz majd velük vacsora után, hogy nehogy unatkozzanak.
De ne aggódj: megígérte, hogy nem néznek semmi olyat, ami még nem nekik való.

Anna udvariasan elmosolyodott.

– Akkor én most megyek is, és hozom Caroline cuccait. És aztán már itt sem vagyunk… – Most
döbbent rá, hogy a férfitól még egy puszit sem kapott.

– Miért nem jössz be inkább, és nézel körül, mi minden változott, mióta legutóbb itt jártál? Majd én
kimegyek a cuccokért, és akkor egyúttal Laurától is el tudok köszönni.

Anna töltött magának egy pohár vizet, mert egészen ki volt száradva a szája, és sétálni kezdett a
házban. Nagyon sok minden történt odabent. A konyha egyik falát kiverték, és Anna azonnal
megértette, Rob hogyan tervezi a bővítést. Nagyon szép lesz, ha elkészül, gondolta. Egy betonkeverő,
néhány fűrészbak, és egy-két elektromos eszköz volt szépen elrendezve a sarokban.

– Nagyon szép lesz, ha kész lesz. De ezt, mondjuk, eddig is tudtam, Caroline – mondta a kutya felé
fordulva, aki olyan szemekkel nézett rá, mintha pontosan tudná, mi megy végbe Anna lelkében. – És
te remekül fogod érezni magad. Persze előbb meg kell majd szoknod, hogy más kutyákkal kell
osztoznod a figyelmen és a szereteten, de biztos vagyok benne, hogy Rob kutyái mind jól neveltek.

– Azok bizony – szólalt meg egy hang a háta mögött. Rob ért vissza, és ebben a pillanatban lépett be
az ajtón. Mindkét keze tele volt Caroline cuccaival. – És most azt javaslom, köszönjetek el szépen
egymástól. Össze szeretném egy picit szoktatni őket, mielőtt elindulok, és ehhez kell egy kis idő.

– Hát, jó – felelte Anna, és közben könnyek szöktek a szemébe. Tudta, hogy Caroline-nak jó helye
lesz, és hogy nagy eséllyel azonnal el fogja őt felejteni, ahogy új barátaival megismerkedik, de a
gondolat, hogy nemcsak a kutyájától kell megválnia, de Robot sem látja viszont egy ideig, nagyon
megviselte a lelkét.

– Akkor szia, Caroline – mondta, és közben próbált uralkodni az érzelmein. – Most itt kell maradnod
Robbal egy kicsit, de ne aggódj, csak egy rövid ideig, amíg a házat eladom, és veszek egy újat, amibe
együtt beköltözhetünk.

Átölelte a kutya nyakát, és így összeborulva maradtak egy kis ideig. Aztán elengedte Caroline-t, és
gyorsan felállt.

– Most már mehettek.

– Gyere ide, te – tárta ki felé a karját Rob, és átölelték egymást.

Olyan erősen ölelkeztek, hogy Anna nem kapott levegőt, de nem bánta: Rob két karjában ringatózva
csendesen, nem riasztotta volna a halál nagy csöndje sem.

– Csak tíz napra megyek el – dörmögte Rob a fülébe, és kicsit engedett a szorításából, mielőtt Anna



lassan elkékült volna. – És amint visszajövök, elviszlek egy puccos étterembe, és eszünk valami
istenit vacsorára.

Anna nem nyitotta ki a szemét, mert úgy képzelte, akkor nem kell majd mennie sem.

– Az nagyon jó lenne – suttogta a könnyeit nyelve. – De ha csak egy késdobálóba viszel, azzal sincs
gond.

Rob felnevetett, és elengedte őt.

– Annál csak találunk valami jobbat is.

– Nekem mindegy. – Annának nagyon nehezére esett kibújni Rob öleléséből. Olyan volt, mintha a
szíve egy kis darabkáját szakították volna ki a mellkasából. – Inkább megyek is. Vigyázz magadra,
kedvesem – tette hozzá.

– Ez nekem szólt, vagy Caroline-nak? – kérdezte Rob szomorkás mosollyal.

– Rád bízom a döntést – felelte Anna, és mosolyogni próbált. – Tényleg mennem kell. Vigyázz
magadra!

Rob újra átölelte, Anna pedig boldogan veszett el a karjaiban. Immár szemernyi kétsége sem volt
érzelmeiket illetően. Hiszen rengeteg idejük volt megalapozni a barátságukat, és a vágy, mely erős
hullámokban tört Annára, csak azt bizonyította, hogy kapcsolatuk lassan tényleg átalakult barátságból
szerelemmé. Tudta, hogy Caroline jól fogja magát érezni itt, és ez a tíz nap is gyorsan eltelik majd. A
jövő pedig csak boldogságot és meglepetést tartogat a számukra. Mégis megremegett a hangja, amikor
végleg búcsút mondtak egymásnak.

Kicsit később Laura is hazament, és a rákövetkező napokban Anna azzal foglalta el magát, hogy
mindenféle apróságot elintézett, amelyek egyáltalán nem voltak sem fontosak, sem jelentősek, de a
figyelmét elterelték. Ráadásul szerette volna minél hamarabb átadni a házat Juliannek. Már csak azért
is, mert a profizmus ezt kívánta meg. Mikor mindennel végzett, büszkén, de szívében hatalmas
fájdalommal költözött át a kibérelt házba. Csak azért nem tört össze teljesen, mert Chloe rendszeresen
látogatta, és naponta többször is beszéltek telefonon.

– Tudod, mit? – mondta Anna vidáman, amikor a következő héten együtt ebédelt Chloéval és a
kisebbik fiaival. – Miért ne menjünk és keressük meg a helyet, amiről meséltél? Ahol azok a fák
vannak, amiket könnyű megmászni? Nektek is tetszene, nem, srácok?

Miután egyöntetűen megszavazták a tervet, Chloe megkérdezte:

– És nincs kedved felhívni egy bizonyos személyt úton odafelé?

Anna lemondóan legyintett.

– Szerintem még nem érhetett vissza. Úgy emlékszem, azt mondta, legalább tíz napig lesz távol.
Néhányszor próbáltunk beszélni, de nála annyira rossz volt a térerő, hogy végül feladtuk, így
fogalmam sincs, hogy alakult végül az útja.



– Miért és hova is ment el pontosan?

– El kellett mennie a régi munkahelyére, hogy kisegítse őket, vagy valami ilyesmi. És annyira jó fej,
hogy képes volt emiatt szabadságot kivenni! – Mondjuk olykor kicsit neheztelt is azért, hogy Rob
hajlandó volt azt a kevéske kis szabadidejét, ami a rengeteg munka mellett jutott neki, ilyen dolgokra
pazarolni. De többek között pontosan ezért szerette őt – hogy ennyire nagylelkű.

– Természetesen adnak érte fizetést – folytatta. – Ami nem árt, mert a háza csak úgy nyeli majd a
pénzt, úgyhogy el is fogja fogadni.

– És miért volt rá szükségük? – kérdezte Chloe, miközben összeszedte a koszos tányérokat, és
beadagolta a mosogatóba.

– Valami restanciát kell ledolgozni. Az egyik munkaerő elment, és még nincs, aki dolgozzon helyette.

– De ha jól sejtem, annyi időt azért tudtatok együtt tölteni, amíg mindezt elmesélte.

– Hát, igen – sóhajtott Anna boldogan. – De attól azt még nem sikerült megtudnom, hogy pontosan
mikor is jön haza. Attól függ, milyen gyorsan halad, és mennyi munkát tud egy nap alatt elvégezni.

– Értem. Fiúk, valaki essen neki az asztalnak, és törölje le szépen. Én elindítom a mosogatót, utána
indulunk. Nem kell gumicsizma, de pulcsit hozzatok. Egy, kettő!

Tom és Harry, de még Anna és Chloé is azzal töltötték a délutánt, hogy fára másztak, sütit tömtek
magukba és narancslevet szürcsöltek a dobozból – persze a lányok sokkal kevesebb fát hódítottak
meg, ellenben több sütit pusztítottak el a srácoknál. Miközben hazafelé tartottak, beugrottak Brunóért
a suliba, aztán elindultak, hogy megnézzék, vajon Rob hazaérkezett-e már.

– Nem fogja zavarni, hogy ennyien rárontunk, mikor most érkezett haza egy hosszú út után? –
kérdezte Chloe.

– Ne viccelj, boldog lesz, hogy láthat minket! Na jó, lehet, hogy nem fog kiugrani a bőréből, de
szerintem elég nagy rá az esély, hogy még nincs is itthon, és én biztos vagyok benne, hogy mérges
nem lesz. És még az is lehet, hogy egy pillanatra látni fogjuk Caroline-t! – tette hozzá Anna, hogy
megpróbálja elhitetni, nem csak és kizárólag Rob miatt szeretne arra menni.

– Mintha azt mondtad volna tegnap este, hogy jobb lenne, ha egy ideig nem látnád őt, mert úgy
könnyebben ülepedhetnének le az érzelmeid – húzta őt Chloe.

– Tudom. De amúgy is látnám őt minden egyes alkalommal, mikor meglátogatom Robot, és most már
nem sok idő, mire meglesz az új házam, és akkor el is hozhatom őt végre magammal.

– Tényleg? Én úgy tudtam, hogy nem ment simán a keresés.

– Chloe! Nem vághatsz a fejemhez állandóan mindent, ami valaha, gyenge pillanataimban, elhagyta a
számat, hogy felhasználd ellenem, amikor épp megpróbálok témát váltani!

Chloe felnevetett.



– Értettem. Akkor, fiúk, indulunk, és megnézzük, vajon Rob visszaérkezett-e már.

– Jó! – kiáltott fel Bruno. – Szeretem Robot.

Odafelé menet egy kicsit eltévedtek, de végül sikerült rákeveredniük az útra, ami reményeik szerint
már Rob házához vezetett. Chloe ismerte a legjobban a környéket, ezért ő volt közülük a legbiztosabb
abban, hogy tényleg oda is fognak találni. Annának ugyan egyáltalán nem volt ismerős az, amit látott,
de inkább egy szót sem szólt.

Egyszer csak Chloe szólalt meg ijedt hangon.

– Nézd csak… az olyan, mintha füst lenne, nem?

Bizony füst volt, mégpedig nem is kevés.

– Vagy valaki hatalmas máglyát épített, és azt égeti – mondta Anna –, vagy…

Érezte, ahogy egy pillanat alatt kiszárad a szája, és kifutott a vér a tagjaiból. Rosszul lett, és remegni
kezdett.

– Te jó ég – suttogta. – Biztos vagy benne, hogy ott vagyunk, ahol lennünk kell?

– Attól tartok, igen – harapta be az ajkát aggódva Chloe. – De olyan nagyon szeretném, hogy ne legyen
igazam.

Haladtak tovább a füst felé. Még a fiúk is érezték, hogy megváltozott a hangulat, és valami baj történt,
mert csendben ültek a hátsó ülésen, és egy pisszenés sem hallatszott. Harry volt egyedül, aki nem
aggódott – ő az igazak álmát aludta a gyerekülésben.

Anna úgy érezte, mintha a zsigerei mind kígyókká változtak volna. Izzadni kezdett, aztán hányingere
lett, majd elsötétült előtte a világ. Előre kellett hajolnia, hogy újra vér menjen a fejébe, majd mikor
kicsit jobban lett, felhúzta a térdeit az ülésre, átkarolta őket, és előre-hátra ingadozott. Felnőtt férfi,
ismételgette magában. Tökéletesen alkalmas rá, hogy kimeneküljön egy lángoló épületből.

Chloe aggódva pillantott rá.

– Nagyon valószínűtlen, hogy az ott Rob háza, Anna – mormogta, és remélte, hogy a menetzajban a
fiúk nem hallják, amit mond. Nem szerette volna, hogy olyanokat kérdezzenek, amire biztosan nem
tudott volna válaszolni.

– Nincsen másik ház a környéken. És ha ez nem máglya, akkor csak és kizárólag Rob háza lehet.
Persze lehet, hogy ő még nem ért vissza. – Mikor kimondta, akkor vágta mellbe a felismerés. –
Istenem, Chloe, a kutyák! Caroline!

Chloe megállította a kocsit, és Anna felé fordult.

– Figyelj rám. Ha valóban ég a ház, nincs semmi, amit tehetnénk. Nem mehetünk úgysem a közelébe –
mondta, és a hátsó ülés felé bólintott, hogy súlyt adjon a szavainak.



Anna letörölte az izzadságot a homlokáról.

– Igen. Nem mehetünk. Hívnunk kell a tűzoltókat. Kérdezzük meg, hogy jönnek-e már oltani.

– Rendben, tegyük ezt.

– A rohadt életbe – mondta Anna egy perc múlva. – Nincsen térerő. Keresnünk kell egy telefonfülkét.
Azonnal.

Chloe újraindította a motort, és visszakanyarodott az útra.

– Öt perc alatt otthon lehetünk. Pontosan tudom már, hogy hol járunk.

– Rendben, de út közben, ha látunk egy telefonfülkét, azonnal álljunk meg – erősködött Anna.

– Úgy lesz. De valószínűleg csak egy máglya lesz. A tűzoltók nem fognak örülni a téves riasztásnak.

– Nem, nem fognak. De nem érdekel. Mert ha valóban tűz van, akkor tudniuk kell róla, ha meg nincs,
akkor inkább ez, mint hogy ne szóljunk senkinek.

– Bekapcsolom a rádiót is, hátha bemondanak valamit – mondta Chloe.

Anna nem felelt; csak ült csendben, és azt kívánta, bár Chloe még ennél is gyorsabban vezetne, közben
pedig igyekezett úrrá lenni a gyomra remegésén. Az az öt perc, amíg hazaértek, öt órának ért fel egy
kínzóteremben.

Amint Chloe kiemelte a még mindig szundikáló Harryt az üléséből, Anna feléje fordult.

– Nézd, te hívd fel a tűzoltókat. Van jogsim, szeretném elkérni a kocsidat, és azonnal visszamenni
oda. – Elhallgatott, és nézte, amint Chloe elsápad a kijelentésétől. – Tudom, hogy a kocsi nincs
biztosítva idegen sofőrre, de ha bármi is történik vele, veszek neked egy másikat. Most vissza kell
mennem, hogy megnézzem, mi történt.

Chloe annyira meg volt hökkenve, hogy egy szót sem tudott szólni.

– Kölcsön akarom kérni a kocsidat! – kiáltott fel Anna kétségbeesve.

Barátnője nagyot nyelt.

– Rendben. De előbb áthívok valakit, hogy vigyázzon a fiúkra, és jövök veled.

– Nem. Nincs rá idő. Nem tudok várni. – Mivel Chloe nem felelt, folytatta. – Komolyan mondtam,
hogy veszek neked másik kocsit, ha ezzel történik valami.

Chloe megrázta a fejét.

– Nem erről van szó. Különben is biztosítva van idegen sofőrre, ha velem valami történne. De Anna,
mikor vezettél utoljára?



Annának sikerült kipréselnie magából egy mosolyt.

– Aznap, amikor letettem a jogsit.

– Értem – felelte Chloe, és látta, nem tud mit tenni, hogy lebeszélje Annát az útról. – Tessék, itt
vannak a kulcsok.

Anna szépen végigvette a kocsi beindításának lépéseit, ahogy ezt annak idején tanították neki, és
sikkesen – tehát sebességváltás, irányjelzés, körültekintés, kézifék után – elindult. Már úton volt,
amikor beléhasított a felismerés: kétsége sincs érzelmei őszinteségéről, és ez abban a pillanatban vált
világossá, amikor először látta meg a füstöt felszállni Rob háza felől. Ha Max háza lett volna,
Caroline-ért előbb kezdett volna el aggódni. Mert most érezte, hogy bár a kutyáért is remeg, sokkal
jobban aggasztja, mi lehet Robbal.

Valószínűleg nem kellett volna ilyen sokszor visszapillantania a tükörben, de mivel nagyon nem volt
gyakorlata, megnyugtatta, hogy senki sincs mögötte – nem is lehetett volna, mert olyan lassan mert
csak menni, hogy mindenki azonnal megelőzte volna. Kicsivel később észrevette, hogy a nagy
koncentrálásban még a nyelvét is kidugja. Az anyósülés lábánál egy üveg víz hevert. Félrehúzódott,
lenyúlt érte, és kiitta az egészet. Ettől egy kicsit megnyugodott. Újra elindult Rob háza felé, és
remélte, hogy emlékezni fog, merre kell mennie.

Érzékei nem csalták meg, de hamarosan már a füstöt is tudta követni, hogy odataláljon. Tűzoltóautók
és tűzoltók voltak mindenfelé. Anna egy pillanatra megkönnyebbült. Legalább a segítség már
megérkezett. Az egyik tűzoltó észrevette, és azonnal odasietett hozzá.

– Ne állja el az utat, legyen kedves. Nagyon sok a dolgunk, ne hátráltassa a kocsikat.

Anna azonnal látta, hogy igaza van. A ház fele lángokban állt, és a forróság akkor is visszatartotta
volna, ha a férfi nem lép oda hozzá. Rettenetes látvány volt. Próbált nyelni, hogy meg tudjon szólalni.

– Tudnom kell. Az egyik barátom él itt. Ugye nem történt baja?

Csend volt a válasz.

– Valakit bevittek a mentők, én csak ennyit tudok. Lehet, hogy az ön barátja volt?

– Istenem, nem tudom. – Annyira aggódott, hogy alig jött ki hang a torkán, és az is olyan rekedt volt,
hogy szinte önmaga sem értette. – Abban sem vagyok biztos, hogy itthon volt-e már. És a kutyák?
Legalább négy kutya volt a házban, és az egyik az enyém.

