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Nagy-nagy szeretettel és hálával  

Frank Fforde-nak és Heidi Crawley-nak.  

S természetesén Téo Fforde-nak. 



 

Első fejezet 

Zoe Harper csukott szemmel heverészett a napsütötte 

domboldalon, és egy pacsirta dalára fülelt. Feje mellett zizegett 

a fű, bogarak döngicséltek. Nemrégiben angolosan változé-

konyra fordult az időjárás, ám ez egy csodás kora nyári nap 

volt. 

Előre figyelmeztették, hogy a műholdas navigáció nem 

működik a környékén, ezért bőven hagyott magának időt arra 

is, ha esetleg eltévedne, így aztán túl korán érkezett a helyszín-

re. Eleinte kételkedett benne, hogy jó helyen jár, ugyanis az 

állványzatból és a mesterembereknek a behajtón parkoló fur-

gonjaiból ítélve a tekintélyes, ódon kúriát éppen renoválták. A 

látványosan várandós Fenella Gainsborough biztosította felőle, 

hogy jó helyre érkezett, s mert nem állt még készen a vendégei 

fogadásara. egy térképet nyomott Zoe kezébe, és elküldte sé-

tálni. Zoe a célba érés feletti megkönnyebbülésében boldogan 

hagyta ott a kocsiját, hogy gyalogszerrel vágjon neki a kör-

nyéknek. Minthogy a többi versenyző még nem jött meg – csak 

a kora esti órákra várták őket – .egymagában eredt útnak. 



Most pihenni próbált, de hiába a szemhéját cirógató nap-

sütés, nem tudott elernyedni. A séta apasztott ugyan valamics-

két az idegességéből, de még mindig csordultig volt adrenalin-

nal. Izgatott volt a küszöbönálló főzőverseny miatt, ahol nyerni 

szeretett volna, szinte vitustáncot jártak az idegei. Ráadásul 

filmre veszik az egészet, hogy később majd bemutassák a tele-

vízióban. Zoe azzal nyugtatgatta magát, hogy legalább nem élő 

adás lesz. Még most sem merte elhinni, hogy átment a szigorú 

rostán. Csak az anyja és a legjobb barátnője, Jenny unszolására 

jelentkezett, s most lám, itt van a semmi közepén, és úgy érzi 

magát, mint akire kivégzés vár. Sóhajtva nyújtózott egyet. Job-

ban teszi, ha mélyeket lélegzik, és megpróbál szundítani. 

Az angol rét békéje már éppen elnyugtatta volna, amikor 

az alant húzódó út felől egy kocsi hangját hallotta, s ettől mind-

járt felocsúdott. 

A kocsi tovasuhant, majd egyszer csak megállt. Aligha-

nem az utat lezáró kapuhoz ért. Zoeval is ez történt vagy fél 

órával ezelőtt, és ő akkor úgy döntött, nem mászik át a kapun. 

Döntésében jókora tábla segítette, melyen ez állt: „Magánterü-

let”. 

Zoe várt, aztán hallotta, hogy a kocsi visszafarol. Végig 

tolatva kell kihajtania az útról, hacsak nem elég kicsi ahhoz, 

hogy megforduljon, de nem hangzott kicsinek. Az autó meg-

állt, és sebességet váltott. Mihelyt Zoe rájött, hogy mi készül, 

felpattant, és megindult lefelé a dombon. Csatorna rejtőzött a 

magasra nőtt fűben. Ő se vette volna észre, ha nem fordul kis 

híján bele. 

Késő. Mire a farmerját porolgatva leért az útra, a hátsó 

kerekek már az árok fölött lógtak. A kocsi elülső fele majdnem 



benne volt az árokban az út másik oldalán. A sofőr kiszállt, és 

bevágta az ajtót. 

– Hogy lehet ilyen hülye helyre tenni egy csatornát? –

 dohogott. 

Figyelemre méltó férfiember. Magas, széles vállú, sötét 

hajú, lerítt róla, hogy nincs hozzászokva az efféle akadályok-

hoz.  

Zoenak nevethetnékje támadt, de inkább a vállát vonta 

meg. 

– Szerintem teljesen normális, hogy az út mentén vezetik 

el a vizet. 

A férfi dühödten rámeredt. 

– Sokra megyek a logikájával. Most mit fogok csinálni? 

Valószínűleg költői kérdés volt, Zoe azonban mindent 

szó szerint vett, és azt mondta: 

– Hívjon autómentőt. 

Amaz a homlokát ráncolta. 

– Úgy nézek én ki? 

Zoe eltöprengett. Nem hitte, hogy egyedi kinézettel ren-

delkeznének azok, akik igénybe veszik valamelyik autómentő 

cég szolgáltatásait… hanem ahogy alaposabban szemügyre 

vette a férfit, feltűnt neki, hogy a kissé hosszú, hullámos haja 

egészen sötétvörös. Szeme zöld; szája szépen ívelt, orra nagy 

és kissé görbe. Zoe egyelőre nem tudta eldönteni, hogy a férfi 

roppantul jóképű-e, vagy egyszerűen ronda, azt viszont be kel-

lett látnia, hogy rendkívül vonzó. Az a fajta, aki szentül hiszi, 

hogy ő aztán soha nem fog lerobbanni. 

– Most mit fogok csinálni? – hangzott el újfent a költői 

kérdés. 



Ez felpiszkálta Zoeban a kisördögöt. Tudta, hogy a férfi a 

nem var tőle választ, vagy éppenséggel azt varja, hogy szalad-

jon el segítségért, Zoe mégis úgy határozott, hogy megtréfálja. 

Bohókás hangulat kerítette hatalmába. 

– Hát, jó csomó ág van ott a kapunál. Ha a kerék alá hal-

mozzuk, talán hátra tud farolni annyira, hogy megforduljon. –

 Bár provokálni akarta az idegent, javaslata ésszerű volt.  

– Maga mindig ilyen gyakorlatias? – így a férfi, mintha 

bizony a gyakorlatiasság bűn volna. De azért elindult a Zoe 

jelezte irányba, majd a válla fölött szinte utasításszerűen oda-

vetette: – Jöjjön már! Maga is kell hozzá. 

Zoet felbőszítette a modora, ugyanakkor örült neki, hogy 

tehet valamit, amivel levezeti a közelgő verseny miatti idegfe-

szültséget, így hát követte. Gyaloglás közben aztán megdorgál-

ta magát, hisz komoly bajba kerülhet. 

Időközben ugyanis rájött, kicsoda az idegen – erre csak 

az jár, aki Somerby House felé igyekszik. És ez az arrogáns, 

bakafántos alak csakis az egyik zsűritag lehet. Kizárt dolog, 

hogy egyszerű versenyző lenne. S mert Zoe a többi zsűritagot 

ismerte a televízióból, ez a férfi bizonyosan Gideon Irving. 

Neve jól csengett a gasztronómia világában mint ételkritikusé 

és vállalkozóé. Írásai csípősek, gyakorta kíméletlenek voltak, 

de előszeretettel fedezett fel új séfeket, és seregnyi ifjú tehet-

ségre hívta fel az étterembejáró publikum figyelmét. 

Zoe nem volt kimondottan goromba az imént, de közel-

járt hozzá. Most már nem fogja megnyerni a versenyt. Egyéb-

ként meg biztosan a szabályokba ütközik, hogy, ha mégoly 

ártatlanul is, kettesben van egy zsűritaggal. Ó, miért is nem 

heverészett tovább a fűben a pacsirtaszót hallgatva?! Futva 

zárkózott fel a férfihoz. 



Az ágakon kívül pár nagyobbacska fahasábot is találtak. 

Valamikor erdőirtás volt a közelben, a törzsek javát már elszál-

lították, de maradt így is elég. 

– Én viszem a nagyobb darabokat, maga meg, amit bír –

 mondta a férfi. 

Zoe bólintott, és kezdte összegyűjtögetni a nyír-, fenyő- 

és bükkfák elszórt hulladékát. 

– Ha ez se segít – mondta, és alig tudott lépést tartani a 

férfival, pedig annak tele volt a karja fahasábokkal, akkor fel-

mehetnénk a házhoz, és szólhatnánk, hogy küldjenek egy trak-

tort vagy valamit. 

– Jó – értett egyet Gideon Irving –, de csak ez után. –

 Nem mosolygott rá Zoera, de sokat sejtető pillantása elárulta, 

hogy ínyére van a látvány. 

Zoe nem volt különösebben eltelve magától, de nem pa-

naszkodhatott rövid, hullámos, barna hajára, pöttöm alkatára, 

és halovány, szeplős bőrére Tisztában volt vele, hogy kifejezet-

ten csinos tud lenni, csakhogy ma nem volt kirittyentve. Far-

mert viselt csíkos pólóval, hozzá tornacipőt. Soha nem használt 

sok sminket, pillanatnyilag semennyit sem. Kék szemét sötét 

pillák keretezték, és tudta, hogy fiatalabbnak látszik huszonhét 

évesnél. 

– Rendben. 

Együtt halomba raktak a fát az árokban, támasztékot 

építve a lebegő keréknek. Nem sokat beszéltek, de Zoe jól 

érezte magát. Örült, ha problémákat oldhatott meg, és mikor 

észrevett néhány követ, amelyek egy falból hullottak ki, oda-

ment értük. 



Egy oldalpillantást meg egy morgást kapott köszönet-

képpen, ám ő ezt is jutalomnak érezte. A férfinak elbűvölő 

szeme volt. Zoe izgatott lett tőle. 

– Kérdés, hogy a túlsó ároknál is meg kell-e ismételnünk 

ugyanezt – mondta Gideon. 

– Azt hiszem. igen – felelte a nő. Átgondolta, mialatt 

szorgoskodott. – De a kövek miatt hamarabb végzünk majd. 

Zoe piszkos és izzadt volt, mire befejezték. A férfi már 

régen levetette a zakóiját, fehér pólóingét sár borította. 

– Tud vezetni? – tette fel a kérdést. 

– Tudok. 

– Rövid utasításokat követni? 

– Azt is. – Zoe ismételten úgy határozott, hogy nem veszi 

fel a sértést. Egyszerűbb volt beülni a kocsiba. Igazából nevetni 

lett volna kedve, de sejtette, hogy nem lenne jó húzás. A férfiak 

nem szeretik, ha kikacagják őket, amikor a kocsijukkal szeren-

csétlenkednek. Zoe nemigen értett a férfiak nyelvén, de ennyit 

még ő is tudott. 

A kocsinak alig érezhetően igen kellemes kölni- és bőril-

lata volt. A műszerfal értelmezéséhez kellett egy pillanat. 

Gideon föléje tornyosult, ahogy a nyitott ablakon keresz-

tül magyarázott. 

Gyorsítson, de csak finoman, aztán majd meglátjuk. 

Néhány pillanattal és jó pár kiadós sárfröcsköléssel ké-

sőbb visszalépett az ablakhoz, és haragosan nézett Zoera. 

Ő együtt érzőn mosolygott. 

– Még mindig visszamehetek a házba segítségért. – Zoe 

felnézett a férfira. Ekkor már Gideon is verítékezett, és egy 

hajtincs tapadt meg a homlokán. 

A fejét rázta. 



– Majd én, ha arra kerül a sor. – Szünetet tartott, és meg-

fejthetetlen tekintettel vizslatta Zoet. – Próbáljon tolatni. 

Nem kevés farolás, oldalvást araszolás és árokfeltöltés 

után a kocsi végre-valahára megfordult. Zoe úgy érezte, mintha 

maratont futott volna. Kiszállt, és azon kapta magát, hogy re-

meg, pedig ő csak vezetett. 

Szép munka – mondta a férfi, és elmosolyodott. Zoenak 

az volt az érzése, hogy aranyérmet nyert száz méteren. 

– Elvigyem a házhoz? – Gideon még mindig mosolygott. 

– Ó… igen – felelte és nem volt biztos benne, hogy a lá-

ba fizikai megterhelés miatt reszket-e, vagy valami más okból. 

– Akkor szálljon be – mondta neki Gideon, mivel még 

mindig nem mozdult. 

Zoe nagy nehezen együttműködésre bírta a testét, és beült 

a kocsiba. Ezúttal az átható férfiszag elnyomta a kölni és a bőr 

illatát. Zoe megnedvesítette kiszáradt ajkát, és eltökélten kite-

kintett az ablakon Alig bírta elviselni a férfi közelségét, bár 

nem értette az okát. Gideon felkavaró hatással volt rá. Ő pedig 

nem tudta eldönteni, hogy ez jó vagy rossz. 

A hosszú behajtó aljában a férfi megállította a kocsit. 

– Maga is versenyző? 

Zoe bólintott, 

– Ön pedig zsűritag? – kérdezte, holott tudta a választ. 

Gideon bólintott. 

– Jobb, ha itt kiszáll – mondta. 

– Ühüm – Szünet. – Azt hiszem, jobb, ha úgy teszünk, 

mintha nem is találkoztunk volna. 

– Felőlem. De ez mit sem változtat azon, hogy hogyan 

ítélek majd magáról. 



– Ó. – Zoe elpirult. – Én is így gondoltam. Csak segíteni 

akartam. 

– Segített is. – Gideon már-már mosolygott – Ám ettől 

még nem fog győzni. 

– Akkor en kiszállok – mondta Zoe. 

– Én meg kocsikázom egyet. 

Zoe a megerőltetéstől elgémberedett lábbal felsétált a 

dombon a házhoz, Somerby jó nagy ház volt, de nem túl impo-

záns. Éppolyan barátságos, amilyen a gazdája volt az első ta-

lálkozáskor.



 

Leseperte magáról a sárpettyeket és a fűszálakat, aztán 

bezörgetett a bejárati ajtón, és várt egy keveset, míg Fenella 

kinyitja. Amikor a ház asszonya felbukkant, nem látszott bol-

dognak. Jó néhány kutya özönlött ki az ajtón a ház előtt elterü-

lő gyepre. 

– Ó! Máris visszajött! 

– Igen, attól tartok – mondta Zoe. – Azt mondta, négy óra 

előtt ne jöjjek. És most négy óra van. 

Fenella sóhajtott, és kiseperte a haját az arcából. 

– Bárcsak még mindig kettő lenne! 

– Rossz napja van? – nevetett Zoe. 

Fenella bólintott. 

– Hiába tervez és szervez az ember, némely napok egy-

szerűen félresikerülnek. 

Zoe a küszöbön toporgott. 

– Van valami baj? 

– Nincs, csak éppen semmi se akar sikerülni. – Újabb só-

haj. – Ugyanis Rupert, a férjem, épp elment. 

– Nyilván a legrosszabbkor… 

– Ahogy mondja! Ráadásul a zsűri teáját is meg kell még 

főznöm, és kudarcot vallottam a tortával. Most már arra sincs 

időm, hogy készen vegyek egyet. 

– Ó. 

Fenella kitárta az ajtót. 

– Jöjjön be. Ne is törődjön mindezzel. Biztosra veszem, 

hogy még a gourmand-ok is csak szottyos kekszet nyámmog-

nak az ötórai teájukhoz. 

– Pontosan! – hagyta rá Zoe diplomatikusan. 

– Reményeink szerint amolyan vendéglőfélét nyitunk 

majd a szénapajtában, úgyhogy nem árt, ha megnyerjük ma-



 

gunknak ezeket a gourmand-okat. – Elhallgatott, hogy levegőt 

vegyen, és szemügyre vette Zoet. – Mi történt magával? Úgy 

fest, mint egy iszapbirkózó! 

– Nem véletlenül. Akarom mondani... 

Fenella alighanem megérezte, hogy Zoe nem kíván rész-

letekbe bocsátkozni, mert így folytatta: 

– Odavezetem a szobájába, hogy rendbe tudja szedni. 

magát. Természetesen osztoznia kell rajta, de legalább a föld-

szinten van. Kutyák! 

A kis csapat visszairamodott a házba, és Fenella hátrakí-

sérte Zoet az udvaron keresztül az átalakított tehénistállóba, 

ahol Zoe és egy másik versenyző lesz elszállásolva. Mindenki-

nek nem tudtak helyet szorítani a házban, néhányan helybeli 

fogadókban szálltak meg. A tehén- istálló bűbájos volt a fatü-

zelésű tűzhellyel, a kis rezsóval, egy picinyke szófával és a 

kétszemélyes ággyal. Egy egyszemélyes ágyat is bepasszíroz-

tak, feltehetően a versenyzők kedvéért. 

– Ön érkezett elsőnek – mondta Fenella –, úgyhogy ma-

gáé a franciaágy! 

– Pompás! De előbb inkább lezuhanyoznék. 

– Erre van a fürdő – mondta Fenella. – Nem bánja, ha 

nem kísérem oda? Vár rám az a fene ette teafőzés. 

Zoe kiérezte a hangjából, hogy Fenella nem szokott apró-

ságok miatt káromkodni – egyszóval tényleg pánikban lehet. 

– Ha gondolja – mondta –, miután lezuhanyoztam és át-

öltöztem, szívesen segítek magának, mondjuk, fánkot sütni. 

Mikor jönnek a többiek? 

Fenella az órájára nézett. 

– Kevesebb, mint háromnegyed óra múlva. Nincs már 

elég időnk. – Felsóhajtott – Eredetileg egy falubeli barátnőm 



 

hozta volna a tortát. Mindent megszerveztem, de lebetegedett 

az egyik gyereke, és nem hagyhatja magára. 

– Kezet mosok és jövök. A fánkot hamar össze lehet 

dobni. 

Fenella igyekezett erélyes és elutasító arcot vágni, de vé-

gül csak könyörgésre futotta tőle. 

– Nem kérhetek magától ilyesmit! 

– Nem is maga kérte, és szeretném hasznossá tenni a je-

lenlétemet. Amikor ideértem, akkor döbbentem csak rá, hogy 

rettenetesen nyomaszt ez a verseny. – Komolyan gondolta: 

világéletében ódzkodott a vizsgáktól, de azokon legalább nin-

csenek televíziós kamerák. – Jobban fogom érezni magam, ha 

csinálhatok valamit. 

– Tehát még én teszek szívességet magának, ha hagyom 

segíteni? 

– Úgy valahogy – kacarászott Zoe. – Bár előbb át kéne 

vedlenem valami tisztába. 

– Kölcsönadom Rupert egyik ingét. Én is azokat 

nyűvöm. Jobban takarnak, mint egy műtősruha. 

Zoe ledobta a hátizsákját, és követte Fenellát vissza a 

házba. Megfigyelte, hogy itt-ott létrák támaszkodnak a falak-

hoz, és egyik-másik melléképületen is bőven akad még munka, 

az összkép viszont fölöttébb festői volt. Somerby önmagában is 

káprázatos színteréül szolgálna a versenynek, ráadásul rendkí-

vül fotogén évszakban jártak. 

– Most valószínűleg csúnyán áthágjuk a szabályokat –

 mondta Fenella, miután előkereste Zoenak a lisztet, vajat, to-

jást. – Inkább ne szóljunk róla senkinek. Ha a bírák rájönnek, 

hogy a maga fánkját eszik, és még ízlik is nekik… 

– Amit garantálok. Süteményekben profi vagyok. 



 

– …úgy nézne ki, mintha megpróbáltuk volna jogosulat-

lan előnyhöz juttatni magát. 

Zoe bólintott. 

– Igaza van. Majd igyekszem, hogy senkinek ne szúrjak 

szemet. 

Fenella hirtelen újból kételkedni látszott. 

– Jól meggondolta ezt? 

– Hát persze! Sokkal jobb lesz valami hasznosat művelni, 

mint a körmömet rágcsálva tétlenkedni. – Vagy kisegíteni a 

zátonyra futott autósokat, akármilyen vonzóak is, gondolta. –

 Ha van egy kevés liszt meg egy valamirevaló sütő, a többi már 

gyerekjáték. 

A fánk túl meleg volt, nem lehetett megtölteni lekvárral 

és tejszínnel, ezért azokat külön tálkákban tették rá a telepakolt 

tálcára. Fenella vállalkozott a feladatra, de Zoe, aki csupán 

vázlatos ismeretekkel rendelkezett a terhességről, úgy érezte, 

joggal erősködik, hogy nem jó ötlet súlyos tálcákkal szaladgál-

ni a lépcsőn. Majd ő felhordja a tálcákat, aztán visszavonul a 

konyhába, hogy Fenella egyedül találkozzon a zsűrivel. Akkor 

őt nem láthatják meg. 

Éppen a terítéssel foglalatoskodott, és készült lemenni 

forró vízért, amikor hangok ütötték meg a fülét, és rögtón tud-

ta, hogy rajta fogják kapni. Egy pillanatra elfogta a pánik, de 

aztán lehiggadt. Hacsak nem Gideon Irving az, nem lesz gond. 

Majd kerüli a szemkontaktust, és kislisszol a szobából, mielőtt 

bárki is megnézhetne magának. 

Ahogy közeledtek a hangok, rájött, hogy a dolog koránt-

sem ilyen egyszerű. 



 

– Elakadtam egy istenverte árokban – mondta egy resze-

lős hang, amelyet Zoe most már nagyon is jól ismert –

 Szerencsére egy arra vetődött kiránduló a segítségemre sietett. 

Zoe elfordított fejjel folytatta a tányérrendezést, rakosgat-

ta a csészéket a csészealjakra az ablak melletti asztalkán. Fehér 

selyemszövetbe burkolózott, köszönet érte Rupertnek, és kétel-

kedett benne, hogy bárki is felismerheti. Az ember általában 

nem ismer fel másokat, amennyiben nem számít rájuk. 

– Na, igen – folytatta Gideon –, egy pöttöm kis nő, de tud 

vezetni, és úgy emelgette a fahasábokat, mint valami díjbirkó-

zó. 

Zoe érezte, hogy elpirul a kétélű bóktól. Gideon ezt alig-

ha mondta volna a szemébe. 

– És ki is ez a nő? – A másik férfi zsűritag, egy nyájas 

séf, aki a saját konyhájukban okította ki a háziasszonyokat a 

mártások csínja-bínjára, odalépett az asztalhoz. 

– Csak egy sétára elszánt valaki. Jómagam nem látom ér-

telmét a gyaloglásnak, ha nincs célja. 

Ekkor hál' istennek megjelent Fenella, és azt mondta: 

– Szolgálják ki magukat a teához, uraim. 

Zoe halkan dünnyögve elsietett: 

– Hozom a forró vizet. 

Valamikor évekig dolgozott egy kávézóban hétvégen-

ként, így nem esett nehezére a kiszolgálás. Az viszont már ne-

héz feladat volt, hogy láthatatlanul tegye. Távol állt tőle, hogy 

megtévesszen másokat, és most már két titka is volt –

 mindkettőt a segítőkészségének köszönhette. Az anyja szerint 

a születésétől fogva bele van táplálva a segítőkészség génje. 

Ami valójában erény, ám ő e pillanatban inkább bűnnek érezte. 



 

Zoe épp indult volna visszafelé a forró vízzel, amikor új-

ból megjelent Fenella. 

– Ó, köszönöm – mondta. – Felvinné, kérem? Nem hin-

ném, hogy felismerték magát. 

Majdnem kimondta, hogy Gideon talán mégis, aztán 

eszébe jutott, hogy Fenella nem tudhatja meg, hogy ő és 

Gideon már találkoztak, meg aztán Fenella ugyebár állapotos. 

Nem volt választása. Fogta a kancsót. 

– Azonnal jövök. 

– Van meg valami tennivaló, Fen? – kérdezte, mikor 

visszaért. (Fenella ragaszkodott hozza, hogy Zoe szólítsa Fen-

nek, mondván, senki sem hívja Fenellának, csak aki haragszik 

rá.) Szerencsére Gideon úgy belemerült a másik zsűritaggal 

zajló eszmecserébe, hogy egyikük sem vette észre őt. Zoe ele-

mében volt. Tudta, hogy féken tartott idegessége menten fel-

szökne, mihelyt visszatér a szobájába. Épp ilyen figyelemelte-

relésre volt szüksége. 

Fenella felsóhajtott. 

– Nem sok minden. Be kell tenni a krumplit a sütőbe. A 

versenyzők a kocsmában esznek majd, a zsűri meg a tévések 

viszont itt vacsoráznak. Aztán következik a hivatalos találkozó. 

Vagy az még előtte van? – A szemöldökét ráncolta. – Őszintén 

szólva ezek a televíziósok szörnyen erőszakosak Megadtam 

nekik pár végtelenül kedves helybéli taxis nevét, de nem, ők 

iderángatják Londonból a saját embereiket. Őrület! 

Kisimított egy hajtincset a homlokából, és Zoe legszíve-

sebben a kezébe nyomott volna egy hajcsatot. 

– Egyszóval én főzök a rettentő zsűrire, önökre meg a he-

lyi kocsmában főznek, csak nekik ez nem újdonság. 

– Miért alakult így? 



 

– Rupert hibája. Azt mondta a tévéseknek, hogy egysze-

rűbb hat személyre főzni, mint tizenkettőre, de a producerekkel 

meg az összes többi stábtaggal együtt jóval többen vannak hat-

nál. – Szünetet tartott – És Rupertnek is itt kellene már lennie, 

hogy segítsen. A ragu kész van. Igazából csak a zöldséget kell 

elkészítenem. – Nekidőlt a konyhaasztalnak. – Képzelheti, mi-

lyen idegölő neves séfeknek meg egy ételkritikusnak főzni. 

– Nagyon jól el tudom képzelni, elvégre erről szól ez a 

verseny. – Zoe úgy ítélte meg, hogy Fenella holtfáradt, s amint 

meglátta, hogy a hasára teszi a kezét, azon tűnődött, hogy talán 

rosszul van. – Mi lesz, ha Rupert nem ér vissza időben? 

– De, visszaér. – Ez nem volt meggyőző. 

Zoe döntött. Fenellának, akivel elejétől fogva szimpati-

zált, szüksége van rá. 

– Majd én előkészítem a krumplit. Milyen zöldség lesz 

még mellé? 

– A saját kertünkből való zsenge lóbab, némi fejes ká-

poszta, meg egy kevés spárga, amit az út mentén szedtem. 

– Előételt is kínál? 

– Levest. Rupert igyekezett megkönnyíteni a dolgomat. 

– Akkor hát, szeretné, hogy segítsek? 

Fen az ajkába harapott, és felsóhajtott. Kivett egy tollat a 

konyhaasztalon álló tartóból, és azt babrálta, miközben lerítt 

róla a tanácstalanság. 

– Csak akkor, ha Rupert nem futna be. Nem szabad lema-

radnia arról a vacsoráról. Láttam az ütemtervet. Eligazítást 

kapnak, megismerik egymást, fontos a részvétel. – Elhallgatott. 

– De ha Rupert nem kerül elő, akkor igazán nagyszerű lenne, 

ha tudna segíteni nekem, csak az elején. – Fenella elmosolyo-



 

dott. – A minibusz nyolc órakor szedi fel önöket. Az én vacso-

rám hét harminckor lesz. 

– Tehát elméletben fel tudom hordani az ételeket, és ha 

iparkodom, akkor még időben elcsípem a buszt. 

– Fenella bólintott. 

– Ha majd felújítottuk az étkezőt, beszereltetünk nekem 

egy ételliftet, de az a szoba nem olyan mutatós ezért még nem 

csináltattuk meg. 

– Szívesen leszek én az étellift. 

Fenella félmosolyra húzta a száját, és lerogyott egy szék-

be. 

– Tudom, hogy nemet illene mondanom, de egyedül te-

hetetlen vagyok. – Arca ádáz kifejezést öltött. – És pontosan 

tudom, azért akar annyira segíteni, hogy ne kelljen a versenyre 

gondolnia. 

Zoe leült melléje. 

– Tudom, hogy tudja. 

– Más esetben nem tennék magamnak szemrehányást, 

hogy elfogadom a segítséget, de ha ezzel megszeg valamilyen 

szabályt, ronthat a győzelmi esélyein. Még az is lehet, hogy 

diszkvalifikálják! 

– De nincs tudomásunk róla, hogy szabálytalanságot kö-

vetnénk el, és biztosra veszem, hogy senkinek sem fog feltűnni. 

Hisz a teánál is megúsztam. – Felnevetett. – Kötényt és fityulát 

viselhetnék álcakent. 

– Csak ne mulasson! – így Fenella. – Van belőlük itthon! 

Tavaly rendeztünk egy jelmezes teadélutánt, és mindnyájan 

cselédlánynak öltöztünk. 

Zoe már szinte mulatott. 



 

– Most elkészítem a krumplit, megtisztítom a többi zöld-

séget, aztán ideje kicsomagolnom. 

– A szobatársa már ott van. Akkor érkezett, amikor maga 

odafent volt. 

– Na és milyen? 

– Nagyon dekoratív. Remélem, Zoe, hogy a franciaágyon 

hagyta a táskáját! 

Második fejezet 

Zoe visszatért a tehénistállóba, és egy igen csinos szőke 

nőt talált odabent, aki nagyjából egyidős lehetett vele. Inkább 

fotómodellnek tűnt, mint szakácsnak. A korukat leszámítva 

Zoe semmi egyéb hasonlóságot nem fedezett fel kettejük kö-

zött. A másik lány magas volt, hosszú, egyenes, enyhén 

melírozott hajjal, agyonsminkelve, műszempillával koronázva. 

Kurta szoknyát és pántos topot viselt, bár nem volt ennyire 

meleg. A cipőjét, egy ugyancsak pántos magas sarkút lerúgta, 

és épp a franciaágyon ejtőzött. 

Zoe elmosolyodott, mert máris elhatározta, a kettejük 

közti felszínes különbözőségeknek nem feltétlenül kell azt je-

lenteniük, hogy képtelenek lesznek normálisan együtt élni. 