– A kutyák jól vannak. – Anna felsóhajtott. Egy hajszálnyit megkönnyebbült, hogy legalább Caroline
biztonságban van. – Úgy sérült meg a fazon, hogy épp a kutyákat mentette – folytatta a tűzoltó. – Ha
jól tudom, pont ott voltak bezárva, ahol a tűz keletkezett. Bárcsak az emberek nem saját maguk
akarnák az áramot bevezetni a házukba! – mondta, és Annára mosolygott, aki szemmel láthatóan
sokkos állapotba került. – Mondjuk, akkor nem lenne munkánk sem.

– Nem tudja véletlenül, hogy melyik kórházba vitték be? – kérdezte Anna, de úgy remegett a lába,
hogy biztosan nem tudott volna most odavezetni.



– Sajnos nem, kedvesem. Vagy a helyibe, vagy Gloucesterbe. Én azt javaslom, most menjen haza, és
telefonáljon körbe. És ha megkérhetem, induljon rögtön, mert útban van.

Anna hisztérikus állapotban fordult el a lángok delejező látványától. Az egy dolog, hogy a kutyák jól
vannak, de amíg nem kap hírt Robról, addig nem lesz nyugta. És a ház! Még akkor is, ha Robnak
nincsen komoly sérülése, a ház porig égett, és vele együtt a férfi álmai is. Míg a kocsi felé sétált,
hallotta, ahogy a tető beomlik, és rádöbbent, hogy az arca tiszta könny a sírástól.

Beült a kocsiba, és azon volt, hogy rögtön visszamegy Chloéhoz. Útközben végig Rob lebegett a
szeme előtt: muszáj lesz megtudnia, hol van, hogy megnyugodhasson, hogy se neki, se a kutyáknak
nincs semmi bajuk. Próbálta összeszedni magát, hogy a kocsit sértetlenül juttassa vissza Chloénak. A
lába már nem remegett, de sokkal rosszabb volt: úgy érezte, mintha megkeményedtek volna az izmai.
Valahol egyszer azt olvasta, hogy amikor egy afrikai szafarin, mondjuk, rinocérosz támad az
emberekre, azok általában gond nélkül fel tudnak mászni a félelemtől a legközelebb levő fára, de
leszedni őket onnan annál nehezebb. Most pontosan így érezte magát – nem tudott lemászni a fáról,
mert az adrenalin már dolgozott benne.

Mélyeket lélegzett, és kinyitotta az ajtót, hogy a friss levegő egy kicsit felfrissítse. Mivel már egy
egész üveg vizet megivott, most hirtelen érezte, hogy azonnal el kell mennie vécére.

– Rendben – mondta saját magának hangosan. – Keress egy fát, és menj szépen mögé. Senki nem fogja
meglátni. Mindenkit teljesen lefoglal a tűz. És ha nem mész el, nem tudsz koncentrálni, ha pedig nem
tudsz koncentrálni, nem tudsz vezetni sem.

Ám ez a feladatsor kivitelezhetetlennek tűnt.

– Bárcsak szoknya lenne rajtam! – nyögte, de nem adta fel a dolgot. – Ne légy bolond. Egy szoknyád
sincsen. Csak próbáld meg a földet célozni, és ne a saját lábadat.

Egyre bonyolultabbnak tűnt a feladat, és hirtelen irigyelni kezdte a fiúkat. Elvégre Isten is férfi,
gondolta. Nagy sokára végre felhúzhatta a nadrágját, és csak remélte, hogy a gyanús foltok a farmer
szárán a harmatos fűtől erednek.

– Egy pisilést sem voltál képes eredményesen levezényelni, honnan veszed, hogy menni fog a vezetés?

Nem kicsit aggódott, hisz még összeszedetten sem ment zökkenőmentesen a feladat – hát még ilyen
állapotban. A kocsik pedig kiszámíthatatlan, türelmetlen és gonosz teremtmények. Biztos volt benne,
hogy ha bármi baja esne, nem a kocsit féltenék, hanem őt, de tudta, hogy nem merne Mike szeme elé
kerülni egy koccanás után, akár ő megy neki valakinek, akár őt ütik el. Létfontosságú volt, hogy egy
karcolás nélkül ússza meg a hazautat.

Visszaült, és becsatolta az övét. Az út egyenes volt előtte. Senki sem járt rajta. Az erdőből kijutnia
nem lesz nehéz.

– Idáig is eljöttél valahogy, hazafelé is sikerülnie kell. És az úton nem lesz se város, se semmi
izgalom Chloe házáig. Menni fog, nem lesz baj.

Attól eltekintve, hogy az első gázadásnál lefulladt



– ezt idefelé sikeresen kiküszöbölte, amin már akkor is csodálkozott –, a visszaút meglepően könnyű
volt, és nem kevés büszkeséggel kopogtatott Chloe ajtaján, átnyújtva neki a kulcsokat.

– Kórházban van. De senki nem tudja, melyikben. A kutyák jól vannak – mondta, és könnyekben tört
ki.



Huszonnegyedik fejezet

– Gyere be – nyúlt a keze után Chloe. – Felhívom a kórházakat. Tiszta pernye vagy mindenhol. Semmi
baj, nyugodj meg! – Átölelte Annát, majd lenyomta őt az egyik székre a konyhában. – Biztos vagyok
benne, hogy Robnak nincsen semmi komolyabb baja. Végighívok mindenkit, és kiderítem, mi történt.
Te addig maradj itt.

Anna csak ült, meredt maga elé, és hirtelen azt vette észre, hogy valami édes alkohol került a szájába
– Chloe itatta őt, mint egy kisgyereket, ő pedig engedelmesen nyelte az italt.

– Olyan íze van, mint a brandynek – mondta.

– Tudom, de nem az, mert abból egy üveggel kéne, hogy hasson is valamit.

– El sem hiszem, hogy vezettem a kocsidat. Ó, Chloe! Ha belegondolok, hogy esetleg komolyan
megsérült! Annyira nagyon szeretem. És a háza! Borzalmas, ami történt! – Anna a fájdalomtól
eltorzult tekintettel nézett barátnőjére.

– Felhívtam Suzannah-t – mondta Chloe, és átvette az irányítást. – Át fog jönni, hogy vigyázzon a
fiúkra. Míg várunk rá, hogy megérkezzen, körbetelefonálok, és igyekszem mindent megtudni Robról.

– El fogják árulni? Nem vagy a rokona.

– Fogalmam sincs! Majd úgy kell tenned… úgy kell tennem, mintha a nővére lennék, vagy valami
ilyesmi, ha akadékoskodnának.

– Egy kincs vagy, Chloe – nézett Anna a barátnőjére, és szemét újra elfutották a könnyek. – Én
használhatatlan vagyok jelenleg. Abban bízom, hogy az alkohol beüt, és újra összekapom magam.

– Lehet, hogy már működik is, kezd egy kicsit visszatérni a színed, és összeszedettebben beszélsz,
mint eddig. Annyira rossz, hogy Mike-nak is pont most kellett elmennie. De mindegy, ezt osztották,
megoldjuk. Most felmegyek, és megnézem a srácokat. Nem hinném, hogy gond lesz velük, ki vannak
merülve. Aztán telefonálni fogok. Ha hazudnom kell, jobb, ha senki nem hallja majd. Tessék, próbálj
meg olvasni addig – dobott Anna ölébe egy pletykalapot Chloe, és felrohant az emeletre.

Anna nézte az újságot, de nem látta. Nem érdekelte, kinek töltötték fel az ajkait, hogy mi a legújabb
diéta, és hogy ki feküdt le kivel – egyre Rob járt az eszében. Annyira kedves, rendes ember, arról nem
is beszélve, hogy mennyire érzéki. Elméletben persze Max is érzéki volt, de a gyakorlatban – Anna
megremegett, és felkapott egy párnát, amit megölelhetett.

– Jaj, Chloe, kérlek, siess – motyogta, és belefúrta fejét a huzatba. – És add meg Istenem, hogy
Robnak ne legyen semmi baja.

Chloe hamarosan vissza is tért a konyhába.

– Azt mondtam, hogy a nővére vagyok, mire visszakérdeztek: még egy nővér? Nyilván az igazi nővére
már ott van vele. De kioktattam, hogy egy embernek lehet több nővére is. Na, de a lényeg, hogy itt van



a helyi kórházban, ami jó hír, mert ezek szerint nincs komoly sérülése. Nyugodj meg egy picit, jó?

Annának el kellett kezdenie pislogni, hogy leküzdje a szemébe tóduló könnyeket.

– Nyugodt vagyok. És ez tényleg jó hír.

– És Suzannah is mindjárt itt van. Az anyja a szomszédjukban lakik, és azonnal át tudott menni, hogy
vigyázzon a gyerekeire. Csináljunk valami harapnivalót addig, amíg ideér? Sosem tudhatod, milyen
kosztot adnak a kórházban. Én például sehova sem vagyok hajlandó elindulni szendvicsek nélkül.

– Mit mondasz? – kérdezte Anna, és úgy nézett barátnőjére, mintha annak elment volna az esze.

– Legalább lesz, ami lekössön, amíg várunk – felelte Chloe, és próbált még egy kis nyugalmat
erőltetni Annára. – És még az is lehet, hogy jól fog jönni.

Anna ez utóbbinak látta értelmét, és felállt a székről:

– Segítek.

Chloe megállta, hogy ne ültesse vissza, pedig igen hamar egyértelművé vált, hogy Anna segítsége
nélkül sokkal hamarabb végezne, akinek az esze teljesen máshol járt, és állandóan a parizert akarta
megvajazni, és nem a zsemléket. Körülbelül kettővel sikerült elkészülniük, mire végre kopogtatás
hallatszott az ajtón.

– Hála a jó égnek! – kiáltott fel Chloe, lecsapta a kést, a bejárathoz sietett, és szinte feltépte az ajtót. –
Szia! Hálából bármikor hajlandó vagyok átvállalni a te gyerekeidet, az összeset, és akár egy egész
hétvégére, hogy elmehessetek egyet romantikázni a férjeddel.

Suzannah, aki teljesen átlagos, jól szituált édesanyának nézett ki, félreállt az ajtóból, és elkezdte kifelé
hajtani őket.

– Ti csak menjetek, és nézzétek meg, hogy minden rendben van-e a kórházban. Majd én vigyázok a
fiúkra. Le kell őket csutakolni?

Chloe rettenetesen bűntudatos arccal fordult vissza:

– De még mennyire, egy merő kosz az összes!

– De mi van, ha nem akarnak beengedni minket? – kérdezte Anna, mialatt közeledtek a kórházhoz. –
Mert lehet, hogy ez lesz, ha Rob állapota súlyos.

– Biztosan elmondták volna, ha komoly baja lenne, mert akkor egyszerre csak egy látogatót fogadhat –
mondta Chloe magabiztosan. – Szóval biztos vagyok benne, hogy nem történt semmi nagy baj. Próbálj
meg egy kicsit megnyugodni. Tudom, hogy nem könnyű, de perceken belül ott leszünk. Nézd, már itt
is van a parkoló. Keressünk egy helyet, közel a bejárathoz.

Anna annyira ideges volt, hogy alig bírt felállni az ülésről, de valahogy végül még azt is sikerült
összehoznia, hogy felmenjen a lépcsőn a bejáratig. A recepción Chloe megtudakolta, hol találják
Robot, Anna pedig követte őt át a hosszú folyosókon.



– Még szerencse, hogy ez a kisebbik kórház – mondta Chloe csevegve, hogy oldja a feszültséget. – A
nagyobbakban több mérföldet is sétálhat az ember, mire odaér, ahová készült.

Mivel Anna tudta, hogy barátnője csak miatta próbál meg csevegést kezdeményezni, kierőszakolt
magából valami válaszfélét. Szerencsére elérték a keresett szárnyat, és nem kellett folytatniuk a
beszélgetést.

A szíve hatalmasat dobbant, amikor megpillantotta Robot az előcsarnokban. Egy tolható ágyon feküdt,
és már messziről látszott rajta, hogy gyilkos kedvében van. A kedves, vicces, csipkelődő Rob most
pontosan úgy nézett ki, mint az a morcos fickó, akivel először találkozott a piacon aznap, amikor
Caroline elszökött tőle.

Bár mindennél jobban vágyott rá, hogy odamehessen hozzá, ebben a pillanatban mégis a
legszívesebben visszafordult volna, hogy hazamenjen. Cassie ott állt az öccse mellett, és ezt látva
Anna betolakodónak érezte magát. Biztos volt benne, hogy Rob sem szeretné, ha ilyen állapotában
látná őt. Megragadta Chloe karját, hogy visszahúzza őt a folyosóra, de ebben a pillanatban Cassie
kiszúrta, hogy ott vannak.

– Nézd csak, ott van az a kedves lány, aki segített fagyit árulni, látod? Anna, jól emlékszem? Gyertek
csak beljebb. Robnak mondjuk nincs túl jó kedve, attól tartok.

– Öhm, szerintem én megyek, és iszom egy kávét – mondta Chloe, és gyorsan felszívódott.

Anna elindult az ágy felé.

– Szia – suttogta, és azt kívánta, bár Rob nővére ne lenne itt. Szerette volna magát Rob karjaiba vetni,
hogy megnézze, minden porcikája rendben van-e, de nem tehette, mert Cassie előtt viselkednie kellett.
És különben sem lett volna kész egy ilyen heves megnyilvánulásra. Annyira visszafogta magát, hogy
még puszit sem adott a férfinak.

– Szia, Anna – mondta Rob, és szomorúan rámosolygott. – Nem igazán így terveztem a viszontlátást.
Én…

– Egy kicsit ideges most – fejezte be Rob helyett a mondatot Cassie, és észre sem vette, mit szakít
félbe. – Holnapig még bent fogják tartani. De hatalmas szerencséjére én is éppen a vidéken voltam, és
azonnal tudtam jönni, amint értesítettek. Az is szerencse, hogy emlékezett a telefonszámomra, és fel
tudott hívni innen, a kórházból. A saját telefonja elégett, mert beleesett a tűzbe.

– Hát igen, akkor nem csoda – motyogta Anna.

– Szerencse továbbá, hogy fel tudtam hívni a tűzoltókat, és Geoffot is, mielőtt túlságosan
elharapódzott volna a tűz – jutott végre szóhoz Rob is.

Ekkor Cassie feléje fordult, és emelt hangon rászólt, mintha Rob egy nagyothalló idős vagy
korlátozott felfogóképességű ember lenne.

– Meséld el Annának, hogy mentetted meg a kutyákat. Biztosan szeretné hallani.

Látva, hogy Cassie képes gyengeelméjűnek nézni az öccsét, Anna csöndben hálát adott érte, hogy



Laura ilyen helyzetekben csak feleennyire rémes.

– Meséld el te. Nekem már elegem van a történetből, annyiszor kellett elismételnem. – Rob nagyon
nyúzottnak tűnt, Anna nem is csodálta, hogy becsukta a szemét, és pihenni próbált. Odahúzott egy
műanyag széket az ágy mellé, és leült rá.

Cassie szemmel láthatólag nagyon megörült neki, hogy hivatalosan is övé lett a szó.

– Nos, az úgy volt, hogy Rob éppen jött haza valahonnan. Ugye, Rob?

– Igen – suttogta az öccse.

– És látta, hogy dől a füst onnan, ahová a kutyákat bezárta. Természetesen ahhoz, hogy elérje őket, be
kellett mennie a főépületbe, de a füst már rettenetesen sűrű volt. Én mondtam neki, hogy egy vizes
rongyot kellett volna a szája elé tartania, mielőtt nekiindul, hogy megvédje magát a veszélytől, már
amennyire lehet.

– És ha még azt is megmondanád, hogy honnan vettem volna hirtelen egy rongyot meg vizet, azzal
segítenél csak igazán – mondta Rob, de a szemei továbbra is csukva voltak, és Anna nem tudta
eldönteni, hogy vajon azért-e, mert annyira irritálja ez a helyzet, vagy mert tényleg ki van merülve.
Annyira szerette volna megérinteni Robot és megfogni a kezét, amíg Cassie azzal foglalkozik, hogy
beavassa őt az összes részletbe – különben a lány egy kissé túlzottan is élvezte a történetet, állapította
meg Anna –, de nem merte megtenni.

Cassie mi, lányok, tartsunk össze pillantást vetett rá.

– Na mindegy, szóval a lángok egyre nagyobbak lettek, és egyre jobban terjedtek, de szerencsére a
kertbe vezető ajtó, bár be volt zárva, nem volt túl vastag, és…

– Emlékszem, még mondtad is, hogy cseréljem ki azt a zárat egy erősebbre, de szerencsére nem
tettem, ezért simán ki tudtam rúgni az ajtót, és mindannyian megmenekültünk – zárta le a mesélést
rövid úton Rob. Anna érezte, hogy teljesen kiszáradt a szája, és alig bírt megszólalni.

– Hála istennek – suttogta.

Robnak sikerült összehoznia egy mosolyt.

– A kutyák az egyik barátomnál vannak egy farmon. Nem az az ötcsillagos szállás, amihez hozzá
vannak szokva, de van tető a fejük felett, kapnak enni, és mindennap elviszik őket sétálni – mondta, és
gyorsan elmagyarázta, hogy merre van a farm.

Anna megnyalta az ajkait. Ha belegondolt, hogy kis híján micsoda tragédia történt, szó szerint
lebénult a fájdalomtól. De igyekezett úrrá lenni az érzésein, és normálisan viselkedni.

– Öhm, és van bármi, amit tehetek érted? – Eszébe jutottak a szendvicsek, amiket végül ott felejtettek
a konyhapulton, és őszintén remélte, hogy Rob nem éhes egyáltalán.

– Tedd meg, hogy kimentesz engem innen. Ne haragudj – nézett rá bocsánatkérő mosollyal. – Csak
egyszerűen annyira haragszom magamra. Mindez az én hibám. Ha nem hagytam volna, hogy akkor



dolgozzanak a házon, amikor én nem vagyok otthon, akkor nem fordulhatott volna elő, hogy így
elbaltázzák a vezetéket.

– Ne butáskodj már, Robbie – mondta a nővére, aki a jelek szerint nem is tudta volna nem öccseként
kezelni Robot, és megpaskolta a lábait. – De azzal tessék szépen megbékélni, hogy itt kell maradnod,
amíg a doktor bácsi szépen meg nem vizsgál, azután azonnal hazaviszlek magamhoz, és kikúrállak,
míg erőre nem kapsz teljesen.

– Kutya bajom! Csak kificamodott a bokám! – vágta rá Rob türelmetlenül.

– És túl sok füstöt lélegeztél be, erről sem szabad megfeledkeznünk – emlékeztette őt Cassie.

– Ó, az ég szerelmére! Jól vagyok! És semmi szükség rá, hogy…

Cassie végre kilépett az okoskodó nővér szerepéből, és sikerült megütnie egy fokkal felnőttesebb
hangot, amikor felelt:

– Édesem, arról se feledkezz meg, bár nem akarom állandóan felhozni a témát, de jelenleg nincsen
hová menned – mondta neki. – Jelenleg hajléktalan vagy, ki van ficamodva a bokád, és így vezetni
sem tudsz.

Rob újra lehunyta a szemét, sóhajtott egy mélyet, és aztán Annára nézett: tekintetében néhai csintalan
humora csillogott, de nagy adag méreggel és reményvesztettséggel párosulva.

– Ha nem lenne ilyen iszonyatosan bosszantó, tulajdonképpen egészen vicces is lehetne ez az egész
történet! – mondta Cassie.

Anna elképzelni sem tudta, hogy ebben mi lehet a vicces. Szerinte egyszerűen tragikus volt, ami
történt. Próbált valami jó dolgot felfedezni benne, hogy mondhasson valami bátorítót, de képtelen volt
rá. Bármennyire is szerette volna, nem hívhatta meg Robot, hogy lakjon vele együtt, a bérelt házában.

– Ez borzasztó – csak ennyit tudott kinyögni.

– De nem a világ vége – tette hozzá Cassie. – Mindenki túlélte. Most gondoljatok bele, mi lett volna,
ha az egyik kutya odaveszik. Vagy akár az összes.

– Nos, ebben van valami – motyogta Anna. Robra nézett, aki épp a nővérét vizslatta lopva, félig
behunyt szemein keresztül. – Hozzak be neked valamit, hogy ne unatkozz? Egy könyvet? Pasziánszt?
Kártyát? – Reménytelenül kutatott a gondolatai között, hogy mi mindent sorolhatna még fel. –
Scrabble-t, esetleg?

– Nagyon kedves vagy, hogy felajánlottad – felelt rá azonnal Cassie, mielőtt Rob megszólalhatott
volna –, de én behoztam már mindent, amire csak szüksége lehet: hordozható DVD-lejátszót például,
de az is lehet, hogy rá tudom venni valamelyik fiamat, hogy egy napra adja neki kölcsön a Game Boy
játékát. – Ezt hallva Anna nagyon régimódinak érezte magát a felajánlásaival. Mosolyogni próbált.

– De abban bízom, hogy holnap tényleg kiengedik, és elvihetem őt magamhoz – tette hozzá Cassie, és
most Anna combját paskolta meg anyáskodva. – Örülnénk, ha eljönnél látogatóba. Hogy sakkozzatok
egyet, vagy valami. Mondjuk jobb, ha felkészülsz rá, hogy egy rémálom őt szórakoztatni.



Rob egyre szorosabban hunyta le a szemét.

– Nagyon szívesen eljönnék látogatóba – mondta Anna. – De kérlek, mondjátok el, hogy találok oda.
Nem tudom pontosan, hogy hol laksz, Cassie.

De Cassie-t lassan untatni kezdte Anna társasága, és minden figyelmét Robra fordította.

– Persze, persze, elmondom majd. De most nagyon úgy tűnik, hogy az öcsémre ráférne egy hatalmas
alvás.

Anna azonnal talpra ugrott.

– Van bármi, amit tehetek érted, Rob?

– Komolyan, hidd el, minden a legnagyobb rendben – felelte Cassie, és elkormányozta Annát az ágy
mellől. – De nagyon várom már, hogy újra találkozzunk. – Olyan lekezelő mosollyal nézett rá, hogy
Annának kedve lett volna megütni őt. – Emlékszem, kisfiúként is rémes beteg volt.

Annának esélye sem volt rendesen elköszönni Robtól, és mire észbe kapott, már újra a folyosón állt.

Chloe még mindig a kávéját itta, amikor Anna rátalált az egyik sarokban.

– Hát ez nem volt hosszú. Minden rendben vele?

Anna lehuppant az egyik székre.

– Szerinte igen – mondta, de még mindig nem sikerült teljesen megnyugodnia. – A nővérénél lesz,
amíg rendbe nem jön teljesen. De kérlek, ha legközelebb panaszkodom Laurára, hogy mennyire
parancsolgatós, csak annyit mondj: Cassie, és azonnal abba fogom hagyni. Szegény Rob! Na,
mindegy, nagyon remélem, hogy tényleg mehetek majd látogatóba. De ehhez az kell, hogy
tisztességesen meghívjon, nem igaz? Nem ugorhatok csak úgy be hozzájuk, ugye? Különben is messze
lakik innen. Abba viszont borzalmas még belegondolni is, hogy Rob elvesztett mindent. És a bokáját
is kificamította, úgyhogy vezetni sem tud. Biztos rettenetesen tehetetlennek érzi most magát.

– Tényleg nem túl szép történet, de legalább senkinek nem esett baja, és még a kutyák is
megmenekültek. Biztosan nem tudta volna magát túltenni rajta, ha bármelyiküknek valami baja esik.

– Ez igaz – felelte Anna, aztán hosszú percekig hallgattak. Nagy sokára szólalt csak meg újra. – Kell
egy kocsi. Szükségem lesz rá, amikor elmegyek meglátogatni Robot.

– Mennyi ideig is lesz a nővérénél?

– Nem tudom biztosan, de azt mondták, hogy menjek és látogassam meg, és akkor még ott vannak a
kutyák is. Ha nincs kocsim, nem tudok odamenni, és elvinni őket sétálni. Lényeg a lényeg, kell egy
kocsi.

– Mehetünk – jelentette ki Chloe, aki közben felpattant, és kidobta az üres poharát az egyik
szemetesbe.



Anna is felállt, és követte barátnőjét. Annyira zaklatottnak érezte magát. A látogatás felett Cassie
teljesen átvette az uralmat, és úgy bánt Robbal, mint egy kisgyerekkel. Annának emiatt fogalma sem
volt, mikor láthatja a férfit újra.

– Komolyan mondtam, hogy veszek egy kocsit – jelentette ki újra, amikor végre megérkeztek Chloe
házához. – Egyértelmű, hogy nagy hasznát venném.

– Miért nem bérelsz előbb egyet, amíg bele nem jössz újra a vezetésbe?

– De miért? Miért ne vehetnék?

– Először is azért, mert fogalmad sincs a kocsikról! Ennyi erővel egy roncsot is rád sózhatnak.

Anna megsemmisítő pillantást vetett rá.

– Lehet, hogy semmit sem tudok a kocsikról, de egy roncsot felismernék, az biztos.

– Azt csak hiszed! Szerintem sokkal okosabb lenne előbb bérelni egyet.

– De gazdaságosabb, ha nem ezt teszem, hanem azonnal vásárolok egyet – tűnődött Anna, és
miközben nézte, hogyan suhan el mellette a táj, azon gondolkozott, vajon ő fog-e valaha ilyen gyorsan
vezetni.

– Dehogy! Ha először bérelsz, akkor az új lesz, és megbízható, de ha mégis lenne bármi baja, csak
odaszólsz, és már jönnek is segíteni.

Anna átgondolta a hallottakat.

– De akár vehetnék egy új kocsit is, bár nem ez volt eredetileg a tervem. Komolyan, egy régi, öreg
furgonra van szükségem, amibe rengeteg cucc és még több agár fér be, de legalábbis Caroline
mindenképp. Egy praktikus kocsi, egy olyan praktikus lánynak, mint én vagyok.

– Én értem, hogy van benne ráció, de kellene melléd valaki, Rob, Mike vagy akár Will, aki segít a
választásban. Addig meg bérelj egyet, amivel el tudsz menni Rob nővéréékhez.

– De a kutyákat nem tehetem be a bérelt kocsiba, hacsak nem valami hatalmasat nézek ki magamnak.

– Miért nem?

– A kutyaszőr miatt! És bár értem, amit mondasz, inkább veszek magamnak egy tragacsot, amit nem
baj, ha az első utamon meghúzok. – Chloe egyik szemöldöke a magasba szaladt. Anna elmosolyodott.
– Nem mintha ezt tervezném. Különben pedig egyre jobban tetszik az ötlet, hogy kocsitulajdonos
legyek, bár néhány órája még nem hittem volna, hogy Rob házától visszajutok hozzád épségben. –
Megremegett. – Még sosem láttam égő házat. Nem voltam ott kint néhány percnél hosszabban, de így
is rettenetes volt. És végig az járt az eszemben, hogy a sok munka, amit Rob végzett a házon, milyen
pillanatok alatt lett a tűz martalékává.

– A kutyák is ott pusztulhattak volna, ha nem lenne Rob.



– Szerintem ő egy igazi kis hős.

– Szerintem pedig egy igazi nagy hős.

Anna bólintott.

– Csak azért sajnálom, hogy még a bokáját is kificamította, amikor berúgta azt az ajtót. Ez Bruce
Willisszel sosem történt volna meg.

– De Bruce Willisnek nincs semmi haja, és különben is iszonyatosan öreg hozzád.

– Ez igaz – felelte Anna szomorúan.

Mikor végre hazaért a bérelt házába, ivott még Chloéval egy szíverősítőt, és aztán azzal töltötte a
napot, hogy a helyi újságot böngészte. Aztán bekapcsolta a számítógépét, és megnézte a bankszámlája
egyenlegét. Előásta nagy nehezen a jogosítványát. A helyi újság szerint olcsón és azonnal hozzájuthat
egy olyan kocsihoz, amit elképzelt magának. Nem mert magánkereskedőtől vásárolni, még akkor sem,
ha az esetenként olcsóbbnak tűnt is a többinél – inkább nagykereskedésbe megy el, ahol biztos, hogy
valami garanciát is kap majd –, de azt eltökélte, hogy venni fog egy kocsit.

Mióta látta Robot a kórházban, dühösen és magatehetetlenül, Anna elsődleges feladatának tekintette,
hogy segítsen rajta. És mivel erre közvetlenül nem volt lehetősége, csak közvetetten, úgy döntött,
hogy azzal segíti őt, hogy újratervezi a házát. Minden lendületét és tehetségét, amit eddig a saját
házába fektetett be, most átirányítja majd Rob házára, és megpróbálja élhetővé alakítani, mire Rob
hazatér.

Ugyan neki is lett volna projektje, aminek azonnal nekikezdhetett volna, és ezért nem kevés fejtörést
okozott neki, merre induljon, mikor másnap biciklizett az úton. A ház, amit kinézett magának, még
pár napig úgysem lesz az ő tulajdonában. Rengeteg szabadideje lesz addig. Ezzel fog védekezni Chloe
és a nővére előtt, gondolta, amikor végre eldöntötte, mit is választ. Elvégre Rob elveszítette, ami a
világon a legfontosabb volt a számára, ő pedig megpróbálja majd kárpótolni, amennyire ez csak
lehetséges. És ehhez az volt a legelső lépés, hogy megszervezi a fuvarokat.

Mikor megérkezett a kocsi-nagykereskedésbe, érezte, hogy elemében van: vele itt most ne
szórakozzon senki.

– Jó napot – mondta egy hihetetlenül fiatalnak tűnő srácnak, aki a pult mögött álldogált. – Kocsit
szeretnék venni. – Letette a bukósisakját a pultra, és megigazította a haját, ami letapadt a fejére, és
nagyon kényelmetlenül érezte magát tőle. – És már ma el szeretném vinni. Megoldható?

A fiatalember nagy levegőt vett. Anna nem tudta eldönteni, hogy melyikőjük volt izgatottabb, ő vagy
a fiú, de úgy érezte, mégiscsak neki illene jobban félnie. A srác nyilvánvalóan túl van már néhány
kocsi adásvételén.

– Milyen kocsit szeretne? – kérdezte tőle.

– Kombit – felelte Anna. – Nem kell gyorsnak lennie, de rengeteg minden férjen bele. Legyen
megbízható, sose menjen tönkre alattam, és legyen környezetbarát, már ha ilyesmiről beszélhetünk
egy kocsi kapcsán.



A fiatalember felírt néhány dolgot az előtte heverő papírra.

– Rendben. És önnél vannak a papírok a jelenlegi autójáról?

– Nincsen jelenleg autóm, éppen ezért szeretnék venni egyet. Biciklin jöttem ide is. Nem látta?

– Szóval jelenleg nincsen autója? – A srác úgy nézett Annára, mintha az ufók pottyantották volna őt
elé.

– Nincs. Sosem volt. Ez lesz az első alkalom. Feltételezem, az ilyenekre szokás azt mondani, hogy
autószűz – kacsintott a férfira. – De nagyon kérem, inkább ne használjuk ezt a kifejezést.

A fiatal srácon látszott, hogy ilyen helyzetben sem volt még soha.

– Van jogosítványa?

Anna előhúzta az iratot a hátsó zsebéből.

– Hát hogyne. És feddhetetlen vagyok. Még sosem használtam, úgyhogy makulátlan a múltam.

A srác megköszörülte a torkát.

– Rendben. Megtenné, hogy átfárad ide? Mennyit tervezett a kocsira költeni?

– Nem húztam határt, mert attól függ, milyen kocsik közül választhatok. De természetesen a legjobbat
szeretném a lehető legkevesebb pénzért – mosolygott Anna. – És higgye el, van pénzem. Meg tudom
venni.

Anna nagyon lassan hajtott ki a kereskedés elől. Teljesen legális volt, amit tett, mégsem hitte el
teljesen, hogy mindez vele történik. A fiatalember segített bepakolni a biciklijét a csomagtartóba, és
arról is sikerült meggyőznie Annát, hogy vezetés közben nem kell bukósisakot viselnie.

– Most kocsit fog vezetni, és abban kicsit nevetségesen nézne ki.

Mivel mindkettejüknek – bár más-más szempontból, de – első élmény volt ez a vásárlás, Anna
megbízott benne, és rámosolygott. Eszébe jutott, hogy ezt a fiút ennyi idő alatt is sokkal jobban meg
tudta ismerni és szeretni, mint Maxet.

Alaposan körülnézett, nem egyszer, hanem jó sokszor, és kivezette élete első autóját az útra. Boldog
volt, amikor az első lámpánál pirosat kapott. Megkerülte a kocsival az egyik háztömböt, aztán bement
a városba, és szép óvatosan követte az előtte haladó autót, indexelt, amikor az előtte levő is indexelt,
és nagyon büszke volt a teljesítményére. Aztán lassan elindult a bérelt ház felé. Ott összeszedte a
vázlatfüzetét, mérőszalagokat és tollakat, és elindult, hogy felmérje, pontosan mekkora kár keletkezett
Rob házában. Így, ha tényleg mehet és meglátogathatja őt a nővérénél, legalább szolgálhat majd jó
hírekkel is. Cassie megígérte, hogy telefonálni fog, és meghívja őt rendesen is, és Anna biztos volt
benne, hogy ez nemsokára meg is történik majd. Szeretett volna addigra annyi mindennel elkészülni,
amennyivel csak lehet.

De csak elfutották a szemét a könnyek, amikor lehúzódott a ház mellett, és látta az elszenesedett



gerendákat, a kitört ablakkereteket, és az egyik falat, amely teljesen leomlott. A tűz és a füst szaga
még mindig mindent áthatott. Mielőtt megérkezett volna, eltökélt volt, hogy mindent maga csinál, és
nem hív segítséget – de rá kellett jönnie, hogy erről szó sem lehet. Most, hogy látta a romokat, biztos
volt benne, hogy nem kevés munkaerőre lesz szükség majd a ház újjáépítésekor.

Nem volt könnyű, de végül sikerült félretennie az érzelmeit, és előjött a gyakorlatias énje, aki képes
volt higgadtan besétálni a romok közé, és örömmel látta, hogy a ház egy része teljesen érintetlenül
maradt. Egy olyan rész égett le teljesen, amelyet valószínűleg később építettek a házhoz, a húszas,
vagy esetleg a harmincas években. Ez volt a kutyák lakrésze, és Anna el tudta képzelni, mennyire
kétségbeeshetett Rob, amikor felfedezte, hogy ég a ház, és pont onnan jön a füst. Mikor belegondolt,
hogy a férfi az életét kockáztatva rohant a füstbe és a lángok felé, hogy kirúgja az ajtót és megmentse
az állatokat, kihagyott a szíve egy ütemet. Belegondolt, hogy mi történhetett volna.

Viszont tulajdonképpen el kellett ismernie, hogy a leomlott fal építészetileg nagyon jót tett a háznak –
gyönyörűen kibontotta a teret. Azonnal elfogta az alkotási vágy, elővette a jegyzetfüzetét, és elkezdett
skiccelgetni. Bárcsak elmondhatná Robnak, hogy nincs elveszve semmi; ezzel talán fel tudná egy
kicsit vidítani, amikor megy majd meglátogatni őt. Szendvicset és abajgatást kap eleget a nővérétől. Ő
jó hírekkel szeretne szolgálni a házról.