– Szia! Zoe vagyok – mondta. 



 

– Cher – felelte a szépség. – Ugye nem bánod, hogy a 

franciaágyat választottam? Egyszemélyes ágyon nem bírok 

aludni. 

– Igazán? Pedig olyan vékony vagy, nem létezik, hogy 

nem férsz el. 

Cher gyöngyöző kacaja Zoe ízlésének egy kissé harsány 

volt. 

– Nem az! Csak a hosszú lábam miatt.  

– Most azt várod, hogy sajnáljalak. mert hosszú combod 

van? 

– Nem – mondta Cher élesen – viszont elvárom, hogy 

engedd át nekem a franciaágyat. 

Zoe pislogva fogadta a hirtelen hangnemváltást, de nem 

akart belemenni egy „én voltam itt előbb” jellegű vitába, utó-

végre egyikük sem iskolás lány, és ha már szobatársak lettek, 

jobban járnak, ha legalább valamennyire kijönnek egymással. 

Belátta, hogy apróságok miatt kár fecsérelnie az erejét. 

– Na jó. – A hátizsákjához ment, ami hanyag eleganciá-

val az egyszemélyes ágyra volt hajítva. Kinyitotta, és kezdte 

kirámolni a holmiját. Nem volt sok, és általában nem bajlódott 

a kicsomagolással, de most valami mélyről jövő területfoglalási 

ösztön arra indította, hogy nyomot hagyjon. 

A szekrényt Cher ruhái töltötték be. Kurta szoknyák, 

egy-két forrónadrág (nyilván kánikula esetére), meg pár szűk 

farmer. Többféle pántos szandál, és kézitáskák borították el a 

szekrény fenekét. 

Zoe felakasztotta egy szem ruháját, a farmerjait, meg azt 

a néhány blúzt és topot, azután elővette a piperetáskáját. 



 

– Muszáj lezuhanyoznom és hajat mosnom. – Bevonult a 

fürdőszobába, remélve, hogy a lakótárs nem vette birtokba az 

összes törülközőt. 

Éppen a haját szárogatta a kezével, amikor Cher, aki az 

ágyon fekve figyelte, megszólalt: 

– Kölcsön adom a hajszárítómat, ha gondolod. 

Zoe megfordult. 

– Kösz, de nem szoktam megszárítani. Az is elég, ha ösz-

szeborzolom. 

Cher felállt. 

– Sokkal jobban néznél ki, ha beszárítanád. Megcsinálom 

neked, ha akarod. 

– Ne fáradj. Évekkel ezelőtt eldöntöttem, hogy nem vise-

lek olyan frizurát, ami csak elektromos készülékekkel állítható 

elő, mert azok nincsenek mindig kéznél. 

Cher úgy vonta meg a vállát, mintha Zoe bolond lenne. 

– Egy időben fodrászként dolgoztam – mondta. 

Zoe azt próbálta eldönteni, kedveli-e a lányt, vagy sem. 

Olyan, mint egy futballistafeleség, kizárólag a saját külseje 

érdekli, meg azok az emberek, akik csinosnak tartják. De azért 

kedves volt tőle a felajánlás, hogy segít neki a frizurájával. 

Persze az is lehet, hogy csak nem bírja nézni Zoe bozontját, 

ami talán irányítási kényszerre utal. 

– Te miért jelentkeztél a versenyre? – kérdezte Zoe, eltö-

kélte ugyanis, hogy igyekszik jobban megismerni a szobatársát. 

– Szerepelni akarok a tévében. Ismert akarok lenni, és ha 

képernyőre kerülök, biztos, hogy kapok majd más felkéréseket 

is. 

Zoe meglepetten nézett rá. 

– Nem is szeretsz főzni? 



 

Cher vállat vont. 

– Nem nagyon. 

– Mégis átmentél az első szűrőn. 

– Hát persze. Jól főzök, csak nem élvezem. Nem szere-

tem összetrutyizni a kezem. – Elhallgatott, és Zoera nézett, 

mintha a „trutyi” szóról éppen ő jutna az eszébe. – Legalább 

fesd ki magad egy kicsit, és vegyél fel egy ruhát. Nehogy már 

mindenki valami lompos spinével társítson engem. 

Zoe alig hitt a fülének, és kénytelen volt lenyelni egy ta-

láló riposztot, mihelyt eszébe jutott az elhatározása, hogy meg-

próbál jóban lenni Cherrel. Belebújt a ruhájába, és húzódozva 

ismerte be magának, hogy bár Cher hihetetlenül otrombán fo-

galmazott, igaza lehet: talán tényleg előnyös volna jó benyo-

mást kelteni. Ránézett az órájára. Mindjárt hét, ki kell mentenie 

magát, hogy segítsen Fenellának. Kezdetben talán csak azért 

buzgókodott, hogy megnyugtassa az idegeit, most azonban már 

élvezte, hogy az események részese lehet. 

– Azt hiszem, járok egyet. Bűbájos ez a vidék. Ahogy 

Zoe megjósolta, Cherben fel sem merült, hogy csatlakozik hoz-

zá. 

– Én maradok. Ebben a cipőben nem lehet gyalogolni. 

Zoe Cher lábára pillantott. 

– Csodálom, hogy tudsz benne főzni. Hogy bírod az 

ácsorgást? – Sehogy sem tudta elképzelni Chert klumpában, 

amit egyébkent sok szakács hordott; az övé a hátizsákjában 

volt. A szekrényben nem látott klumpát a temérdek magas sar-

kú között. Kockás nadrágban sem tudta maga előtt látni Chert. 

Bár persze olyat Zoe se hordott. 

– Edzőcipőben főzök. Nem mintha sűrűn csinálnám. 

Ez még kíváncsibbá tette Zoet. 



 

– De hát hogy jutottál be egy főzőversenybe, ha alig fő-

zöl? 

Cher felállt az agyról; és a válla mögé dobta a haját. 

– Úgy, hogy igyekszem jól csinálni, amit csinálok. –

 Zoera mosolygott – tudod, én nyerni akarok. – A tükörhöz 

lépett, és alaposan megszemlélte magát. – Mindig elérem a 

célomat. Megkapom a kiszemelt állást, a ki szemelt férfit, 

akármit megkapok. Ezúttal híres leszek, vagyis muszáj meg-

nyernem a versenyt. 

Ijesztő volt Cher elszántsága. 

– Miért épp főzőverseny, ha úgysem szeretsz főzni? Mi-

ért nem inkább az X-Faktor vagy a Topmodell leszek? 

– Természetesen ezekre is gondoltam, de ha főzök, lé-

nyegesen kevesebb a konkurencia. 

– Honnét veszed ezt? Elsőrangú szakácsok is lehetnek itt! 

Én például! 

– Ez nem csak a főzésről szól. Láttam, hogyan flörtölnek 

a versenyzők a zsűrivel. – Szinte sajnálkozva méregette Zoet. –

 Mondtam már, jól főzök, ha beleadok apait-anyait. Talán nem 

én vagyok itt a legkiválóbb szakács, de én leszek a legcsino-

sabb és a legkívánatosabb, tehát én fogok győzni. Bár százszor-

ta jobban nézel ki, mint az előbb, ne is gondold, hogy van esé-

lyed. 

Zoe egy darabig tanulmányozta. Cher korábbi kijelenté-

sei után nem érte meglepetésként a keresetlensége. 

– Hogy is gondolnám? – mondta tettetett derűvel. 

– Te miért jelentkeztél? – kérdezte Cher, és elfordult a 

tükörtől, miután nyilvánvalóan arra jutott, hogy a tökéletesen 

nincs mit jobbítani. 



 

– Ó, én is nyerni akarok. A pénzből egy kis delikáteszt 

vagy bisztrót nyitnék, ahol kedvemre főzőcskézhetek. Te mire 

fordítanád a pénzt? 

– A pénz engem a legkevésbé sem érdekel. Apám dús-

gazdag. Én csak az ismertségre utazom, meg a vele járó lehető-

ségekre. 

– Hát akkor győzzön a legjobb – mondta Zoe, nyegleség-

gel leplezve egyre szilárdabbá váló elhatározását, hogy ha be-

ledöglik is, megveri ezt a némbert a versenyen. És nem csak 

azért, hogy az övé legyen a franciaágy. 

– Na és mit adtál fel a versenyért? Egy jó állást, egy 

klassz pasit? – kérdezte Cher. – Én egyébként rendezvényszer-

vezéssel foglalkozom, bár az apámtól kapott járandóságból is 

kijövök úgy-ahogy. 

– Elfogadható állásom volt egy ingatlanirodában, de va-

laki mást léptettek elő helyettem, pedig én régebbtől dolgoztam 

nekik, és nem is rosszul, szóval nem bántam, hogy ki kell 

szállnom. Ez még mindig fájó pont volt a számára, de nem sze-

retett feleslegesen bánkódni és amúgy is saját vállalkozásba 

kívánt fogni. 

– És a pasi? Szinte látom, hogy iskoláskorodtól egyetlen 

fiúval jártál, aztán összeházasodtatok, és családot alapítottatok. 

– Ásított egyet. – Én nem bírnám ki. 

– Én se! – mondta Zoe, a feltételezés is ingerelte, bár 

próbálta nem mutatni. – Rég eldöntöttem, hogy nem egy férfin 

fog múlni a boldogságom, ha összeakadok valakivel, aki levesz 

a lábamról, nem hiszem, hogy ellenállnék neki, de ehhez tény-

leg különlegesnek kell lennie. 

Zoe átgondolta meglehetősen eseménytelen szerelmi éle-

tét fejben végigfutott a derék, jóravaló fiatalemberek rövid lis-



 

táján. Mindet kedvelte, de egy sem volt köztük, aki nélkül ne 

bírt volna élni. Ekkor a csupa sár, verítékező Gideon képe vil-

lant hirtelen az eszébe, de éppoly hirtelen elhessegette a láto-

mást. Cher bólogatott. 

– Ez a beszéd! Ugyanígy érzek. Minek áldozza fel az 

ember az életét olyasvalakiért, akiről később kisül, hogy re-

ménytelen alak? – Odasétált a kis hűtőhöz. – Van egy üveg 

borom. Kérsz egy pohárral? 

– Nem, kösz. Tiszta fejjel szeretném kezdeni a holnapot. 

És most megyek sétálni – Zoe egyszerre úgy érezte, friss leve-

gőre van szüksége. Azonkívül Fenellához is be akart nézni. 

A ház felé menet halkan nevetgélt. Cher nem mindennapi 

nő, de semmi értelme neheztelni a vad kijelentései és a kőke-

mény eltökéltsége miatt, hogy nyerni fog. Osztozniuk kell a-

szobán Cherrel, ezért semmiképp se történhet meg, hogy dühbe 

jön, és a sértettet játssza. 

Mivel tartott tőle, hogy a tévések vagy a zsűritagok eset-

leg meglátják, Zoe fellélegezve pillantott meg egy termetes 

férfit a konyhában, ami azt jelentette, hogy Fenella nincs egye-

dül. A termetes férfi – nahát! – megölelte és arcon csókolta. 

– Nagyon köszönöm, hogy segített az én várandós fele-

ségemnek! – mondta. – Rubin- és aranyhegyeket érdemelne 

cserébe, ám ezek hiányában mit szólna egy pohár vörösborhoz? 

Vagy gint inna inkább? 

– Rupert! – szólt rá Fenella, aki sokkal kevésbé tűnt zak-

latottnak, mint mikor Zoe utoljára látta. – Zoe, most veszem 

csak észre, milyen csinos! Ő, mint gondolom, kitalálta, a fér-

jem, Rupert. 



 

– Üdv, Rupert – mondta Zoe, és elfogadta a felé nyújtott 

pohár bort, miközben álszentnek érezte magát, hiszen Cher 

kínálását kapásból visszautasította. 

– Üljön le. Hála magának, most már nem kell úgy sietni, 

és Rupert majd megcsinálja, amit kell. 

Zoe kihúzott egy széket, és felmérte a konyhát; korábban 

nem jutott rá ideje. Tökéletesnek ítélte. Lenyűgözően tágas 

volt, óriási tűzhellyel, egy öreg fiókos szekrénnyel, kanapéval, 

a hosszú ebédlőasztal egy kisebb iskolának elegendő lett volna, 

és kőlapok fedték a padlót. Képek a falakon, egy jókora könyv-

szekrény, szakácskönyvek, kertészeti könyvek, botanikai és 

ornitológiai munkák, folyóiratok, meghitt rendetlenség. Egy 

igazi otthon. 

– Én is ilyen konyhát szeretnék – mondta. 

– Ez egy pénznyelő – mondta Rupert, aki miután meg-

kóstolta a ragut, a mosogatóba dobta a teáskanalat. – Bár ter-

mészetesen mi is szeretjük a házat. 

– Minden okuk megvan rá. Káprázatos ez az épület! 

– Valóban az – értett egyet Fenella csak nagyon költséges 

a tatarozása és a fenntartása. Folyton azon kell agyalnunk, 

hogy miként kereshetnénk rajta, ezért is örültünk annyira, hogy 

mi rendezhetjük a főzőversenyt. 

– Majdnem lecsúsztunk róla – mondta Rupert –, ugyanis 

a verseny kellős közepén egy esküvő is lesz majd. 

– Rupert! Ezt nem lett volna szabad elárulni Meglepetés. 

Valamennyi feladat meglepetés, a versenyzők csak előtte való 

este tudhatják meg. 

– Én nem szólok senkinek – nevetgélt Zoe 

Rupert, akinek időközben lett egy kis szabadideje, csatla-

kozott az asztalnál ülő nőkhöz: 



 

– Szerencsére az esküvőszervező Sarah jó barátunk, és 

sikerüli meggyőznie a jegyespárt, hogy az a rengeteg pénz, 

amit megspórolnak azzal, hogy önök készítik az ételeket, iga-

zán megér némi kényelmetlenséget. 

– Drágám, szó sincs kényelmetlenségről, erről gondos-

kodtunk. 

– Az étel pedig zsákbamacska. Mint az esküvőkön általá-

ban. 

– De nem Somerbyben – közölte Fenella szertartásosan. 

Rupert elnevette magát, és Zoe sütkérezett kettejük évő-

désének melegségében. Milyen szép is az, ha valaki biztosan 

tudja, hogy szeret és viszontszeretik. 

Amikor Zoe távozásra készen felállt, Fenella így szólt: 

– Ha szüksége lenne valamire, innen nyugodtan vihet. 

Tejet, például. Van valamennyi a hűtőjükben, de ha kifogytak 

csak jöjjön át és vigyen tőlünk. Ebben a dobozban talál süte-

ményt. Rupert frissen hozta. 

– Semmit nem szeretnék elvinni, amivel még terveik 

vannak. 

– Ne aggódjon – mondta Rupert. – Külön keksz készletet 

tartunk a vendégek számára. Én a közelébe se mehetek. 

Zoe visszasietett a szállásra, és fogat mosott, hogy ne ér-

ződjön a leheletén a vörösbor. 

– Hol jártál? – kíváncsiskodott Cher. 

– Csak itt a környéken – mondta Zoe a fogpasztán át, és 

megmagyarázhatatlan bűntudat gyötörte. 

– Siess, mert lekéssük a buszt. 



 

Néhány órával később, amikor visszajöttek a kocsmából, 

a kissé megkínzott Rupert felterelte őket a lépcsőn Somerby 

üléstermébe. 

– Itt is vagyunk! – mondta, ahogy kinyitotta a nagy te-

remre nyíló ajtót, melynek közepén irdatlan asztal állt. Elhall-

gatott, míg mindnyájan besoroltak. – Sajnos a zsűri még a va-

csoráját fogyasztja, de itt vannak páran a televíziósok csapatá-

ból, és szeretnének szólni önökhöz. Nekem most mennem kell, 

hogy felszolgáljam a desszertet. – Csak annyira sebesen távo-

zott a szobából, amennyire az illendőség engedte. 

Zoe és a többiek letelepedtek az asztal köré rendezett 

székekre. 

– Jó estét mindenkinek! – Alig érezhető amerikai akcen-

tussal beszélő, mutatós szőke nő sétált be a terembe, a haja 

akár Marilyn Monroe-é, a szeme két zafír. Szépségén is átsütött 

acélos keménysége. – A nevem Miranda Marlyn. Valószínűleg 

mindnyájan tudják, hogy én vagyok a műsor készítéséért fele-

lős produkciós vállalat főnöke. És valamennyien biztosak va-

gyunk a sikerben, amelyben majd önökkel együtt osztozunk. –

 Szünet. – Megterhelő lesz. Mint bizonyára értesültek róla, 

durván két-három naponta számíthatnak egy újabb erőpróbára. 

– A terem feszültségi szintje egy fokozattal feljebb emelkedett, 

ahogy a tekintete végigvándorolt a versenyzőkön, amitől Zoe 

legalábbis úgy érezte, hogy máris elbírálták, és nem nyert. 

– A többi napot felkészüléssel töltik, de valamikor félidő 

tájt lesz majd egy szünet. A további részleteket Mike fogja elő-

adni. Remélem, étkezés közben lehetőségük adódott az ismer-

kedésre. Véssék a fejükbe, hogy bár egymás ellen versenyez-

nek, számos feladat igényel csapatmunkát. A csapatvezetést és 



 

a csapatjátékot ugyanúgy pontozni fogjuk, mint a szakácsmű-

vészetet. 

Újabb acélos nézés. Immár mindenki nyugtalannak lát-

szott, Cher kivételével. Zoe kedvelte a csapatmunkát, de in-

kább a főnök helyetteseként gondolt magára, semmint vezető-

ként. Megvan-e vajon a személyiségében az erő ahhoz, hogy 

tervet kovácsoljon, és betartassa azt a csapatával? 

– Most pedig átadom a szót Mike-nak. 

Tapsoltak, míg a nő leült. 

– Üdv, emberek – mondta Mike, aki az együtt elköltött 

vacsorájuk után öreg cimborának tetszett, segítőkész volt és 

cseppet sem fenyegető– Más főzőversenyekkel ellentétben 

önök még nem találkoztak a zsűrivel. 

– Ezzel nem mondtál újat – suttogta Cher felbátorodva a 

vacsora melle megivott több pohár bortól. 

– … ugyanis a meghallgatásokat mások bonyolítottak. 

– Az isten szerelmére! Ott voltunk! Tudjuk, hogy a fran-

cos zsűri „nem ért rá” – Cher az ujjaival mutatta az idézőjeleket 

– eljönni! – Sotto vocéja egyre kevésbé volt sotto. 

Mike csitító hangon mondta: 

– Holnap azonban találkozhatnak velük, és biztos vagyok 

benne, hogy mind izgatottan várják a pillanatot. 

– Bepisilek a boldogságtól – így Cher, már nem is pró-

bálta visszafogni magát. 

Zoe szégyenküszöbére nézve szerencse, hogy Mike be-

széde a továbbiakban nem nyújtott lehetőséget Chernek a köz-

bekotyogásra, és Zoe csak fél füllel figyelt oda. A többi ver-

senyzőn tűnődött, néhányukkal a kocsmában már elbeszélge-

tett, másokat csak messziről fixírozott. Ott volt az a vadóc fia-

talember az égnek meredő frizuraförmedvényével. Csevegés 



 

közben derült ki, hogy a neve Shadrach. Szenvedélyesen sze-

rette az ételeket, és illett rá a neve. Aztán az anyáskodó Muriel, 

aki könnyű szívvel szökött el a családjától, és „egyszerűen csak 

jó háziasszony”-nak titulálta magát, Zoe azonban erős riválist 

látott benne. 

Cher még a kocsmában odalibbent két fiatal sráchoz, akik 

szétvetett lábbal ültek, cipőjükkel a padlón dobolva, és szinte 

látszott rajtuk a tesztoszteron, akár az izzadt lovak párája. 

Ezeknek – Zoe tudta, hogy a nevük Dwaine és Daniel – mintha 

a homlokukra lenne tetoválva a „verseny” szó. Cher sűrűn do-

bálta nekik a haját, nyalogatta az ajkát, és mindkettejüknek 

bepillantást engedett a dekoltázsába. Ő nyilvánvalóan így kép-

zelte el a csapatépítést. És még be is jöhet neki, gondolta Zoe. 

De mi lesz, ha mind a kettő belezúg? Abból még csúnya hadd-

elhadd is kerekedhet, vérfürdővel. Cher most az első sorból 

olyan mozdulatokat tett a szemével, karjával, hajával, amivel 

azt üzente: „ide kuksizzatok”. 

Pontosan Zoe és Cher mögött egy eléggé komoly lány 

ült, akivel Zoe eddig még egyetlen szót se váltott. Pedig ő is 

potenciális győztes. Félénk volt, fakóbarna haját rút kis csattal 

fogta hátra, ám az elszántsága távolról is kitűnt. Beccának hív-

ták. Mellette két idősebb külsejű férfi, egyikük Bill nevű, és 

végül Shona, aki a vacsora alatt bevallotta Zoenak, hogy „tiszta 

ideg”. 

– Jól van, emberek – állt fel Miranda Marlyn újból velem 

már csak a verseny végen találkoznak majd. Ahogy Mike is 

mondta, holnap megismerkednek a zsűrivel, és az is kiderül, 

hogy mi lesz az első feladat. De hadd figyelmeztessem önöket, 

hogy a zsűrinkhez képest még Lord Sugar is csak játék mackó. 

Kemény fába vágták a fejszéjüket, és önöknek is keménynek 



 

kell lenniük ahhoz, hogy sikert arassanak. – Azzal kivonult a 

teremből, egy írótáblás fiatalemberrel a sarkában. Aki feltehe-

tően Miranda jobbkeze volt. 

Az emberek elkezdtek körbejárni, tereferéltek, próbálták 

felbecsülni az ellenfeleket, mintha csak most fogták volna fel. 

hogy hamarosan kezdetét veszi a verseny. Micsoda tömeg, 

gondolta Zoe, mivel a tíz versenyzőn kívül a tévések is szép 

számban képviseltették magukat. Valaki Zoe mögé lépett. 

– Eddig minden a várakozásnak megfelelően alakul, nem 

gondolja? Egyébként Alan vagyok. A vacsora alatt nem volt 

alkalmunk beszélgetni. 

Alan középmagas volt, enyhén napbarnított, dús haja 

őszbe vegyült. Ismerősnek tűnt, és Zoe azon töprengett, talál-

koztak-e már, vagy nem egy színészhez van-e szerencséje. 

– Zoe. – Belenyomta a kezét a férfi kinyújtott kezébe. –

 Ismerhetem magát valahonnan? Esetleg a tévéből? 

Alan félrebiccentette a fejet. 

– Meglehet. Évekig bérszínész voltam, de már abbahagy-

tam. Most a főzés érdekel. Ezért vagyok itt. 

– Mit remél a versenytől? – Zoe mindig kíváncsi volt 

másokra, de miután feltette a kérdést, azon tűnődött, hogy ez 

így túl direkt, ezért aztán megvallotta a saját motivációját. –

 Jómagam a pénzre hajtok, ellenben a szobatársam, Cher, az ott 

ő, a szép szőke, akitől azok a fiatalemberek úgy el vannak ra-

gadtatva, szóval, ő az ismertségre pályázik. – Elhallgatott. – Na 

és ön? 

Alan nem vette tőle zokon a kérdést. 

– Nekem mindkettő jól jönne: az ismertség is, meg a va-

gyon is. Egy folyóparti kocsmáról álmodom, ahol enni is lehet. 

Tudja, milyenre gondolok: odakint csónakok horgonyoznak, 



 

nyárias ételek, hűtött fehérbor, szemrevaló fiatalok platina hi-

telkártyával, akik azért jönnek, mert mindig az újonnan felka-

pott helyeket keresik. – Nevetett. – De a családosokat is várom. 

Hogy a nagyi összes unokájával egyen egy jót a nyugalmas 

környezetben. 

Zoe visszamosolygott rá. 

– Ez úgy hangzik, mintha már a reklámcédulákat is meg-

írta volna. 

– Elismerem, kissé előreszaladtam, de ha megnyerem a 

versenyt, azonnal megírom őket. És maga? 

– Én egy kis delikateszt képzeltem el magamnak, ahol 

előfőzött ételeket árulnék, hogy a vevők elvihető, de minőségi 

ételt kapjanak. 

– Hohó! Remek ötlet. Feltétlenül össze kell ismerkednie 

Gideon Irvinggel. Olívaolajat, olajbogyót, efféléket importál. 

Ezekre magának is szüksége lesz, ha delikateszt nyit. 

– Azt hittem, ő ételkritikus. 

– Az is, egyben egy nagyszabású együttműködés tagja, 

amely delikatesz jellegű ételféleségeket szerez be a világ min-

den tájáról. Az ételkritikusság csak a hobbija, az ételkülönle-

gesség a szenvedélye. 

– Honnét tudja mindezt? – Zoe egészen fel volt csigázva. 

– Az egyik unokatestvérem együtt volt vele valami bi-

zottságban. Állítólag úgy kellett kizsarolni belőle, hogy részt 

vegyen a zsűriben. 

– Komolyan? – Alan bólintott 

– Igen! Az unokatestvérem szerint azt mondta, nem haj-

landó unalmas kotyvalékokat enni, amiknek a receptje még a 

jegyrendszer alatt főzni tanuló nagymamától származik. 



 

– Jóságos ég! Az unokatestvére jelen volt, amikor ez el-

hangzott? – Könnyen lehet, hogy csak szóbeszéd. 

– Ühüm. A pasas közölte a bizottsággal, hogy kényszer 

hatására mondott igent. – Megráncolta a szemöldökét. –

 Szörnyen arrogáns alak. 

– Az – értett egyet Zoe. A saját bőrén tapasztalta. 

– És olykor kissé goromba. Nem állhatja a hülyéket.  

Zoe ezt is tudta már.  

– Ó. 

Alan bölcsen bólintott. 

– Szóval, jobb vele vigyázni. Lehet, hogy a barátnője, 

Cher ezúttal olyan férfit vesz célba, akinek nem tudja elcsavar-

ni a fejét. 

Zoe nevetett. 

– Ma igen, de tudja, milyenek a férfiak, mindig bedőlnek 

a hosszú combú szőkéknek. 

– Nem mind. – Alan nézése lehetett pusztán barátságos, 

de jelentőségteljes is. 

Zoe elgondolkozott a férfiról. Megnyerő, de őhozzá egy 

kicsit öreg. A következő gondolata Gideon Irving volt. Ő se 

sokkal fiatalabb Alannél, Zoe mégis kimondottan vonzónak 

találta. Még jó, hogy most figyelmeztették! Bár semmi újat 

nem tudott meg. Az ételbirodalmat leszámítva. 

Lassan mind szétszéledtek, egyesek a helybéli fogadók-

ba, a többiek az átalakított melléképületekbe. 

Újra a szállásukon Cher olyan hosszan pepecselt a fürdő-

szobában, hogy Zoe kénytelen volt az ágya mellett fogat mos-

ni, egy kinti csatornába köpködve. Reggel azonban, miután 

Zoe már önző tehénként könyvelte el a lakótársát, Cher szívé-

lyesen eldiskurált vele, és adott Zoenak egy hajfixálót, ami 



 

több tartást kölcsönzött rakoncátlan fürtjeinek. Nehéz eset ez a 

nő, állapította meg Zoe, miközben Cher a háta mögött állva 

nézegette őt a tükörben, és az utolsó lokniját is megigazította, 

hogy minden szál haja tökéletesen álljon. 

A találkozót a zsűrivel a ház melletti réten felállított 

nagysátorban tartották. Arra értek oda, hogy a többiek odabent 

a szállásukkal kapcsolatos élményeiket cserélik ki, és latolgat-

ják, hogy milyen lehet a zsűri. Szinte mindenki ideges volt. Az 

előző este felhőtlen bulira hasonlított. Most, a sátorban, a kissé 

hűvös reggelen már érezhető volt a versenyláz. 

– Tisztára, mint az iskola nagytermében vizsga előtt, 

nem? – súgta Zoe Chernek, ahogy a névkitűzőiket keresték. 

Cher kérdőn nézett rá. 

– Azt mondod? 

Zoe, aki kellőképpen higgadt embernek tartotta magát, 

lebilincselve állt Cher nyugalma előtt. A lány úgy viselkedett, 

mintha csak moziba készülne. 

– Gyere – mondta Cher. – Üljünk az első sorba. Hátul 

nem látszódnánk. 

Zoe azzal az érzéssel kullogott utána, hogy bőven van 

még idejük észrevetetni magukat. 

Ahogy a helyüket elfoglalva a zsűri érkezésére vártak, 

Zoe gyomra görcsbe rándult az ideges izgalomtól. Egyikükkel 

már találkozott, de persze erről senkinek sem tehet említést. 

Gideon talán észre se fogja venni A magabiztos, elragadó Cher 

az őt körülvevő feszültségtől teljesen háborítatlanul tanulmá-

nyozta manikűrözött körmeit, de nem talált rajtuk kivetnivalót. 



 

Mike jelent meg, hogy üdvözölj erőket. Megállt egy asz-

tal előtt, amelyet minden bizonnyal a zsűrinek készítettek oda. 

Zoe ettől még idegesebb lett. Ez már az, mindjárt elkezdődik a 

verseny. Cher nyugalma változatlan volt. Zoe észrevette, hogy 

a lábujjai is franciásan manikűrözöttek. Zoe, akit mar jó ideje 

cserbenhagyott a hidegvére, a hajat kezdte babrálni. Cher meg-

látta a szeme sarkából, és elkapta Zoe kezét, hogy ne csinálja. 

Senki sem teheti tönkre a művét, még akkor se, ha a saját fején 

viseli. 

– Oké, emberek. Ezt most még nem vesszük fel, de hadd 

ejtsek néhány szót a forgatásról. – Mike a hangosításról, vilá-

gosítókról, operatőrökről beszélt. – Nagyon hamar hozzá fog-

nak szokni a kamerákhoz, és ez jó, de kérem, ügyeljenek rá, 

hogy ne káromkodjanak. Most megismerkednek a zsűrivel, 

utána már mindent filmre veszünk. 

Zoe odapillantott a felszerelésükkel és csiptetős írótáb-

lákkal nyüzsgő tevések csapatára. Akár egy hangyasereg. Már 

majdnem elfelejtette, hogy itt a tévé, olyan erősen koncentrált a 

versenyre, arra, hogy a legtöbbet kell kihoznia magából. 

– Nagy tapsot a zsűrinek, emberek… – fejezte be Mike. 

Mindenki szolgaian tapsolt. 

Elsőként a nyájas televíziós séf, Fred Acaster lepett előre, 

akit egy világ kedvelt, mert a legegyszerűbb recepteket is türe-

lemmel magyarázta el Valamivel idősebbnek tűnt, mint képer-

nyőn keresztül, ám ez mit sem vont le a barátságos fellepésé-

ből. 

Zoenak feltűnt, hogy Cher kihúzza magát, és nagyon fi-

gyel. Meglehet, hogy valamiféle varázssugarat lőtt ki a férfira, 

mert az észrevette őt, és elmosolyodott. Zoe nem értette a do-



 

log mikéntjét, de Cher szinte sugárzott, pedig meg se moccant. 

Ez elképesztő volt! 

A második zsűritag nő volt, Anna Fortune. Főzőiskolát 

vezetett, és félelmetes hírben állt. Egy televíziós műsorban 

mesterszakácsok egy csapata iratkozott be hozzá tanulni, és a 

nő nem kímélte őket. Őt kell csak igazán meggyőzni! Cher 

azonban ügyet se vetett Annára. 

Gideon Irving következett. Zoe sárosan, ziláltan és izzad-

tan emlékezett rá. A haja most is kócos volt, de tiszta, akárcsak 

a póló a vászonzakója alatt. Ama bizalmas értesülés birtoká-

ban, hogy Gideon nem önszántából lett zsűritag, Zoe némiképp 

érthetőnek érezte a mogorvaságát. 

Cher a szó szoros értelmében ragyogott mellette. Zoe lát-

ta, hogy Gideon odapillant rá, de hogy mit gondol, azt már nem 

tudhatta. 

Azonnal megérezte, hogy a nő, Anna Fortune lesz az, aki 

gyepálni fogja majd a versenyzőket, Cher mégis a férfiakra 

összpontosított. Ebben volt ráció. Két férfi volt egyetlen nővel 

szemben, s ha valakinek sikerül mindkettejüket meghódítania, 

annak máris nyert ügye van. Zoe rá nem jellemző módon elbá-

tortalanodott. Egy dolog, ha az ember jól főz odahaza, vagy 

abban a kis kávézóban, ahol azelőtt szombatonként dolgozott. 

És egy másik dolog, hogy ezen a nyilvános (bár szerény) hely-

színen kell ezt bizonyítania – hogy ráadásul kamerák kereszttü-

zében, az már csak hab a tortán. 

A bemutatkozást követően Anna Fortune mindjárt a kö-

zepébe vágott. 

– Mondom az első feladatot. Átveszik két étterem irányí-

tását. Két csapatot fognak alkotni. Mindenkinek külön funkció-

ja lesz. Figyeljék a nevüket. . 



 

– Látszik, hogy iskolája van, nem? – mondta Cher, Zoe 

érzése szerint már megint hangosabban a kelleténél. 

Zoe felsóhajtott Hosszadalmas megbeszélés elé néznék. 

 

Harmadik fejezet 

Zoe egy csapatba került az egyik ifjú legénnyel –

 Dwaine-nel –, Muriellel, az idősebb asszonnyal, Alannel, az 

egykori színésszel, valamint Cherrel. Bili, Shona, Shadrach, 

Becca és Daniel egy másik éttermet kaptak a falu túlsó végé-

ben. 

Gideon Irving felelt Zoe csapatáért. Anna a másik csapat-

tal tartott, és egy kocsi állt készenlétben a zsűri ide-oda fuvaro-

zására. Miután Gideon átvette a kulcsokat a tulajdonostól (aki 

percekig idegesen toporgott, míg Gideon meg nem nyugtatta, 

hogy jó kezekben van az étterme, és nem fogja hagyni, hogy 

porig égessék), gyötrelmesen hosszú pillanatokig méregette 

őket, majd azt mondta: 

Rendben. Dwaine, maga a konyhafőnök. Muriel, maga a 

helyettese, Alan a szakács, Zoe a konyhai kisegítő és Cher a 

főpincér. Tisztában vannak a funkciójukkal? 



 

– Leültetem a vendégeket, és odaviszem nekik az étla-

pot? – mondta Cher. 

Gideon bólintott. 

– Azonkívül kapcsolatot tart a konyhával, irányítja a pin-

céreket – a tulajdonos nagyvonalúan átengedte nekünk a rendes 

személyzet néhány tagját –, továbbá elsimítja a felmerülő ne-

hézségeket. 

– Pofonegyszerű – mondta Cher olyan behízelgő hangon, 

hogy Zoe elszégyellte magát miatta. 

– Zoe? Világos, mi a teendője kunyhai Kisegítőként? 

Zoe olyan csúnyán nézett Gideonra, amennyire a merész-

sége engedte, vagyis nem nagyon. 

– Világos. Mosogatok. 

– Ennél azért többről van szó, és bár alantasnak tűnhet a 

feladata, bőven lesz rá alkalom, hogy megcsillantsa a képessé-

geit. – Szünetet tartott. – Időről időre ellenőrizni fogjuk magát 

amellett, hogy a napi felvételeket is átnézzük. Semmi sem ma-

rad rejtve, bármit csinál, sem a jó, sem a rossz. – Vetett egy 

pillantást Cherre, aki csábosán felkacagott, nem kis bosszúsá-

got okozva Zoenak. 

Amikor meggyőződött róla, hogy mindenki tudja, mit 

kell tennie, Gideon indulni készült. Zoera pillantott, és ráka-

csintott, ahogy elment mellette. Zoe elpirult, és remélte, hogy 

más nem vette észre. 

Az étterem nem meglepő módon közel esett Somerbyhez, 

és ízletes, bisztró jellegű ételeket kínált. A menü áttekintésekor 

Zoe lattá, hogy parmai sonkába tekert, buggyantott tojással 

tálalt spárga is szerepel rajta. Tudta, hogy ez senkinek nem 



 

jelenthet problémát, hát még ha az illető főzőversenyben vesz 

részt, mégis hallatlanul megkönnyebbült, hogy nem neki kell 

előállítania ezt a fogást. A könnyen elkészíthető ételek közül 

kétséget kizáróan a buggyantott tojás volt a legnehezebb. 

Dwaine csupa izgalom volt, hogy ő a főszakács, habár 

fitymálva nézegette az étlapot. Az volt a véleménye – márpedig 

szerette megosztani a gondolatait és érzéseit –, hogy mivel ha-

bok, mártások vagy puha héjú rák tempurabundában nem sze-

repelt a kínálatban, ez így nem is igazi kihívás. 

– A rohadt életbe! Nem hiszem el, hogy kurva kijevi 

csirkét kell gányolnom! – Tovább szitkozódott a kocsmába illő, 

népszerű és filléres fogások miatt, aztán ráeszmélt, hogy alig-

hanem rekordot döntött az egy percbe sűrített szitokszavaival, 

és a körülötte lévők arca nem éppen elismerésről árulkodik. 

Szerencse, hogy a kamerák ekkor még nem forogtak. – Séf 

vagyok – mondta magyarázatképpen. – Nem kínálhatok kész-

ételeket. 

– Nem messze onnét, ahol lakom, van egy látványkony-

hás étterem, sok fogást ott is előre elkészítenek – mondta Alan. 

– Máskülönben órákba telne, mire kiszolgálják az embert. 

Dwaine felmordult. 

– Na és a felszerelés? Hol a grillsütő? Vagy a sous vide? 

A vízfürdő? Én nem ehhez vagyok szokva! 

– Most majd hozzászoksz – mondta Zoe. – Egy olyan 

magasan képzett séf, mint te, bizonyára megbirkózik ezzel. –

 Közben szemügyre vette a mosogatógépet, és örült neki, hogy 

a kávéházi időszakban alaposan kiképezte magát. 

Mihelyt megbizonyosodott felőle, hogy a leghasznosabb 

eszköz a rendelkezésére áll és működik, körülnézett, hogy fel-

mérje a terepet, de nem volt sok látnivaló. 



 

Két masszív tűzhelyet leszámítva volt ott egy Bamix tí-

pusú turmixgép, egy kenyérpirító, egy karamellizáló pisztoly, 

külön mosogató kézmosáshoz, a falon egy jelmagyarázat a 

színkódos vágódeszkákhoz, továbbá, s ez némi nyugtalanságra 

adott okot, halálos fegyvernek beillő kések és bárdok lógtak 

egy üvegezett szekrényben. Zoe azon tűnődött, vajon zárva 

van-e. Az aznapi konyhafőnök vérmérsékletét tekintetbe véve 

remélte, hogy igen. 

Dwaine szentül hitte, hogy a tehetsége miatt esett rá a vá-

lasztás. Ez akár igaz is lehetett – Dwaine ugyanis remekelt a 

meghallgatáson de a többiek ezt nem tudhatták, és máris pus-

mogni kezdtek. 

Mindenkinek ugyanolyan fehér egyenruhát és szakács-

sapkát osztottak ki, Dwaine azonban elhozta a nagy kockás 

nadrágját, és szakácssapka helyett kendőt viselt a fején Marco 

Pierre White stílusában. Azután elővette a késeit. Ennyit a le-

zárt szekrényről, gondolta Zoe, ahogy összenéztek Muirellel. 

Dwaine kigöngyölte a tokot, akkora késeket fedve fel, 

amelyekkel kisebb fákat lehetne kivágni. Az egyiket előhúzta 

védőburkából. 

– Ezt nézzék meg! – mondta, és ijesztően suhogtatni 

kezdte a kést. – Éles, mint egy szamurájkard. A selymet is el-

nyisszantja… 

– Jaj, tegye már el – mondta Muriel. – Még kárt tesz va-

lakiben, valószínűleg saját magában, és akkor aztán lemondhat 

a főzésről. – Anyáskodó szavai célba találtak, és Dwaine né-

hány percre felhagyott a kérkedéssel. 

Hirtelen kínos, feszült csend támadt, aztán meghallották a 

„felvétel!”-t, és kezdődött az első megméretés. Zoe a csúnya 

szavak iménti özönéből kiindulva úgy érezte, sok dolga lesz 



 

majd a vágónak, de hát ez nem az ő gondja. Először megnézte, 

hol gyűjtik a piszkos edényeket, és hová kell majd tennie a 

tisztákat, aztán nekilátott a hagymaaprításnak. Jó ötletnek tűnt, 

hogy elfoglalja magát valamivel, míg a mosogatnivalóra vár. 

Gideon Irving lépett a konyhába. Olyanformán hordozta 

körül a tekintetét, ahogy az oroszlán szemeli ki a prédáját. Zoe 

volt az első áldozata, akit pedig mint a kézilány modern megfe-

lelőjét figyelemre se kellett volna méltatnia. Gideon félretolta 

Zoet, és felemelte a vágódeszkáját. 

– Hol a konyharuha? Ha nem tesz alá konyharuhát, a 

deszka csúszkálni fog! Azonnal tegyen alá valamit! 

– Nem maga a konyhafőnök – mondta Zoe, és leterítette 

a konyharuhát. Érezte, ahogy a kamera figyelő szeme rájuk 

szegeződik. 

– Attól még elég sok időt töltöttem professzionális kony-

hákban – felelte Gideon. – Most hadd nézzem a technikáját. 

Zoe mindeddig boldogan vágta a hagymát. Könnyezett 

tőle, de elviselte. Most fogta a kést, meg egy új hagymát. 

– Először is nagyobb kés kell hozzá – mondta a férfi. Ki-

pécézett egyet a késtartóból. – Ez jobb, van súlya. – Ellenőrizte 

a pengét a hüvelykujjával, és fenőacélt vett elő. Többször is 

végighúzta rajta a kést, mire elégedett lett az eredménnyel. 

Zoe elvette a kést, és le akarta vágni a hagyma végét. 

– Ne! – tiltakozott Gideon. – Azt hagyja rajta, különben 

kifolyik a nedve, és csak jobban könnyezik tőle. Most vágja 

ketté. – Megbökte Zoet, hogy álljon odébb, és kezébe vette a 

hagymát. – így, hogy ne vágja meg magát, ha megcsúszik a 

kés. Vagy két oldalról fogja – hidat képezett az ujjaival a 

hagyma fölött –, vagy nyomja rá az ujjhegyeit. – Ezt is meg-

mutatta. – Látja? Na, most maga. 



 

A ledorongolt, kameralázas Zoe néhány tétova vágómoz-

dulatot tett. 

– Jobb – mondta Gideon, és tanárként már nem is volt 

olyan agresszív. – Folytassa csak… 

Két perccel később Zoe már vérbeli profiként aprította a 

hagymát. Lehet, hogy Gideon goromba ember, de jó tanár. 

Gideon és a kamera továbbmozgott oda, ahol Alan éppen 

a tojást tette fel főni, Dwaine viszont meg mindig szánakozva 

nézte Zoet. 

– Nem tudom elhinni, hogy beneveztél erre a versenyre, 

mikor még hagymát se tudsz vágni. 

– Jaj, fogd már be – mondta Zoe nyugodtan. –Ugyanúgy 

átmentem az első rostán, ahogy te. 

– Lehet, de akkor is… 

– Hagyja őt beken! – csattant fel Muriel – Hisz remekül 

csinálja. Magával mi a helyzet? Kész van? 

Gideon, miután sasszemmel lecsapott rájuk, és majdnem 

mindenkit tanáccsal látott el, otthagyta őket, hogy dolgozzanak. 

A versenyzők magukra maradtak a tévésekkel. 

– Na, szóval. – Cher érkezett kezében kis papírral –

 Jöttek páran, és olyasmit ennének, ami ripsz-ropsz megvan. 

– Nem tudják elolvasni az étlapot? – dohogott Dwaine, 

aki eltökélte, hogy zsémbes konyhafőnököt fog játszani. 

– Már olvassuk is. Mi készül el a leggyorsabban? 

Csend honolt, mialatt mindenki átfutotta a menüt. Ebből 

semmi sem lesz kész gyorsan. Még a sebtében összedobható 

cassoulet-nak is kell pár perc, amíg felmelegszik. 

– Szendvics esetleg? – javasolta Muriel. 

– Valami meleget ennének – mondta Cher 

– Melegszendvics? – vetette fel Zoe. 



 

– Pompás – mondta Muriel. – Izzítsa be a pirítót, Alan. 

– Mégis ki itt a főnök? – harsogta Dwaine. –

 Melegszendvics nincs is azon a kurva étlapon! 

– Akkor mi van meg a leggyorsabban? –

 türelmetlenkedett Cher. 

– Nem tudom, de szendvicset biztos nem szolgálunk fel! 

– duzzogott Dwaine. 

– Pedig hamar megvan, és a való életben, ha boldogan 

távoznak, nagyobb eséllyel térnek vissza. – Muriel nem enge-

dett a negyvennyolcból. 

– De ha egyszer nincs szendvics az étlapon! – szajkózta 

Dwaine. – Nem ehetnek olyasmit, ami nincs az étlapon, csak 

mert gyorsan elkészül! 

– Mibe telik megcsinálni egy szendvicset? – mondta Zoe, 

aki úgy gondolta, ennyi idő alatt már szénné is égették volna. 

– Úgy tíz másodpercbe, ha nem civódásra fecsérelnénk 

az időt – mondta Muriel. 

– Én Dwaine-nel értek egyet – mondta Cher. – Nem en-

gedhetünk a vendégek szeszélyeinek. A rizottónak mennyi idő 

kell? 

Zoe beszédes pillantást váltott Muriellel. 

– Majd én megkérdem őket, hogy mit szeretnének –

 mondta Zoe. – A rizottónak rengeteg idő kell. 

Muriel bólintott. 

– Ti ketten meg ne felejtsétek el, hogy ez egy verseny. És 

a kuncsaftnak mindig igaza van. Mit gondol majd a zsűri, ha 

nem szolgáljuk ki a vendégeket? Kötelességünk kielégíteni az 

igényeiket. 



 

– Én nem azért vagyok itt, hogy kurva szendvicseket csi-

náljak! – Cher támogatásán felbuzdulva Dwaine nem fékezte 

többé a nyelvét. 

– Akkor majd mi megcsináljuk – mondta Zoe. –

 Murielnek igaza van. Az emberek azért jönnek ide, hogy ha-

rapjanak valamit, itt ez a konyha, ki fogjuk őket szolgálni! 

Menj és közöld velük, Cher! 

Cher összefonta a karját, és megrázta aranyhaját. 

Kezdett elvadulni a helyzet. Az első feladatuknál máris 

egymás torkának estek. Ennyit a csapatmunkáról. Zoe felsóhaj-

tott, lehúzta a fejéről az utált szakácssapkát, és bevonult az 

étterembe. 

A család – szülők és két ifjú tinédzser – csak állt ott zor-

donan. Zoe szeles mosollyal üdvözölte őket. 

– Szép jó napot! Nagyon sajnálom, hogy megvárakoztat-

tuk önöket Melegszendvicset tudnék ajánlani. Foglaljanak he-

lyet! Hozhatok valami italt? Kávét? Teát, forró csokoládét? 

A család felengedett, és asztalhoz telepedtek. Zoe ellen-

őrizte a kávégépet a bárban, és megkönnyebbült, hogy tökéle-

tesen működik. Hamar kibontott pár csomag ropogóst, kiszórta 

tálkába, és az asztalra tette. Aztán visszament a konyhába. 

– Jól van, emberek! Munkára! 



 

Negyedik fejezet 

Kilenc óra volt, a versenyzők az egyik pajtában zsúfolód-

tak össze Somerbyben, a sebeiket nyalogatták és borozgattak. 

Hevenyészett bár fogadta őket itt, mintha a láthatatlan erők 

megérezték volna, hogy szükségük lesz rá a kimerítő nap után. 

Hatan voltak: a többi három versenyző a faluban szállt meg, és 

már hazament lefeküdni. 

Természetesen mindnyájan tudták, hogy egyikük ki fog 

esni. Verseny van; minden egyes feladat után távozik majd 

valaki. De mert mindkét csapat megkínlódott a feladatával, 

erről a szempontról valahogy megfeledkeztek. Dwaine meg 

szépen kihullott. 

Zoe úgy vélte, hogy a csapata katasztrofálisan teljesített. 

Végül ő és Muriel csinált mindent. Dwaine túl sokáig vacakolt 

az ételek tornyocskákba rendezésével, a tányérok fölé gör-

nyedve apró miafenéket rakosgatott gyanús külsejű, barna pa-

cákra, míg ehetetlenre nem hűlt az egész. 

A tetejébe még ízetlen is volt a műve. Kiderült, hogy a 

televízióból tanult főzni, és soha nem kóstolt meg semmit. Sze-

rinte az étel akkor jó, ha jól néz ki, és ez lett a veszte. Nem volt 

hajlandó kompromisszumokat kötni. És mindennek dacára vé-

gig megőrizte a magabiztosságát. 

Anna Fortune nagyjából félidőben érkezett. Szemügyre 

vette a konyhát, ahol Muriel és Zoe futószalagon gyártotta az 

omlettet (sült krumplival és salátával tálalva), és zajos szimato-

lás kíséretében távozott. 

Zoe és Muriel néhány pillanatig riadtan néztek egymásra, 

aztán tovább szorgoskodtak. Alan a salátát készítette, Muriel az 



 

omlettet, és Zoe volt a lóti-futi. Ki-be szaladgált a konyha és az 

étterem között, és gondoskodott róla, hogy mindenki elégedett 

legyen. Cher a poharakat fényesítette, és felszolgálta a bort. 

Dwaine duzzogott. 

Záráskor Zoe egy sötét alakot pillantott meg farkas mód-

jára kisurranni. Gideon volt az. Különös, állapították meg vé-

gül konyhatakarítás közben, hogy a kezdeti idegesség után –

 bár a stáb minden mozdulatukat figyelemmel követte – nem 

volt olyan érzékük, hogy valaki nézi őket. Ám a zsűri mintegy 

az égből tekintett le rájuk, és minden lépésüket feljegyezte. 

Szegény Dwaine, túl nagy fába vágta a fejszéjét –

 mondta most Zoe, és továbbadta a borosüveget a balján ülő 

Alannek. 

– Ő nem csapatjátékos – mondta Alan. 

– Hát, nem – értett egyet Muriel vehemensen. 

– Ő volt a leggyengébb láncszem, mennie kellett –

 mondta Cher. 

Muriel és Zoe összenéztek. Cher is elég gyengécske lánc-

szem volt, ő mégis bent maradt. Zoe eltűnődött, vajon Muriel is 

azon spekulál-e, hogy ezúttal a szépsége mentette meg Chert, s 

hogy vajon mindig így lesz-e. 

– Van ötletük, hogy mi lehet a következő megméretés? –

 kérdezte Bill, a hatvanas éveiben járó egykori építész, aki a 

másik csapatba került. 

– Remélem, valami egyéni feladat – mondta Becca, akit a 

szófukarsága ellenére Zoe már a kezdet kezdeten komoly ve-

télytársként azonosított. – Nekem egyedül jobban megy. 

– Pedig ma is kitett magáért – mondta Bili. – Istenit fő-

zött. 



 

– Mit gondolnak, fog még változni a csapatok összeállí-

tása? – kérdezte Zoe. Az járt a fejében, hogy bármikor szívesen 

lecserélné Chert Billre. 

Cher remekül értett hozzá, hogy úgy tegyen, mint aki 

csinál valamit, ha éppen őt veszi a kamera, vagy ha jelen volt 

valamelyik zsűritag, de egyébként nem sok vizet zavart. 

– Szerintem variálni fognak a csapatokkal – mondta Mu-

riel, és ásított. – Azt hiszem, megyek lefeküdni. Az állóképes-

ségem már nem a régi. 

– Nekem se – visszhangozta Bill. – Úgyhogy elkísérem. 

Az egyik istállóban lakik, ugye? Jómagam a disznóólban. 

Mindannyian egyetértettek, hogy fáradtak, és berekesz-

tették a bulit. Cher és Zoe elindultak az átalakított tehénistálló, 

a szállásuk felé. 

– Ha párokban leszünk, én veled akarok lenni –

 lelkendezett Cher. Ha korábban csak egy kicsit is barátságo-

sabb lett volna, Zoe ezt talán bóknak veszi, így azonban hátsó 

szándékot sejtett Cher buzgalma mögött. Nem is fogtak mellé 

az ösztönei. – Szerintem jól mutatunk együtt. Az alacsonysá-

god meg a barnaságod kiemeli a szépségemet. 

– Vagyis úgy gondolod, hogy még szebben mutatsz mel-

lettem, mert sudárabb vagy és szőke? – Zoenak megerősítésre 

volt szüksége, hogy helyes a gyanúja. 

– Ühüm. Ne vedd sértésnek. Te se vagy csúnya, csak… –

 Szünetet tartott. – Csak nem olyan szép, mint én. 

– Értem – mondta Zoe, és egyszerre azt érezte, minél ke-

vesebb közük van egymáshoz, annál jobb. 

– Azt hiszem, felmegyek a házba, és hozok egy kis tejet a 

reggelihez. Kifogytunk belőle. 

– Pompás. Viszlát később. 



 

– És próbálj végezni a fürdőszobában, mire megjövök. 

Somerby konyhája üres volt, és kész csatatér. Az asztalon 

egy óriási lakoma maradványai, és minden tengernyi felületet 

serpenyők, zsíros tepsik, koszos poharak borítottak el. A mo-

sogatóban is edények áztak. Zoe, akinek jártányi ereje alig volt, 

a hűtőhöz ballagott, és próbálta figyelmen kívül hagyni a ren-

detlenséget. Aztán eszébe jutott a várandós Fenella, akinek 

nyilván alapos oka volt rá, hogy a mosogatást itt hagyva ment 

el lefeküdni. Rémes lenne, ha ez a kép fogadná reggel. 

– Csak ne volnék ilyen jótét lélek! – mondta Zoe fenn-

hangon, miközben elkezdte letakarítani az asztalt, és bepakolt a 

mosogatógépbe. – Fognom kéne a tejet, és visszamenni az 

ágyamba, hogy jól kialudjam magam a holnapi kihívás előtt. 

De nem hallgatott magára. Mintha robotpilóta üzem 

módba kapcsolt volna: mivel az egész napot mosogatással töl-

tötte, nem bírt leállni. 

Éppen végzett, megtömte a mosogatógépét, amennyire 

tudta, amikor egy hangot hallott a háta mögül. 

– Mit csinál maga itt? 

Zoe megfordult, remélte, hogy Rupert az, de pontosan 

tudta, hogy ezt hiába reméli. 

– Ezt én is kérdezhetném! – mondta, csak megkésve ju-

tott az eszébe, hogy jobban tenné, ha inkább megpróbálna be-

vágódni. 

– Itt felejtettem a jegyzeteimet, és holnap szükségem lesz 

rájuk. Odafent vagyunk, még folyik a megbeszélés. 

Gideon az egyik széken pihenő irattáskára mutatott. 

– Hát maga? 

– Tejért jöttem a reggeli teához. Fen megengedte. 

– És Fen a mosogatógépben tartja a tejet? 



 

Talán a fáradtság miatt, Zoe azon kapta magát, hogy mo-

solyog. 

– Hát hogyne, mint mindenki. 

Zoe most rendesen megnézte Gideont, aki ugyancsak fá-

radtnak tűnt. Sűrű volt a nap, s bár a zsűrinek könnyebb volt a 

dolga, nyilvánvalóan komolyan vették a feladatukat. A férfinak 

válaszképpen önkéntelenül is felfelé görbült a szája. 

– Itt voltam, amikor Fen elment lefeküdni. Maga csinált 

rendet, ugye? 

Zoe nem tudta, szabad-e segítenie Fenellának vagy sem. 

– Lehetséges… 

Gideon bólintott. 

– Ez a nap egy agymosás volt magának. Ha szennyes 

edényt lát, máris kényszeresen mosogatni kezd. 

Zoe megráncolta a homlokát. 

– Lehet, hogy igaza van. – Bekukkantott a mosogató alá, 

megtalálta a tablettákat, és elindította a mosogatógépet. – Na, 

hol az a tej? 

– Vad ötletnek tűnhet, de javaslom, hogy a hűtőben nézze 

meg. 

Zoe rá se bagózott, de ahogy kezében a tejesüveggel 

megpördült, meglátta Gideont ásítani: széttárta a karját, és jól-

esőn morgott. Zoet egy medvére emlékeztette, ámbátor megle-

hetősen csábos példányra. Gideon álmosan mosolygott. 

– Tudja, hirtelen megkívántam a forró csokoládét. Meny-

nyi tej van a hűtőben? 

Zoe újból belenézett. 

– Rengeteg – Aztán hallotta a saját hangját: –

 Elkészítsem magának? – Erről a buzgómócsingságról tényleg 



 

le kellene szoknia. Gideon még azt hiszi, hogy le akarja kenye-

rezni. 

A férfi egy fejrázással megmentette Zoet önmagától. 

– Maga csak üljön le. Profi vagyok. 

– Forró csokiban? Hisz maga ételkritikus és vállalkozó! –

 Valódi mexikói csokoládé és tejszín nélkül úgysem jut semmi-

re. 

– Az még nem jelenti azt, hogy ne tudnék mesés kakaót 

főzni. Leülni! 

Zoe kihúzott egy széket és leült, miközben győzködte 

magát, hogy Gideon igazából nem is úgy beszél vele, mint egy 

kutyával, csupán azért erősködik, hogy őt megkímélje, ami rá 

is fért. És ha a férfi tényleg tud kakaót csinálni, annál jobb. 

Igaz, hogy a kakaó kevergetése és forralása valamivel 

több időt vett igénybe annál, amennyit Zoe szükségesnek ítélt. 

de mikor Gideon letette elé a forrón gőzölgő bögrét, az illat 

mennyei volt. 

– Keksz – közölte a férfi. 

– Abban a dobozban – mutatta Zoe. – Fen azt mondta, 

csak a vendégek fogyaszthatnak belőle. Vagyis én igen, maga 

nem. 

Gideon feltúrta a dobozt, és kivett belőle egy csomag 

Digestive-et, – Másfajta is van, ha gondolja, de szerintem ez 

megy legjobban a forró csokoládéhoz. 

Zoe kuncogott. 

– Mi olyan vicces? – akarta tudni a férfi 

A felháborodásával csak még inkább megnevettet te 

Zoet. 



 

– Bocsásson meg. Csak olyan… hogy is mondjam, kony-

hafőnökös – még ha maga nem is az –, hogy egy bizonyos kek-

szet javasol a forró csokihoz. 

Gideon figyelmeztetésnek beillő pillantást vetett rá. 

– Ha már benevezett egy főzőversenyre, illene komo-

lyabban vennie a dolgot. 

De Zoeról lepergett az intelem. 

– Egy főzőversenyen való részvétel még nem jelenti, 

hogy az embernek meg kell játszania magát! – Szünetet tartott. 