Természetesen egy vagyonba fog kerülni az újjáépítése, de miközben járta a szobákat, és próbálta más
szemmel nézni a kárt, a sajnálata felett lassan az izgalom vette át az irányítást. Sokkal nagyobb
projekt lenne ezen dolgozni, mint anno az ő kis házikóján, olyasvalami, amibe beletörhet a foga, ha
nem figyel oda. Természetesen ő is pontosan tudta, hogy ez nem a saját háza, és álmában sem jutott
volna eszébe erősködni Robnál, hogy az ő terveit használja, de szívesen odaadta volna neki őket –
ráadásul neki is nagyon jólesett a rajzolás és az agyalás.

Egy kétszobás részt lehetne kialakítani a most leégett helyén, és a törmelékek, üvegszilánkok és néhol
még füstölgő romok helyett a képzeletében rögtön megjelent az újjáépített épületrész.

Lehetne akár üvegház is, vagy veranda, hiszen olyan oldalon van, hogy csak részlegesen sütné a nap –
nem lenne benne mindig hideg, de sosem melegedne fel túlságosan a nyáron. Persze előbb ki kell
takarítani a törmelékeket, de a kilátás is gyönyörű volt innen, és lelki szemei előtt a szoba tele volt
zöld növényekkel: ólomgyökérrel, golgotavirággal esetleg – erről majd kikéri Laura véleményét.

Amikor végzett az összes méréssel, és a rajzokkal is, már amit rajztábla nélkül fel tudott skiccelni,
visszament a kocsijához, ami ismerősen és barátságosan várta őt az árnyékban, és elindult, reményei
szerint a farm és a kutyák irányába.

– Jó napot – mondta, amikor odaért. Egy félfiatal ember, koszos nadrágban, kinőtt flanelingben,
dohányt rágva állt előtte. – Anna vagyok. Azért jöttem, hogy elvigyem Rob kutyáit sétálni egyet, ha
nem gond.

A férfi elgondolkozva nézte Annát pár pillanatig, és csak aztán felelt:

– Nahát, már hogy lenne gond. Elviheti, megfuttathatja őket, van itt tisztás elég. Nincsenek farakások,
és lehet nagyokat rohanni. Magácska Rob egyik barátja? – kérdezte, és leplezetlen kíváncsisággal
méregette Annát. Lehet, hogy Robnak nincsen túl sok barátja.



– Olyasmi. Ő vigyázott a kutyámra egy kis ideig. Az egyikre azok közül, akik épp itt vannak önnél.
Most jöttem a kórházból, meglátogattam Robot. Ő mondta el, hogy itt vannak a kutyák.

– Hát ja – ennyit fűzött csak hozzá a férfi, de Anna érezte, hogy közben kattog az agya: vajon tényleg
csak a kutyák tartják össze a kapcsolatukat, vagy van ott valami több is?

– Szóval, a kutyák? – Anna csak arra tudott gondolni, hogy a férfi biztos túl fiatalnak tartja őt Rob
mellé, hiszen kopott farmerében, gumicsizmájában és ingében tényleg úgy nézhetett ki, mint egy
iskolás kislány. Lehet, hogy feltehetett volna egy kis sminket, mielőtt elindult ide. Akkor nem úgy
nézne ki, mint Rob kishúga. Ráadásul attól félt, hogy jó adag korom is van valahol az arcán, ami csak
erősíti a kislányimidzset.

Tudta, hogy nem lesz könnyű újra látnia Caroline-t, miközben pontosan tudja, hogy nem viheti őt haza
magával, de megerősítette a lelkét, és bár a kutya is magánkívül volt az örömtől, hogy újra láthatja
Annát, mindketten megúszták komolyabb érzelmi sérülés nélkül a viszontlátást. Anna percekig csak
ölelte őt, és próbált nem arra gondolni, hogy mi lett volna, ha Caroline történetesen ott pusztul a
tűzben. Aztán, mivel Rob barátja egyre figyelte, hogy mit csinál, köszönt az összes többi kutyának is,
akik udvariasan körbeszagolgatták őt, de egyik sem volt olyan boldog, mint Caroline.

– Nagyon jól megvoltak együtt – magyarázta Geoff, aki már kezdte annyira megszokni Anna
társaságát, hogy bemutatkozott végre. – De nagy lesz majd az öröm, amikor mehetnek újra haza.

Anna még nem tudta, ez mikor lesz, és hol lesz vajon a haza, de inkább nem szólt semmit.

– Tudja az utat a tisztás felé? – kérdezte Geoff. – Szüksége lesz a pórázokra, hogy el tudja vinni az
összeset.

– Voltam már ott Robbal egyszer, de ebből az irányból nem találok oda.

– Akkor majd én mutatom az utat.

Anna úgy érezte magát, mintha egy huskyszán mögött állna, ahogy fogta a négy pórázt, és követte a
kutyákat, akik mind tökéletesen viselkedtek. Idefelé jövet sikerült jutalomfalatokat vennie, és most
bőszen osztogatta közöttük – de arra figyelt, hogy maradjon néhány darab akkorra, amikor újra rájuk
szeretné majd tenni a pórázokat. Caroline viselkedett a legszebben. Látszott rajta, mennyire boldog,
hogy újra a gazdájával lehet, de azt nem tudta eldönteni, vajon Rob kutyáit zavarja-e, hogy nem a
gazdájukkal sétálnak, hanem tulajdonképpen egy idegennel.

Geoff is ott volt, mikor visszavitte őket a házhoz, és Anna képes volt erős maradni, amikor újra el
kellett válnia Caroline-tól. Nagyon hiányzott neki a kutya, de mégsem volt teljesen letörve –
lelkesítette, hogy tehet valamit Robért, és izgatottan készült a tervek elkészítésére.

– Rob azonnal hívott, amint kimentette őket és értesítette a tűzoltókat – mesélte Geoff. – És
megkérdezte, be tudnám-e fogadni őket, hogy ne legyenek láb alatt. Szerintem nagyon hősiesen
viselkedett, amikor kirúgta az ajtót, hogy kiszabadítsa ezeket. Hallottam, hogy eltört közben a bokája.

– Én úgy tudom, csak kificamodott – mondta Anna. – Ahogy már említettem, nemrég voltam nála
látogatóban. És a tüzet is láttam, de persze csak messziről.



– Ó.

– Hiszen, ugye, nála volt a kutyám. Természetes, hogy nagyon aggódtam.

– Ó. Persze. – Geoff nem volt különösebben bőbeszédű ember. – Feltételezem, a vezetékekkel volt
gond.

– Ahogy ez már csak lenni szokott.

– Egy vagyonba fog fájni újjáépíteni azt a házat. Szerintem jobban jár, ha teljesen lebontatja, és eladja
mint mezőgazdasági területet.

Anna mosolygott, mintha egyetértett volna a hallottakkal, de közben arra gondolt: csak a holttestemen
keresztül.



Huszonötödik fejezet

Az elkövetkező napoknak mind ugyanaz volt a menetrendje: Anna elvitte a kutyákat sétálni, majd
azonnal átment Rob házához, és ott töltötte a délutánt. Mindennap várta, hogy megcsörrenjen a
telefon, és Rob nővére végre elhívja őt magukhoz – ám a készülék kitartóan néma maradt. Próbált nem
túl nekikeseredni, és azt mondogatta magának, hogy nem is baj, mert így legalább több ideje lesz a
házon dolgozni. De azért közben azt kívánta, bárcsak tudná, hogy melyik ház lehet Cassie szépen
rendben tartott, takaros háza, mert akkor akár magától is elmehetne, nem kéne a meghívásra várnia.
Bár ha belegondolt, nem tudta elképzelni, hogy odaáll az ajtó elé, és hívatlanul bekopogtat – így hát
talán nem is baj, hogy fogalma sincs, merre keresse őket.

Talán ha a találkozás után rögtön másnap vagy harmadnap kopogtatott volna be, azzal még ő is
kibékült volna. De azóta túl sok idő telt el; már nem lenne helyes: úgy tűnhetne, mintha kétségbeesett
vágy űzné, hogy végre láthassa Robot. Ami nem is lett volna túlzás, de nem örült volna, ha ezt
bármelyikük észreveszi.

Így minden figyelmét és féltő gondoskodását a háznak tudta szentelni. Szenvedélyévé vált az ügy, és
nem volt semmi, ami fontosabb lehetett volna. Még sosem érzett ennyi motivációt és tettrekészséget
egy háznál sem, amin eddig dolgozott. Rajztábláján azóta számtalan terv született, hol csak piszkozat,
hol részletesen kidolgozott javaslatok, akár több megközelítésben is, hogy Robnak legyen miből
választania. Az összes megmaradt architrávot gondosan lemásolta, hogy mintasablonnak
használhassák majd szükség esetén. Még a padlóburkolat mintáját is lerajzolta, hogy ha kell, a
bonyolult mintájú mozaikokat is eredeti állapotukban tudják majd visszaépíteni. Ő egy kicsit erősnek
érezte ugyan ide, de tudta, hogy ebben nem ő dönt, elvégre nem az ő háza – de azért készített
variációkat a szélesebb választék kedvéért. A kor építészetét körüljáró könyvekkel volt telepakolva az
íróasztala, melyeket valamiért a költözéskor nem pakolt el – valahol mélyen érezhette, hogy
nemsokára szükség lesz rájuk. Tippje sem volt, hogy vajon milyen irányba indulna el majd Rob az
újjáépítésnél, így a biztonság kedvéért mindháromra készített terveket.

Késő estig dolgozott, mert nem vette észre az idő múlását, és az a régi, rossz szokása is visszajött,
hogy csokoládén élt – elvétve kapott csak be pár falatot, ha éppen eszébe jutott, hogy illene valami
normálisat is ennie. Még Chloéval is alig látták egymást, de nem bánta, hogy barátnőjének minden
idejét most az iskola és a napközi nyári programjai kötik le.

A negyedik napon nem tudta tovább halogatni, muszáj volt egy megközelítő költségvetést csinálnia.
Mivel rajta kívül más szakember – se építész, se statikus – nem látta még, milyen állapotba került a
ház, az összeg tényleg csak mintegy irányadó volt, de már így is látszott, hogy hiába közelíti meg a
legoptimistábban a Robra váró teendőket, egy kisebb lakótelepet is fel lehetne húzni a felújítás
költségeiből.

Még akkor is jobban járna anyagilag, ha porig rombolná az egész épületet, és teljesen elölről kezdené
az építkezést. Természetesen ebbe rettenetes volt még csak belegondolni is, de nem volt ez sem
feltétlenül lehetetlen gondolat – egy tökéletesen képzett és a korban járatos építésszel megoldható
lesz, ám ehhez Anna önmagában kevés, holott eltökélt volt, hogy akár nem veszi meg a következő
házát, hanem minden pénzét arra fordítja, hogy Robot kisegítse a bajból. Amint ezt átgondolta, rájött,
hogy a férfi ebbe úgysem egyezne bele, és tulajdonképpen igaza is lenne.



Nincs más hátra, egyeztetnie kell egy építésszel. Rob egyszer adott neki kontaktot egy kiváló
szakemberhez, mikor még úgy gondolták, hogy több segítségre van szüksége Annának, mint amit
Erictől megkaphat. Így hát felhívta a fickót, és megbeszélt vele egy találkozót a helyszínen. Aztán
kelleni fog még egy statikus is. És talán Eric maga, akit már ismert, és akiben megbízott, mert plusz
egy szakértő vélemény sosem árthat. Bízott benne, hogy nekik hármójuknak is olyan szívügye lesz a
projekt, mint neki.

Bár gondolatait teljesen kitöltötte Rob házának újjáálmodása, időről időre belemart szívébe a
fájdalom, amiért Cassie még mindig nem hívta őt át magukhoz – és egyre inkább meggyőződésévé
vált, hogy erről nem is Rob nővére tehet, hiszen ő többször is említette a kórházban, hogy szívesen
látná. Talán Rob szeretné elkerülni a találkozót, míg nem képes talpra állni.

Vagy egyszerűen csak nem szeretné őt látni. Lehet, hogy Anna csak képzelte a vonzódást és a
szerelmet kettejük között. Vagy az is lehet, hogy volt minden, de csak az ő részéről, nem igaz? És Rob
csak azért csókolta őt meg, mert szép nyári nap volt, és ott volt mellette egy nő, akin csak – erre is
rájött azóta – egy szinte átlátszó fehér ruhácska volt? Lehet, hogy az érzelmei nem találtak
viszonzásra?

Megpróbálta összeszedni magát, és kiűzni fejéből az összes negatív gondolatot. Lehet, hogy Maxszel
kapcsolatban tévedett, de a Rob iránt érzett érzelmei kölcsönösek kellettek hogy legyenek, és ebben
biztos volt. Beletemette magát a munkába, és telefonálgatni kezdett. Nem kevés rugalmasság és
egyeztetés után végre sikerült megbeszélnie egy találkozót a helyszínen, ami mindenkinek megfelelő
volt.

Csodálatos nyári reggel volt, mikor Anna elindult Rob háza felé. Tizenegy észvesztő nap telt el azóta,
hogy meglátogatta a kórházban őt. Félretette a bánatot, amit azért érzett, mert nem kapott azóta
semmi hírt felőlük – meghívásról nem is beszélve –, és minden percét a munkának szentelte.

Ébredés után körültekintően válogatta meg a ruháit. Nem szeretett volna kislánynak kinézni a három
férfi között (pedig, be kellett vallania, így érezte magát), szüksége volt rá, hogy komoly kollégaként
tekintsenek rá. Nagyon fontos volt, hogy az első pillanattól kezdve jó és professzionális benyomást
tegyen rájuk. Hiszen tudta, a férfiaknak mennyire nehezére esik parancsokat elfogadni egy nőtől. Nem
mintha ma lehetősége lenne parancsokat osztogatni, természetesen. A mai nap az egyeztetésről és
állapotfelmérésről szól. Rajzmappájában számtalan tervet vitt, hogy mindannyian vihessenek belőle,
és átgondolják a látottakat. Anna optimistán és reményekkel telve készült a mai napra.

A ház maga gyönyörű helyen fekszik, gondolta minden egyes érkezésnél korábban is, miközben
félrehúzódott leparkolni. Két másik kocsi már állt az út szélén, beállt mögéjük, és az órájára nézett:
korán ideérhettek, hiszen még bőven a megbeszélt idő előtt jött meg ő maga is.

Vidám mosollyal üdvözölte Ericet. A két másik férfival még nem találkozott, de mindketten elég
kedvesnek tűntek. Míg az időpontot egyeztette velük, elég sokszor kellett beszélniük, így legalább
nem vadidegenként üdvözölték egymást.

– Arthur Baynes vagyok – köszönt az egyik. Ő volt az építész. – Ismerem egy kicsit Rob Huntert.
Rettenetes, ami a házával történt. Ön bizonyára Anna, a belsőépítész.

Anna bólintott, és kezet nyújtott a férfinak, aztán határozottan megrázta az övét.



– Ő pedig Phil Meadows, a statikus. Telefonon már biztosan beszéltek egymással. – Bár a saját háza
felépítéséhez, így ránézésre, nem őt hívta volna segítségül Anna, végül meggyőzte magát, hogy a férfi
tulajdonképpen barátságos, de legfőképpen kiváló szakember.

Ami pedig külön jólesett neki, hogy senki nem kezdett el kispárnákról és függönykarnisról beszélni
neki, amikor megtudták az ő szakmáját. Szakmabeliként és kollégaként kezelték. Anna persze fel volt
készülve rá, hogy megvédje magát, ha ilyen irányú támadás éri, de szerencsére ezt a lépést ma reggel
kihagyták.

Miután kölcsönösen bemutatkoztak egymásnak, és megállapodtak a tegeződésben, elindultak a ház
felé, hogy felmérjék a kárt, és átbeszéljék Anna elkészült terveit, aki épp a fűben térdelt, és az egyik
lap négy sarkát igyekezett kövekkel lefogatni, amikor meghallotta, hogy újabb kocsi érkezett.
Felnézett, és egy Land Rovert látott, ami egy lakókocsit húzott maga után, és lassan leparkolt.

Hirtelen úgy látta a világot, mintha lassított felvételben történne minden. A kocsi megállt, és Rob
szállt ki belőle, nyilvánvalóan kérdő tekintettel – nem értette, mit keres itt három idegen autó. Anna
talpra ugrott, hogy megmagyarázza a dolgot, ám ekkor a papírt felkapta a szél, és elkezdte arrébb
fújni. Arthur, az építész futott utána, és előbb ért oda Robhoz, mint Anna, aki már csak azt hallotta,
amint Arthur, hóna alatt az ő tervével, magyaráz Robnak:

– Anna készített pár kiváló tervet a házadhoz, Rob. Phil is itt van, hogy felmérje a kárt, meg Eric is
eljött.

– Hogy micsoda? – kérdezte Rob zavarodottan, és észrevette Annát. – Szia, Anna. – Bár sápadt volt, és
mintha fogyott is volna egy kicsit, látszott a férfin, hogy örül, amiért láthatja őt.

Anna magánkívül volt az örömtől. Álmodni sem mert róla, hogy esetleg ma találkoznak, erre tessék:
nemcsak hogy láthatja őt, de épp a legjobbkor érkezett, hogy együtt járhassák be a romokat, és
elmondhasson neki is mindent a tervekről, ne csak a többieknek.