– Nincs igazam? 

– Ha komolyan veszi a szerepét, az még nem megjátszás. 

– Kihúzott egy másik széket, és leült, kezét a kakaós bögréjére 

kulcsolva. 

– Kivéve az ön esetében! – Zoe provokáló pillantást ve-

tett felé. 

– Ne villogtassa rám a szemét. Itt én vagyok a szakértő! 

Maga csak egy egyszerű versenyző. 

Zoe belekortyolt a forró csokoládéjába, és sóhajtott. 

– Sokat szöszölt vele, és jó nagy rumlit hagyott, de el kell 

ismernem, ez mennyei. 

– Meg vagyok hatva. 

– Ó, ne legyen. Az én véleményem fabatkát sem ér. El-

végre csak „egyszerű versenyző” vagyok. 

Gideon most már szívből nevetett. 

– Maga aztán nem nagyon igyekszik, hogy elbűvölje a 

zsűrit. Az a lány, aki a mai megméretésnél a főpincér volt ma-

guknál, na, ő bezzeg tudja, mitől döglik a légy. 

– Döglött légy egy főzőversenyen? 

Gideon finoman ingatta a fejét. 

– Ez nem valami vicces, tudja. 



 

– Tudom. De én komolyan veszem a versenyt. és ha azért 

nem nyerek, mert nem flörtöltem a zsűrivel, hát sebaj. Az ér-

demeimmel akarom kivívni a győzelmet. 

A férfi hosszasan nézett rá, majd így szólt: 

– Én nem sokat tudok az érdemeiről, egyelőre, hanem a 

zsűrivel való flörtölést nem is csinálja rosszul. 

Zoe elképedt. 

– Ugye nem hiszi, hogy flörtöltem magával? Hisz csak 

vicceltem! 

– Akkor ezt megbeszéltük. Feloldozom magát a flörtölés 

bűne alól. 

Habár lehet, hogy egy picikét mégiscsak flörtöltem, gon-

dolta Zoe. Gideon ezt váltotta ki belőle, és Zoe titkon nagyon is 

élvezte. Somerby barátságos, meghitt konyhájában a férfi már 

nem is tűnt olyan ijesztőnek De azért nem árt az óvatosság. 

– Helyes! Méltányosan akarok győzni. 

– Nagyon dicséretes – Gideon szünetet tartott. – Na és 

miért akar nyerni? 

Zoe örült neki, hogy biztonságosabb vizekre eveznek. Jól 

átgondolta. 

– Azért akarok nyerni, mert szeretek enni és főzni. Felad-

tam a korábbi munkámat, és nagyon kellene az a fődíj. –

 Búbánatos pillantást vetett a férfira. – Nem a pénzt hajhászom, 

csak szeretnék nyitni egy delikateszt. A nyereményből megte-

hetném. 

– Tiszta sor. 

Gideon túlontúl sokatmondóan nézett rá, ezért Zoe úgy 

döntött, feltesz neki egy kérdést. 

– Na és maga? Van valami dédelgetett álma? Vagy min-

dent elért már, amit akart? 



 

A férfi felnevetett. 

– Távolról sem! És igen, van egy vágyálmom. 

– Micsoda? 

– Egy szépségkirálynő-választás jelöltjének érzem ma-

gam, mikor kimondom, de szeretnék tenni valamit az evéskul-

túra fejlesztéséért. Örömmel csatlakoznék Jamie Oliver harcá-

hoz. – Beszéd közben a kakaója maradékát kavargatta elmé-

lyült kifejezéssel az arcán. Látszott, hogy ez a szívügye. 

– És miért nem teszi? Hisz nincs miért szégyenkeznie. 

– Még nem dolgoztam ki az ötletet. Nagyszabásúnak kell 

lennie, de meg fogom csinálni. Majd egy szép napon. 

– Ez óriási célkitűzés. Sokkal különb az én kis delikate-

szemnél. – Zoet nagy elégedettséggel töltötte el, hogy a férfi-

nak vannak eszményei. Ettől csak még jobban kedvelte. 

– Nem lehetünk mindnyájan világmegváltók, és egy jó 

delikatesz is remek dolog. 

Zoe bólogatott. 

– Nekem mondja? Tele vagyok elképzelésekkel… –

 Hirtelen ásított egyet. 

– Hékás, jobb, ha lefekszik. Szüksége van az alvásra. 

Még meg kell nyernie egy versenyt. 

– Egyszerre szörnyű bűntudatom lett. 

– Miért? – értetlenkedett Gideon. 

– Mert megosztottam magával a céljaimat. Most majd ki-

vételezni fog velem. 

Gideon nevetett. 

– Biztosíthatom, hogy megvesztegethetetlen vagyok. Egy 

napon talán mindenképp megcsinálja azt a delikateszt, még ha 

nem nyer is. 



 

– Talán. Na mindegy… – Habozott, nem akaródzott el-

mennie, pedig tudta, hogy ideje már. 

– Szerintem ha amúgy istenigazában nekidurálja magát, 

el fogja érni, amit akar. – Ezek szerint azt hitte, hogy Zoe této-

vázásának az önbizalomhiány az oka. 

– Igaza lehet – Zoe furcsamód úgy érezte, Gideonnal 

bármiről szabadon beszélhet: fesztelenebbül viselkedett a társa-

ságában, mint a korban hozzá közelebb álló, az övéhez hasonló 

hátterű férfiakkal. A konyha légköre is hozzátett a bizalmas 

hangulathoz. 

Meglehet, hogy Gideon is így érzett, ugyanis ahelyett, 

hogy visszament volna az emeletre (a többiek biztos nem értik, 

hová tűnhetett), egyszer csak azt kérdezte: 

– Na és hogy érzi magát itt? 

– Ez csak a második éjszaka, de Fen és Rupert nagyon 

vendégszeretők. Az ő kedvükért csináltam rendet; olyan kedve-

sek voltak velem. 

– Akkor azt hiszem, bekéredzkedem hozzájuk. 

– Hogyhogy? Nem elég kényelmes a szállodája? 

– De, biztosan. Csak épp herótom van a szállodáktól. Túl 

sokat vagyok távol, és szívesebben laknék magánházban. 

Zoe Fenellára gondolt, akinek így is túl sok a dolga. 

– Hát, erről inkább mondjon le. 

Gideon meglepődve kérdezte: 

– Miért? 

– Semmi közöm hozzá, persze, de Fen állapotos. Az ön 

itt tartózkodása csak még több terhet rakna rá. 

– Igazán? 



 

– Hát persze! A reggeli elkészítésen kívül a szoba tiszta-

ságáról is neki kéne gondoskodnia – mindez csak púp lenne 

Fen határa. 

Gideon beható fürkészésnek vetette alá. 

– Nagyon a védelmébe vette. 

– Nem, illetve talán mégis. Sajnálom őt, hogy a nyakán 

van ez a sok ember, mikor mindjárt jön a baba. 

Gideon eltöprengett. 

– Na jó, ha megígérem, hogy nem várom el, sőt kifejezet-

ten elhárítom a különleges bánásmódot, de még a reggelit is, 

ezenkívül takarítok magam után, és nem járok haza későn és 

tök részegen, akkor szabad megkérdeznem, hogy akad-e a 

számomra egy fölös ágyuk? Végül is a televíziótársaság fizetne 

nekik érte. 

Zoe grimaszt vágott. 

– Nem az én dolgom… 

– De nem ám. 

– Amennyiben tartja magát az említett feltételekhez… 

– Hú, de hivatalos – ugratta a férfi. 

– Kérdezze csak meg tőlük, hogy maradhat-e. 

Gideon felállt, és elvette Zoe üres bögréjét. 

– Majd azt mondom, hogy a házi rottweilerüktől már 

megkaptam az engedélyt. 

– Jaj, ne! – Zoe egyszerre elkomolyodott. –

 Megbántódnának, vagy egyenesen dühbe gurulnának. Azt nem 

szeretném. 

– Rendben, akkor ez maradjon a mi titkunk. 

– Zoe felállt, és fogta a tejet. Gideon odalépett hozzá. 

– Jó éjt. – Úgy festett, mintha meg akarná puszilni, és 

meg is teszi, ha rendes körülmények között találkoztak volna. 



 

Zoe feltekintett rá, próbált kigondolni valami frappáns 

szöveget, amivel lezárhatná a beszélgetést, de semmi nem ju-

tott eszébe, így aztán fogta a tejet, sarkon fordult és távozott. 

Nagy megkönnyebbülésére alva találta Chert, amikor 

visszaért. Megúszta a kérdezősködést, hogy a tehenet kellett-e 

megfejnie, mert olyan sokáig tartott, amíg meghozta azt a tejet. 

Reggelre ki kell majd fundálnia valami jó mentséget. Cher rop-

pant gyanakvó természet. Mintha a spanyol inkvizícióval élne 

egy fedél alatt az ember, pedig nem csinált semmi rosszat. 

Végtére is nincs benne a szabályokban, hogy ne ihatna meg 

egy forró csokoládét az egyik zsűritaggal. Vagy mégis létezik 

ilyen szabály? 

Ötödik fejezet 

– Nincs joghurt, se piros gyümölcs, se kenyér – mondta 

Cher másnap reggel a hűtő gyomrát tanulmányozva. 

– Ó – Zoe nem tudott egyebet hozzáfűzni. 

– Kimehetek kenyérért. 

– Amilyen sokáig az este el voltál azért a tejért, azalatt 

akár össze is dobhattál volna egy veknivel. 



 

Zoe felsóhajtott. Chernek igaza van. Akármilyen mentsé-

get talált ki, hogy miért késett a tejjel, Cher nem vette be, s ez 

igazán nem meglepő. 

– Tudod az utat – mondta Cher –, úgyhogy szaladj át, és 

hozz egy kis kenyeret. 

Újfent lenyelt egy dühödt riposztot, és sürgősen elhagyta 

a tehénistállót. Ez a nő egyszerűen szörnyű! A szállásuk szinte 

tele volt Cherrel, Zoe boldogan távozott, és több különböző 

okból mágnesként vonzotta Somerby. Átvágott az udvaron, s a 

hátsó ajtón át a konyhába lépett. 

Fenella már ott volt. Felszerelkezve a saját kérdéseivel. 

– Te tetted rendbe a konyhát tegnap este? 

– Bocsáss… meg, én csak… 

– Az ég szerelmére! – Fenella közelebb lépdelt, és meg-

ölelte Zoet. – Nem dorgálásnak szántam! Én képtelen lettem 

volna megbirkózni vele, Rupert nemkülönben. Azt mondta, 

reggel majd megcsinálja, de én előbb keltem. – Megsimogatta 

a pocakját. – Nem alszom valami jól, és az este mintha a tündé-

rek tanácsa ülésezett volna! Minden fényárban úszott. 

– Úgy megsajnáltalak. Annyi minden nehezedik rád, és a 

te állapotodban. 

– Angyal vagy. Szívből remélem, hogy te nyersz. –

 Fenella felnyitott egy jókora kenyérládát, és kivett belőle egy 

veknit. – Ezért jöttél? A többieknek a takarítók viszik a kenye-

ret, tejet, de a ti szállásotok olyan közel esik a házhoz, hogy az 

én feladatom lenne a kiszolgálás – magyarázta Fenella bocsá-

natkérően. – Csakhogy mióta kigömbölyödtem, valahogy nem 

jutok hozzá. 

– Szívesen átjövök, és ez istenien néz ki 



 

– Van egy szuper sütödénk. A vendégeinknek csakis a 

legjobbat. 

Zoenak erről eszébe jutott egy másik esetleges vendég, és 

majdnem figyelmeztette Fenellát, hogy alkalom adtán készen 

álljon egy kifogással Aztán ráeszmélt, hogy nem mondhat 

semmit, különben Fenella még töprengeni kezd, vajon honnét 

tud ő arról, hogy Gideon ki akar jelentkezni a szállodájából. 

Néhány percig elcsevegtek erről-arról, aztán Fenella így 

szólt: 

– Egyet azonban nem értek. Amikor a tejért jöttél, nem 

ittál netán egy forró csokoládét? 

Zoe hamar átgondolta. 

– De ittam. Remélem, nem baj. 

– Dehogy baj! Amit csak akarsz' Ha este beugranak hoz-

zánk a tündérek, az ember ne tagadja meg tőlük a forró csokit. 

– Na, jól van. Én megyek, mielőtt Cher kenyér helyett a 

saját karját falja fel. Nem mintha zsíros falat lenne. 

Fenella kuncogott. 

– Az a nő az életben nem fog normál méretűre hízni. 

Zoe megrázta a fejét. 

– Hát, nem. – Felnyalábolta a veknit. – Szia! 

– Szia! – búcsúzott tőle Fenella. – És nem szükséges el-

mondanod, miért volt két bögre a szárítón. 

Fenella nyilvánvalóan égett a kíváncsiságtól, de Zoe csak 

megrántotta a vállát. 

– Tudod, milyenek ezek a tündérek! – és eliszkolt, mie-

lőtt Fenella további kérdéseknek vethetné alá. 

Az viszont tetszett neki, hogy Gideon elmosogatta a bög-

réket. Lehet, hogy a férfi mégis tartani fogja a szavát, és nem 

okoz gondot Fenellának. 



 

– Jól van, emberek! – intett csendre mindenkit Mike. 

Egy nagysátorban gyűltek össze, melynek falai finoman 

hullámzottak a hűs májusi szélben. Az időjárás ismét változé-

konyra fordult. 

– A mai feladat! – Fel kellett emelnie a hangját, hogy 

hallani lehessen, és mindenki rá figyeljen. – Két napig fog tar-

tani, és az a lényeg, hogy csak helyi termékeket használhatnak. 

Cher a kamerákat keresve hátrafordult, és egyet se látott, 

illetőleg mind ki volt kapcsolva. A többiek Mike-ra koncentrál-

tak. Most, hogy már túlestek az első próbatételen, nagyobb volt 

köztük az összhang. 

– Először is beszerzik, ami kell – fejtegette Mike a papír-

jába nézve. – Kapnak egy listát a helyi termelőkről, kapnak 

pénzt, és csapatokban kocsival fogják odaszállítani magukat. 

Így biztosítjuk, hogy ne hagyják el a területet. Akinek van ko-

csija, kérem, adja le a kocsikulcsát. A csalások elkerülése vé-

gett. 

– Na és utána? – kérdezte Bili. – Mihez kezdjünk a helyi 

hozzávalókkal? 

– Önálló munkával előállítanak egy remekbe szabott há-

romfogásos menüt. Nem sajnáljuk maguktól a pénzt, így az 

árakkal nem kell törődniük, az egyetlen korlátozó tényező, 

hogy mindennek helyi eredetűnek kell lennie. 

– Mi a helyzet például az olajbogyóval? – kérdezte 

Shadrach, a fanatikus szakács, aki máris pánikba akart esni. 

Daniel helyeslően bólogatott. – Vagy a sóval és a borssal? 

– Épp most akartam rátérni – mondta Mike. – Listába 

szedtük azokat a tételeket, amelyek kivételt képeznek a „helyi 

szabály” alól. Mint az olaj, a só vagy a bors. Mindjárt kiosztom 

a termelők listáját és a szabályokat arról, hogy mit is értünk a 



 

„helyi' kifejezés alatt. Kapnak egy órát, amíg kitalálják, hogy 

mit akarnak főzni, aztán érkeznek az autók, és elviszik önöket 

oda, ahova menni akarnak. Az útvonal-koordinációhoz ajánla-

tos volna, ha megtöltenék a járműveket. A termelőknél filmez-

ni fogunk. 

Zoe csupa izgalom volt. Ez a kihívás éppen neki való. 

– Szerintem ez klassz lesz – mondta Chernek, aki törté-

netesen a közelben lézengett. 

– Mi? A helyi ételek? Ez olyan izgalmas? Kötve hiszem. 

Mit lehet egyáltalán kapni errefelé? Pár sárgarépát meg öreg 

marhahúst. 

Zoe nyugtalanul nézett körbe, hátha egy kicsit is helyi il-

letőségű egyén meghallotta a sértést, és zokon vette. Vissza-

bandukolt a szállásra, útközben a termelők listáját olvasgatva. 

Problémás lesz kiválasztani a hozzávalókat a gazdag kínálat-

ból. Kissé meglepődött, hogy Cher nem követi, de persze nem 

bánta. 

Egy órával később az elmaradhatatlan jegyzetfüzettel és 

hátizsákkal felszerelkezve Zoe visszaballagott a ház frontjához. 

Taxiflotta parkolt az épület előtt, Fenella a lépcsőn állt telefon-

nal a kezében, és feszültnek tűnt. 

– Mi a helyzet? – kérdezte Zoe. 

– Szerintem kevés lesz a taxi – mondta Fenella. – Miért 

is nem hallgattak rám a tévések, akkor megmondtam volna, 

melyik céget vegyék igénybe. 

– Hát , ez mindenesetre nem a te problémád – mondta 

Zoe. Ő úgy látta, épp elég kocsi sorakozott fel. Az emberek 

már kezdtek is beszállni. 

Mike lépett oda hozzá. 

– Á, Zoe! Tudtam, hogy valaki még hiányzik! 



 

– Pontosan érkeztem – mondta ő bosszúsan. 

Mike az órájára nézett. 

– Csakugyan, de nincs elég autó… 

– Mondtam én! – sóhajtott Fenella, perverz gyönyörű-

séggel. 

– … mindenkinek összébb kellett húzódnia, hármasával 

szorongnak hátul. Szerintem a taxiszolgáltató nem számolt 

vele, hogy a tévések is jönnek. 

Fenella a fejét rázta, inkább bánatában, mintsem dühé-

ben. 

– A baj az, hogy magának már nem jutott hely, Zoe –

 mondta Mike, és látszott rajta, hogy mérges. 

– Micsoda? – Zoe egyszerre úgy érezte, hogy rá senki 

sem tart igényt. – Fogadni merek, hogy Chernek nem kell hátul 

nyomorognia. Fogadni merek, hogy neki nem akadt semmiféle 

kényelmetlensége. 

Mike mafla képet vágott. 

– Valóban elhúzta a csíkot, és csak ketten ültek a kocsi-

ban az egyik operatőrrel. 

– Hogy engedhette ezt! – méltatlankodott Fenella. – Ez 

nem fair! 

– Tudom – értett egyet Mike –, de én tényleg azt hittem, 

hogy bőven lesz hely mindenkinek, és nem vagyok elég jó erő-

ben ahhoz, hogy végignyargaljak a behajtón, és egy mozgó 

kocsi elé vessem magam. De megoldjuk. Zoe teljesen egyedül 

megy majd, ha az első taxi visszajött Biztos nem kell sokáig 

várnia. 

– Vérlázító! – mondta Fenella, karon fogta Zoet, és hát-

ravezette a konyhába. – És mindez nem történik meg, ha hagy-

ják, hogy én javasoljak nekik megbízható helyi embereket. 



 

Gideon volt a konyhában, Ruperttel társalgott, és amint 

Zoe megpillantotta a férfit, megpróbált hátraarcot csinálni. Úgy 

látszik, nem menekülhet előle. Kis utazótáska pihent a konyha 

egyik sarkában, amiből Zoe feltételezte, hogy Gideon megkap-

ta a jóváhagyást, és Somerbyben maradhat. Azon kapta magát, 

hogy felderíti a gondolat. 

– Nem kell elfutnia, csak mert itt vagyok – mondta 

Gideon. – Nem harapok. Illetve csak úgy havonta egyszer, teli-

holdkor. 

Rupert nevetett. 

– Szegény Zoenak nem jutott taxi, mert nem küldtek elég 

kocsit: – magyarázta Fenella 

– Te sejtetted, hogy így lesz, nem igaz, szívem? – mondta 

Rupert. – Zoe, igyon egy kávét kárpótlásul Az imént lett kész. 

Ez a legkevesebb, amivel tartozunk, hisz olyan sokat segített. 

Fenella riadt pillantást vetett Zoera, de Rupert megnyug-

tatta. 

– Semmi ok az aggodalomra, lányok – mondta Rupert 

kedélyesen. –- Biztos, hogy nem ellenkezik a szabályokkal, 

hogy Zoe besegítsen a mosogatásba. 

– Jaj, persze hogy nem – mondta Fenella. – Ülj le, hozok 

egy kis kekszet. 

– Most lépéshátrányba került, ugye? – kérdezte szána-

kozva Rupert, és egy bögre istenien illatozó kávét nyújtott Zoe 

felé. 

– Azt hiszem. 

– A többiek előbb érnek oda a termelőkhöz – mondta 

Gideon. – És több idejük lesz kigondolni a menüt. 

– Na igen, azt én már kitaláltam, de így nem megyek vele 

semmire. – Hálásan kortyolgatta a kávéját, és úgy döntött, 



 

hagyja, hogy Somerby konyhájának meghittsége elcsitítsa há-

borgó indulatait. 

Vessünk csak egy pillantást arra a termelői listára –

 mondta Rupert a kezét nyújtva. Zoe előhalászta a papírt a far-

zsebéből. – Hm – folytatta Rupert a listát nézve. – Lehagytak 

pár jó helyet. Minket miért nem kérdeztek meg, hogy kiknél 

vásárolunk? Ezt elég félnótásan intézték. Sokkal többet kellett 

volna konzultálniuk velünk. 

– Ki maradt le? – kérdezte Fenella borsmentateát kor-

tyolgatva. 

– Nos, kezdjük a Rose házaspárral. Igaz, hogy elsősorban 

almabort termelnek, de van kiváló sertéshúsuk is – mondta 

Rupert. – Susan és Rob sincs rajta. Ők egy kicsi, de tökéletesen 

szervezett tejgazdaságot vezetnek… 

– És ezt minden alkalommal el is mondják – mondta 

Fenella. – Hogy maradhattak le a listáról? 

– Valami londoni irodista nem találta őket a szaknévsor-

ban – mondta Gideon. – Mi tarthatna vissza bennünket attól, 

hogy odamenjünk? – Ránézett Zoera, aki érezte, hogy elvörö-

södik. 

– Menjünk? Én nem mehetek, csak hivatalos járművel, le 

kellett adnunk a kocsikulcsainkat, hogy ne sérüljenek a „helyi 

jellegre” vonatkozó szabályok. 

– Ezek a helyek gyalogszerrel is megközelíthetők –

 mondta Rupert. – Sokkal inkább megfelelnek a „helyi” kitétel-

nek, mint a listán feltűntetett termelők némelyike. – Még min-

dig fitymálóan nézegette a listát. 

– Majd én elviszem Zoet – mondta Gideon. – Úgyis sze-

retnem megnézni ezeket a gazdaságokat. 



 

– De nem szabályellenes? – kérdezte Zoe, aki titokban 

nagy kedvet érzett rá, hogy Gideon társaságában felfedezőútra 

induljon. – Ez már bratyizásnak minősül. 

– Zsűritag vagyok, nem ellenség – mondta Gideon, és át-

hatóan nézte a nőt. 

– Az ugyanaz – mondta Zoe halkan. – Vagy nem? 

– Mi nem szólunk róla senkinek – mondta Fenella –, és 

az ő hibájuk, hogy nem küldtek elég kocsit. Hátrányba kerül-

nél, ha nem mész el Gideonnal. 

Gideon ránézett. 

– Az ember azt hinné, el akar engem távolítani az útból. 

– Hogy találta ki? – nevetett Fenella. – Bármelyik pilla-

natban megérkezhetnek a szobafestők pont a maga hálószobá-

jába. Viharsebesen kell elkészülnünk a nászutas lakosztállyal! 

Gideon a szemöldökét ráncolta. 

– Ó. Remélem, nem hátráltatom a munkát az itt-

tartózkodásommal. 

– Ugyan, dehogy – mondta Fenella. – Majd körbefestik. 

Ha nem bánja. 

– Részemről rendben – mosolygott Gideon. Végtére is 

Fenella és Rupert szívességet tesz neki. 

Fenella Zoehoz fordult: 

Most pedig fejezd be a kávédat, és menjetek, és hozz ne-

kem sonkát. Mindjárt felhívom őket, hogy mire lenne szüksé-

günk. Egy kevés bacon is kéne… 



 

Hatodik fejezet 

Zoe az izgalom és az idegesség keverékével szállt be 

Gideon autójába. Amikor együtt kakaóztak, úgy érezte, szeret-

né őt közelebbről megismerni, most mégis sokként élte meg, 

hogy hirtelen ilyen közelségbe kerültek. Tisztában volt vele, 

hogy vonzódik a férfihoz – tetszett neki Gideon de csak akkor 

értette meg, mennyire, amikor a férfi karja centiméterekre volt 

az övétől. Nagyon remélte, hogy ez nem zavarja majd össze 

túlzottan. Ritkán találta ily módon vonzónak az embereket, s 

ettől kissé kótyagos lett. 

– Útbaigazították? – kérdezte Gideon. 

Zoe gondolatban megrázta magát, és működésre bírta az 

agyát. 

– Igen. Elég egyszerűnek látszik. – Rupert térképet raj-

zolt neki, azt tanulmányozta most. – Hová menjünk elsőnek? 

Sertéstelep vagy tejgazdaság? – Eltökélt szándéka volt, hogy 

vérbeli profi benyomását keltse. Az is volt. Általában. 

– Melyik van közelebb? 

– A tejgazdaság, de nem volna jó, ha megromlanának a 

dolgok a kocsiban, mialatt a disznókat szemrevételezzük. Ser-

téstelep? 

Gideon rövid töprengés után bólintott. 

– Rendben, azt teszem, amit mond, csak el ne kevered-

jünk. 

Ahogy Zoe kezdett felengedni, és már élvezte a férfi tár-

saságát, kedve támadt a heccelődéshez. 

– Már elnézést, de ön volt az, aki rossz útra tévedt, és a 

visszakanyarodásnál az árokba csúszott! 



 

– Látta a visszapillantó tükörben, hogy a férfi az égre 

emeli a tekintetét. 

– Tudtam, hogy még emlékeztetni fog rá. 

Zoe mosolygott. Valamiféle cinkosság bújt meg a férfi 

beszédmódjában, mintha ők ketten egy csapat lennének – vagy 

kalandtúrázni induló szerelmespár. Zoe úgy találta, hogy na-

gyon is ínyére van a gondolat, aztán megdorgálta magát. Hisz 

nem alkotnak csapatot, a férfi zsűritag egy versenyben, amelyet 

– kis szerencsével – milliók néznek majd a tévében, ő pedig 

versenyző. 

Amúgy is őrültség Gideonról fantáziálnia. A férfi soha 

nem nézne rá úgy, kivéve talán, ha kikapcsolódásra vágyik, és 

nincs jobb alternatívája. Nem kimondottan jóképű, viszont ta-

gadhatatlanul szexis külseje azt sejtetteti, hogy akármelyik nőt 

megkaphatná. Még ha Zoe akarná is ezt a férfit – és igazat 

szólva így volt –, bolond lenne, ha átengedné magát az érzései-

nek. Uralkodnia kell rajtuk. Nem teheti kockára a versenyesé-

lyeit. Modern fiatal nőként tervei vannak, amiket nem fog fel-

áldozni azért, mert egy még oly csábos férfi elcsavarta a fejét. 

– Azt hiszem, ez lesz az – mondta Zoe, ahogy közeledtek 

egy kanyarhoz, melyet félig elfedett a túlnőtt sövény. A vidék 

tobzódott a májusi zöld üdeségben. Zoe remekül érezte magát.  

– Rupert szerint eléggé el van dugva a jelzés, de a vén 

tölgyfánál kell keresni. 

– Nem tudtam, hogy a valóságban is létezik ilyesmi, de 

vettem az adást. – Alacsonyabb sebességre váltott, és bekanya-

rodott. A kocsi simának aligha nevezhető földútfélén döröm-

bölt tovább. – De ha zsákutcába irányít minket, akkor magának 

kell kivinnie innen. 

– Mint mindig – vetett rá provokatív pillantást a nő. 



 

Gideon válaszpillantásából az derült ki, hogy nincs hoz-

zászokva a provokációkhoz. Zoe eltökélte, hogy olyan gyakran 

csinálja majd, amilyen gyakran csak lehet. Természetesen 

Gideon érdekében. Zoe arra is rájött, hogy imád flörtölni. 

Útjukat gyümölcsöskertek szegélyezték, a fák árnyéká-

ban fekete disznók röfögtek – az idilli képtől Zoe sóhajtozni 

kezdett a vidéki élet után. A város, ahol a verseny kezdetéig 

lakott, s ahol a szülei éltek, nem volt éppen metropolis, őt még-

is lenyűgözte a hamisítatlan vidéki környezet. 

– Azok ott feltehetően boralmafák – mondta ki fennhan-

gon, hogy leplezze sóhaját. – Az almák megízesítik az állat 

húsát. 

Gideon nevetett. 

– Hacsak nem falnak túl sokat belőle, mert akkor berúg-

nak. 

– A disznók is be tudnak rúgni? – kérdezte Zoe. 

– De még mennyire. Habár abban már nem vagyok biz-

tos, hogy ismerik-e a másnaposságot. 

A gondolat felpiszkálta Zoe fantáziáját. 

– Képzelje csak el, ahogy vödrökben oldják fel nekik az 

Alka-Seltzert, hogy magukhoz térjenek. 

– Amit apró disznóböffentések követnek – mondta 

Gideon. – Aranyos lenne. 

Zoe lopva ránézett, miközben leparkoltak; egy férfi, aki 

aranyosnak találja a disznókat – nem is rossz. Nem mintha ed-

dig baja lett volna Gideonnal… Már-már azt kívánta, bár ne 

mondana többé olyasmit a férfi, amitől ő csak még jobban ked-

veli.  

Gideon kiszállt a kocsiból. Sehol egy lelek. 



 

– Nincs itt valahol egy üzletük? – kérdezte Zoetól. –

 Vagy valami csengő? 

– Becsöngetünk a bejárati ajtón, és reménykedünk, hogy 

meghallanak minket. – Zoe sóhajtott. – Nincs túl sok tapaszta-

latom a gazdaságokkal, de úgy képzelem, hogy szinte soha 

nincsenek otthon. Mindenki odakint van, mert mindig akad 

valami tennivaló. 

Szerencsére nem kellett sokat várakozniuk, élvezték a 

napsütést, és a bejárati ajtót körbefogó virágágyakat szemlél-

ték, amikor egy hangot hallottak. 

– Segíthetek? 

Harmincas nő jelent meg ingben és gumicsizmába tűrt 

farmernadrágban. Haját szalag fogta hátra, és nem volt kismin-

kelve. Széles mosolya minden további cicomát fölöslegessé 

tett. 

– Elnézésüket kérem, épp a kicsiket etettem – a malaco-

kat. 

– Ó, láthatnánk őket? – kérdezte Zoe. 

– Az ember ne babusgassa azt, amit talán meg fog enni –

 mondta Gideon, ahogy követte a két nőt a „kicsikhez”. 

– Nem is őket fogom megenni – mondta Zoe. 

– Pusztán annyit mondtam... 

Az elöl haladó nő felsóhajtott 

– Úgy beszél, mint a férjem. Egyébként Jess Rose va-

gyok. Magukat küldte Fen és Rupert? Telefonon szóltak ne-

kem, hogy útban vannak ide. Meg is érkeztünk. 

Az akolban egy átlagos családi autó méreteivel bíró kocát 

pillantottak meg tizenkét kismalaccal. Tizenkét selymes apró-

sággal. 

– Istenem, hogy milyen édesek! – lelkendezett Zoe.  



 

Gideon felvonta a szemöldökét, de a nő látta rajta, hogy ő 

is édesnek találja őket. 

– Bizony azok – bólintott Jess. – Mégis megesszük őket. 

Biztosítjuk nekik a legmegfelelőbb, legtermészetesebb életet, 

aztán meghalnak. 

– El is nevezik őket? – Zoe majdnemhogy suttogott. 

Jess a fejét rázta. 

– A malacokat nem, csak az emséket. 

Zoe eltépte a tekintetét az izgő-mozgó, szuszogó teremt-

ményektől, amelyek labradorkölykökre emlékeztették.  

– Elég ebből! Küldetésben vagyunk. Azon kívül, hogy 

vinnénk ezt-azt Fennek, szép sertéshúst keresek egy főzőver-

senyre. 

Jess szélesen mosolygott. 

– Jöjjön velem. Tudom, mi kell magának! 

Követték Jesst egy fészerbe. Fél tucat húsdarab lógott a 

mennyezetről. 

– A hasa aljából való – mondta Jess. – Ez az én saját ké-

szítésű császárszalonnám! 

Gideon és Zoe tekintete találkozott. 

– Fen tudott erről? – kérdezte Zoe. 

– Nem! Először tesztelni akartam, hogy beválik-e. Be-

vált. 

– Muszáj lesz vennem belőle! – mondta Zoe. 

– Hogy fogja felhasználni? – kérdezte Gideon. 

– Nem tudom! És ha tudnám, se mondanám meg! –

 mondta Zoe, és csak félig volt tudatában, hogy ez milyen os-

tobán hangzott. – Sokba kerül? 



 

Úgy hajtottak el a farmról, hogy számos csomag pihent a 

hátsó ülésen. – Úgy örülök a császárhúsnak – mondta Zoe. –

 Ilyenje senki másnak nem lesz! 

– Nagyon speciális módon kell majd elkészítenie –

 mondta Gideon. – A jó hozzávalók még csak a kezdet. 

– Ej, ne legyen már ilyen földhözragadt. Most menjünk a 

sajtosokhoz. Ám ekkor eszébe villant valami az anyja egyik 

hetvenes évekbeli szakácskönyvéből. 

Még több tekergőzés, kanyargás a kisebb-nagyobb vidéki 

ösvényekén, utakon, és megérkeztek a következő célállomásra. 

Zoe nagyon vígan volt. Gideon remek társaságnak bizonyult, és 

csodás kora nyári napjuk volt. Minden rendjén volt a világgal –

 legalábbis Zoe szemében. 

Leparkoltak egy újabb festői tanyaház mögött, átvágták 

az udvaron, elhaladtak néhány tehén mellett, amelyeknek fura 

fehér csíkok húzódtak a farukon, majd megnyomták a remé-

nyeik szerinti jó csengőt. Pár perccel később, miközben már 

azon tűnődtek, hogy talán rossz ajtónál próbálkoztak, csinos nő 

nyitott nekik ajtót derűs mosollyal. 

– Fen ideszólt telefonon, hogy jönnek – mondta. – Isten 

hozta magukat! Susan vagyok. Fen azt mondta, hogy mindent 

mutassak meg, ne csak a sajtokat és a tejszínt, de kezdjük az-

zal. Erre jöjjenek. 

Zoe ihletetten indult el Susan és Gideon nyomában. En-

nek az asszonynak biztosan szép áruja van, csupa olyasmi, 

amihez a többiek nem juthatnak hozzá, s ő ezzel máris némi 

előnyre tesz szert. Noha tisztában volt vele, hogy jó szakács, 

gyanította, hogy vannak a versenyben nála jobbak is. Eddig 

nemigen volt lehetőségük. hogy villogjanak. Tehát kénytelen 

lesz valahogy előnyt kovácsolni magának a győzelemhez. 



 

– Megnézik, hol készítjük a termékeinket? Vagy men-

jünk egyenest az üzletbe? 

Gideon az órájára nézett. 

– Hát, kicsit elidőztünk. 

– Malacnézőben voltunk, és bacont, sertéshúst vettünk –

 mondta Zoe. – Na meg almabort. 

Susan nevetett. 

– Akkor már tudom is, merre jártak. Ha nincs idejük egy 

alapos felfedezőútra – amire egyébként nekem sincs időm –, 

akkor jöjjenek, és nézzék meg az üzletet. – Mutatta az utat egy 

kisebb épület felé, és kinyitotta az ajtót. – Azelőtt tehénistálló 

volt. 

– Nahát, pillanatnyilag én is abban lakom – mondta Zoe. 

– Rupert és Fen rendkívül találékonyak, nemde? Nézze-

nek körül. Majdnem minden, amit itt látnak, vagy nálunk, vagy 

a szomszédos gazdaságban készült. 

A főfogást Zoe már eldöntötte, az előételre is volt ötlete, 

így most már csak a desszertet kellett kitalálnia. Valami erede-

tit akart készíteni, vagyis idénygyümölcsök kizárva. 

Gideon odébb ballagott, hogy vessen egy pillantást a 

sajtkészítés üzleti oldalára, ezzel megszabadítva gátlást okozó 

jelenlététől az árukínálatot vizsgálgató Zoet. Vajon szabályel-

lenes ez a közös kiruccanás? A papíron semmi nem szerepelt 

arról, hogy ne lehetne más termelőket keresni az egyik zsűritag 

kíséretében. Csak az a bökkenő, hogy Zoe így nem lesz rajta a 

felvételeken. 

– Van valami konkrét elképzelése? – kérdezte Susan, mi-

után Zoe bejárta a boltot anélkül, hogy bármit kiválasztott vol-

na. 



 

– Az a baj, hogy nem tudom, mit is keresek, kivéve, hogy 

hozzávalókat egy eredeti és természetesen helyi jellegű desz-

szerthez. 

– Gyönyörű az eper. 

– Tudom, de szerintem mindenki epret vagy málnát fog 

használni. – Megfogott egy csupor mézet. 

– Jim bátya méze igazi különlegesség. 

– Mindenképpen veszek belőle. Imádom a mézet. 

– Akárcsak én! És pazarul megy a sajthoz. 

– Ez felkeltette Zoe érdeklődését. 

– Tényleg? 

– Igen! Hadd mutassam meg. 

Susan kinyitott egy hűtőszekrényt, és elővett egy kis saj-

tot meg egy csupor mézet. Kevés mézet kent a sajtra. 

– Tessék, kóstolja meg. Nem egészen gloucester sajt, 

mert mi kijjebb vagyunk, mint ahol azt a fajtát előállítják, de a 

módszer azonos. 

Zoe bekapta a mézes sajtfalatot. Amíg ő rágott, Susan így 

folytatta: 

– Egy barátom csinálja, akit egy sajtkészítő tanfolyamon 

ismertem meg, és nekem ez az egyik kedvencem. Mi 

„Littlechurch ízé”- nek hívjuk. Ragaszkodunk a gloucesteri 

szarvasmarhához, ugyanis igen ritka fajta. 

Susan visszabújt a jégszekrénybe. 

– Ez pedig már a mi sajtunk, kicsit a brie-re emlékeztet. 

– Az milyen mézzel? – kérdezte Zoe lázas izgalommal. 

Susan elmosolyodott. 

– Próbálja ki: 

Zoe pár pillanatig mukkanni se bírt. 

– Mennyei! Ebből is vennem kell! 



 

– Nincs költségkeret? 

– De van, csak roppant nagyvonalú. – Rágott, és tovább 

töprengett. – Nekem mégis valami savasabb kéne, egy gyü-

mölcsféle, csak ne piros legyen. 

– Muszáj friss gyümölcsnek lennie? 

– Nem feltétlenül. 

Susan a polcok fele intett. 

– Akkor szemlélje meg a befőtteket. 

– Kökényszilva? Az meg mifene? Sose találkoztam még 

vele – mondta Zoe pillanatokkal később. 

– Egy vadszilvaféle. Bokron nő, tavaly töméntelen volt 

belőle. Édesanyám szokta befőzni. 

Zoe kézbe vette az üveget, és alaposan megnézte a pará-

nyi, opálos színű gyümölcsöt. – Ebből biztosan veszek. Tej-

színt is készít? 

– Természetesen! Az egész megyében nem talál az 

enyémnél különbet. 

Vásárolgattak még egy darabig, többnyire termelői bol-

tokban, aztán visszatértek Somerbybe. Zoe megkönnyebbült, 

hogy senkivel sem akadtak össze útközben. Nem mintha bármi 

törvénybe ütközőt követett volna el, de továbbra is úgy érezte, 

hogy valószínűleg nem volt helyes ilyen sok időt eltölteni az 

egyik zsűritaggal. Örvendezett a szerzeményeinek, s bár 

Gideon mindvégig vele volt, a férfi nem tudhatta pontosan, 

hogy mit fog főzni. Zoe azon kapta magát, hogy elsősorban 

Gideont akarja meglepni. Fenella és Rupert teával készült az 

egész társaságnak, és Zoe alig várta már a krémes teát, amit 

végre nem neki kell elkészítenie. 

Gideon a ház elé parkolt, és Zoe kiszállt. Abban a szent 

pillanatban Cher bukkant elő a ház mellől. Ennek a lánynak 



 

hibátlanul működik a hatodik érzéke, gondolta Zoe bűntudato-

san. 

– Á, szia. Nem tudtuk elképzelni, hol lehetsz. Ezek sze-

rint találtál magadnak sofőrt. 

Gideon ekkor szállt ki a kocsiból, rosszalló szemmerege-

tésre késztetve Chert. 

– Aha! Már értem! – Cher elragadóan vihorászott. – Nem 

szabályellenes a zsűrivel cimborálni? 

– Szabályellenes megfosztani a versenyzőket a lehetőség-

től, hogy beszerezzék a hozzávalóikat – mondta Gideon hig-

gadtan. 

– Ezt tettem volna? – Cher maga volt az ártatlanság. 

– Egyedül foglalta le az egyik taxit, így Zoenak már nem 

maradt hely – magyarázta a férfi. 

– Puff neki! Bocs! Úgy láttam, hogy egy csomó kocsi 

van – Talmi bűnbánatának az is a részét képezte, hogy a mű-

szempillája alól pillogott Gideonra, és mosolygott. 

– Sebaj, mindent beszereztem, amire szükségem lesz –

 mondta Zoe. 

Egyetlen másodpercre úgy érezte, inkább kibírná hozzá-

valók nélkül, mint hogy végig kelljen néznie, ahogy Cher 

Gideonnal flörtöl, de aztán elhessegette a gondolatot. Hiszen ez 

nevetséges. Gideon immunisnak látszott Cher csábításaival 

szemben, és ő, Zoe amúgy sem tart igényt a férfira. 

Miután gondosan megjelölt ételcsomagjaikat leadták 

megőrzésre a másnapi viadalig, és elfogyasztottak egy bőséges 

lakomát, mindenki visszabandukolt a szállására. Vacsora előtt 

maradt még egy kis szabad idejük. 

Cher beállt a zuhany alá, mialatt Zoe átvitte Fenellának a 

bevásárlást, aztán Zoe bekapcsolta a laptopját, míg arra várt, 



 

hogy Cher elkészüljön. Receptet keresett. Már majdnem meg-

volt, amit akart, amikor Cher megjelent törülközőbe csavarva, 

és átkukkantott a másik nő válla fölött, vízcseppet hullajtva a 

billentyűzetre. Zoe bezárta az oldalt, és kikapcsolta a laptopot. 

– De nagyon titkolod, hogy mit fogsz főzni – mondta 

Cher. 

– Azt mondod? Te mit készítesz? – kérdezte Zoe 

– Nem mondom meg! Hacsak te is el nem mondod. Vég-

ső soron, legalább ne ugyanazt készítsük. 

Zoenak nem volt a vérében az effajta játszadozás, de 

kezdett beletanulni. 

– Rendben – mondta vidáman. – Ebben van ráció. Előbb 

te. 

Cher arca alig észrevehetően megkeményedett, ahogy öl-

tözködött. Úgy tűnt, nem zavarja, hogy Zoe előtt teszi, bár az ő 

testén persze nem volt mit rejtegetni. 

– Inkább te. – Közben már a tükör előtt tollászkodott. 

– Jól van. Szóval, azt találtam ki, hogy anyám egyik sza-

kácskönyvéből főzök valamit. Egy fánkfélét. 

– Cher fintorgott. 

– Az szörnyen hizlal! 

– Üsse kő. Nem nekünk kell megenni. Na és te? 

– Ó, én még nem döntöttem. Több gondolkodási időre 

van szükségem. 

Zoe először tiltakozni készült, de az igazság az, hogy ő 

maga sem véste még kőbe a teljes menüt. Az olajban sült ége-

tett tészta szerencsére csupán egy volt ötletei tarsolyából. 



 

A minibusz elvitte a társaságot a falubeli kocsmába, de 

csak néhányan szándékoztak hosszan maradni. Cher hamar 

távozott, egy helybélivel fuvaroztatta haza magát, akit a kocs-

mában ismert meg, és bízott benne annyira, hogy beüljön a 

kocsijába. Zoe alig húsz perccel később érkezett meg a szállá-

sukra, és zárva találta az ajtót. 

Ilyen nincs – mondta Zoe, miután már percek óta haszta-

lan verte az ajtót. Végiggörgette a telefonja névjegyzékét abban 

a halovány reményben, hogy ha megvan neki Cher száma, ak-

kor felhívja, hogy szíveskedjen ajtót nyitni. – Cher! – kiáltott. –

 Én vagyok, Zoe. Nem létezik, hogy máris elaludtál! Eressz be! 

Nem jött válasz. Oly nagy volt a csend, hogy Zoe kezdte 

azt gondolni, senki sincs odabent. Pár pillanatig azon aggódott, 

hogy hátha Chert elrabolta az idegen, aki felajánlotta neki, 

hogy elviszi. De a fickót mindenki ismerte a kocsmában, és 

folyton a feleségéről meg a gyerekeiről beszélt. 

Zoe ennek ellenére több forgatókönyvet is elképzelt, 

amelyekben Chert bestiálisán meggyilkolják, mígnem észrevett 

a lépcsőn egy hajcsatot. Szinte biztos volt benne, hogy amikor 

elindultak, még nem látta, és ez meggyőzte róla, hogy Cher 

mégiscsak odabent van. 

Újból bekiabált az ajtón, de nem kapott választ, aztán 

körbejárta az épületet, hátha talál egy ablakot vagy valamit, 

ahol bemászhat. Semmi, bár az egyik repedésen keresztül meg-

pillantotta Cher táskáját. Ezek szerint nem gyilkolták meg –

 egyelőre! 

Nem akarta felverni a többi versenyzőt, és egyébként sem 

tehettek volna érte semmit. Az egyetlen megoldás, hogy a ház-

ban biztos van pótkulcs. Felgyalogolt, de nagyon pipa volt. 



 

Jócskán elmúlt tíz, és tudta, hogy Fenella korán fekszik le. 

Azért Rupert talán még ébren lesz. 

A hátsó ajtóhoz közeledve elhagyta a derűlátás. Az alsó 

szint teljes sötétségbe borult. Odafent az emeleten látott ugyan 

valamicske fényt, de a földszint, ahol a konyha is volt, elhagya-

tottnak tűnt. Habár tudta, hogy nincs értelme, megpróbálta ki-

nyitni a hátsó ajtót. Természetesen zárva volt. 

– Ezt a hülyeséget! – mondta Zoe, és azzal az elhatáro-

zással masírozott vissza a tehénistállóhoz. hogy ezúttal felveri 

Chert. 

Addig ütötte az ajtót, hogy már fájt az ökle. Semmi vá-

lasz. Arra jutott, hogy kénytelen lesz kaviccsal dobálni 

Somerby egyetlen világos ablakát, hogy felköltse Rupertet. 

Enyhe emelkedő vezetett a ház frontjához. Zoe ideges dühtől 

fűtve, sietősen felkaptatott. Mihez kezdjen, ha nem jut be a 

szállásra? Valahol aludnia kell! 

Mihelyt némiképp kifulladva megérkezett a bejárati ajtó-

hoz, egy kocsi fordult be az udvarba. Zoe óriási megkönnyeb-

bülést érzett. Itt van végre a segítség. Még inkább megnyugo-

dott, amikor látta, hogy Gideon az. Lehet, hogy a férfi bolond-

nak vagy ügyefogyottnak fogja gondolni, amiért képtelen be-

jutni a saját kuckójába, de Gideont legalább már ismeri. 

– Mit művel maga itt? – kérdezte a férfi. – Most főzte 

meg a holnapi menüt, vagy találkája van? 

– Egyik sem! Az a nyavalyás szobatársam kizárt, és mu-

száj bejutnom a házba másik kulcsért. – Szünetet tartott. –

 Biztos van pótkulcs. 

– Nekem nincs kulcsom semmihez, de tudom, hol tartják 

a hátsó ajtóét. Kerüljünk körbe. 



 

Zoe kezdett megnyugodni. Nemsokára ágyba bújhat. és 

reggel megfojtja Chert. 

A kulcs egy vaskos, öreg ajtó tetején volt, mely a pincébe 

vezetett, és Gideon hamarosan már ki is nyitotta a hátsó ajtót. 

A folyosón a konyha felé lépdelve Zoe megvakarta a fejét, és 

azt vette észre, hogy izzad. 

– Istenem, megveszek egy csésze teáért! – mondta két-

ségbeesetten, ahogy beléptek a konyhába. Feltette a vizet. 

Vészhelyzet volt, és olyankor mindig jót tesz a tea. A verítéke-

zés dacára eléggé fázott is. – Maga nem kér? Aztán megkeres-

sük azt a kulcsot. 

– Egy tea jólesne. – Gideon kihúzta az egyik széket, és a 

hosszú asztalhoz telepedett. 

Meghitt csendben kortyolgatták a teájukat. Zoe nyugod-

tabbnak érezte magát, ugyanis meg volt győződve, hogy a fo-

lyosón találnak majd egy kulcsszekrényt, és az összes kulcs 

precízen fel lesz címkézve. Mindent jobb színben látott most, 

hogy akadt egy segítsége. 

– Megtalálták a kulcsszekrényt, de sajnos a „Tehénistál-

ló” alatt nem lógott kulcs. 

– Nem tudom elhinni, hogy nem tartanak pótkulcsot –

 dünnyögte Zoe egy reményvesztett sóhaj kíséretében. 

– Most mitévő legyek? 

– Hát, először is visszamegyünk a tehénistállóhoz, és 

megbizonyosodunk, hogy az ajtó tényleg zárva van. –s nem 

csak beragadt. Aztán megpróbáljuk felébreszteni Chert. 

– Nekem se ment! – Zoe a csuklóját dörzsölgette, ahogy 

eszébe jutott, mennyire fájt, amikor az ajtót ütlegelte. 

– És ha ezzel a tervvel csődöt mondunk, marad a B terv. 

– És mi lenne az? – kérdezte Zoe a férfi után ügetve. 



 

– Ha kitaláltam, majd elmondom. 

Zoe furcsa módon megkönnyebbült, amikor Gideon sem 

tudott bejutni a tehénistállóba. Hihetetlenül ostobának érezte 

volna magát, ha az ajtó könnyedén kitárul, mert egész végig 

nyitva volt. 

– Akkor jöhet a B terv – mondta Zoe. 

Gideon lágyan nevetett. 

– Lenne egy ötletem, de nem fog tetszeni magának. 

– Ha része a tervnek, hogy alhatok az éjjel, akkor imádni 

fogom – mondta Zoe ásítva. 

– Alhatna az én szobámban, ami egyébként jó nagy –

 mondta a férfi. 

– Pompás. Azt hiszem, én mar egy rácson is el tudnék 

aludni. 

– Csakhogy egyetlen ágy van, Az is jó nagy. 

Zoe elhallgatott. Már majdnem a hátsó ajtónál voltak. 

– Ugye csak viccel? 

– Nem. 

– Nem hiszem el, hogy nincs egy másik szoba, ahol meg-

alhatnék – mondta Zoe. – Hatalmas ez a ház. 

– De renoválás alatt van, több szobát is most festenek, és 

ami mindent eldönt, nincsenek ágyak. 

– Ah – így Zoe. – Nekem pedig ágy kell. 

– Akkor vissza a B tervhez. Az alakítás alatt álló nászutas 

lakosztályt kaptam. Ma voltak a festők. Akkora az ágy, mint 

egy teniszpálya, nyilván arra az esetre, ha a nászéjszaka balul 

sülne el. 

– Na jó. 



 

– Nem fogok széken aludni – jelentette ki a férfi. –

 Egyrészt holnap mindketten dolgozunk, és szükségünk van a 

kiadós alvásra, másfelől nincs is szék. 

– Hogyan? Mire teszi akkor a ruháit? 

– Az öltözködőasztalnál van egy zsámoly. – Nyitotta az 

ajtót. – Jöjjön. Nincs más épkézláb megoldás. 

Zoe vonakodva követte a férfit a házba, majd fel a két-

emeletnyi lépcsőn a nászutas lakosztályig. Egyik énje rémült 

volt a gondolattól, hogy egy ágyban kell aludnia a férfival, a 

másik viszont izgatottan nézett a dolog elébe. Azt már koráb-

ban bevallotta magának, hogy tetszik neki Gideon. Isten nyil-

ván így teszi őt próbára. Zoe az ajtóban megtorpant. 

– Nincs fogkefém, se hálóruhám. 

– Van egy kis üvegpucoló kefém, az is megteszi, és adok 

egy inget. Ne legyen már olyan prűd! Mint említettem, holnap 

mindkettőnkre fárasztó nap vár. 

Minden ellenállást feladva (ami igazság szerint időköz-

ben jelentősen megcsappant), Zoe megállapította, hogy az em-

ber remekül elboldogul fogkefe nélkül, egy apró üvegpucoló-

val, fogpasztával meg egy törülközővel. Az ing is decens vise-

let, amennyiben nem veszi le a bugyiját. Szívesen bekente vol-

na magát testápolóval, de erről nem tett említést. Gideon nem 

tűnt különösebben metroszexuálisnak, hogy legyen nála bármi-

lyen krém. 

Gideon a hatalmas ágyban ült. Fürdőköntöst viselt Zoe 

nem kérdezte. miért. Feltételezte. hogy a férfi általában mezte-

lenül alszik, és meg akarta kímélni őt a látványtól. Zoe értékel-

te ezt. Átvillant az agyán, hogy mi rejtőzhet vajon a köntös 

alatt, és egészen belepirult. Megkerülte az ágyat, és a legszélére 

feküdt, amennyire leesés nélkül tehette. Jó fél méter üres hely 



 

maradt közöttük. Nem lesz itt semminő gond. Zoenak csupán 

annyi a dolga, hogy amolyan diáktársként gondol Gideonra. 

Úgy nincs semmi különös abban, hogy platonikusan osztoznak 

egy ágyon. Csak az a bökkenő, hogy a „platonikus” és a 

„Gideon” szavak nem fértek össze Zoe fejében. Ahhoz túlságo-

san is tetszett neki a férfi. Gideon olyan kedves ember. Sokat 

tett érte. És Zoe ettől nem kedvelte kevésbé. 

– Attól tartok, csak egy olvasólámpa van. 

– Nem baj, úgysincs itt a könyvem. Nem akarok olvasni. 

– Akkor villanyoltás. – Ez nagyon hivatalosan hangzott 

ahhoz képest, hogy egy ágyban vannak, habár Gideon olyan 

benyomást keltett, mintha magától értetődőnek tartaná a hely-

zetet, cseppet sem feszengett. 

– Köszönöm. Jó éjt. – Zoe az oldalara heveredett, felvette 

azt a pozíciót, amelyben el szokott aludni. Érezte, hogy a férfi 

is átfordul. 

Gideon kuckót képezett a megmozdulásával, ezért Zoe 

egy picikét hátrább araszolt. Azután becsukta a szemét. 

Ám akármilyen kimerült volt, elkerülte az álom. Átfor-

dult volna a másik oldalára, de mert Gideon csendben volt, Zoe 

feltételezte, hogy alszik, és nem akarta felzavarni. 

Próbált a másnapi teendőkre koncentrálni. A menüje 

nagyjából már összeállt, és tudta, hol keressen receptet, de ag-

gasztották a sajtosoknál beszerzett hozzávalók. Mind kiváló 

minőség, csupa szokatlan íz. 

Több száz receptet tárolt a laptopján, és megengedték ne-

kik, hogy bevigyék magukkal a receptjeiket a versenyre. Elmé-

letben reggel nem lesz más dolga, mint hogy a miniprintere 

segítségével kinyomtatja azokat, amelyekre szüksége van. 



 

Csakhogy egyik receptjében sem szerepelt lágy sajt, méz és 

kökényszilva. 

Biztató volt a tudat, hogy a hozzávalói kiválóak, és alig-

hanem olyasmi is akad köztük, ami a többieknek nem lesz. Egy 

első osztályú menüt ő kiráz a kisujjából, de az először kigon-

dolt desszertje túlontúl kiszámítható. 

E gondolatok nem segítettek Zoenak az elernyedésben. 

Valójában csak még feszültebb lett, és egyre távolabb került az 

alvástól. 

Különböző módokon próbálta elzsongítani magát: vissza-

felé számolt (unalmas); tesztelte magát, hogy hány receptet tud 

fejből (túl szorosan összefügg a versennyel); felidézte az isko-

latársai születésnapját (értelmetlen, hisz mind fent vannak a 

Facebookon). 

Az ágy másik feléből zizegés hallatszott. 

– Nem bír elaludni, ugye? – szólalt meg Gideon a sötét-

ségben. 

– Bocsánat! Igyekszem nem fészkelődni. 

– Nem fészkelődik, viszont nagyon feszült. Érezni. 

– Nem tehetek róla. Egyfolytában a holnapi viadalra 

gondolok. Ha nem alszom, félember leszek. – Hangosan ki-

eresztette a levegőt. 

Gideon egy pillanatig töprengett. 

– Otthon mit szokott csinálni, ha nem jön az álom? 

– Olyan nincs! Semmi nem segít, már próbáltam, és csak 

rosszabb lett. Zoe újból mozdulni érezte a férfit, és felgyulladt 

az olvasólámpa. 

– Bármilyen nagy a kísértés, hogy vad szexet javasoljak a 

bajára, nem hinném, hogy elernyedne tőle. 



 

– Nem is – cincogta Zoe. Ez valami vicc? Gideon puszta 

szavai újabb réteggel tetézték a nő idegességet. Más körül-

ményék között – és e percben el se tudta képzelni, mifélék le-

hetnek azok a körülmények – boldogan vetette volna magát a 

férfi karjába. De most nem. 

– Jó. Akkor azt fogom tenni, amit anyám tett gyerekko-

romban, ha beteg voltam. 

– Ó? – Ez elég biztonságosnak hangzott, feltéve, hogy az 

anyuka nem valami boszorkány volt. 

– Anyám olyankor olvasott nekem. És van itt nálam va-

lami, ami talán tetszeni fog magának. 

Felkelt, és Zoe hallotta, hogy egy táskában kotorászik. A 

könyvvel együtt feküdt vissza az ágyba. 

– Most ide kell bújnia – ez az elernyedési procedúra ré-

sze. Csak hajtsa a fejet a vállamra. 

Zoe ficánkolt egy darabig, mire megtalálta a helyét, és 

csakugyan azt vette észre magán, hogy elnyugtatja az emberi 

érintés. Gideon ajánlata ezúttal minden szexuális ötletet mellő-

zött. A férfi egyszerűen csak kedvesen és fölöttébb gyakorlati-

asan viselkedett. Alvásra van szükségük, és ha segít Zoen, az-

zal önmagán is segít. Zoe ettől egy icipici csalódottságot érzett, 

aztán minden erejével arra koncentrált, hogy élvezze a közelsé-

get. 