– Annyira izgatott vagyok! – mondta Robnak. – Rengeteg tervet készítettem neked, és Arthur meg Phil
Meadows, tudod, a statikus, de hát miért ne tudnád… – Elhallgatott, mert észrevette, hogy Rob már
nem mosolyog.

– Mi folyik itt, Anna? – kérdezte a férfi, és ügyet sem vetett a három másikra, akik csak kapkodták a
tekintetüket egyikükről a másikukra.

Anna lelkét hirtelen emésztő bűntudat árasztotta el.

– Semmi nem folyik itt, egyszerűen csak…

– Csak mi? – kérdezte ijesztően gyengéd hangon Rob.

– Csak arra gondoltam, hogy jó lenne egy ilyen találkozó a helyszínen – mondta Anna, és megnyalta
kiszáradt ajkait. Remélte, hogy nem látszik rajta, mennyire ideges lett.

– Egy találkozó? Az én házamnál? De miért? Terveket készíteni? Ki a megbízó? Te hívtad ide őket?



Anna nem tudta felfogni, hogy nem lehet megérteni a helyzetet:

– Nem, dehogy, senki nincs ebben benne, csak én. Csak azért hívtam ma ide őket, mert nincs értelme
terveket készíteni addig, amíg…

Rob arcán egyre jobban kezdett látszódni, mennyire dühös, és ennek láttán Anna lábából elszállt
minden erő.

– Szóval te vagy a megbízó, Anna? Vagy tévednék?

– Nem erről van szó! – préselte ki magából kétségbeesetten Anna.

– Akkor miről?

De Anna nem tudott megszólalni. A másik három férfi értetlen tekintettel, némán állt mellettük, mint
három próbababa, és egyikük sem mert közbeavatkozni.

– Szóval, miről? – ismételte a kérdést Rob, és hangja egyre türelmetlenebb lett. – Mégis mi a fenét
képzeltél, mit csinálsz? – támadt Annára dühösen. – Ez az én házam! Nem a te dolgod, hogy terveket
készíts, és az sem, hogy szakembereket fogadj fel, hiszen tulajdonképpen semmi keresnivalód nincs
itt, itt sem kéne lenned egyáltalán! Birtokháborító vagy!

Anna szája annyira ki volt száradva, mint még soha. Nem tudott mit felelni. Hirtelen minden akkora
butaságnak tűnt, eleve reménytelen vállalkozásnak és feleslegesnek, hogy maga sem tudta, hogy
juthatott ez eszébe. Azt mégsem mondhatta, hogy mindent a férfiért tett, mert szereti, és mert azt
szerette volna, hogy ne egy kiábrándító romhoz kelljen hazajönnie, hanem legyen új cél, új
lehetőségek a szeme előtt, amik közül választhat. Mert ha kimondaná, akkor úgy tűnne, mintha
teljesen elment volna az esze – és tulajdonképpen erről is volt szó.

– Szóval? – dörrent rá Rob ismét. – Nincsen semmi mondanivalód?

Arthur is Annára nézett.

– Rob nem is tudta, hogy te ezzel foglalkozol? – kérdezte tőle, mikor végre ő is megtalálta a hangját.

– Én azt hittem, az ő alkalmazásában állsz – tette hozzá Phil is a magáét. – Mit keresünk mi itt, ha
nem ő bízott meg téged, hogy szervezz ide egy találkozót?

Eric, aki jobban ismerte Annát, mint a másik kettő, egy szót sem szólt. Sőt Anna biztos volt benne, ő
pontosan érti és tudja, hogy Anna semmi rosszat nem akart tenni, bár a motivációja valószínűleg
számára is érthetetlen volt.

– Akkor mi megyünk is – mondta Arthur, és a három férfi gyorsan elmenekült a kocsijaik felé, magára
hagyva Annát a dühtől tajtékzó Robbal.

Anna tudta, hogy a föld nem fog megmozdulni alatta, és nem várhat isteni közbeavatkozásra, úgyhogy
megpróbálta összeszedni magát:

– Csak segíteni szerettem volna – mondta végül. – Azt szerettem volna, hogy ne a pusztulás fogadjon,



amikor visszaérsz, hanem valami olyasmi, amin el lehet kezdeni dolgozni.

– Ó, igazán? És vajon miért? Mert megláttad benne a kiváló lehetőséget? – támadt neki. – Rájöttél,
hogy a helyben pénz van, sok pénz, amiből neked is csurranhat-cseppenhet majd egy kevés?

– Dehogy, én csak rémesen éreztem magam a házad miatt, hogy leégett, és…

– Olyan rémesen, hogy azonnal összeverbuváltál egy csapatot, hogy átvehesd az irányítást? Honnan a
fenéből gondoltad, hogy én el akarom adni neked a házamat? Én is pontosan tudom, hogy egy fabatkát
sem ér ilyen állapotban, de attól még az enyém!

– Tudom, hogy a tied… – próbált újra magyarázkodni Anna.

– És honnan vetted, hogy én majd fizetni fogok a munkádért, amit a terveidbe feccöltél? – dühöngött
tovább Rob.

– Arra akartalak megkérni… – kezdte Anna, de aztán rádöbbent: semmi olyat nem tud mondani,
amivel csillapíthatná a férfi dühét. – Tudod, mit? Hagyjuk is.

Elfordult tőle, és a tervei felé ment, de azok olyan szétszórva hevertek, hogy csak a mappáját és a
rajztábláját kapta fel, aztán már ment is a kocsijához. Egyértelmű volt, hogy felesleges megpróbálni
észérvekkel hatni a férfira.

– Szóval most egy szó nélkül elmész, mi? – próbált meg utánasietni dühösen Rob, és Anna a könnyein
át látta, hogy biceg még.

– Nem! – kiáltott vissza, és jólesett végre neki is kiengednie a hangját. – Nem megyek! Vezetek!

Kinyitotta a kocsi ajtaját, ügyet sem vetett a három férfira, akik még mindig nem hajtottak el innen.
Mostanra már biztosan tudták, miről lehetett itt szó. Anna elővette a kulcsokat, és nekilátott, hogy
elindítsa a Volvóját.

– Most meg mi a fenét művelsz? – nézett rá elképedve Rob.

– Miért, minek tűnik? – vágott vissza Anna. – Beszállok a kocsimba!

– De te nem is tudsz vezetni!

– De igen, tudok! – szállt volna be, de Rob elkapta a karját, hogy ezt megakadályozza.

– Mégis mióta?

– Amióta van jogsim!

– De te mindenhová biciklivel mész!

– Többé már nem. Eressz el!

De Rob csak szorította őt tovább.



– De ha van kocsid, akkor miért nem látogattál meg egyszer sem? – sziszegett rá mérgesen.

– Mert nem hívtál! – Annában is egyre erősebb lett a düh. Nem elég, hogy a férfi mindenféle aljas
húzással megvádolta, most képes lenne a szemére hányni, hogy ő tehet még erről is.

– Csak nem azt akarod mondani, hogy egy meghívóra vártál? – mondta neki Rob, és megremegett a
hangja. – Mióta kell meghívót küldenie valakinek, aki betegen fekszik otthon, és minden pillanatban
arra vár, hogy valaki meglátogassa?

– Te magad mondtad, hogy semmi bajod nincsen! Csak kificamodott a bokád!

– Ó, az ég szerelmére, túl sok füstöt lélegeztem be, és ezt te is pontosan tudod! – vágta rá Rob, és
kihívó tekintettel nézte Annát.

– A nővérednél voltál! Az ő házában! Nem mehettem oda csak úgy, hívatlanul! Különben is,
fogalmam sincs, hogy hol lakik!

– De hisz voltál már ott!

– És a Buckingham-palotánál is jártam már, de attól még fogalmam sincs, hogyan kell odakeveredni,
és oda sem állítanék be meghívás nélkül! – Elhallgatott egy pillanatra. – Különben sem voltam még a
nővérednél. Csak a ház közelében valahol.

– Ó – Rob is elhallgatott kissé. – A mobilom tönkrement a tűzben. És nem volt meg a számod.

– Ó. – Hát persze, most már Anna is emlékezett rá, hogy ezt hallotta is, és innen nézve érthető volt,
hogy a férfi miért nem adott életjelet magáról, de attól még, jutott eszébe hirtelen, elérhette volna őt
Chloén keresztül.

Rob mintha a gondolataiban olvasott volna:

– Próbáltalak elérni Chloén keresztül, de az ő száma sem volt benne a telefonkönyvben – mondta
védekezőn.

Anna nem hagyta magát ilyen könnyen meggyőzni.

– Értem. Ez mondjuk jogos – felelte. – Akkor ezt megbeszéltük. És most, ha nem bánnád, mennék is. –
Iszonyatosan szeretett volna eltűnni végre innen.

Bár Rob már elengedte a karját, még mindig az útjában állt.

– Ettől még nincs magyarázat és mentség erre itt! – mutatott körbe.

– Nem én gyújtottam fel a házad, Rob – mondta Anna, és próbált nyugodt maradni, pedig fojtogatta a
düh és a keserűség. Hogyan ismerhette őt ennyire félre a férfi? Elképesztő, mennyire túlreagálta a
helyzetet, és egy pillanattal sem szeretett volna több időt tölteni a társaságában, mint amennyi
feltétlenül szükséges. – Én csak szerettem volna néhány tervet készíteni, hogy könnyebb legyen
elképzelned az újjáépítést – tette hozzá. – Azt hittem, te is ezt szeretnéd. Holott nyilvánvaló, hogy azt
hiszed, csak kihasználtam egy lehetőséget. – Kinyitotta a hátsó ajtót, és behajította a cuccokat a



kezéből.

– Mégis, mit kellett volna hinnem? – motyogta Rob. – Itt garázdálkodsz a területemen, egy rakás
szakemberrel a nyomodban. Mi mást gondolhattam volna? – Keresztbe tett karokkal állt Anna előtt, és
válaszra várt, vajon meri-e Anna tagadni a hallottakat.

– Ha te képes vagy feltételezni, hogy én ilyesmit teszek, akkor csak sajnálni tudlak. Mert ezek szerint
ugyanannyira félreismertél engem, mint én téged. Hála istennek, hogy erre még azelőtt rájöttünk,
mielőtt valami jóvátehetetlen hibát követtünk volna el. Helyesbítek, követtem volna el. – Robra nézett,
és szinte remegett a méregtől és a felindultságtól. – De semmi gond, már kezdem megszokni, hogy
ennyire félreismerem a férfiakat. Úgyhogy nem is vagyok annyira meglepve.

Bepattant a kocsiba, és gázt adott. A járgány ugrott egyet hátra, Rob pedig gyorsan oldalra állt. Anna
egyesbe tette a sebváltót, és tövig nyomta a gázt. Az egyenetlen úton zötykölődött hangosan berregő
motorral, míg végül el nem tűnt a szemük elől, és sikerült a helyes sebességet is megtalálnia.

Óvatosan ment, és azon volt, hogy mihamarabb találjon egy helyet, ahol megállhat. Néhány percig
semmi mást nem csinált, csak mélyeket lélegzett. Nem akart sírni. Nem lenne semmi értelme. Haza
kell jutnia. Kizárta az érzelmeket, és gyakorlatiasan akart cselekedni. Másnak nincs értelme.

Nem merte meglátogatni Chloét. Egy csepp együttérzés képes lenne lerombolni iszonyatos erővel
egyben tartott bátorságát és lelki erejét. És arra sem volt még kész, hogy beismerje, mennyire ostobán
viselkedett. Hogy is eshetett neki a tervezésnek anélkül, hogy ezt előtte megbeszélje Robbal? Teljesen
érthető a férfi dühe. Minden joga megvan hozzá. Sóhajtott egy akkorát, hogy még a lelke is
beleremegett. Nem csinálhatott volna semmit, de nem tudta megállni, hiszen oly sokáig nem látta
Robot. Ha találkozhattak volna, biztosan rákérdez előtte tapintatosan: mit szólna hozzá, ha kicsit
dolgozna a házon?

Vajon elhiggye-e Robnak, hogy próbálta őt elérni, csak nem sikerült? Tulajdonképpen elhitte, és
rádöbbent, hogy ezzel hatalmas előnyre tett szert. Hiszen ő bármikor felhívhatja Robot, hogy szeretné
elhozni tőle Caroline-t, a férfi viszont továbbra sem tudja sem a telefonját, sem azt, hogy hol lakik.
Egyébként pedig mérges volt, nagyon. Még ebben az állapotban sem volt joga ahhoz Robnak, hogy így
üvöltözzön vele, és hogy azonnal a legrosszabbat feltételezze róla – ismernie kéne őt annyira, hogy
tudja, sosem lenne képes ilyen aljas lépésre. Mikor az első dühöt látta felrobbanni a férfi szemében,
bizony ott csillogott a gyűlölet is.

Úgy ért haza, hogy szinte észre sem vette, és rádöbbent, hogy ha az agya máson pörög, automatikussá
válnak a vezetés mozdulatai. Kiszállt a kocsiból, és becsukta a kaput – noha Caroline mérföldekkel
messzebb volt tőle, így ez utóbbi tulajdonképpen felesleges mozdulat volt. Hogy is tévedhetett ekkorát
Rob érzéseivel kapcsolatban? Beleszeretett, kívánta, és kész volt rá, hogy mindent megtegyen érte. És
a férfi ezek után hogyan állt őhozzá? Mint egy alkalmatlankodó dilettánshoz. Nem, ő nem fog többé
három éven át ácsingózni egy férfi után. A saját életét fogja élni, tekintet nélkül bárkire.

Kinyitotta az ajtót, és belépett az apró, szépen berendezett előszobába.

De nem itt fog élni, nem Cotswoldsban. Bármennyire is szerette a környéket, képtelen lenne itt házat
vásárolni, ahol minden arra emlékeztetné, mennyire ostobán viselkedett. Lauráékhoz közel keres majd
valamit, és Amberfordnak még az írmagját is kitörli a gondolatai közül.



A konyhába ment, és feltett egy kanna vizet forrni, de leginkább csak azért, hogy csináljon is valamit,
és erre a vízforralás tűnt a legkézenfekvőbbnek. Rob egy szemétláda, erre jobb szó nincs! Hogy is
gondolhatta, hogy át akarja venni az irányítást a háza felett? Nem tehetett vagy mondhatott volna
mást, ami ennél jobban fájt volna most neki. Gyűlölte a férfit! Boldoguljon egyedül a leégett romok
között.

Teljesen elfelejtkezett a kannáról, a nappaliba ment, és leült a kanapéra. Hiába volt meleg nyári nap,
pulcsiban is rázta a hideg.

– Elpuhultál – dorgálta magát hangosan. – Gondolj csak bele, milyen hideg volt a házban, mikor
elkezdted a munkát.

Attól sem lett jobb kedve, hogy elképzelte a mindig elegáns Juliant a gyönyörűen felújított kis
házikóban. Most, hogy biztonságban hazaért, és elpárolgott a dühe, hirtelen rettenetesen kimerültnek
érezte magát.

Hátradőlve ült a széken, és éppen kezdett elmenni minden életkedve, amikor megcsörrent a telefon.

– Szia, Anna – szólt bele Chloe, és valahogy olyan furcsa volt a hangja.

– Szia.

– Csak azért hívlak, hogy megkérdezzem, hogy vagy.

– Nem túl jól tulajdonképpen, de köszönöm. Chloe? – Témát akart váltani, hogy ne az ő
lelkiállapotáról beszélgessenek. – Minden rendben? Kicsit feszültnek tűnik a hangod.

– Az is vagyok! – Chloe szinte suttogott, de olyan halkan, hogy Anna alig hallotta. – Mert itt…

– Micsoda? Beszélj kicsit hangosabban, egy szavadat se hallom.

– A konyhában vagyok! Rob pedig a szomszéd szobában! Elkérte tőlem a telefonszámodat, meg a
címedet is. Elvesztette a telefonját, meg minden mást is a tűzben.

Anna szája azonnal kiszáradt. A gondolatra, hogy újra látnia kéne Robot, remegni kezdett.

– Jaj, Chloe, hála az égnek, hogy telefonáltál előbb! Nem, megtiltom, hogy odaadd neki az
elérhetőségeimet! Soha többé nem akarok beszélni vele, látni meg aztán pláne nem szeretném!

– De én azt hittem, hogy ti ketten…

– Akkor tévedtél. Semmi közöm hozzá, és nem is akarom, hogy legyen.

– De mi lesz Caroline-nal? – kérdezte Chloe.

– Majd kitalálok valamit. Most úgysem Robnál van, úgyhogy bármikor érte mehetek.

– De nem viheted magadhoz a bérelt házba!



– Tudom, de nem maradok itt sokáig. Jaj, Chloe, rengeteg mindent kell elmondanom – mondta Anna
elvékonyodott hangon.

Barátnője nagyot nyelt.

– Megpróbálok elszabadulni innen, és átmenni hozzád este – motyogta olyan halkan, hogy Anna csak
tippelni tudta, hogy ezt mondta. De mi mást mondhatott volna? Igaz barát volt.

– Csodálatos lenne! De kérlek, el ne áruld Robnak, hol vagyok! Nagyon komolyan mondom, nem
akarom többé látni.

– Biztos vagy benne?

– Igen! Könyörgöm, ne árulj el!

– Persze hogy nem árullak el! Megpróbálok akkor átmenni egy kicsit később – mondta Chloe, és
letette a kagylót.

Annát elöntötte a forróság, aztán dideregni kezdett, majd újra melege lett. Kiment a konyhába, és újra
feltette forrni a vizet. Olyan érzése volt, mintha beteg lenne.

A gyapjúpulcsiját viselte akkor is, amikor Chloe végre megérkezett. Barátnőjén ujjatlan ruha volt,
amiből Anna arra következtetett, hogy meleg van. Hatalmas adag ebédet, egy üveg vodkát és egy
zacskó könyvet vett át Chloétól.