– Most pedig hunyja le a szemét. 

A férfi olvasni kezdett. Pár pillanat múlva Zoe így szólt: 

– Tudom, mi ez! Elizabeth David, a gasztronómiai írónő! 

A régi tradíciót követte, de csodálatosan ír. Ez melyik könyve?  

– Azzal most ne törődjön, csak hallgassa. 

Gideonnak gyönyörű hangja volt, főképp olvasás közben, 

amikor nem játszotta meg a zsarnokot. Ez és Elizabeth David 



 

szépséges prózája együtt végképp elvette Zoe kedvét az alvás-

tól. Nem akart mást, csak hallgatni. 

Zoe egyszer felriadt éjszaka, és nyomban szorongani 

kezdett a másnap reggel miatt. Alighanem magyarázkodnia kell 

majd, ha az előző napi ruhájában, Gideon tusfürdőjétől illatoz-

va jelenik meg Somerby asztalánál. 

Átfordult a másik oldalára, és újból elaludt, de eltökélte, 

hogy korán felkel és elillan, még mielőtt Gideon felébredne, 

elkerülendő a suta udvariaskodást, hogy melyikük használja 

elsőnek a fürdőszobát. 

Ehelyett Gideon ébresztette, talpig felöltözve egy bögre 

teát tett az ágy melletti asztalkára, és tányéron egy szelet pirí-

tóst nyújtott Zoenak. 

– Reggelt! Ezt tolja be. 

Zoe felbámult rá. Előző éjjel a férfi álomba ringatta őt a 

gyönyörű orgánumával és a mediterrán ételekről szóló mesék-

kel. Ma reggel pedig a legnyersebb argóval keltette. Zoe hálá-

san fogadta el a tányért. Gideon faragatlan beszéde mindenfajta 

szégyenkezésnek elejét vette. 

– Köszönöm. Nincs nagyon késő? Korán akartam kelni. 

– Fél nyolc van, és Cher továbbra sem nyit ajtót. De Fen 

már keresi a pótkulcsot. Gondoltam jólesne pár falat, míg elő-

kerül a kulcs. 

Zoe a teáját kortyolgatta. 

– Ez kedves magától. Fen mit szólt, hogy itt aludtam? 

– Semmi olyat nem mondott, amitől kínosan kéne éreznie 

magát. Szerintem nem rajong Cherért. Ámbátor megjegyezte, 

hogy igazán felkelthettük volna.  



 

– Kicsodát? Fent? Még mit nem! 

– Rupertnek is ez a véleménye. Na, hagyom reggelizni. 

Hamarosan szabad lesz az út a fogkeféjéhez. 

Újra egyedül, Zoe hátraereszkedett a párnákra, és becsuk-

ta a szemét. Csodás volt Gideonnal egy ágyban aludni. Annak 

ellenére, hogy Zoe végtelenül vonzónak találta, létezett köztük 

egy ettől független, különleges kapocs. Ő legalábbis így érezte. 

Ma reggel a férfi mégis csupa szikár józanság volt. Őrjítőén 

nehéz volt kiismerni. Most pedig Zoenak szembe kell néznie a 

valósággal a szégyenkezéssel, és azzal a tudattal, hogy egy 

zsűri taggal hálni, akármilyen ártatlan okból is, határozottan 

szabályellenes. Olyan ideges lett az előtte álló feladattól, hogy 

elégedettsége fokozatosan elpárolgott, ahogy a hideg víz las-

sacskán kicsurog egy repedt meleg vizes palackból. Eleinte fel 

sem tűnik a dolog, de a hidegség hamarosan elviselhetetlenné 

válik, muszáj felkelni és ágyneműt cserélni. 

Zoe úgy pattant ki az ágyból, mintha az tényleg nedves és 

hideg lenne, és kiszaladt a fürdőszobába. Egy forró zuhany 

majd lelket ver belé. 

Hál’ istennek Fenella és Rupert nem volt a közelben, 

amikor Zoe kislisszolt a hátsó ajtón és eliramodott a tehénistál-

lóhoz. Cher éppen zuhanyozott. amikor Zoe belépett. Mindaz a 

harag, amit előző este érzett, egy pillanat alatt feltódult benne. 

A fürdőszobaajtón keresztül kiabálta. 

– Cher! Mi a fene volt ez? Miért zártál ki?  

Abbamaradt a vízcsobogás, és Cher tudva, hogy nem 

bujkálhat örökké a haragos Zoe elől, egy szál törülközőben 

előjött a fürdőből. 



 

– Jaj, istenem! Úgy sajnálom! Rémesen fájt a fejem, be-

vettem pár tablettát, és utána se kép, se hang. 

– De miért zárkóztál be? Tudhattad volna, hogy én is 

mindjárt jövök. 

– Gépiesen csináltam. Annyira sajnálom! 

Zoe elviharzott Cher mellett, és becsörtetett a fürdőszo-

bába. Ha fogat mos egy tisztességes fogkefével, és feltesz ma-

gára némi sminket, az talán emberszeretőbbé teszi majd. 

Az átöltözés is segített ebben, s mert úgy érezte, most 

már képes egy levegőt szívni Cherrel anélkül, hogy meg akarná 

fojtani a némbert, Zoe a laptopjához ment, hogy letöltse a re-

ceptjeit. Csakhogy le volt merülve az akkumulátor – ami azért 

volt furcsa, mert korábban a hálózatba dugva hagyta ott. Most 

azonban ki volt húzva a zsinór, és a számítógépe nem reagált. 

– Cher? Hozzányúltál a laptopomhoz? 

– Mi okom lett volna rá? Van sajátom. 

Zoe, frusztráltan és értetlenül, be akarta dugni a gépét a 

hálózatba. Nem maradt sok idejük. Hamarosan indulniuk kell a 

versenyre. De nem volt meg a hálózati kábel. Zoe hiába keres-

te. Arra sem volt már idő, hogy Rupert és Fenella szíves enge-

delmével az ő gépüket használja. Megkérdezte Chert, hogy 

nem látta-e valahol a kábelt, de ő csak a vállát vonogatta. 

– Ez most azt jelenti, hogy recept nélkül kell főznöd? –

 kérdezte. 

Zoe csak morgott. 



 

Hetedik fejezet 

Kissé jeges ötperces csendet követően kopogtattak az aj-

tón. 

– Gyerünk, lányok – mondta Mike. – Ideje felszállni a 

buszra. 

Zoe néma maradt, bár biztosra vette, hogy Cher szándé-

kosan merítette le a laptopja akkumulátorát, és ő rejtette el a 

hálózati kábelt. Nem fecsérelheti az idejét és az erejét Cherre. 

Össze kell szednie a gondolatait. Felmarkolt egy jegyzetfüzetet 

meg egy ceruzát, és betömködte a táskájába. Ki kell találnia 

egy desszertet, amihez fel tudja használni a kiváló sajtját, mé-

zet, és ott van még az előétel problémája is. 

Az ajtót Cher zárta be utánuk, s erről az jutott Zoe eszé-

be, hogy vissza kell adnia Fenellának a pótkulcsot. Feltalpalt az 

emelkedőn a hátsó ajtóhoz, az asztalra dobta a kulcsot az üres 

konyhában, és utolsóként ugrott fel a minibuszra. 

– Tartottam neked a helyet – mondta Cher féltő gondos-

sággal. – tegnap este kizártam szegény kis Zoet – folytatta. –

 Akaratomon kívül kiütöttem magam, ő meg nem bírt feléb-

reszteni. 

Zoe kénytelen volt Cher mellé ülni, mivel nem maradt 

másik szabad hely. 

– Tényleg, hol aludtál? – kérdezte Cher ártatlan 

bociszemmel, melyben éppen csak sejlett a számítás. 

Zoenak nem volt ideje kigondolni egy hihető történetet, 

úgyhogy az igazságból csippentett le. 

– Kaptam szobát a házban. 



 

Jé! – Cher hangján meglepődés érződött. – Azt hittem, 

nem fogadnak versenyzőket a felújítás miatt. 

– Abban a szobában is átalakítás zajlik, ahol aludtam –

 felelte Zoe. – Fen segített nekem. 

– Ó! Hallottam, mikor Gideon mesélte valakinek, hogy 

az új nászutas lakosztályban alszik, ahol épp most van a festés. 

Az egy másik szoba lenne? 

– Cher, ha nem haragszol, szeretnék koncentrálni. Te is 

tudod, hogy nem sikerült kinyomtatnom a receptjeimet, úgy-

hogy a saját kútfejemre kell hagyatkoznom. 

– Nincsenek itt a receptjeid? – kérdezte Becca elborzad-

va. 

Zoe egyre biztosabb volt benne, hogy Becca lesz a nyer-

tes. A lány igazi megszállott volt, és abból, ahogy a főzésről 

meg az ételekről beszélt, Zoe azt a következtetést vonta le, bár 

bizonyítékot még nem látott rá, hogy Becca remek szakács 

lehet. Ha Zoe le akarja körözni, az égiek segedelmére lesz 

szüksége. 

– Lemerült a laptopom akkumulátora, és sehol sem talál-

tam a hálózati kábelt. Hát nem furcsa? 

– Döbbent csend. 

– Nem akarlak megsérteni, de szerintem túl sokat kap-

kodsz – mondta Becca. 

– Zoe beharapta az ajkát. Csak nyugalom. Nem az ő hi-

bája, hogy a számítógépe nem működött. És abban is egészen 

biztos volt, hogy nem baleset történt. 

– Igazad van, ki kellett volna írnom a recepteket, hogy 

papíron is meglegyenek, de amíg nem döntöttem, addig a többi 

lehetőséget is nyitva akartam hagyni. 

Becca bólintott. 



 

– Én egy tonnányi receptet hoztam. Talán túlzásba estem. 

– Soha nem árt felkészülni – mondta Alan. – Én sok re-

ceptet kívülről megtanultam. Nálam ez egy szokás, a szövegta-

nulás. – Rámosolygott Beccara. – Előző életemben színész 

voltam. 

Becca félszeg mosollyal bólintott. 

– Recepteket magolni? – így Bili. – Én a saját nevemre se 

emlékeznék, ha nem lenne felírva a mellényemre. 

Mindenki nevetett, ám ez a heccelődés csak fokozta Zoe 

aggodalmát, hogy most már pusztán a memóriájára és a főző-

tudományára támaszkodhat. 

A minibusz ekkor ért oda ahhoz a réthez, amelyet profi 

sátrak felállításával versenykonyhává alakítottak. Zoe megke-

reste a számára kijelölt helyet, melynek külön tűzhelye, kony-

hapultja és konyhai eszköztara volt, amibe a kések is beletar-

toztak. Több versenytársához hasonlóan Zoe is szívesebben 

használta volna a saját késeit, de a szervezők úgy döntöttek, 

nem biztonságos, ha az emberek késeket hordoznak magukkal. 

Eszébe jutott Dwaine, aki valahogy mégis becsempészte a 

készletét az étterembe: a szervezőknek teljesen igazuk van. 

– Jól van, emberek! – mondta Mike. – Tudják, mi a dol-

guk. Három fogas, kizárólag az előző nap során beszerzett he-

lyi hozzávalók felhasználásával. A többi engedélyezett alap-

anyagot mindenki megtalálja a munkahelyen. Három óra áll 

rendelkezésükre. A zsűri körbejár, és elbeszélget önökkel a 

menüről. Rajta! – Zoe előkapta a noteszét, és leírta a tervezett 

menüt – Pignatelli: olajban kisütött égetett tészta sajttal és 

baconnel, előételnek. Ennek legalább tudta az elkészítési mód-

ját. Tejszínes sertésszelet calvadosmártásban, salátalevelekkel 

és pirított burgonyával. Itt megállt a tolla. Desszert. Mi legyen 



 

a desszert? Ha minden kötél szakad, a kökényszilvabefőttből 

meg a tejszínből készíthet egy gyümölcshabot, ám ez aligha 

volna méltó a verseny színvonalához. 

Annak tudatában, hogy értékes időt veszít, úgy döntött, 

előbb arra koncentrál, amit meg tud csinálni. Nézte a listát. A 

sertéshúshoz igazából nem is szükséges a recept, de jóllehet 

ezerszer is készített már pignatellit, hirtelen eluralkodott rajta a 

pánik, hogy nem fog eszébe jutni, hogyan készül az égetett 

tészta. Könnyen elronthatja. 

A zsűri odalépdelt hozzá, miközben ő még mindig kör-

mölt, tétovázott. 

– Mi készül itt? – kérdezte Fred, az ország imádott tele-

víziós séfje. 

– Egyelőre próbálom felidézni a recepteket. – Zoe hirte-

len észrevette a zsűri mögött a kamerát, és az utolsó pillanatban 

egy mosollyal toldotta meg a szavait. 

– Nem hozta magával a receptjeit? – Kétséget kizáróan 

Anna Fortune volt a legrémisztőbb zsűritag, bár Zoenak be 

kellett ismernie, hogy ő igencsak csodálja a hölgyet. 

Most mit feleljen? Hülyének fogják nézni! Másrészt vi-

szont ha megmondja az igazat, legalább nem kell majd takar-

gatnia a készületlenségét. 

– A laptopomon volt minden, de mikor ma reggel nyom-

tatni akartam, kiderült, hogy lemerült az akkumulátor, és eltűnt 

a hálózati kábelem. – A mosoly ezúttal inkább grimaszra haja-

zott. 

Gideon felvonta a szemöldökét. 

– Hogy történhetett ez? 

– Nem tudom. – A gyanún kívül csakugyan semmije nem 

volt Cher ellen. – Persze már a múlt éjjel kinyomtathattam vol-



 

na a recepteket, miután beszereztem a hozzávalókat, és összeál-

lítottam a menüt, de kizárták a szállásomról. – Most nem is 

próbált mosolyogni. Kerülte Gideon tekintetét. 

– Mi lesz így magával? – kérdezte Anna Fortune. 

– Megoldom valahogy – vágta rá Zoe, mert rájött, hogy 

akármit mond, azzal vagy amatőrnek, vagy besúgónak tűntetne 

fel magát. Előállt egy silány kompromisszummal. – Nagyon jó 

a memóriám. – Ez itt a tévé, improvizálnia kell. 

– Na és mi a menü? – kérdezte Fred. – Illetve, mi lett 

volna? 

Zoe rámosolygott. Ez az ember megnyugtató jelenség, 

akar egy ölelni való, barátságos plüssmackó. 

– Eredetileg egy pignatelli nevű ételféleséget akartam ké-

szíteni, a szó fenyőtobozt jelent. Ez egy amolyan retro előétel, 

anyám házán kívül sehol nem találkoztam még vele. – Mosoly. 

– Jól hangzik! 

– Csak emlékezzem az elkészítés módjára. –

 Megpróbálta kiszűrni a hangjából a kételkedést. 

– Ah – így Fred. Hamar továbbvitte a beszélgetést, mint-

ha túl akarna lenni a kényes részen. – Na és a desszert? 

– Azt meg nem döntöttem el. – Zoe igyekezett úgy tenni, 

mintha ez nem jelentene problémát. 

Anna Fortune a homlokát ráncolta. 

– Sajnos, mielőbb döntésre kell jutnia Az idő véges. 

Azok a séfek, akik folyton lemaradásban vannak, nem csupán 

bosszantóak, de egyben teljességgel amatőrök. 

Tiszta, messze csengő hangon beszélt, és Zoe látta, amint 

Cher önelégült mosollyal nyugtázza, hogy Zoet éppen leterem-

tik. 



 

– Időben kész leszek – mondta Zoe olyan meggyőződés-

sel, amit nem érzett. 

– Remélem is. 

Anna Fortune és Fred továbbhaladtak, Gideon viszont 

hátramaradt. 

– Egész este bekapcsolva hagyta a laptopját, és nem dug-

ta be a hálózatba? – kérdezte a homlokát ráncolva. 

– Nem, természetesen nem. Így találtam a gépet, mikor 

végre bejutottam a szobámba. 

– Ah. – Szünet. – Na és mit fog készíteni? Kiváló alap-

anyagai vannak, császárhús, sajt, tojás… 

Elég volt, hogy a férfi kimondta ezeket a szavakat, és 

Zoenak máris eszébe jutott az éjszaka, amikor Gideon felolva-

sott neki, hogy elaltassa. Zoe megremegett. 

– Szuflé! Szuflét fogok csinálni! – mondta, ahogy egy-

szerre megszállta az ihlet. 

– Az recept nélkül nem fog menni – állította Gideon. 

Zoe hosszú ideje először őszinte mosolyra húzta a száját. 

– Dehogynem. Ugyan nem olyan szokatlan, mint az ere-

deti ötletem, de szufléban gyakorlottabb vagyok. Ha összejön a 

dolog… 

– Ez meglehetősen kockázatos stratégia, ha szabad meg-

jegyeznem – mondta Gideon, aki Zoe érzése szerint egészen 

mást mondott volna, ha nincsenek a közelben a kamerák. – Na 

és a desszert? 

– Még nem gondoltam ki. De ilyen fantasztikus alap-

anyagokkal csak kitalálok valamit! – A kamerák tudatában 

derűsen mosolygott. – Neki is fognék, ha megbocsát. 

A zsűri és a kamerák távozásától némileg megkönnyeb-

bült. Zoe szemügyre vette a hozzávalókat, amelyek odakészítve 



 

vártak a versenyzőkre. Leveles tészta! Leveles tészta is volt, 

feltekerve, használatra készen. A desszert problémája ezennel 

megoldódott, és akár azonnal elkészítheti. 

Bár Gideonnak magabiztosan beszélt a szuflékészítésről, 

Zoe ijesztőnek találta a gondolatot, hogy nincs a kezében egy 

recept. A többi fogása mind jól sikerült. Még be kellett fejeznie 

a mártást, és a desszert, hála az áldott leveles tésztának, pazarul 

festett. Zoe felvert és megízesített hozzá egy kis tejszínt. Tála-

lás előtt még meg kell sütni egy kicsit a tetejét, de egyébként 

kész. Most már csak a szuflé van hátra. 

Előkészítette a formákat, és függőleges csíkokban kiken-

te az oldalukat vajjal. Aztán meghintette egészen apró, pirított 

kenyérmorzsával, mert szerencséjére a kenyér az engedélyezett 

alapanyagok között volt. Végül lereszelte a sajtot, és kisütötte a 

császárhúst, mielőtt felaprította. Most csinált először sajtos-

baconos szuflét, és egyáltalán nem volt biztos abban, hogy a 

britek ínyencmesterének kikiáltott Elizabeth David helyeselné-

e, amit csinál, de ha már egyszer megvette a császárhúst, eltö-

kélte, hogy fel is használja. 

A végén beállította az időzítőt, és letakarította a pultot. 

közben néma imát rebegve, hogy csak minden rendben menjen 

odabent a sütőben. Tudatában volt, hogy a többiek is serény-

kednek, ki-ki a maga helyén, de szándékosan nem nézett Cher 

felé. Ő bizonyára tökélyt alkotott, és éppen most is bűbájosán 

mosolyog a pásztázó kamerába. 

Zoe megvizsgálta a desszertjét. Úgy találta, hogy igazan 

gusztusos lett. Háromszorosan tekerte körbe a levelestésztát, 

egy mélyedést hagyva középen. Ezekbe helyezte a brie jellegű 

sajtból vágott szeleteket. Aztán rácsurgatott egy kanálnyit „Jim 



 

bátya mézéből”. Mindennek a tetejébe három kökényszilvát 

ültetett. Ezek gyönyörűek voltak, három aranyló gömb, mint 

pirinyó sárgabarackok, csak annál halványabbak. Beszórta a 

lepénykéket porcukorral, és sütötte egy kicsit, hogy még íny-

csiklandóbb legyen a látvány. Elégedett volt magával. Hát még 

ha nem szorul rá, hogy rögtönözzön! (Ami egyébként egész jól 

ment neki.) 

Add, hogy velem kezdjék – fohászkodott, aztán bekuk-

kantott a sütő üvegajtaján. – Vagy inkább legyek én a második. 

– A szuflé már feljött, de nem eléggé. Ő úgy látta, még nőhetne 

egy picit. 

Gideon lépett oda Zoehoz, és ő is belesett a sütőbe. 

Ugyanaz lehetett a véleménye, mert azt mondta: 

– Jól van. Szólok a többieknek. 

Cher, akinek már lefilmezték a csirkemájpástétom költe-

ményét, haragosan összeszorított szájjal, villogó szemmel mé-

regette Zoet. 

– Kivételezik veled! Ez felháborító! 

Gideon, aki ebben a pillanatban haladt el Cher pultja előtt 

a másik két zsűritag társaságában, így szólt: 

– Mi igyekszünk valamennyi versenyzőhöz igazságosak 

lenni, Cher. Zoet sajnálatos baleset érte, és recept nélkül kellett 

dolgoznia. – Olyan csúnyán nézett Cherre, hogy Zoe azt remél-

te, ő soha nem lesz egy ilyen arckifejezésnek a célpontja. –

 Úgy lett volna csak igazán fair, ha mindenkitől elkobozzuk a 

recepteket. 

Cher elvörösödött, és ajkát biggyesztette, de nem mon-

dott semmit. 



 

Zoe a zsűri hajthatatlan tekintete előtt kivette a szuflét a 

sütőből, és biztos volt benne, hogy ha az nem esik össze magá-

tól, akkor ő fog elesni vele. 

– Hát, ez finomnak látszik – mondta Anna Fortune nem 

kis meglepődéssel a hangjában. – Mi ez? 

– Sajt és császárhús – mondta Zoe. 

Anna fogott egy villát, és belemélyesztette az aranyszín 

felfújtba. 

– Mm! És eddig még senkinél nem láttam császárhúst. 

Honnét szerezte? 

Zoe előkereste az ismertetőt a gazdaságról, amelyen a 

cím is szerepelt Anna Fortune megnézte. 

– Nem említi a császárhúst. 

– Almabort és sertéshúst állítanak elő. De készítenek cal-

vadost, bacont és kolbászt is. A császárhús egy kísérlet ered-

ménye. Szerencsém volt, hogy kaptam belőle. 

– Haladjunk tovább a főfogásra… 

Fred belapátolta az egyik szuflé javát. 

– Ne hagyjuk hányódni – mondta. – Teljesen összeesett 

volna, mire ideér a stáb a kamerával. – A közelképhez készülő-

dő stáb halkan dünnyögött. 

Gideon megkóstolta a maradékot, és felmordult. 

– A hús ízletes – mondta Anna. – Érezni, hogy almával 

táplálták a disznókat. A mártás is rendben. Lássuk a desszertet. 

Zoe elővarázsolta a lepénykéket. 

– Nagyon csinosak – mondta Anna a villáját nyújtva. –

 Mi ez? 

Zoe nem válaszolt rögtön. Nem akarta elárulni, mi van a 

süteményben, mielőtt a brie zamata, amire Anna biztosan nem 

számít, elérné a nő szájpadlását. Anna bólogatott, és Fred villá-



 

ja máris megtámadott egy másik lepénykét. Gideon maradt 

utolsónak. Valamilyen sajt és méz – mondta ő. – Mi ez a gyü-

mölcs? Szilva? 

– Kökényszilva. Egy vadszilvaféle. Befőttet használtam, 

amit ugyanott szereztem be, ahol a mézet és a sajtot. 

– Kiváló kombináció – mondta Fred. – Nekem nagyon 

ízlik. 

– Szerintem ezen a recepten van még mit finomítani –

 mondta Anna –, de mindent egybevetve nem rossz. Maga volt 

az, aki recept nélkül dolgozott? 

Zoe bólintott. Anna nem szólt semmit, de Zoe elismerést 

olvasott ki az arckifejezéséből. 

– Szép munka! – mondta Gideon csendesen, majd a zsűri 

továbbhaladt. A jelek szerint Zoenak egyelőre nem kell tartania 

a kieséstől. 

Végre-valahára felengedhetett, és nekiállt eltakarítani a 

romokat. Amikor felnézett, látta, hogy a zsűri éppen Chernél 

tart. Nem hallotta, hogy pontosan mit mondanak, a bírák arcki-

fejezése azonban arról árulkodott, hogy nagyon is elégedettek. 

Zoe jókedve valamicskét alábbhagyott; nem túl boldogító kilá-

tás, hogy legalább még két napig együtt kell majd élnie Cher-

rel. 

Zoe kihasználta a lehetőséget, és küldött egy SMS-t az 

anyjának: „Még bent vagyok!” 

A Daniel nevű legény távozott. Később egy búfelejtő ital 

mellett a kocsmában azt állította, hogy őt nem lehet pitiáner 

szabályokkal gúzsba kötni, és ha azt főzhette volna, amit akar 

(leginkább tengeri herkentyűket), akkor remekelt volna. 

Engem nem érdekelnek ezek a helyi meg szezonális dol-

gok. Ha januárban kívánom meg a spárgát, akkor januárban 



 

eszem spárgát. – Haragosan végignézett a csapaton, gyanította 

ugyanis, hogy nem mind állnak a pártján. – és senki ne jöjjön 

nekem a globális felmelegedéssel meg az élelmiszer kilométe-

rekkel, a ku… – Szünetet tartott, feltehetően Muriel miatt, aki 

nem habozna, hogy rápirítson, ha Daniel nagyon csúnyán be-

szél. 

– ...a kutyafaját! 

– Egész tisztességesen szerepeltél – mondta Cher 

Zoenak, perzselő tekintetet vetve rá az asztal fölött. –

 Szerintem Gideon kedvel téged. – Lefitymáló hangot hallatott. 

– Nem értem, miért, hacsak nincs valami mondandód a 

számunkra. 

– Nem hiszem, hogy bármelyik zsűritag a részrehajlás je-

leit mutatta volna – mondta Becca, akinek sokat lendített az 

önbecsülésén a zsűritől besepert dicséret. – Szerintem Zoe egy-

szerűen jó munkát végzett. A desszertje például pazarul sike-

rült. 

– Annyira talán mégse – szegült ellene Cher. –

 Történetesen tudok valamit Zoeról és Gideonról. amit többiek 

nem! 

– Légy szíves, ne beszélj rólam harmadik személyben –

 mondta Zoe, ahogy hirtelen erőt vett rajta a halálos ki merült-

ség. 

– Ha nem akarod, hogy kikürtöljem, hol aludtál a múlt éj-

jel, mondd el te magad! – ösztökélte Cher. Benne volt már pár 

pohár bor, ami a szokottnál is erőszakosabbá tette. 

– Senkit egy cseppet sem érdekel, hogy hol aludtam az 

éjjel! – mondta Zoe. – Ejthetnénk a témát? – Csak azért sem 

fog meghódolni ennek a nyomorult Chernek. 



 

– Szerintem meg igenis érdekelni fogja őket, mivel a ver-

senyesélyeidet is befolyásolja! – Cher körbenézett, és meggyő-

ződött róla, hogy az egész asztal figyel. – Na, vallj színt! 

Zoe felsóhajtott, tudta, hogy valamit muszáj lesz monda-

nia. 

– Mivel a kisasszony ugyebár begyógyszerezte magát, és 

nem tudtam felkölteni, hogy beengedjen, a házban kellett alvó-

helyet keresnem. Így is tettem. De ez rajtam kívül a világon 

senkire sem tartozik. 

– Minek ez a parádé, Cher? – kérdezte Muriel. Zoe leg-

szívesebben megpuszilta volna. – Véleményem szerint ez a 

történet nem vet jó fényt rád. 

– Ne velem foglalkozzon! – mondta Cher, eltökélve, 

hogy befejezi, amit elkezdett. – Inkább mondja meg neki, hogy 

beszéljen! 

– Nem látom be… – kezdte Zoe, miközben bőszen járatta 

az agyát, hogy mit mondhatna, ami nem túl terhelő rá nézve. 

– Igaz vagy nem igaz, hogy Gideon Irvinggel aludtál? –

 csapott Cher az asztalra a nyomaték kedvéért. 

– Az ég szerelmére, Cher, ne légy nevetséges. Tudod-e, 

hogy elmehetnél műsorvezetőnek egy kibeszélő show- ba? –

 mondta Muriel. – Váltsunk témát végre. Van valakinek elkép-

zelése a következő kihívásról? 

Zoe, akinek volt elképzelése, hiszen tudta, hogy közeleg 

az esküvő, nem válaszolt. 

Muriel így folytatta: 

– Akkor gondoljuk át az eddigieket. Éttermi csapatmun-

ka. 



 

– És egy egyéni feladat – mondta Becca –, nekem az job-

ban tetszett. Idegölőnek érzem, ha másokra kell támaszkod-

nom. – Odapillantott Cherre. 

– Én szeretem a csapatmunkát – mondta Alan. – A szín-

házban is egymásra vagyunk utalva. Hozzászoktam. 

– Én még mindig úgy vélem, hogy Zoenak el kell mon-

dania, hol töltötte az éjszakát – kötötte az ebet a karóhoz Cher.  

– Jaj, Cher, lépjen már tovább ezen! – mondta Alan –

 Megmondta, hogy a házban éjszakázott. Jó neki. Innentől tel-

jesen mindegy, hogy a második legszebb szobát vagy a nász-

utas lakosztályt kapta. 

Zoe érezte, hogy elpirul. Alan a nászutas lakosztállyal te-

libe trafált. 

– Óriási az a ház. Egy sereg hálószoba van benne, bár 

most a legtöbb kész csatatér. Én arra lennék kíváncsi, hogy ki 

mit kezd a pénzzel, ha megnyeri a versenyt. Jómagam egy saját 

delikateszre vágyom. Hát ön, Alan? – Természetesen tudta a 

választ, de borzasztóan szeretett volna témát váltani. 

– Nyitnék egy gasztrokocsmát valami szép helyen, ahová 

meghívhatom valamennyi régi jó cimborámat – mondta Alan 

elábrándozva. – Szinte látom magam előtt. Még az is lehet, 

hogy vásárolnék egy szőlőskertet Franciaországban, és a saját 

boromat árulnám az étteremben. 

– Ez pompásan hangzik – mondta Muriel. – Én csak egy 

kicsike éttermet szeretnék a környékünkön, ahol az emberek 

jókat tudnak enni, és nem költenek egy vagyont. 

Becca megborzongott. 

– Imádok főzni, de nem akarnék éttermet vezetni, de még 

dolgozni se étteremben. 



 

– Miért? – szegezte neki a kérdést Daniel, a kudarc mély 

bugyrából kiemelkedve. – Én imádom a nyüzsgést, az izgalma-

kat… 

– Utálom, ha üvöltöznek velem, és úgy tapasztalom, 

hogy az éttermekben rengeteget üvöltöznek – fejtette ki Becca. 

Zoe bólintott. 

– Teljesen igazad van. Nem hiszem, hogy lehet jól dol-

gozni ilyen nyomás alatt. 

– Gyáva nyulak vagytok! – jelentette ki Shadrach. – Én 

kifejezetten élvezem az éttermi tempót. 

Zoe és Becca tekintete összeakadt. 

– Na és te, Cher? – kérdezte Zoe. Vissza akart neki vágni 

a korábbi piszkálódásért. 

– Nem is tudom – mondta Cher. – Nekem nem kell a 

pénz, egyébként se valami nagy összeg. Arra használnám, hogy 

valamiképpen fellendítsem a karrierem. 

– Hogy hiheted, hogy talpon maradsz, ha nem szereted a 

stresszt? – faggatózott Daniel Beccára nézve. 

Becca körbepillantva kereste a választ. 

– Hagyja őt békén, Daniel – mondta Zoe. – Magának 

amúgy sincs többé beleszólása! 

– Ez olyan igazságtalan! – fakadt ki Cher. – Nem pikkel-

hetsz Danielre, csak mert nincs már versenyben. Nem neki kel-

lett volna kiesnie! Hanem neked! – Cher szeméből gyűlölet 

szikrázott. 

– Miért kellett volna Zoenak kiesni, Cher? – kérdezte 

Muriel higgadtan. 

– Mert… – Zoera pillantott, alighanem azt latolgatta, mi-

lyen következménnyel járhat saját magára nézve, amit mondani 



 

készül. Zoe arca megkeményedett. A másik nő így folytatta: –

 Mert még csak nem is receptből főzött! 

– Ugyan már – mondta Muriel. – Én is csak nagy ritkán 

használok receptet. Zoe jó szakács. Azért maradt bent, mert érti 

a dolgát, nem pedig azért, mert együtt aludt az egyik zsűritag-

gal, ha erre próbáltál célozgatni az előbb. – Felvonta a szemöl-

dökét, és Zoera nézett, aki most még inkább a szívébe fogadta 

őt. 

– Higgyen, amit akar, Muriel. Tudom, amit tudok! – Cher 

kilejtett a mosdóba, és Zoe fellélegzett. 

– Rendelek még egy kört – mondta Alan.  

– Remek ötlet Jólesne egy ital, hogy elfeledjem az előbbi 

cirkuszt – mondta Muriel. 

Zoe szinte hálásán nézett rá, örült neki, hogy valaki a 

pártfogásába vette. 

– Te remekül teljesítettél, Zoe – mondta Becca.–

 Senkiben nem merül fel, hogy nem itt lenne a helyed. 

Ám Zoe hirtelen elbizonytalanodott. Talán tényleg nincs 

itt keresnivalója. Elhessegette a gondolatot, és nem tiltakozott, 

amikor Alan újratöltötte a borospoharát. Aztán körbenézett az 

asztaltársaságon, és azon tűnődött, hogy Muriel és Becca ked-

ves szavai, na meg Shadrach támogatása tükröződik-e vajon az 

arcukon ülő kifejezésben is. Abban majdnem biztos volt, hogy 

komolyan gondolták, amit a főzőtudományáról mondtak, de 

vajon tényleg azt hiszik, hogy lefeküdt Gideonnal? 

Ránézett az órájára. Visszakívánkozott a tehénistállóba, 

kezdte kínosan érezni magát a társaságban, kedvelte a verseny-

társait, legalábbis a többségüket. Általában örömmel csevegett 

velük a szabad órákban (abban mindahányan tökéletesen 

egyetértettek, hogy Anna Fortune az, akivel vigyázniuk kell), 



 

de ma este inkább egyedül akart lenni, hogy rendezze a gondo-

latait. 

Cher már visszajött a mosdóból, amikor Mike megjelent 

és elüldögélt velük egy kicsit egy üveg sör utolját dajkálva, 

ugyanis később neki kell maid visszavinnie a buszt. 

– Na, mindenki felvértezte magát a holnapi kihívásra? –

 kérdezte. 

– Nem! Hisz még nem is tudjuk, mi lesz az – mondta 

Cher. – Nekünk csak holnap mondják meg. 

– Távol álljon tőlem, hogy elrontsam a meglepetést –

 mondta Mike. – Annyit azonban elárulhatok, hogy csapatfel-

adat lesz, ráadásul elég kemény. 

– Mikey drágám – mondta Cher a férfihoz dörgölőzve, és 

megcirógatta Mike alkarját. – Adjon nekünk egy icipici tám-

pontocskát. 

– Gumicsizma – mondta a férfi, kiélvezve Cher kedves-

kedését. – Otthon ne hagyják a gumicsizmájukat! 

Jó előre szóltak nekik, hogy hozzanak magukkal gumi-

csizmát, de az okát nem kötötték az orrukra. 

– Jaj istenem – nyafogott Cher. – Csak nem egy ku… – Ő 

is Murielre pillantott, és visszafogta magát. – ... ilyen kutya 

időben kizavarnak minket a szabadba főzni! 

– Bizony ám! – mondta Mike, és kiitta a sörét. – Most 

pedig ideje hazamenni, hacsak nem akarnak kutyagolni. 

Zoe szállt fel a buszra elsőként. Rövid útjukon azon kap-

ta magát, hogy nem a tábortűz melletti sütögetésekre emlékezik 

még gyerekkorából, hanem Gideonon jár az esze. Azt kívánta, 

bárcsak lett volna elég mersze, hogy lefeküdjön a férfival. Ha 

már mindenáron rá akarják sütni a bélyeget, legalább előtte 



 

megélhette volna a gyönyört. Rettenetesen tetszett neki Gideon 

– feledhetetlen éjszakát töltöttek volna együtt. 

Éjszaka Zoe felébredt, hogy becsukja az ablakot, mert 

csöpögött rá a víz. Eleredt az eső, és amint Zoe ráeszmélt, hogy 

ez azt jelenti, latyakos terepen kell majd főzniük, máris el-

szunnyadt, és csábos ételkritikusokról meg Elizabeth Davidról 

álmodott. 

Nyolcadik fejezet 

Másnap reggel hétkor Zoe telefonjára ébredtek, és készü-

lődés közben a szükségesnél többet nem is szóltak egymáshoz. 

Zoe elhatározta, nem aggódik többe amiatt, hogy Cher el akarja 

őt lehetetleníteni – másképp egyszerűen túl nehéz lenne az 

együtt lakás. 

Cher kikukkantott az ablakon. 

– Szakad ez az istenverte eső! Miért pont ma kell a sza-

badban főznünk? 

– Csak. Egyébkent tegnap is egy réten főztünk. – így 

folytatta: – Csináltál már ilyet? 

– Viccelsz? Naná, hogy nem! 



 

Zoe nem volt meglepve. Cher nem az a cserkészlány tí-

pus. Akkor már inkább valami luxustáborba képzelné az em-

ber. 

Néma csendben költöttek el a reggeli müzlijüket, és in-

dultak a buszhoz. 

– Jól van, emberek! – mondta Mike, amint nagyjából fél-

órás utazást követően megérkeztek egy meseszép vidékre, és 

behúzódtak a sátorponyva biztonságába. – Két négyfős csapat 

lesz. A zsűri állítja össze a csapatokat, és ők mondják maid el a 

részleteket. 

Míg arra vártak, hogy az operatőrök elvegezzék a beállí-

tásokat, Zoe azon drukkolt, hogy csak ne Cher csapatába kerül-

jön. Nem mintha attól tartott volna, hogy Cher álnok módon túl 

sok sót szór majd a krumplijára, vagy ilyesmi – ha egy csapat-

ban vannak, nem kockáztatná, hogy lerontja az esélyeiket –, 

Zoet inkább az zavarta, hogy a másik nő alighanem tehetetlen 

lesz áram és folyó víz nélkül. 

– Jó reggelt kívánok a versenyzőknek! – mondta Anna 

Fortune. – Remélem, valamennyien kialudták magukat, mert 

ma ugyancsak nehéz dolguk lesz. 

Zoe érezte, hogy elpirul, de úgy döntött, ezen már tény-

leg túl kell lépnie. Lehet, hogy Cher rájött, hol töltötte szoba-

társnője az előző éjszakát, de neki semmi oka azt hinni, hogy a 

zsűritagoknak – Gideon kivételével, természetesen – akár csak 

a leghalványabb sejtelmük is van a dologról. 

Két kirándulócsoportnak fognak főzni egy jó kiadós ebé-

det. Egy csaknem tizenkét kilométeres gyaloglás után túrázóink 

farkaséhesek lesznek – és csuromvizesek! Leves, főfogás, 



 

desszert: hajszálpontosan délben! Három órájuk van rá. Hogy 

melyik csapat a győztes, azt a túrázók döntik majd el, a vesztes 

csapatból viszont mi választunk kiesőt. Fred, ismertetnéd, hogy 

ki kivel van? 

Fred jóságosan mosolygott, és előhúzott egy darab papírt 

a zsebéből. 

– A két csapatkapitány Muriel és Bill. Bill csapata: 

Shona, Alan és Becca. Murielé… 

Zoe oda se figyelt a nevekre. Amint felfogta, hogy Cher-

rel kell dolgoznia, búnak eresztette a fejét. Persze Shadrach is 

velük van, és ő elég rátermett, bár még nem lehetett tudni, hogy 

boldogul majd a késeket és a vágódeszkákat leszámítva eszköz-

telenül… és Shadrach fölöttébb rendetlen is volt. Zoe tudta, 

hogy Muriel meg fogja állni a helyét, akárcsak ő maga is. A 

kicsiny, rosszul felszerelt kávéházban szerzett tapasztalatai azt 

jelentették, hogy Zoe hozzá volt szokva a szűkösebb körülmé-

nyekhez. 

– Ott találják a hozzávalókat. – Fred a sátor egyik Végé-

be mutatott, ahol dobozok álltak halomban. – Beszéljék meg, 

mit főznek, és lássanak hozzá. A csapatkapitány tisztje kijelöl-

ni, hogy kinek mi lesz a feladata. A döntésük végleges, vitának 

helye nincs. Három órájuk van. 

– Jól van, csapattagok – mondta Muriel. – Kövessenek, 

megyünk az alapanyagokért. Aztán mondom, mit csinálunk. 

– Én nem hámozok krumplit – mondta Cher. 

– Ezt meg hogy érted? – kérdezte Zoe. – Netán genetikai-

lag különbözöl tőlünk? 

Cher dühödten nézett rá. 

– Nem fogok hámozni, és kész. 



 

Zoe hallotta, hogy Muriel az orra alatt dünnyög, ahogy 

Shadrachhal a nyomában megindul az élelmiszerek felé. 

– Gyere, nekünk is segítenünk kell – mondta Zoe Cher 

ruhaujját ráncigálva. 

– Semmi kedvem ehhez az egészhez! – mondta Cher, 

– Figyelj, most össze kell fognunk – mondta Zoe. – Ha 

veszítünk, az egyikünk hazamegy. Ha nem teszel ki magadért, 

nagy valószínűséggel te leszel az! 

Cher végül beadta a derekát, és követte Zoet oda, ahol a 

többiek kosárba rakodták a nyersanyagokat. Közben szünet 

nélkül dohogott, ám alighogy feltűnt a színen egy kamera, Cher 

maris csupa mosoly volt. Abban a pillanatban, amikor a kame-

ra váltott a másik csapatra, újból kiültek a ráncok a homlokára. 

Zoe önkéntelen csodálattal adózott Cher kaméleon természeté-

nek, amely képessé tette a nőt arra, hogy ki-be kapcsolgassa a 

vonzerejét, és azonnal megérezze, ha éppen ő kerül a figyelem 

központjába. 

– Jól van – mondta Muriel a csirkéről lecsúsztunk, de van 

felaprított húsunk, úgyhogy csinálunk egy pörköltet. 

– Leboríthatnánk egy réteg tésztával – javasolta 

Shadrach. – A pite sokkal jobb, mint a pörkölt önmagában. 

– Igaz! – mondta Muriel. – Reméljük, lesz rá időnk. Itt 

egy csomó liszt meg vaj hozzá, és sütőtökünk is van. Jó lesz 

levesnek. 

Zoenak hirtelen az a szörnyű megérzése támadt, neki jut 

majd a feladat, hogy felvágja a kőkemény sütőtököt. Kis sze-

rencsével esetleg talál hozzá egy krumplihámozót. 

– És mi legyen az édesség? – kérdezte Cher. 

– Nem tudom. Van nagyon szép szárított sárgabarackunk, 

készíthetnénk morzsasütit – mondta Muriel. 



 

– Hallottam, hogy a többiek is azt akarnak csinálni –

 mondta Cher. Ezek szerint a fülelésbeli jártasságnak is megvan 

a maga haszna, gondolta Zoe. 

Muriel felsóhajtott. 

– Mi mást lehet még csinálni sárgabarackból, ami nem 

pite, morzsasüti, mousse vagy felfújt? – tette hozzá a szakértő-

nek kinevezett Shadrachra nézve, aki megvonta a vállát. 

– Például vajas kenyérpudingot – mondta Zoe. –

 Sárgabarackkal. Mintha láttam volna kenyeret, és töméntelen 

mennyiségű vajunk, tojásunk van. 

– Nem szeretem a vajas kenyérpudingot – mondta Cher. 

– Olyan zsíros. 

A pillantás, amellyel Muriel keresztüldöfte, az egykori 

tanárnői pályafutásáról árulkodott. 

– Akkor te, Cher, majd a zöldségeket készíted elő. Ne is 

vesztegessük az időt. Ha nem tesszük fel mihamarabb a pörköl-

tet, rágós marad a hús. 

– Nem a levest kéne előbb megcsinálni, ha egyszer az az 

első fogás? – mondta Cher, aki, mintegy a Murielnek szánt 

válaszreakcióként, kekeckedő tinédzserre változott. – Az elne-

vezésben is benne van. 

– Nem, a sütőtökleves hamar megvan. Előbb a húst kell 

feltenni. Shadrach, maga felvágja a húst, mi meg addig a zöld-

ségekkel foglalkozunk. 

– Ez egész jó buli – mondta Cher kisvártatva Zoenak, 

miközben tökéletes kockákra vagdosott egy fej hagymát. Zoe 

nem bírta nézni, annyira lassú volt. 

– Hát még ha csipkednéd magad – mondta Zoe, aki hús-

bárddal vette kezelésbe az egyik nagyobbacska sütőtököt. 



 

– Eszemben sincs, ezt nagyon precízen kell csinálni –

 mondta Cher, és Zoe úgy döntött, hogy nem az ő tiszte meg-

sürgetni a nőt. Kettévágta a tököt, és újból felemelte a bárdot. 

– Hékás, figyelj oda, mit művelsz, még lecsapod az ujjad 

– sopánkodott Muriel. – Nem tudlak nélkülözni. 

– A zsűri ezt a pillanatot pécézte ki, hogy odaballagjon. 

Amint Gideon meglátta Zoet a bárddal, felszisszent, és kikapta 

a nő kezéből. Felemelte Zoe vágódeszkáját, és csettegett a 

nyelvével. Aztán fogott egy konyharuhát, benedvesítette, kite-

rítette, és arra fektette a deszkát. 

– Ha egy profi konyhán volnánk, és ezt nem így csinálja, 

a főszakács kitekerné a nyakát – morogta. – Egyszer már szól-

tam! 

– Igenis – dünnyögte Zoe. 

– És ez magára is vonatkozik! – Cherre emelte megsem-

misítő tekintetét, aki a kezét rázogatta és a szempilláját rebeg-

tette. 

Zoe egy meglepő pillanatra erős testvériséget érzett Cher-

rel és átkozta Gideont, amiért elvette tőle a bárdot. 

Idegőrlő volt a túrázók bevonulását figyelni annak tuda-

tában, hogy ők döntenek majd a győztes csapatról. Mindenki 

végigkóstolja az összes fogást, és pontoz. Aztán kiválasztják a 

kedvencüket. Javarészt erősen középkorú, makkegészséges 

emberek voltak, de akadt köztük egy-két idősebb is, akik nem 

vettek részt a gyaloglásban, és feltehetően a résztvevők vala-

melyikének felmenőiként jelentek meg. 



 

– Az a vénasszony biztos nem evett még sütőtöklevest –

 dünnyögte Cher –, a fogai pedig nem tudnak megküzdeni a 

pörköltünkkel. – Végül mégsem jutott idejük a pitére. 

– Badarság, a hús vajpuha és ízletes – mondta Zoe, aki 

tapasztalatból beszélt. – Én inkább a desszert miatt aggódom. 

Azt fogják mondani, hogy mazsola nélkül nem az igazi. 

– A te ötleted volt, hogy hagyjuk ki belőle a mazsolát –

 mondta Cher. A testvériség kérészéletű pillanata mindössze 

addig tartott, amíg Zoe vissza nem szerezte a bárdját. 

– Legalább nem volt zsíros a hús – folytatta Cher. –

 Utálom a zsíros pörköltet. 

– Én is. – Zoe rövid tétovázás után hozzátette: – Cher, 

szerintem igazán megpróbálhatnánk jóban lenni. Tudom, hogy 

vetélytársak vagyunk, de ez a többiekre is áll; attól még lehe-

tünk barátok. 

– Jaj, Zoe! – Cher feldobta a kezét, és az égre emelte a 

tekintetét. – Hát persze hogy barátok vagyunk! – Megölelte 

Zoet, és megcsókolta a levegőt az arcánál. 

– Egy csapat vagyunk, és ha ügyesen keverjük a kártyá-

kat, egyikünk nyerni fog! 

Zoe ebben nem volt olyan biztos. Nem kételkedett a ké-

pességeiben, de kemény ellenfelei voltak. Néhányan a többiek 

közül egy szép napon akár Michelin-csillagos séfek lehetnek. 

Zoe úgy gondolta, az ő ambíciói ennél is többek. Ettől függet-

lenül mindent el fog követni a győzelemért! 

A kóstolgatás egy örökkévalóságon át tartott, s csak ron-

tott a helyzeten, hogy az eső egyfolytában csepergett a sátorra. 

Az étel kezdett kihűlni, és az emberek rémes lassúsággal 

nyámmogtak. 



 

– Ehetnének kicsit gyorsabban! – mondta Muriel. –

 Mindjárt megőszülök. 

– A másik csapat milyen fogásokkal rukkolt elő? –

 kérdezte Cher. 

– Cigánypudingot csináltak – mondta Muriel. –

 Reménykedjünk. hogy összeesik rajta a hab. 

– Szóval mégiscsak készíthettünk volna morzsasütit –

 mondta Zoe. Hirtelen kételkedni kezdett a sárgabarackos ke-

nyérpuding sikerében. 

Végre-valahára befejeződött a kóstolás, a kóstolók pedig, 

akik mostanra farkasétvágyat érezhettek, mohón falni kezdtek. 

Nem csoda, hiszen mérföldeket gyalogoltak, utána meg csak 

egészen pirinyó porciókat kaptak az ételekből. 

– Akár az iskolai menzán! – mondta Cher. 

– Én örömmel lakatom jól az embereket – mondta Zoe. –

 Csak ezt az egytől tízig való pontozást nem kedvelem. 

– Van egy ötletem – mondta Muriel. – Járkálok egy kicsit 

a sorok között, hátha ki tudom deríteni, mit szolnak a 

főztünkhöz. 

Pár perc múlva már vissza is jött. 

– Vegyesek a vélemények. Néhányan úgy gondolják, 

hogy a leves és a pörkölt is túl fűszeres. Talán mégsem kellett 

volna két fűszeres ételt készítenünk. 

– Az öregek nem bírják a fűszereset – mondta Cher. 

– Ezek az emberek nem öregek! – hördült fel Muriel. –

 Némelyikük korombeli! 

– Bocs, bocs – dünnyögte Cher. 

– És a desszert? – kérdezte Zoe felelősségterhesen. 

Muriel elfintorodott: „Hol van belőle a mazsola?” 



 

– Pedig volt mazsolánk – mondta Cher, ingerült pillantást 

vetve Zoera. 

– Tudom! Már említetted! – Zoe felsóhajtott, és újból le-

törölgette már amúgy is makulátlan munkapultját. Már nem is 

emlékezett, miért ragaszkodott hozzá, hogy hagyják ki a ma-

zsolát. Csak remélte, hogy nem a kiesésével fog fizetni a dön-

téséért. 

Az ebédelőket végül hazaszállították, sokan közülük vet-

ték maguknak a fáradságot, és megosztották a versenyzőkkel, 

mennyire ízletesnek találták az ételeket. 

– Legalább láttunk pár boldog arcot is a sátorban –

 mondta Muriel. 

– Pfuj! Ne is mondja ki ezt az s betűs szót! Nincs ennél 

rémesebb – mondta Cher. 

– És mit csinálsz, ha egy szabadtéri rendezvényre mégy? 

– érdeklődött Zoe. 

Cher elhűlve felelte: 

– Nem megyek. Már reggel tele van szarva a budi… un-

dorító! Ezen a mostani gyalázatos eseten kívül nem is szándé-

kozom közelebb kerülni a sátorozáshoz. 

Zoe kuncogott. 

– Legalább elmondhatod, hogy már sátorponyva alatt is 

főztél. 

Cher pofákat vágott 

Ekkor Mike lépett oda hozzájuk. 

– Jól van, emberek, fáradjanak az étkezőasztalokhoz, is-

mertetjük az eredményt, és attól tartok, egyiküktől el kell bú-

csúznunk. 



 

A sár dagonyává duzzadt, ahogy a kirándulók összejár-

kálták. A versenyzők meg-megcsúsztak, amikor az ítélet szín-

helyére vonultak. 

– Ezt utálom! – mondta Cher Zoeba kapaszkodva, és kis 

híján a földre rántotta. 

– És a sár után jön csak a neheze – mondta Zoe. 

– Rendben – mondta Mike, amikor mind összegyűltek. –

 Akadt néhány rendkívül elégedett kuncsaft, úgyhogy gratulá-

lok mindenkinek. Igazán sajnálatos, hogy az egyik csapatnak 

veszítenie kell, hisz mindkét csapat jól teljesített. A zsűri is 

egyetért? 

– Mértékkel – mondta Anna Fortune. – Néhányuknak 

borzasztó a késtechnikája, vagy mondjuk inkább, nincs is tech-

nikájuk, olyannyira, hogy ha nem lenne szűkre szabva az 

időnk, a zsűri fontolóra venné, ne tartson-e maguknak órákat. –

 Vészjósló szünet. – Gideonnal az imént épp arról beszélget-

tünk, hogy nagy szerencsének fog számítani, ha senki nem ve-

szíti el az ujjait a verseny végére. 

Ekkor a rendező lepett oda hozzájuk. 

– Alig hiszem, hogy ez felcsigázná a nézőket. Nem ke-

zelhetnénk lazábban a helyzetet? 

– Nem – mondta Gideon. – Annanak igaza van, és elen-

gedhetetlen, hogy a nézőközönség tisztában legyen a késtech-

nika fontosságával. 

A rendező sóhajtott. 

– Okés, csinálják, ahogy akarjak, legfeljebb ezt a részt 

majd kivágjuk. 

– Folytathatnánk végre? – így Mike.– A minibusznak van 

még egy másik fuvarja is, és nem szeretnénk, ha bárkinek gya-

log kellene hazamenni. 



 

Anna Fortune vállrándítása a nő félig olasz mivoltára em-

lékeztette Zoet. 

– Muszáj ezt? – kérdezte Gideon. – Minek keltsük fölös-

legesen a feszültséget, ha már meghoztuk a döntést? 

– Mert ez itt a tévé – emlékeztette Fred. 

Gideon dörmögött valamit, és elfordult. 

– A győztes pedig… a kék csapat! – kurjantotta Mike. 

Cher felsikkantott, Zoe fellélegzett, Muriel mosolyogva 

mondta: 

– Azok mi vagyunk! Mindenkinek gratulálok! 

– Vagyis a piros csapatból valakinek… 

– Tudjuk! – mondta Cher kínosan nagy hangon. –

 Valamelyik lúzer hazamegy. 

Az idegeskedő Shona kényszerült távozásra. Sírt, de mert 

gyakorlatilag végigpityeregte ezt a kihívást, a kiesése nem volt 

meglepő. 

– Este ismét a kocsmában vacsorázunk, de a buszok ezút-

tal pontban fél tízkor indulnak, aki lemarad, gyalogol, értem? –

 Úgy tűnt, Mike kezdeti jókedve már múlóban van. 

– Ha lemaradunk, majd elvisz valaki – legyintett Cher. 

Magabiztossága a csinos lányok sajátja volt, akik az életben 

való érvényesüléshez nem riadnak vissza bájaik bevetésétől. 

Zoe azt fontolgatta, hogy ő bizony nem megy el a kocs-

mába. Nem volt hangulata a csoportos jópofizáshoz. Másrészt 

viszont a szálláson nincs mit enni, és nem akart Fenelláéknál 

potyázni. 

– Ugyan már, Zoe! – mondta Cher a legőszintébbnek ha-

tó barátságos hangon. – Nélküled feleolyan jó se lesz a muri! 

Az éhség meg ez a buzdítás a többiek bólogatásával kie-

gészülve meggyőzte Zoet, és végül mégis velük tartott. Azon 



 

tűnődött, hogy igazán elvegyülhetnének a televíziós stábbal, de 

a szervezők nyilvánvalóan úgy akarták, hogy ne legyen köztük 

érintkezés. 

Cher egész este olyan bűbájos volt, hogy Zoe már azon 

töprengett, talán csak az idegek tehetnek a nő korább, ellensé-

ges viselkedéséről. A győztes csapat nagyon vígan volt, és 

mindent elkövettek, hogy lelket öntsenek a vesztesekbe, egy-

szóval derűsen telt az este. A sok almabortól, amit megivott, 

Zoenak is jó hangulata kerekedett. Mivel kötelességének érez-

te, hogy vizet is fogyasszon a bor melle, folyton kijárkált a 

mosdóba, ehhez át kellett vágnia egy sikátoron, és mindannyi-

szor ázottabban tért vissza, merthogy odakint megállás nélkül 

zuhogott. 

– Legalább nem leszel másnapos – mondta Muriel –, az 

nagyon sokat számít. Van valami borzasztó abban, amikor az 

ember saját magának árt. – Felsóhajtott. – Én persze sokkal 

józanabb vagyok ennél! 

– Ez úgy hangzik, mint egy provokációt rejtő komoly ki-

hívás, Muriel! – mondta Shadrach, aki jeleskedett az aznapi 

csapatfeladatban, és ettől elszaladt vele a ló. 

– Ó, nem, ma este nem rángatsz be semmiféle versenybe 

– mondta Muriel. Ránézett az órájára. – Ideje felszállni a busz-

ra. Nem várnak ránk. 

– Mi maradunk még egy körre – mondta Cher, Zoera 

utalva a többes számmal. – Majd elvisz valaki. 

– Cher! Én haza szeretnék menni! Nem ülök be egy ide-

gen kocsijába. 

– Ne légy ilyen nyámnyila, Zoe! Csak meg egy pohárral! 

Legfeljebb kettővel. 

– Nem lesz sok? – szólt közbe Shadrach. 



 

Cher sötét pillantást vetett rá. 

– Gyere, Zoe, menjünk át a másik kocsmába, és nézzük 

meg a felhozatalt. 

Zoenak minden ösztöne azt súgta, hogy őrültséget csinál, 

mégis követte Chert abban a reményben, hogy valamiféle kö-

zösen megélt lányos léhaság megkönnyíti majd vele az együtt-

élést. Persze lehet, hogy már nem is tart sokáig ez az egész, 

gondolta borúsan, ahogy követte a szőke Chert az ide-oda 

utacskákon keresztül a Zugba, ahol Cher értesülései szerint 

barátságos helyi népek szoktak iddogálni. A fáradtságtól, az 

időjárástól, na meg attól, hogy alkalma volt megtapasztalni 

Becca és Shadrach profizmusát, Zoe szokásos optimizmusa 

megrendült. A verseny komolyra fordult. 

Röviddel ezután a Fiatal Gazdák Társulása egy víg kedé-

lyű tagjának nyomában dülöngéltek elő a kocsmából. Mivel 

ketten voltak egy ellenében, Zoe a körülményekhez mérten 

biztonságban érezte magát. És mivel a fiatalember egy olyan 

eseményre trenírozott, ahol sokat kell árkon-bokron át szalad-

gálni, ő maga egy kortyot sem ivott. A kapuban tette ki a lá-

nyokat, ők pedig kart karba öltve indultak útnak a tehénistálló 

felé. Zoe végül is jól érezte magát, remekül mulatott Cher kirí-

vó kacérságán meg a kocsma többi vendégének önfeledt vi-

galmán. Már majdnem az ajtónál voltak, amikor Cher megcsú-

szott a sárban, és estében Zoet is magára rántotta. 