– Az olvasás megnyugtat – fűzött magyarázatot Chloe a három közül az egyetlen érthetetlen
csomaghoz.

– Gyere be – mondta Anna. Bevezette Chloét a nappaliba, ami egyben a konyha is volt. Habozó
tekintettel méregette a halat és a sült krumplit. – Nem vagyok éhes.

– Nonszensz. Mikor ettél utoljára?

Anna elgondolkozott.

– Nem is tudom. – Lehet, hogy reggelizett, de ebben sem volt biztos. Annyira izgatott volt a találkozó
miatt, hogy akár el is felejthetett enni. Mintha évek teltek volna el azóta.

– Annyira szerencsés vagy! Én, ha boldogtalan vagyok, mindig falni kezdek, amitől kövér leszek, és
még boldogtalanabb.

Anna egészen mostanáig nem úgy gondolt magára, mint egy szerencsés emberre. Ez egy új szempont
volt a mai nap eseményeit illetően.

– Jaj, Chloe, olyan jó, hogy itt vagy! – Megölelték egymást. – És most mondj el mindent részletesen:
miért ment el Rob a házadba?

– Először eszünk – mondta ellentmondást nem tűrő hangon Chloe. – Kapcsold be a sütőt, kicsit tegyük
be melegedni a kaját, és igyunk. Jobban mondva igyál, én kocsival vagyok.



Pár percbe tellett, mire Annának sikerült bekapcsolnia a sütőt. Rengeteg gomb és kapcsoló volt rajta,
de nagy sokára sikerült meleget is csiholnia belőle, nem csak levegőt.

– Mid van, amit a vodkába tehetnénk? – kérdezte Chloe.

Anna bepillantott a szekrényekbe és a hűtőbe.

– Bodzaszörp – mondta végül.

– Szerettem volna mást is hozni mellé, de nem találtam tonikot. Mindegy, a bodza is megteszi.

– Én örülnék, ha vodka nem is lenne benne.

– Nonszensz! Nem olvastad Bridget Jones naplóját? Csak egy orvosság van a szívfájdalomra, és az a
vodka.

– Akkor hozok poharakat – mondta Anna megadó tekintettel, és azon tűnődött, vajon Chloe honnan
tudja, hogy összetörték a szívét. Eddig egy szót sem szólt erről.

Chloe elkezdett kutakodni Anna szekrényeiben.

– Hol a csudában tartod a tányérokat? Ja, itt vannak. Melegítsük fel ezeket is.

– Ezeket is?

Chloe bólintott.

– Tudom, hogy csak sült hal és sült kumpli, de hidegen egyik sem jó. És most, kérem a poharakat. –
Öntött mindkettőbe.

– Biztos vagy benne? – kérdezte Anna. – Forraltam vizet, ihatnánk teát is. Sokkal otthonosabb lenne.

– Fenékig! – vezényelt Chloe, majd újratöltötte Anna poharát.

– És a víz?

– Nem kell víz! Ez így tisztán jó. Mondjuk egy kis jég nem ártana… – nézett kérdőn Annára, aki
megrázta a fejét. – Jó, merre vannak a kanalak? – Chloe öntött egy kis szörpöt a következő adag
vodkába, megkeverte, és átnyújtotta Annának.

Anna úgy nézett rá, mintha méreggel lenne teli.

– De te vezetni fogsz. Nem ihatsz ennyi vodkát.

– Tudom. Csak megkóstolom, mivel traktállak. Kortyolj csak bele.

Anna engedelmesen kortyolt.

– Túl édes. De attól még nagyon finom – tette hozzá pár pillanattal később.



Chloe is kortyolt egyet.

– Hmm… – dünnyögte elismerő arccal. – Nem a kedvenc koktélom, de megteszi.

Mikor Anna úgy érezte, itt az ideje a beszámolónak, letelepedtek a kanapéra, és rákérdezett:

– Mi történt? Mindent mesélj el, mit csinált Rob. Annyira hálás vagyok, hogy nem adtad meg neki a
címemet! Mert, ugye, nem? – tette hozzá aggódva.

– Persze hogy nem! De ne legyél annyira magabiztos ettől. Tudja, hogy nagyjából merrefelé lakhatsz,
csak a pontos címet nem tudja. A Greyhound Trusttól tudta meg az én számomat. Láttad volna,
mennyire bánta, hogy ez előbb nem jutott az eszébe.

– Elképzelni sem tudom, hogy miért akar látni. Én biztos, hogy nem szeretnék találkozni vele –
mondta Anna, és átölelt egy párnát.

– Én úgy éreztem, bocsánatot szeretne kérni tőled. Azt mondta, hogy rettenetes dolgokat vágott a
fejedhez.

– Nem is az bánt, amiket mondott, hanem amit rólam gondolt közben.

– Mint például? – kérdezte Chloe a konyha felé menet.

– Hogy csak azért csinálok terveket a rommá égett házához, hogy sok pénzem legyen belőle. És most
mondd meg, Chloe, ha ilyesmi egyáltalán eszébe jut, akkor nem is ismer engem, hát nem?

Chloe kések után kutatva húzogatta a fiókokat.

– Az a gond, hogy olyan sokáig nem láttátok egymást. Így születnek mindig a félreértések. Ő
iszonyatosan szeretett volna elérni téged, míg a nővérénél volt. És a frusztráció általában furcsa
reakciókat vált ki az emberből. Tessék, itt is van – mondta, és átnyújtotta Annának az evőeszközöket
és egy jól megpakolt tányért.

Anna átvette, és az ölébe tette.

– Ha ennyire iszonyatosan eltökélt volt, miért nem próbálta keményebben? – hergelte magát Anna.

– Mert nem tudta, mit tegyen. Tudod, milyenek a férfiak – ült le mellé Chloe, saját tányérjával az
ölében. – És közben állandóan azon járt az esze, hogy majd te is megpróbálsz kapcsolatba kerülni
vele, megkérsz engem, hogy átvigyelek kocsival, vagy valami. Azt tudta, hogy a te telefonoddal
nincsen semmi baj – mondta Chloe nyomatékosan.

– Nekem sem volt könnyebb dolgom elérni őt! Nem tudom a nővére vezetéknevét, a telefonszámát
meg pláne. És nagyon valószínű, hogy a telefonkönyvben sem lett volna benne. – Mélyeket lélegzett,
majd folytatta. – És bár valóban voltam a faluban, ahol élnek, egyszer, de fogalmam sincs,
visszatalálnék-e oda magamtól. Teljesen érthetetlen, hogyan várhatta el tőlem Rob, hogy
megkeressem őt! – mondta Anna, majd ingerülten beleharapott egy krumpliba. – Ez mind az ostoba
nővérének a hibája! Ő mondta, hogy Rob telefonja nem működik! El kellett volna kérnie az én
számomat, mielőtt kidobott a kórházból!



Chloe elgondolkozva rágott mellette.

– A kisöccséről gondoskodott. Csak erre tudott figyelni.

– Jaj, ne legyél már ennyire jó fej vele! – mondta Anna, és elpirult, amikor kimondta a mondatot.

– Ne haragudj – nézett rá Chloe. – Az anyai ösztönök. Tudom, nagyon idegesítő tud lenni. – Bekapott
egy falat krumplit, és rágott tovább. – Biztos vagyok benne, hogy itt hatalmas félreértés történt, Anna.

Anna vehemensen megrázta a fejét.

– Nem, én nem hiszem. Minden tiszta. Te nem voltál ott. Nem szerelmi civódás volt, hanem egymás
tökéletes félreismerésének felfedése. Hogyan is gondolhatja, hogy én ilyen vagyok? – nézett
barátnőjére szomorkás mosollyal. – Engem nem terhel felelősség. Én mindig félreismerem a férfiakat.
Genetikai hiba. Gondolj csak Maxre.

Chloe letette a tányérját, és felállt. A konyhába ment, és újból keresgélni kezdett.

– Nincs nálam ketchup, sajnos, ha azt keresel. Nem szeretem – mondta Anna.

– Semmi baj, én sem. A fiúk imádják. Én a majonézt. Az van?

Anna bólintott.

– A hűtőben.

– Helyes – mondta Chloe, majd visszajött az üveggel, és újra letelepedett a kanapéra. – Akkor mesélj
el mindent.

– Nem, te mesélj el nekem mindent – felelte Anna védekezően.

– Nos, a hitelesség kedvéért neked kell kezdened – erősködött Chloe.

– Már miért kéne? – ellenkezett Anna, aki nem volt még kész arra, hogy bevallja barátnőjének:
Yorkshire-ba fog költözni, mert nem lát más megoldást.

– Csak! Rob megjelent a házam előtt idegesen őrjöngve, és nekem ezzel kezdenem kellett valamit.
Tartozol ennyivel. Mit tettél vele?

Anna nagyot sóhajtott.

– Nem tudom, honnan veszed, hogy én tettem vele akármit is, de tulajdonképpen tényleg történt
valami, csak nem úgy gondoltam, ahogy végül lett. Szóval rosszul közelítette meg a dolgot, és nem
hagyta, hogy megmagyarázzam.

– Kifejtenéd bővebben?

– Ahogy megvettem a kocsit, elkezdtem a kutyákat látogatni, mert ugye Rob nem volt ott nekik. Csak
Caroline kedvéért csináltam az egészet, komolyan – magyarázta, és bekapott egy újabb krumplit.



– És persze Robért – mutatott rá Chloe. – Tudtad, hogy biztosan aggódik értük.

– Igen, de ő nem tudta, hogy van kocsim, és attól ő még aggódott volna tovább, de ez most nem is
lényeges.

– Rendben, folytasd.

Anna kezdett megnyugodni most, hogy Chloe mellette volt, ivott egy kis vodkát és még ebédelt is.
Talán érdemes lenne elmagyarázni barátnőjének mindent.

– Szóval elmentem, hogy megnézzem, mi maradt a házból, és mivel ez a szakmám, elkezdtem
terveket készíteni a felújításával kapcsolatban. Nem volt más dolgom, mert az én házammal még nem
kezdhetek dolgozni úgysem.

– A felújítás, gondolom, egy vagyonba fog kerülni – mondta Chloe.

– Hát igen – felelte Anna. – Sokkal olcsóbb lenne lerombolni az egészet, és újat építeni. De biztos
vagyok benne, hogy ez Robnak eszébe se jutna.

Chloe bólintott.

– Szerintem sem.

– Nem tudtam pontosan kiszámítani, de nem lesz olcsó mulatság – folytatta Anna. – Bár a ház falainak
nagy része azért áll még. Mindegy, szóval megszerveztem egy találkozót, ahová eljött egy építész, egy
statikus és Eric is, emlékszel még rá? – Miközben mesélt, az egész borzalmas jelenet újból
lejátszódott előtte, mintha ott lett volna. – Egyszer csak megjelent Rob, meglátott hármunkat, és
elszabadult a pokol – mosolygott szomorúan. – Ha már nem szabadult volna el korábban, amikor égett
is a ház. – Ivott egy újabb kortyot, és kicsit összeszedte magát.

– Folytasd – sürgette Chloe.

– Azt hitte, hogy én üzleti lehetőséget látok a dologban. Egyszerűen fel nem foghatom, hogy
gondolhatta ezt rólam! Annyira megalázó! Az utolsó dolog, amire képes lennék, hogy valaki
szerencsétlenségéből előnyt kovácsoljak, Robbal meg aztán pláne nem tudnék ilyet tenni.

– Ezek szerint még mindig nem közömbös számodra, ugye?

– Hát, nem – ismerte be Anna. – Legalábbis addig a pillanatig nem volt. Jelenleg az érzéseim
ugyanolyan porrá hamvadtak, mint a háza összes gerendája. Lényeg a lényeg, itt nem maradhatok
tovább. Yorkshire-ba fogok költözni, Laurához közel. Itt a legtöbb ház úgyis műemlék, egyszerűen
lépten-nyomon egymásba ütköznénk Robbal.

Chloe szörcsent egy nagyot, de amikor Anna odanézett, látta, hogy a majonézes üveg adta ki a hangot.

– De ha még mindig érzel iránta bármit is – kezdte lassan, tagoltan Chloe, amikor lenyelte a szájában
levő utolsó falatot –, akkor, azt hiszem, adhatnál neki egy esélyt, hogy megmagyarázza a történteket.

– Mit kell ezen magyarázni? Gyűlöl engem! – mondta Anna drámaian. – És nem is ismer! Egyáltalán



nem ismer!

– Biztos vagyok benne, hogy nem gyűlöl – duruzsolta nyugtató hangon Chloe.

– De igen! Gyűlöl! Gondolj csak bele! Nem gondolna rólam ilyeneket, ha kicsit is szeretne.

– Hát nekem nem úgy tűnt, mintha gyűlölne, mikor felbukkant a házam előtt, kétségbeesetten attól,
hogy elveszíthet.

– Mindegy, én akkor is eldöntöttem, hogy Yorkshire-ba költözöm.

Chloe, aki magának már nem töltött, most Anna poharából ivott egy kortyot.

– De Anna, hiszen épp most vettél ki itt a környéken egy új házat.

Anna megrázta a fejét.

– Még nem véglegesítettünk semmit. Gond nélkül visszamondhatom.

Chloe Anna karja után nyúlt.

– Én azt tanácsolom, ne siesd el. Nagyon fel vagy zaklatva…

– Enyhén szólva.

– Akkor miért nem mész és laksz egy kis ideig Lauránál?

– Mert nem maradhatok nála úgysem sokáig Caroline miatt. Keresnem kell egy helyet, ahol élhetek,
és mindketten tudjuk, hogy kutyával nem könnyű bérelni házat. – Anna a párnája után nyúlt, és újra
megölelte.

Chloe pár pillanatig nem felelt.

– Nem tudom elhinni, hogy tényleg vége. Olyan jók voltatok ti ketten együtt.

– Szerintem is, de én Max mellett is ezt éreztem, és kiderült, hogy nem is tévedhetnék nagyobbat.
Ezek szerint most sem jártam másképp. – Anna egyre szorosabban ölelte a párnáját, és hihetetlenül
nyomorultul érezte magát.

– Biztos vagyok benne, hogy tévedsz – erősködött Chloe. – Én tudom, hogy nagyon sokat jelentesz
neki. Különben miért szeretett volna ennyire eltökélten a nyomodra bukkanni, ha nem lennének
érzelmei irántad?

– Mert gyűlöl. Ami nagyon is érzelem.

– Ugyan már, Anna – dorgálta szelíden Chloe. – Dehogy gyűlöl. Biztos vagy benne, hogy nem
mondhatom el neki, hol élsz? A telefonszámodat sem adhatom meg neki? Őszintén szólva, sosem
láttam még Robot ilyen állapotban. Mikor megszerezte a számom, azonnal három üzenetet is hagyott
a rögzítőmön, aztán egyszer csak felbukkant az ajtó előtt.



Anna kihúzta magát.

– Chloe, szavadat kell adjad, hogy bármit is csinál, sosem adod meg neki a címemet, és nem segíted
sehogy, hogy engem valami úton-módon elérjen.

Chloe a barátnőjére nézett, és tekintetében ott volt a ki nem mondott kérdése.

– Komolyan mondom, Chlo. Annyira jó barátom vagy…

– És te is nekem! Ha csak eszembe jut, mennyit segítettetek Robbal, amikor kórházba kerültem… És
most minden megszakad… – Chloe szinte sírt tehetetlenségében. – Nem tudom elviselni! És téged
sem foglak soha többé látni, ha Yorkshire-ba költözöl!

– Ugyan már, ne sírj! Nekem törték össze a szívemet, nem neked. És majd jössz látogatóba, meg jövök
én is.

Chloe nagyot sóhajtott.

– Persze, ezt én is tudom. És szavamat adom, de csak ha biztos vagy benne, hogy ezt akarod.

– Biztos vagyok benne.

Chloe előredőlt, és hosszú percekig csak ölelték egymást némán.



Huszonhatodik fejezet

Miután Chloe elment, Anna rádöbbent, hogy gyorsan kell cselekednie. Tudta, hogy Rob szeretné majd
visszakapni a kutyáit, amilyen hamar csak lehet, és azt is tudta, hogy a férfi mindenképp megpróbálja
őt elérni valahogy. Nagyon valószínű, hogy elmegy majd Geoffhoz, és ott várja őt, nehogy elkerüljék
egymást, mikor ő elmegy Caroline-ért. Azonnal el kell kezdenie pakolni, hogy megelőzze őt.

Bár már eléggé késő volt, még fel merte csörgetni Laurát.

– Ne haragudj, hogy ilyenkor hívlak. Még nem aludtál, ugye?

– Semmi baj. De minden rendben? – Nővére hangján hallatszott, hogy már ágyban van, és épp aludni
készült.

– Igen, csak van egy kis vészhelyzet. Be tudnál minket fogadni Caroline-nal egy kis időre? És lehet,
hogy… hogy ott vennék a közeledben házat inkább, ahogy te is javasoltad. – Muszáj volt ezt
hozzátennie, hogy ne tűnjön túl kétségbeesettnek a hirtelen menekülés.

Csend volt a vonal végén. Anna tudta, hogy Laura most gondolatban a lehetséges vészhelyzeteket
vizionálja, és próbál nem pánikba esni.

– Persze. Mikor jönnétek?

– Holnap, legalábbis ezt szeretném, de lehet, hogy holnapután lesz belőle. – Anna felkapott egy tollat,
és elkezdett találomra firkálgatni, míg rá nem döbbent, hogy házikókat rajzolt. Gyorsan átsatírozta az
összeset, és letette a tollat.

– Álljunk csak meg egy pillanatra – kiáltott fel Laura. – Még legalább három heted lenne a bérelt
házban, amit előre ki is fizettél, ha jól tudom. – Hangja egyszerre volt kétkedő és kíváncsi. – Minek ez
a nagy rohanás?

– Ezt egy kicsit most bonyolult lenne elmagyarázni, de hidd el, hogy sürgősen el kell mennem innen.

– És muszáj Caroline-t is magaddal hoznod? Tudod, hogy imádom, meg minden – tette hozzá gyorsan
–, csak attól tartok, nincs elég helyünk egy ekkora kutyának. Will berendezte a vendégszobát itthoni
munkahelynek. – Laurát nyilvánvalóan zavarta, hogy ennyi kifogást sorol fel, és nem áll azonnal
rendelkezésre. – Nem azt mondom, hogy ne gyere, de ha lenne pár nap, míg felkészülhetnék a
fogadásotokra, az nem lenne egy utolsó dolog.

– Attól tartok, annyi időm nincs, Lo. Nem szeretnék most belemerülni a magyarázkodásba. – Anna
felvette a tollat, és újra firkálni kezdett, de ezúttal szigorúan csak egymást metsző vonalakat.

– Rob miatt? – kérdezte szelíden Laura.

– Ühüm. – Anna nagyon bátornak és eltökéltnek mutatta magát Chloe előtt, de azóta legurított pár
pohár vigaszvodkát, és érezte, hogy látszatönbizalma kezd meginogni.



– Tudtam! Minden férfi szemétláda! Mit csinált veled? Ugye nem vagy terhes?

Anna szinte látta, ahogy Laura elsápad a gondolatra, hogy rajta és a kutyán kívül egy üvöltő gyereket
is el kell szállásolnia valahogy.

– Dehogy! Nem jutottunk el odáig.

Nővére megkönnyebbülése még így telefonon keresztül is szinte tapintható volt.

– De hisz annyira szerelmes voltál belé!

– Tudom, de az érzés sajnos nem kölcsönös, és most el kell tűnnöm. Nem maradhatok itt, miközben
tudom, hogy bármelyik pillanatban összefuthatok vele véletlenül. Egyszerűen nem megy – érezte,
hogy a torkát fojtogatni kezdi a sírás, és próbálta összeszedni magát. Nem gyengülhet el. Csomó dolga
van még. – Ha nagyon nem alkalmas neked, semmi gond, elmegyek anyáékhoz.

– Ne viccelj! Megoldjuk valahogy. Gyere, amikor csak jó neked.

– Ha jövök, akkor sem leszek ott túl korán, attól tartok – mondta Anna. – Szeretném elkerülni a
főutakat, és még ki kell találnom, hogy menjek. Vennem kell egy térképet valahol.

– Édesem, nem tudnád kibírni ott még egy napig? Eljövök hozzád vonattal, és együtt visszaautózunk.
Tapasztalatlan sofőrnek ez egy nagyon hosszú út lenne.

– Ezt nem várhatom el tőled, de nagyon köszönöm, hogy felajánlottad – hálálkodott Anna, és remélte,
hogy nem cseng ki a hangjából túlzottan, mennyire kétségbe van esve. – Olyan hamar menni szeretnék
innen, amilyen hamar csak lehet.

– Bevágjam magam a kocsiba, és jöjjek le érted? – kérdezte Laura, és Anna érezte a hangján, hogy
igazán kezd aggódni.

– Laura, csodálatos vagy, de azért annyira még nem rossz a helyzet. Holnapig még kibírom itt. És a
vezetéssel sem lesz semmi gond. Elég sokat voltam úton mostanában, bár az tény, hogy egyik sem
volt olyan hosszú út, mint ami most vár rám, ha elmegyek hozzád. De emiatt egy cseppet sem félek. –
Ez így, ebben a formában nem volt teljesen igaz, de a vezetéspara most valóban nem az első helyen
állt a gondolataiban – olyan sok minden másért aggódhatott éppen.

Amikor Laurával mindent megbeszéltek, Anna elkezdett találomra összepakolni, és átgondolni azt,
hogy mit vigyen magával. Néhány bútort a második hálóba halmozott fel, ezeket itt hagyja, majd
Chloe kiválogatja belőle, ami kell neki. Igazán fájt érte a szíve, nemcsak azért, mert Laurától kapta
őket, hanem azért is, mert igazán megszerette ezeket a bútorokat, de a szükség törvényt bont, és
különben sem férne be a kocsiba az összes asztal, szék, könyvesszekrény, ráadásul egy agár és ő maga,
bármilyen nagy is volt a csomagtartó. A kis színes pohárszéket viszont képtelen lett volna itt hagyni –
a házára emlékeztette őt, és különben sem foglalt túl sok helyet.

Még semmit nem pakolt be a kocsiba, de már elkezdte szortírozni a tárgyakat: mi jön majd vele, és mi
marad itt. Nagyjából egy órával később az ágyon feküdt, és azon töprengett, hogyan jutott idáig a
kapcsolatuk Robbal. De hiába próbált nem gondolni a férfira, minél jobban igyekezett kiverni őt a
fejéből, annál élesebben látta maga előtt a mosolyát. Képtelen volt bármi másra koncentrálni. Végül a



vodka megtette a hatását, és Anna mély álomba merült.

Másnap reggel korán ébredt, az éjszaka valahogy nem volt túl pihentető. De az, hogy reggel hatkor
már talpon volt, új lendületet adott neki. Végtére is, elég hosszú nap áll még előtte.

Első dolga az lesz, hogy begyűjtse Caroline-t. Geoff is biztosan ébren van már, elvégre gazdálkodó
ember, és mint ilyen, elvileg a tyúkokkal kel és fekszik. Gyorsan telepakolta a csomagtartót, de
hagyott elég helyet a kutyának is, és gondosan kipárnázta. Attól nem tartott, hogy Caroline-t nem
fogja tudni könnyedén megkapni, de a kutya összes többi felszerelését már nem lesz ilyen könnyű
megszerezni.

Hétre ért ki a farmra. Geoff valóban ébren volt már, épp a traktorját javítgatta.

– Jó reggelt, Geoff! – köszöntötte őt Anna dideregve, és azon tűnődött, vajon miért van egy kicsit
mindig zavarban a férfi előtt. – Csak azért jöttem, hogy elvigyem Caroline-t. Tudom, hogy nagyon
korán van még, de rengeteg a dolgom, és szeretnék időben indulni.

Geoff fürkésző tekintettel nézett rá vissza.

– Hát, attól tartok, erről lekésett – mondta. – Rob tegnap este átjött, és elvitte az összes kutyát. Azt
mondta, most már van hol ellátnia őket. Bár szerintem elég zsúfoltan férnek majd el abban a kis
lakókocsiban.

A pofátlan! Biztosan rájött, hogy Anna ide fog jönni begyűjteni Caroline-t. De miért akarná az ő
kutyáját is megtartani, amikor van már neki három másik?

– Értem, köszönöm. Akkor elmegyek Robhoz, és megszerzem tőle. Jobb lesz, ha sietek, nem is
zavarom tovább. – Egy kicsit még hezitált indulás előtt. – Nem említette esetleg, hogy bemegy-e ma
dolgozni, vagy sem?

Geoff megrázta a fejét.

– Robnál sosem lehet tudni. Lehet, hogy megint rugalmasan osztotta be magát. Most különben sem jár
be gyakran, hogy minél előbb kivakarja a házát a koromból. Nem egy szép történet, az biztos.

– Borzalmas – bólogatott Anna. – Akkor én tényleg megyek is. Köszönök mindent!

Gyorsan visszament a kocsihoz, és gázt adott, közben pedig visszaintegetett a búcsút intő Geoffnak.
Maga sem nagyon értette, miért játszotta el a férfi előtt, hogy minden rendben van.

– Biztos ilyen szociális belső késztetés volt, hogy ezt mutassam neki – mondta hangosan magának. –
Teremtőm, remélem, az nem az őrület első jele, hogy magához beszél az ember. Mostanában mást
sem csinálok, csak ezt.

Talált egy jó parkolóhelyet nem messze Rob házától, és ott leállította a motort. Szüksége volt pár
percre, hogy felkészüljön az előtte álló találkozóra. Előre tudta, hogy rettenetesen fájdalmas lesz
viszontlátni a férfit, de úgy gondolta, jobb lesz rajta minél előbb túlesni. Mikor végre kiszállt, és
elindult az úton, egyre jobb kedve lett. Lehet, hogy Rob nem is lesz itt, mert be kellett mennie a



munkahelyére. Lehet, hogy sikerül egyszerűen kicsempésznie Caroline-t a házból. Mostani
lelkiállapotában sokkal, de sokkal egyszerűbb megoldásnak tűnt betörni egy idegen házba és ellopni a
saját kutyáját, mint konfrontálódni annak tulajdonosával.

Épp amikor elkezdett azon gondolkozni, hogyan töri be a bejárati ajtót, megpillantotta Rob Land
Roverét egy lakókocsi előtt parkolni. Pár lépéssel később már Robot is észrevette, aki úgy állt ott a
kocsi mellett, mint aki reggel óta csak őrá vár.

Már a puszta látványa is kínzó volt. Anna úgy érezte magát, mint akit hasba rúgtak, és nehezen kapott
levegőt.

– Szia, azért jöttem, hogy elvigyem Caroline-t – mondta olyan határozottan, amennyire csak tudta.

Rob lassan elindult felé, de félúton bátortalanul megtorpant.

– Anna, nem is tudom, hogy kezdjem: kimondhatatlanul sajnálom a tegnapit.

Anna látta, hogy a férfi mennyire szokatlanul sápadt és ideges, de erőt vett magán, és legyűrte az
érzést, hogy megsajnálja őt – nem szeretett volna elgyengülni. Nem adja meg Robnak azt az örömöt,
hogy sírni lássa őt.

– Igen, nos, azt hiszem, erről teljesen felesleges beszélgetnünk. Csak add ide a kutyámat, és már itt
sem vagyok.

– De Anna… – kezdte Rob, és idegesen beletúrt a hajába. – Adnod kell egy esélyt, hogy
megmagyarázhassam. Tudom, hogy…

Anna félbeszakította.

– Tökéletesen érthető voltál tegnap. Nem maradt bennem kérdés. – Saját magát is meglepte, mennyire
hidegen és minden érzelemtől mentesen tudta ezt kimondani. Bárcsak belülről is így érezte volna
magát.

Rob sóhajtott egy nagyot.

– Hol a kocsid?

– Nem messze innen. Attól féltem, túl nagy lesz itt a sár, és nem akartam beragadni. – Hogy ez a
magyarázat honnan jött, fogalma sem volt, de büszke volt rá, hogy így kivágta magát.

Rob egyik szemöldöke hitetlen pillantással a magasba szaladt.

– Hetek óta nincs eső. Olyan szárazság van, hogy öntözési tilalmat hirdettek.

– Valóban? Rettenetes. Akkor most megköszönném, ha ideadnád Caroline-t.

Rob összefűzte mellkasa előtt a karjait, és látszott rajta, hogy nem fogja odaadni a kutyát harc nélkül.

– Miért szeretnéd őt most ilyen hirtelen? Vettél is egy házat? Gyors volt.



Anna is keresztbe rakta a kezét, és egy lépéssel közelebb lépett a férfihoz.

– Ahogy te is tudod, nem lehetetlen gyorsan házhoz jutni, ha az embernek vannak kapcsolatai –
mondta. A hangja még mindig hideg volt, de lassan kezdett pánikba esni. Vajon meddig bírja még
játszani Rob előtt ez a szerepet?

– Igen, ezt valóban tudom én is, de hol van a házad?

– Valahol, ahol sosem fogsz tudni elérni! Yorkshire-ba költözöm, a nővéremhez közel!

Rob ettől, ha lehet, még jobban elsápadt.

– De miért?

– Mert szeretem őt! Abbahagynád, hogy felesleges kérdésekkel bombázol? Add vissza a kutyámat!

– Ezen a ponton vagyok kénytelen rávilágítani a tényre, hogy az a kutya hivatalosan nem a tied. A
Greyhound Trust Alapítvány tulajdona. Te csak a gondját viseled.

– Rob, komolyan mondom, ha nem adod ide perceken belül a kutyámat, nagyon dühös leszek – és
elsírom magam, tette hozzá gondolatban, mert még idejében kapcsolt, hogy ki ne mondja hangosan.

Rob megrázta a fejét.

– Nem viheted el a kutyát ebből a megyéből engedély nélkül…

– Akkor először add meg az engedélyt, aztán add csak ide a kutyát! – Érezte a hangján, hogy lassan
teljesen hisztérikus lesz, de remélte, Rob nem veszi észre.

– Nem.

Egyértelmű volt, hogy a férfi Caroline-t használja fegyverként ellene – ő volt a túsz, akivel Annát is
maga mellett tudta tartani. Ez egyszerűen botrányos volt.

– Hogy érted azt, hogy nem? Ez nevetséges.

Rob arcán valami különös kifejezés futott át, amit nem tudott hirtelen hová tenni, de úgy tűnt, mintha
a férfi elgondolkozna valamin.

– Igen, belátom, hogy valóban nevetségesnek tűnhet – mondta néhány pillanat hallgatás után. – Csak a
gond az, hogy Caroline nincs itt.

– Hogy érted azt, hogy nincs itt? – hűlt meg a vér Anna ereiben. – Hol van? Ugye nem esett baja? Nem
az állatorvosnál van, ugye?

– Nem, nem az állatorvoshoz ment, egyszerűen csak… elment.

– Rob, ő egy kutya! A kutyák nem szoktak „egyszerűen csak elmenni”! – kiabálta Anna, és egyik
lábáról a másikra állt kétségbeesésében. Vajon mire készül Rob? Mi ez az ördögi terv, amit ellene



forral?

– Márpedig ő elment. – Valami nagyon furcsa mozgás suhant át Rob ajkain, amit normális
körülmények között Anna mosolynak nézett volna. – Azt mondta, hogy vennie kell egy pár új cipőt.
Te is lány vagy, jobban mondva nő, neked tudnod kell, hogy ez mennyire fontos.

Anna hirtelen végtelenül kimerültnek érezte magát, de olyan nagyon, hogy még a harag is teljesen
elszállt belőle, és maradt a színtiszta kétségbeesés.

– Én soha nem veszek magamnak cipőt, ha csak tehetem. Inkább kérek kölcsön a szomszédból! És ne
hülyíts már, úgysem hiszem el, hogy Caroline vásárolni ment! – Kezdett attól félni, hogy a férfi
teljesen megkattant. Erre a beszélgetésre nem volt más magyarázat.

– Jó, lehet, hogy nem cipőt mondott. Annyi minden más lehetne – folytatta kitartóan Rob, és kissé
félrebillentette a fejét, mintha gondolkozna. – Talán táskát? De bármit is, azt kereken kijelentette,
hogy nem hajlandó tőlem elszakadni soha többé.

– Ilyet ő biztosan nem mondott! Engem szeret! – Anna továbbra sem tudta, merre halad ez a
beszélgetés, de kezdte a helyzet egyre inkább bosszantani. Semmi mást nem akart, mint Caroline-nal
együtt eltűnni innen. Sokkal könnyebb lenne felelgetnie, ha újra elöntené a düh. De Rob nem
könnyítette meg a helyzetét.

– Igaz, de az a helyzet, hogy Caroline időközben szerelmes lett – folytatta Rob, mintha ezzel meg
tudna magyarázni mindent. – És akkor ez így már más, nem igaz?

Anna nagyon mélyet sóhajtott. Alig aludt valamit az éjjel, azt sem jól, ráadásul korán kelt, és most
hirtelen iszonyatosan szomjas lett. Vajon meddig tart még ez a szópárbaj?

– Igen, persze, az más.

– Úgy értem, én is szeretem a nővéremet, amikor épp nem tudnám egy kiskanál vízben megfojtani,
de… – Rob elhallgatott, és olyan átható tekintettel nézett Annára, hogy ő elpirult.

– De mi?

– Semmi.

Ez nem volt válasz.

– De mi? Vagy magyarázd meg, vagy kérem Caroline-t most azonnal. – Anna érezte, hogy ellenállása
percről percre lanyhul.

– Ha lehet, ezt inkább egy csésze kávé felett magyaráznám el.

– Ha lehet, én pedig inkább eltűnnék innen végre, a kutyámmal együtt! – erősködött Anna, de érezte,
hogy ezt a meccset már elvesztette.

Rob ajka félmosolyra húzódott.



– Mivel szerintem az én vágyam könnyebben teljesíthető, mint a tied, mi lenne, ha kávéznánk egyet?

Anna egyre inkább hajlott arra, hogy megadja magát, és ekkor érdekes dologra lett figyelmes Rob
válla mögött. Beharapta az ajkait, nehogy elmosolyodjon.

– Előtte, ha lehet, köszönnék Caroline-nak, aki olyan szinten ugrál, hogy mindjárt kitöri az ajtót.

Rob elvörösödött, és a lakókocsi ajtajához sietett, majd kinyitotta. Caroline úgy száguldott Anna felé,
hogy félő volt, lerántja őt magával a földre nagy örömében. Rob odalépett melléjük.

– Ezek szerint meggondolta magát a cipőkkel kapcsolatban.

Felesleges volt erre bármit is felelni. Caroline olyan boldog volt a viszontlátás miatt, hogy átment
kiskutyába: ugrált, nyalogatta Annát, ahol csak érte, és többször majdnem fellökte őt véletlenül. Hogy
ezt elkerüljék, Anna inkább letérdelt elé, és átölelte őt. Nemrég találkoztak ugyan, mégis nagyon
hiányoztak a másiknak. Anna pedig rájött: a kutya az élete részévé vált. Érezte, hogy könnyek szöknek
a szemébe, de igyekezett titkolni őket Rob előtt.

A férfi lenyúlt a kezéért, és talpra segítette.

– Kérlek, gyere be, és igyunk egy kávét. És ha megengeded, elmesélek mindent Caroline szerelmi
életéről.

Anna érezte, hogy most mindennél jobban esne neki egy csésze kávé, és engedelmesen követni kezdte
Robot. Most kezdte csak el felfogni, mi minden van körülötte. A lakókocsinál, a ház maradványai
mellett, egy vadiúj csűr állt. Biztos nemrég érkezett ide, hisz mikor Anna legutóbb itt járt, még nem
volt ott semmi. Vállat vont, és gondolatban elmosolyodott. Úgy érezte, Rob békejobbot szeretne
nyújtani neki. És tulajdonképpen megérdemli, hogy végighallgassa őt, nem igaz?

– Na, jó – felelte végül. – Elvégre ez a szerelmi szál sokkal hihetőbb mesének tűnik, mint a
cipővásárlós sztori.

Rob észrevette, hogy Anna a csűrt nézi.

– Az ott Caroline és Dexter szerelmi fészke, bár az a helyzet, hogy meg kell majd osztaniuk a másik
kettővel. De ha igazán szeretik egymást, nem okozhat gondot az, hogy egy kissé zsúfoltan éljenek,
nem igaz? – mondta, és kinyitotta Anna előtt a lakókocsi ajtaját.

– Már értem, hogy érted a kissé zsúfoltat – mondta Anna, mikor hirtelen négy boldog agár
társaságában találta magát egy lakókocsi belsejében.

– Mindjárt kiviszem őket a csűrbe. Csak gyorsan kikapom az almukat a csomagtartóból.

Anna talpra ugrott, hogy segítsen. Nagyon furán érezte volna magát egyedül odabent, a férfira várva,
míg Rob odakint pakolászik.

– A tied? – bökött a kocsi felé, amikor odaértek mellé. Akkora volt, hogy egy afrikai szafarira is nagy
lett volna, nemhogy itt.



– Mondjuk úgy, hogy hosszú távú kölcsön. A sógoromé, aki imád őrültködni terepen, tudod, sáros
lejtőkön és dombokon, úttalan utakon megy százzal, meg minden. De ezt a nővérem nem nézi túl jó
szemmel, úgyhogy kölcsönkaptam tőlük.

– Nem tűnik túl környezetbarátnak.

– Se a kocsi, se az őrültködés, de az egyik barátomnak van egy hatalmas, elkerített terepe, és oda
szoktunk kimenni. Átjön, a nővérem nem is tudja meg, és egy kicsit lecseng odakint.

– Ó.

Rob átnyújtott neki egy hatalmas, kordbársony borítású kutyaágyat, és maga is kivett még egyet.

– Ezeket is tőlük kaptam. Mindketten irtó kedvesek, csak néha az agyamra tudnak menni.

Anna mosolygott, de nem szólt semmit. Ezzel pontosan így volt általában ő is, de utálta volna, ha
valaki hangosan egyetértene, ha szóvá tenné.

Két újabb kör ágynemű után, némi vízhatlan fóliával és egy kiselejtezett düftin ágytakaróval később,
különféle kitömött játékokkal (amelyek az unokaöccstől származhattak, feltételezte Anna)
megrakodva értek vissza a csűrhöz, amit a nap már épp kellő mértékben felmelegített, így minden
biztosítva volt a kutyák kényelméhez.

Amikor mindent szépen elrendeztek, Rob Annához fordult:

– Nem lenne szép, ha úgy beszélnénk ki őket, hogy ők is hallják. Szerintem itt ellesznek most egy
kicsit.

Anna követte őt a lakókocsiba. Előre félt, hogy ez a kicsi tér túl meghitt és bensőséges lesz számukra,
miközben még mindig rengeteg tisztázatlan kérdés van köztük, amit a hangulat csak még
kényelmetlenebbé tesz majd. Más körülmények között ugyanakkor a lakókocsit magát kifejezetten
kellemesnek találta volna.

– Foglalj helyet – mondta kissé hivatalosan, és nem kevésbé feszülten Rob.

Anna leült. A kutyák nem lehettek odabent túl sokáig, de máris mindent kutyaszőr borított. Próbálta
lekefélni a nadrágjáról, amennyit csak lehetett, de leginkább csak azért, hogy elfoglalja magát
valamivel.

– Most már, gondolom, érthető, hogy miért kéne nekik diszkrétebb zugot biztosítani, ugye? Teát vagy
kávét parancsolsz? – kérdezte Rob.

– Kávét, köszönöm.

Néhány kényelmetlen hallgatásban eltöltött perc után Rob átnyújtott neki egy csészét.

– Szóval, beszélhetnénk akkor Caroline-ról és Dexterről? – kérdezte. – Bár még véletlenül sem
szeretném, hogy úgy tűnjön, mintha mi rendeznénk el, hogy összeházasodjanak.



– Még akkor sem, ha pontosan ezen munkálkodsz? – kortyolt Anna a kávéba, de közben a földet
fixírozta.

Rob mellette állt, és szinte teljesen betöltötte a lakókocsit. Beharapta az alsó ajkát.

– Anna, szeretnék tőled bocsánatot kérni. A viselkedésemre nincs mentség.

Anna elpirult, de továbbra is kitartóan a földet nézte. Csak még vörösebb lett, amikor Rob leült mellé.
A kémia még mindig ott volt közöttük. Hiába is próbálta magát meggyőzni az ellenkezőjéről, érezte,
mennyire vágyik a férfi után.

– Megnéztem a terveidet – folytatta Rob. – Mindegyiket. Egytől egyig zseniális. Rengeteg időt és
energiát fektettél beléjük.

Ezt Anna is tudta. Robnak nyilván nem volt könnyű ezt így bevallania. A viselkedésére nem volt
mentség, mégis, most, hogy ezt így kimondta, Anna úgy érezte magát, mint egy kisdiák, aki ugyan
megbukott a vizsgán, de a tanár odajön gratulálni, hogy milyen remek munkát végzett, csak épp nem
ér semmit.

Nem felelt, inkább ivott egy újabb korty kávét. Keserű volt, és lehetett volna benne több tej.

– De miért? Miért dolgoztál ennyit az én menthetetlen házamon? – vette ki Anna kezéből a bögrét
Rob, és letette az asztalra.

Anna nem szerette volna bevallani az összes indokot, de érezte, hogy tartozik valami magyarázattal.
Elvégre a férfi bocsánatot kért, és ha nem lett volna ez az apró összezördülésük, még mindig barátok
lennének… Megengedheti magának, hogy egy kicsit nagylelkű legyen Robbal.

– Mert kellett valami, amin dolgozhatok. Kellett egy projekt… – óvatosan gyors pillantást vetett a
férfira. – Hisz a házamat eladtam, és ki is néztem a következőt, de nem megy a papírmunka olyan
gyorsan, és a parlagon heverő időmet szerettem volna hasznosan eltölteni.

– De hisz simán elkezdhettél volna dolgozni az új házadon vagy bármi máson. Miért épp az enyémet
pécézted ki magadnak?

Anna most már egy kissé hosszabban Robra mert nézni.

– Mert arra gondoltam… arra gondoltam, hogy rettenetes, ami a házaddal történt, és kellett csinálnom
valamit, ami, tudom, nem sok, mégis valamennyire rendbe rakja a dolgokat. Csak gyakorlatias
szerettem volna lenni.

Rob megragadta mindkét kezét, mintha attól félne, hogy Anna elszalad.

– Tudod, én azt hittem, nem történhet velem rosszabb annál, mint hogy leég a házam.

– Ez érthető. – Rob érintése gyengéd volt, és neki jólesett a melegség, de nem merte megfogni a férfi
kezét, mert félt, hogy azzal elárulja az érzelmeit. Pillantását újra a padlóra szögezte.

– Pedig történhet – folytatta Rob csendesen.



– Történhet? – nézett fel Anna meglepetten, és tekintetük véletlenül összekapcsolódott.

Rob gyengéden megrázta a fejét.

– Történhet. Erre akkor döbbentem rá, amikor az, aki számomra a világon a legfontosabb, kisétált az
életemből. – Elmosolyodott. – Mondjuk, becsületére legyen mondva, nem sétált, hanem vezetett.

Anna megnyalta kiszáradt ajkait, és nem merte elhinni, hogy azt hallja, amit hall.

– Csak nem? – kérdezte, de alig jött ki hang a torkán.

– De igen. Tudod, ő rendkívül gyakorlatias.

Anna felsóhajtott.

– Rob, ez a sok viccelődés mind nagyon kedves, de mindketten tudjuk, mennyire ostobán viselkedtem.
Tudom, hogy szeretem magam gyakorlatiasnak hinni, de amit tettem, az túlment minden határon!
Teljesen érthető, hogy kikészültél tőle. Csak egyszerűen hosszú napok óta nem láttalak, nem hallottam
felőled, aggódtam érted, és muszáj volt elterelni a figyelmem a…

– A miről?

– A… kreativitásommal…

– Ó. Én azt hittem, mást fogsz mondani.

– Mit?

Rob tekintete ellágyult.

– Sz-szel kezdődik.

– Szeretem a munkámat, ha erre gondolsz – mondta Anna, és hosszan megnyomta a kérdéses betűt.

Rob felnevetett, és a karjaiba zárta őt, aztán csak szorította és ölelte úgy, hogy Anna nem kapott
levegőt, de ezt egyáltalán nem bánta: úgy érezte, remekül megvan levegő nélkül is, amíg Rob
karjaiban lehet.

– Nem a munkádról beszéltem – mondta végül Rob, és Anna szemébe nézett.

– Tudom.

– Szóval szerinted Caroline és Dexter örülnének neki, ha örökre együtt maradhatnának?

– Szerintem határozottan.

Nem most csókolták meg egymást először, de ebben a csókban volt a legtöbb ki nem mondott érzés és
gondolat. Egyszerre volt benne vágy és bocsánatkérés, megbocsátás és sóvárgás, ami ugyan eddig is
megvolt, az elválásuk és a vita azonban ezt most felfokozta.



– És mi van veled? – kérdezte nagy sokára Rob, mikor újra levegőhöz jutottak.

– Velem? Mi van velem? – Anna gondolatban olyan messze járt, hogy hirtelen fogalma sem volt,
miről beszélgettek öt perce.

– Lenne kedved velem élni? Természetesen nem kötelező, ha nem akarsz – folytatta sietve. – Élhetsz a
saját házadban is, abban, amit még meg sem vettél, de biztosan hamar megtalálsz itt a környéken.

– Ezt most hogy érted? – Anna továbbra is sötétben tapogatózott. Olyan volt, mintha a szerelem az
összes használható agysejtjét felfalta volna.

– Úgy értem, hogyan is végezhetnél rendes munkát, ha nem tudnál mindennap, minden percben itt
lenni a közelben? – Úgy tűnt, mintha Rob egy teljesen világos dolgot próbálna elmagyarázni, de Anna
továbbra sem tudta elképzelni, miről beszél.

– Nincs szerencsém felfogni a szavaid értelmét. Miről beszélsz pontosan?

Rob megragadta mindkét kezét.

– Szeretlek, Anna – mondta, és mélyen a szemébe nézett. – És nemcsak téged szeretlek, vágylak és
akarlak, hanem a terveidet is használni fogom.

Annán átfutott egy meleg érzés, és közben fülig pirult.

– Ó.

Rob bólintott, mert látta, hogy végre célba értek a szavai.

– Szóval épp most adtam neked egy igen hosszú határidős munkát.

– Az eddigi leghosszabbat! – nevetett fel szégyenlősen Anna. – De hogy a csudába fogsz engem
kifizetni? Egy vagyonba fogok neked kerülni.

Most már Rob is nevetett.

– Őszintén szólva, azt reméltem, természetben törleszthetek – mondta, és lassan elkezdte kihámozni
Annát a pulóveréből.

– Hogyhogy természetben?

– Így természetben – mondta Rob, aztán felkapta Annát, és az ágyhoz vitte. Mielőtt teljesen elveszett
volna a gyönyörben, Anna fején átfutott egy gondolat: nem tévedett a villamossággal kapcsolatban.
Magasfeszültségen ment, és félő volt, hogy fel fog robbanni. Ha nem kezelik kellő odafigyeléssel,
veszélyessé válhat. De úgy érezte, jó úton haladnak, hogy kielégítő természetbarát megoldást
találjanak a kérdésre.

Egészen addig ágyban maradtak, amíg Anna egy furcsa neszre nem lett figyelmes. Hirtelen rádöbbent,
hogy a mobilja rezgését hallja a táskája aljáról. Megpróbált áthajolni Rob felett, de ez
kivitelezhetetlennek bizonyult, mert a férfi a karjaiba zárta, és mire elengedte őt, a rezgés abbamaradt.



– Egek, Laura volt. Jobb lesz, ha most azonnal visszahívom; arra számít, hogy még ma este Yorkshire-
ba érek.

– De nem fogsz elmenni? – kérdezte Rob ijedten.

Anna szerelmesen rámosolygott, és gyengéden kisimította a férfi haját az arcából.

– Csak ha elküldesz innen.

Rob felült az ágyban, és komoly tekintettel nézett Annára.

– Nincs másom, mint ez a lakókocsi, amit most felajánlhatok neked. Legalábbis jó darabig még, ha
nem évekig. De én ennél jóval többet akarok adni. Neked és Caroline-nak is, természetesen.

– A lakókocsi tökéletes. Egy kicsit átgondoljuk a lakberendezést, és olyan otthonos lesz, hogy nem
fogsz ráismerni.

– Ó, Anna, annyira szeretlek! – mondta Rob, de szinte feleslegesen: az érzései ott tükröződtek a
tekintetében.

– Én is szeretlek téged. Nagyon. De most gyorsan felhívom a nővéremet.

– Addig én kiengedem egy kicsit a kutyákat. Már biztos nem tudják hova tenni, miért voltak ilyen
sokáig bezárva.

Anna elmosolyodott, és közben elkezdte összeszedni összegyűrt ruháit.

– Szerintem majd Caroline és Dexter szépen elmagyarázza nekik.

Rob felnevetett.

– Ne haragudj ezért a bolondságért. De muszáj volt valahogy maradásra bírnom téged. – Anna elnézte,
ahogy Rob belebújik a pulóverébe, és a szövet elfedi formás felsőtestét. Csak akkor tudott másra
koncentrálni, amikor a férfi kifordult az ajtón.

Felkapta a telefonját.

– Laura? Ne haragudj, éppen lekéstem a hívásodat. Figyelj csak, az a helyzet, hogy mégsem jövök
Yorkshire-ba.

– Ó, Anna! De hát miért nem? Már ki is pakoltam nektek egy szobát, és a takarítás is kész van.

– Mert inkább itt maradnék. Egy lakókocsiban.

– Tényleg azt kell hinnem, hogy csak szórakozol velem. Mi a csudát keresel te egy lakókocsiban?

– Rob is itt lakik majd velem.

Anna szinte hallotta, ahogy Laura agyában zakatolnak a kerekek.



– Csak nem kibékültetek végül? Gondoltam én, hogy csak civódtatok, mint a szerelmes gyerekek –
mondta tudálékosan a nővére. – Annyira örülök nektek. Nagyon rendes pasasnak látszik. –
Elhallgatott. – De az a négy agár nem veletek fog együtt lakni abban a lukban, ugye?

– Nem. Van nekik saját kis csűrjük, ahol remekül elvannak.

– És hogy békültetek ki? Tudunk most beszélni? – kérdezte Laura, és hallatszott a hangján, hogy majd
kifúrja az oldalát a kíváncsiság.

– Elmesélem majd szívesen, csak most épp nem a legalkalmasabb – felelte Anna, és közben
mosolyogva nézte a lakókocsi ablakán keresztül, ahogy Rob a kutyákkal játszik a kertben.

– De nem hagyod abba a munkád, ugye? Ragaszkodj a függetlenségedhez – erősködött Laura.

Anna visszahanyatlott a gyűrött lepedőkre, és felnevetett.

– Látod, ezt megígérhetem. Egy kicsit ugyan felfüggesztem a saját projektemet, mert Rob felkért,
hogy dolgozzak az ő házán, így pedig nem tudnék két helyen lenni egyszerre. Még nem beszéltünk
meg semmit részletesen, de azt hiszem, hagyja majd, hogy segítsek neki.

– De ne lustálkodjátok el a beszélgetést. Tessék szépen mindent tisztázni, mielőtt valami
visszafordíthatatlan történik köztetek.

Anna még mindig ragyogó mosollyal az arcán feküdt az ágyban, amikor Rob kicsivel később
visszatért hozzá.

– Mit mondott a nővéred? – kérdezte, míg becsukta maga mögött az ajtót.

Anna felült az ágyban.

– Azt mondta, feltétlenül beszéljünk át mindent, mielőtt valami jóvátehetetlen nem történik. Azt
feleltem, ezzel már elkésett.

Rob kissé riadtan nézett rá.

– Valóban?

– Ó, igen. Teljesen, és visszavonhatatlanul beléd szerettem.

– Szívás – mondta Rob, és bebújt mellé az ágyba. Anna hozzábújt, és rámosolygott.

– Ha most a házban lennénk, és nem egy lakókocsiban, akkor minden tökéletes lenne – mondta Rob, és
kinyújtóztatta a lábait.

– Gyakorlatilag tökéletes is minden, és ez nekem épp elég – mondta Anna, és Rob vállába fúrta a fejét.
– A teljes tökéletesség még várhat egy kicsit. Vagy inkább sokat. Előbb élvezzük ki azt, amink van.

– Hm. Rendben.
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