– Bocs! – mondta Cher. – Zuhanyozz nyugodtan elsőnek! 

– Zoe nem volt teljesen józan, és valóban úgy érezte, 

hogy ő és Cher most már barátok, mégis gyanúsnak találta a 



 

nagylelkű ajánlatot. Ám ahogy vihorászva tovább tántorogtak, 

arra jutott, hogy szükségtelenül volt bizalmatlan. 

Nem kis időbe telt, mire megszabadultak a gumicsizmá-

juktól. A lépcsőre telepedve eredménytelenül húzkodták egy jó 

ideig, folyton kicsúszott a kezükből. Aztán mégis sikerült nekik 

a dolog, és beléphettek az ő kis otthonukba. 

– Csinálok teát. Nem kell sietned a zuhanyozással –

 mondta Cher. 

– Zoe erre újfent gyanakodni kezdett, de mert ellenállha-

tatlanul csábította a hosszú, forró zuhany gondolata, bevette 

magát a fürdőszobába. 

– Te jössz! – mondta, amikor előkerült. – Remélem, nem 

hagytam nagy rendetlenséget. 

– Á, ne izgulj. 

Zoe az ágyához ment, hogy kihalássza a párna alól a pi-

zsamáját. Abban a pillanatban, hogy rátette a kezet az ágyra, és 

megérezte, hogy nedves, azt is észrevette, hogy az ablak nyitva 

van, pedig tisztán emlékezett rá, hogy ő becsukta. 

– Ez nem lehet igaz! – kiáltotta. – Csuromvíz az ágyam. 

Cher! 

Mivel csak egy törülköző volt rajta, előkotort a hátizsák-

jából egy másik pizsamát, és belebujt, aztán azon kezdett gon-

dolkozni, hogy mi a fenét csináljon. 

Megvolt győződve róla, hogy Cher hibájából lett nedves 

az ágya, és úgy érezte, joga lenne elfoglalni a franciaágyat, 

Cher pedig aludjon csak a picinyke kanapén, ágynemű nélkül. 

De mire lenne ez jó? Órákon keresztül ordítoznának és mara-

kodnának. És semmi esetre sem fog egy ágyban aludni vele, 

még akkor sem, ha Cher hajlandó lenne rá – bár ahogy ismerte, 

ezt teljességgel kizártnak tartotta. Nem, átmegy szépen a házba 



 

– most már tudja, hol keresse a kulcsot –, és elalszik a konyhai 

kanapén. Ott melegben és biztonságban lesz, közben pedig 

alaposan átgondolhatja, mihez kezdjen a továbbiakban Cherrel. 

Világos, hogy a nő elmeháborodott – a nagy iparkodása, hogy 

legyenek „kebelbarátnők”, valójában csak arra irányul, hogy 

kigolyózza őt a versenyből. De miért pont ma este? Most leg-

alább fél napig semmi dolguk. Egy egész délelőttjük van pihe-

nésre, erőgyűjtésre. Ahogy összeszedte a legszükségesebbeket, 

azon tűnődött, vajon nem csak ürügyként használja-e szobatár-

sa bizarr viselkedését, hogy felmenjen a házba… mert végül is 

annyira, de annyira szeretné látni Gideont. 

Fel kellett már tennie magának ezt a kérdést, de tudta, 

hogy őrültség lenne szándékosan a férfi társaságát keresni. 

Egyszer már megúszta, hogy együtt aludt Gideonnal, bár haj-

szál híja volt: még egyszer nem kockáztathatja meg. 

Csakhogy az ágya nedves, és figyelembe véve, hogy ab-

ban a szobában, ahol korábban a férfi aludt, javában zajlik az 

átalakítás, Gideon valószínűleg már nincs is ott. Ez a gondolat 

az önigazolás megkönnyebbülésével töltötte el, és Zoe mostan-

ra végzett is a pakolással, együtt volt minden, amit magával 

akart vinni. Egyetlen bosszúszomjas cselekedete az lesz, hogy 

elviszi Cher gumicsizmáját. Az nagyobb, mint az övé, köny-

nyebb belebújni. Cher soha nem tudná belepasszírozni a har-

minckilences lábát Zoe harminchatos csizmájába. 

Zoe nagyon halkan nyitotta ki a hátsó ajtót, és visszatette 

a kulcsot a helyére. Egy pillanatra elbizonytalanodott. Ször-

nyen kínos lesz, ha Gideon mégis itt van, arról nem is beszélve, 

hogy hazaküldhetik miatta Zoet a versenyből. Aztán végigfu-

tott rajta az elszántság hidege, és rájött, hogy nem fordulhat 



 

vissza. Kilépett a gumicsizmából, és lábujjhegyen osont be a 

konyhába, remélve, hogy nincsenek odabent ugatós kutyák. 

Nem kellett volna aggódnia, hogy zajt csap. Ugyanis va-

laki volt a konyhában. 

– Üdv, Zoe.' – mondta Rupert, és feltekintett a kenyérsze-

letelésből. – Mit tehetek magáért? 

– Ó! – Zoe meg volt róla győződve, hogy üres lesz a 

konyha, így nem készülhetett fel arra, hogy mit mondjon. – Öö, 

Fen ébren van még? 

– Igen. Odafent vagyunk a nappaliban, szendvicset 

eszünk és iszogatunk. Csatlakozzon hozzánk! Segítsen, hoz-

hatna a bort, és kell még egy pohár. Begyújtottam a kandalló-

ba. A nyári kandallótűz elképesztően dekadens, nem gondolja? 

– Nem szeretnék alkalmatlankodik… 

– Szó sincs róla, az előbb amúgy is Fen után érdeklődött. 

Ő is örülne magának. Jöjjön, fogja azt az üveget, és kövessen. 

Zoe tehát engedelmesen csak azt cselekedte, amit Rupert 

kert tőle. Követte a férfit a lépcsőn felfelé, aztán végig a folyo-

són. Rupert kinyitott egy ajtót. 

– Eredetileg hálószobának szántuk, de átalakítottuk, hogy 

is mondjam, kisszobává, akkor használjuk, ha tele a ház, vagy 

mint most is, ha felújítás folyik. Fáradjon be. 

Zoenak az volt az első gondolata, hogy a szoba semmifé-

leképpen nem nevezhető kisszobának. Bár kétségtelen, hogy 

szerényebbnek – Cher szemével nézve nyilván alantasabbnak –

 tűnt azoknál a szalonoknál, amelyeket korábban látott, s ahová 

a verseny kezdetén egy rövid időre beterelték őket. A szoba 

egyik végében álló kandalló hatalmas méreteivel akár egy bál-

terembe is beillett volna, és élénken lobogott-ropogott benne a 

tűz. Két oldalára egy-egy tekintélyes bőrszófát helyeztek el 



 

páratlanul jó érzékkel, azok közé pedig zsúfolásig telerakott, 

alacsony dohányzóasztal ékelődött. 

Az egyik szófán… mint aki tökéletesen otthon érzi ma-

gát… ott ült Gideon. 

Zoe szíve azon nyomban hevesebben vert, ami leginkább 

mégiscsak annak volt a jele, hogy örül a férfinak. Az elméje 

azonban arra intette, hogy azonnal mutasson be egy hátraarcot, 

irány a konyha, és térjen vissza a hadművelet eredeti A tervé-

hez: vagyis hogy a kanapén alszik. 

Senki sem vehette észre rajta, hogy az agya és a szíve el-

keseredett harcot vív egymással. Fen jókora puffon pihentette a 

lábát, és úgy nevetett Gideonnal, mintha a fáraók kora óta is-

mernék egymást. 

– Itt van Zoe – jelentette be egyszer csak Rupert. – A 

konyhában találtam rá. 

– Zoe! – intett Fenella szélesen és lelkesen. – Bújj be tüs-

tént! Most épp meg sem tudok moccanni, de nagyon örülök 

neked! Épp azon gondolkoztam, hogy mi lehet veled, csak va-

lahogy nem volt merszem megkérdezni Gideont… 

Ekkor pedig Gideon felkelt, hogy teljes valójában mutat-

kozzon. Nagyon-nagyon lassan elmosolyodott, de ebben aztán 

tetőtől talpig benne volt, boldog, hogy látja Zoet. 

– Üljön ide a tűz mellé. Látom, átfázott. És pizsamában 

van – tette hozzá a végsőkig meglepődve. 

Zoe hosszú pillanatok óta érezte, ahogy beburkolja a 

kandallótűz és a szíves fogadtatás melege. 

– Üdv! Nem szeretném agyoncsapni a bulit! – mondta. –

 Hacsak nem pizsamapartit rendeztek… 



 

– De éppen hogy az van! – mondta Fenella. – Lassan 

nem is hordok mást. Rupert, hozz egy italt Zoenak. Gideon, te 

meg szoríts neki egy kis helyet. 

Gideon odább csúszott, és megveregette az ülést maga 

mellett. 

– Hisz maga mezítláb van – mondta, amikor Zoe lehup-

pant – Vajon miért? 

– Gumicsizmában jöttem, de levettem a hátsó ajtóban. 

Csupa sár volt. 

– Egy kis sár miatt még nem fogjuk felkapni a vizet, ki-

véve persze, ha vendégeink vannak – mondta Fenella. –

 Gideon viszont nem számit, ő nem igazi vendég. 

Gideonnak a Fenellára vetett pillantásán látszott, hogy 

köszöni a bókot. Lehúzott egy pokrócot a kanapé támlájáról, 

Zoe lába alá gyömöszölte, aztán felemelte a nő lábát a kanapé-

ra. Zoet meghatotta a gesztus, bár igyekezett gátat vetni túl-

csorduló érzelmeinek. 

– Szóval, mit keres maga itt? – kérdezte a férfi. 

– Fenhez jöttem. 

– Baj van? – kérdezte Fen. 

– Igen. – Zoe elfogadta a pohár bort, amit Rupert nyújtott 

felé. 

– És mi a baj? – kérdezte Fen. 

Zoe abban reménykedett, hogy négyszemközt lesz 

Fenellával, amikor majd beszámol neki a történtekről. Erre 

tessék, most a többiek előtt kell beszélnie. 

– Míg nem voltunk itthon, csuromvíz lett az ágyam –

 mondta Zoe. 

– Csak nem hagytad nyitva az ablakot? – kérdezte 

Fenella leplezetlen borzadállyal. 



 

– Dehogyis! – így Zoe. 

– Akkor az a piszok Cher volt? – kérdezte Gideon. – Az a 

nő egy áspiskígyó. 

– Csak ő lehetett, ugyanis világosan emlékszem rá, hogy 

én becsuktam az ablakot – folytatta Zoe. – Nem volt kedvem 

bekéredzkedni az ágyába, és azt találtam ki, hogy megalszom 

itt nálatok, a konyhai szófán. 

– Ó, arra semmi szükség! – mondta Fen. – Majd kerítünk 

neked egy sarkot. Igyál egy pohár bort helyettem is. – Szünetet 

tartott. – Nem is az alkohol hiányzik, legalábbis remélem, ha-

nem az az oldott hangulat, amikor az ember elüldögél a baráta-

ival, és egy kicsit becsíp. 

Rupert újratöltötte Zoe poharát. 

– Sajnos a kicsi kis becsípésről már szó se lehet –

 sóhajtott nagyot Zoe. – Voltunk a kocsmában, és Cher egymás 

után rendelte a köröket. 

Gideon elvette tőle a poharat. 

– És ugye nem szeretne másnapos lenni? 

Zoe visszavette a poharat. 

– Bizony nem. Azért ittam annyi vizet. 

– Egyen szendvicset – mondta Rupert. – Már mi is vacso-

ráztunk, aztán újból megéheztünk. Bár inkább csak Fen, mi 

meg Gideonnal nem akartunk kimaradni. 

Zoe kortyolgatta a bort, majszolta a szendvicset, és a lá-

bát a pokrócba bugyolálva pihentette a kanapén. Aztán… 

Gideon egyszer csak átkarolta őt, s ettől Zoe is a társaság tag-

jának, kiválasztott személynek – nőszemélynek? – érezte ma-

gát. Újból elhessegette a zsűrivel cimborálás ördögi, aggodal-

mas gondolatait. 



 

Mostanra már pokolian fáradt volt. Az egész napos 

stressz és erőfeszítés végül bandita módon leverte a lábáról. 

Letette a poharát, és kijelentette, nem kér több bort. Épp itt az 

ideje, de tényleg, hogy elköszönjön, és alvóhelyet keressen. 

Ám ehhez Fenellának is meg kellene mozdulnia, aki szemlá-

tomást remekül szórakozik. Ő pedig nem szól… nem és nem… 

A szeme lecsukódott, és ekkor Gideon közelebb húzta őt 

magához, Zoe meg kényelmesen hozzásimult. Átadta magát a 

meghittség jóleső érzésének, a Gideonból áradó kölni finom 

illatának, s ahogy hallgatta a többiek baráti csevejét, lassacskán 

mély, álomtalan alvásba merült. 

Kilencedik fejezet 

Rájött, hogy bizonyára elszunnyadhatott, mert hirtelen 

arra ébredt, hogy a többiek róla beszélnek. 

– Mélyen alszik – mondta Fenella –, és egyszerűen fo-

galmam sincs, hol helyezhetném el. 

– Így igaz – mondta Rupert. – Nincs helyünk. Az összes 

szoba vagy lakhatatlan, vagy tele van a holnaputáni kellékek-

kel. 

– Akkor takarjuk be, és hagyjuk itt – javasolta Fenella, 

bár nem túl nagy lelkesedéssel. Zoenak viszont igencsak tet-



 

szett az ötlet. Végtére is minden adva van az alváshoz. Jó vol-

na, ha egyáltalán nem kellene megmozdulnia. Csukva tartotta a 

szemét. 

– Ne aggódj, majd én gondoskodom róla – mondta 

Gideon. 

Szünet ékelődött a beszélgetésbe – Zoe tudta, hogy most 

kellene megmoccannia, egyidejűleg beszüntetni a hallgatózást, 

és szépen felkelni. 

– Hát, remélem is – mondta Fenella szigorúan. –

 Kedvelem Zoet. 

– Persze – mondta Gideon –, csak hasonló szellemben 

nyilatkozhatok. Övé lehet az ágyam fele. Hatan is elférnének 

benne, úgyhogy a hölgy szűzi erkölcse makulátlan marad. – És 

ez a férfi egyetlen árva szóval sem utalt rá, hogy ugyanezen 

már korábban, más körülmények között túlestek! Zoe hálával 

és elismeréssel adózott magában Gideonnak, hogy 

Fenelláéknak nyilvánvalóan nincs erről tudomásuk. 

– Nem csak ez a bökkenő – folytatta Fen – Az egyikőtök 

versenyző, a másik meg a zsűri tagja. Ha valaki netán előáll 

azzal, hogy bármilyen turpisságot sejt köztetek, Zoenak szé-

gyenszemre távoznia kell. –. és nagyon valószínű, hogy neked 

is. 

– Bízz bennem, Fenella. Vigyázok Zoera. Senki nem fog 

rájönni. 

Sokáig rájuk telepedett a csend. Zoe megpróbálta maga 

elé képzelni az aggodalmas pillantásokat. Aztán valaki nagyot 

sóhajtott. Gideon volt. 

– Nem szeretnek kellemetlenséget okozni nektek –

 mondta, és mérhetetlen aggodalom volt a hangjában.  



 

– Nem erről van szó… – mondta Fenella – Jaj, engedjé-

tek át nekem az utolsó szendvicset, és megbocsátok. – Újabb 

csend. Feltehetően Fenella rágcsált, és a gondolataiba merült. 

Némiképp megnyugodva folytatta: 

– Holnap idejön Sarah, hogy még egyszer utoljára meg-

beszéljük az esküvő pontos lefolyását. Nagyon remélem, hogy 

a versenyzők kitesznek magukért az ételkreációjukkal – úgy 

hangzott, ez egy egyértelmű kérés, ami: Gideonnak címez. 

– Venni fogják az akadályt – Gideon hangja magabiztos 

volt és simogató az ifjú párnak nem lesz oka panaszra, hiszen a 

televíziótársaság állja az eszem-iszom minden költségét. 

– Tudom jól – folytatta Fenella, aztán egy apró nyögés 

szakadt ki belőle. Alighanem fel akart tápászkodni. – Csak nem 

szeretném, ha valaki rosszul érezné magát a házamban. 

– Ilyen érzéssel senki nem fog távozni – Gideon hangja 

megnyugtató volt. – Nem lesz gond, amíg olyan embereink 

vannak, mint Zoe és Muriel. Mindketten rendkívül hatékonyak, 

és igazán jól főznek. 

– Szeretném igénybe venni Zoet – mondta Fenella. –

 Hogy tartsa a frontot, amíg a kis Buster miatt ki leszek vonva a 

forgalomból. Reggel meg is kérdezem tőle. Húzz fel, Scotty, és 

légy szíves, fuvarozz el az ágyamig! 

– Én meg viszem Csipkerózsikát – mondta Gideon. 

Újabb végszó Zoenak, hogy ébredjen, de neki esze ágá-

ban sem volt. Másra sem vágyott, mint hogy Gideon a gondjai-

ba vegye, még ha kínos lesz is, hogy a férfi esetleg nem bírja 

felemelni. Akkor, sajna, muszáj lesz felébrednie. Ez viszont 

véget is vetne a varázslatos hangulatnak. 

Lehet, hogy fogyott valamicskét? Ugyanis Gideon köny-

nyedén a karjába kapta. Zoenak viszont nehezére esett eler-



 

nyedve maradni, hagyni, hogy billegjen a feje, elengedni a kar-

ját. Ahogy haladtak kifelé a szobából, Zoe azon kezdett aggód-

ni, hogy a feje pozíciója miatt mindjárt kicsurran a nyála. Eltö-

kélte, hogy még mielőtt ez megtörténne, inkább felriad, és nyö-

szörögve megkérdi: „hol vagyok?”. Remélte, hogy erre nem 

lesz szükség. Ugyan szívesen bevetette volna az elkoptatott 

frázist, de kellemesebb lenne, ha Gideon dugná ágyba. 

Elég ideje volt azon tűnődni, hogy lefeküdjön-e 

Gideonnal, és arra a csintalan következtetésre jutott, hogy a 

második lehetőséget már nem fogja elszalasztani. Ha rá tudja 

venni a férfit úgy, hogy megmaradjon a természetesség és an-

nak látszata, hogy Gideon ötlete volt, ő bizony megteszi. Oda-

volt a férfiért, és úgy érezte, egész életében bánná, ha most 

nem élne vissza a helyzettel. Amúgy is könnyelmű hangulatban 

leledzett az este. Semmi nem számított, csak az adott pillanat. 

Fenella elkísérte Gideont, nyitogatta neki az ajtókat. 

Amikor elérték a hálószobáját, a férfi így szolt: 

– Felkapcsolnád az éjjeli lámpát? Hajtsd fel a takarót, 

kérlek. Kösz. 

Gideon óvatosan lefektette Zoet, és betakargatta Zoenak 

minden önuralmára szüksége volt, hogy ne tegye ki a karját a 

takaró föle, ahogy szokta, de tudta, hogy a hirtelen mozdulattal 

rögtön lelepleződne. 

– Nem örülök – suttogta Fenella. 

– Betehetek egy sor párnát középre, ha ez téged boldo-

gabbá tesz. – Zoe hallotta Gideon hangján, hogy mosolyog. 

– Nem lehet, mert így sincs elég párna, és amúgy is túl 

késő. Csak ne törd össze a szívét! 

– Attól bezzeg nem tartasz, hogy ő töri össze az enyémet. 

– Szerintem a te szíved kemény, mint a kő. 



 

– Jó volna, ha igaz volna. 

Zoe olyan rezzenetlenül feküdt, hogy a külső szemlélő 

akár halottnak is nézhette volna. Azt akarta, hogy Gideon to-

vább beszéljen, és szólja el magát. 

– Vagyis nem igaz? – Fenella határozottan kíváncsi volt. 

– Csak mint általános szabály, jelen esetben viszont. 

Zoe arra gondolt, hogy vagy mindjárt benne reked a le-

vegő, vagy kirobban belőle valami – egy tüsszentés, egy üvöl-

tés, egy hisztérikus kacaj. 

– Nekem is van gyenge pontom – folytatta Gideon. –

 Ezért kell Zoeval a többi versenytársához képest keményebben 

bánnom. Szerencsére ügyes. Nem védhetném meg egy megér-

demelt kieséstől. 

Zoe legszívesebben átölelte volna, de tökéletesen mozdu-

latlan maradt. 

– Jó hallani, hogy vannak erkölcseid – mondta Fenella. –

És most jó éjt. Viszlát a reggelinél. Addig még kitalálom, hol 

aludt Zoe, hogy megóvjuk a jó hírét. 

Azzal már elkéstünk, gondolta Zoe. Cher így is azt hiszi 

rólam, hogy szexszel próbálok előbbre jutni. Miért ne élvezzem 

hát ki, még ha azzal jár is, hogy Gideon keményebben bánik 

velem. 

Izgatottan várva Gideon visszatértét, Zoe úgy találta, 

hogy a férfi nagyon sokáig időzik a fürdőszobában. Mikor vég-

re előkerült, hosszú pillanatokig állt Zoe fölött. Aztán kisimí-

tott egy arcába hullt tincset – Zoe csaknem felsikoltott a gyen-

géd érintéstől –, befeküdt az ágyba, és leoltotta a villanyt. 

Itt az idő, döntötte el a nő. Továbbra is alvást színlelve 

fészkelődni kezdett, és közelebb csúszott a férfihoz. 



 

Amaz megdermedt. Zoe még közelebb araszolt hozzá. 

Mivel Gideon nem húzódott el, Zoe folytatta az előrenyomu-

lást. 

– Zoe. – Ez elég hangos volt ahhoz, hogy felébressze a 

nőt, még ha tényleg elaludt is. 

– Á, szia – mondta olyan ártatlanul, amennyire csak tel-

lett tőle. – Ez déja vu, vagy tényleg megint az ágyadban va-

gyok? 

– Tényleg itt vagy, és meg fogod bánni, ha nem mész 

vissza a saját térfeledre. 

Zoe még közelebb bújt hozzá. 

– Nem hiszem. 

– Tudod, mi fog történni. Én is csak ember vagyok. Irtó 

erotikus a pizsamád. 

– Igazán? – Zoe a férfi vállára hajtotta a fejét. – Cath 

Kidson. Mindig nagyon illedelmesnek tartottam ezt a márkát. 

– Hát akkor tévedtél. És nem tudom, meddig bírom még. 

– Muszáj kibírnod. Úgy értem ... – Számara is szokatlan 

módon, Zoe nem találta a szavakat. 

– Mit akarsz ezzel mondani, Zoe? Muszáj tisztán látnom. 

– Azon vagyok, hogy szavak nélkül is megértsd. – A fene 

essen bele, a való életben lényegesen bajosabb elcsábítani va-

lakit, mint a filmekben! 

– Nem szeretném, ha olyasmit tennél, amit később meg-

bánsz. 

Úriemberekkel nehezebb, mint fajankókkal. Ha valaki 

kikezdett Zoeval, és neki nem tetszett az illető, ezt általában 

kerek perec az értésére adta. De hogy vegye rá Gideont bármire 

is anélkül, hogy ne neki kelljen őt letámadnia? 



 

– Köntösben vagy – panaszkodott. – Mindig abban al-

szol? 

– Csak ha veled bújok agyba – felelte a férfi. 

– Nincs kedved levetni ezt a szokást? – babrálta Zoe a 

köntös hajtókáját. 

– Nem szokás ez, csak egy köntös. 

Zoenak először nem esett le a poén. 

– Nagyon vicces. 

– Zoe, tudod, ugye, hogy mi fog történni, ha leveszem a 

köntöst? 

– Naná! Bár kezdem azt hinni, hogy az égvilágon semmi. 

– Szeretnéd, ha történne valami? 

– Írjam fel tán az égboltra? Mit vársz még tőlem? – 

Csüggedten felsóhajtott. – Azt hiszem, engem nem csábító dé-

monnak teremtettek. 

– Ó, a csáberőddel nincs hiba, én csak… 

– Ide figyelj! Kívánlak! Itt vagyok az ágyadban. Mondd 

meg, ha te nem akarod! Ha mégis, akkor viszont sokat segíte-

ne, ha kibújnál ebből a rengeteg frottírból. 

Gideon visszafogottan nevetett. 

– Oké, mindig értettem a célzást… 

Néhány pillanattal később a rengeteg frottír és a Cath 

Kidson pizsama a padlóra hullott. 

Napfény ömlött be a függöny hasadékain másnap reggel, 

amikor Zoe kibújt az ágyból. Gyorsan ki kellett találnia vala-

mit, amivel eltünteti a nyomait, mielőtt még a többiek feléb-

rednének. Rekordsebességű mosakodás meg egy összecsapott 

fogmosás után már indult is lefelé. Gideon még mindig az ágy-



 

ban volt. Zoe alig mert odanézni rá. Egy pillantás a férfi félig 

betakart testére… kócos hajának és enyhén nyitott, szép szájá-

nak látványa borzasztóan megnehezítette a távozást. Ha Gideon 

felébred és megszólítja, neki menten vége. 

Szeretett volna egész délelőtt a férfival maradni. Soha 

nem érzett még ilyet, és majdnem biztosra vette, hogy az ide-

ges érzés a gyomrában, meg hogy kapkodja a levegőt... hát ez 

az, amiről mindenki beszél. Beütött a szerelem, fogta fel. Ez 

csodálatos, egyben kicsit ijesztő is volt. Zoet olyannyira föld-

höz vágta, hogy már-már rosszul volt tőle. Az ő hibája, csakis 

az övé. Ha nem feküdt volna le a férfival, akkor most még kor-

dában tudta volna tartani az érzéseit. De a döntés megszületett, 

s most együtt kell élnie ezzel. Arra is figyelnie kellett, hogy a 

hirtelenségének ne az legyen a következménye, hogy máris 

kiesik a versenyből, merthogy végképp nem a főzésen jár az 

esze. 

Vagy mert valaki rájön, hogy mit műveltek Gideonnal. 

Vigyáznia kell, nehogy az árgus tekintetű Cher megvádolhassa 

valamivel. 

Visszabújt a pizsamájába, és leóvakodott a lépcsőn. 

Hangfoszlányok szűrődtek ki a konyhából, mire megtorpant. 

Nyugalom, csak bátran. 

A nyitva hagyott konyhaajtóból Cher hangját hallotta. 

– Azért jöttem, mert borzasztóan aggódom Zoeért. Még 

az éjjel ment el, mert nedves lett az ágya, azt h szem, nyitva 

felejtette az ablakot… és azóta se jött vissza. El nem tudom 

képzelni, mi történhetett. 

Zoe kénytelen volt elismerni Cher színésznői kvalitásait. 

Szavai őszintének hatottak, bar Zoe már korábban is éjszaká-



 

zott egyszer a házban, és Cher akkor nem nyugtalankodott, 

szóval ez nyilván nem valódi féltés. 

Zoe kitárta az ajtót, mielőtt Fenella vagy Rupert füllen-

tésre kényszerült volna. 

– Szia, Cher! Mit keresel te itt? 

– Zoe! Úgy aggódtam! Mi történt veled? Hol aludtál az 

éjjel? 

Cher tehát egyértelműen azért van itt, hogy tetten érje őt. 

Zoe így szólt: 

– Nem tudom, hogyan történt, elszunnyadtam a kanapén 

a kisszobában. Biztos a kimerültség miatt! 

– Iszogattunk, és ettünk pár falatot – mondta Fenella, azt 

a benyomást igyekezvén kelteni, hogy a meleg tej meg a 

Digestive keksz a ludas, nem pedig a bor és az óriás szendvi-

csek. 

– Igen – folytatta Zoe. – Az egyik percben még Fennel és 

Ruperttel voltam, a következő emlékem pedig az, hogy be va-

gyok takarva. Ébredés után először fogalmam sem volt róla. 

hol vagyok. 

– Azért jól aludtál? – kérdezte Fenella 

– Ó, igen. Nagyon kényelmes az a kanapé. 

Habár semmi olyat nem mondott, ami ne felelt volna meg 

az igazságnak, Zoe érezte, hogy elpirul. Való igaz, hogy a ka-

napén aludt el, a kisszobában, való igaz, hogy ébredéskor nem 

tudta, hol van, csakhogy sok minden történt a kettő között. 

Cher összehúzta a szemét. 

– Nincs izomlázad? 

– Miért lenne? – Tulajdonképpen volt egy picike izomlá-

za, és hát nem attól, hogy a kanapén hált. 



 

– Tudod, hogy van az, ha furcsa helyen alszik el az em-

ber. 

Zoenak az volt az érzése, hogy Cher látja az árulkodó 

nyomokat a testén, pedig ő egyet se látott zuhanyozáskor. 

– Na, elég is a fecsegésből, megyek öltözködni. 

– Utána gyere vissza reggelizni – mondta Rupert. – Jó kis 

angol reggelit készítek. Magát is szívesen látjuk, Cher – tette 

hozzá. 

– Grillezi a bacont? – kérdezte Cher finnyáskodva. 

– Nem, a saját zsírjában sütöm ki – mondta Rupert moso-

lyogva. 

– Az AGA csodákra képes – mondta Fenella. – Olykor a 

sütőbe teszem a bacont, de Rupert szereti a bundás kenyeret… 

Zoe kiment, Cher pedig felsikkantott a szörnyű gondolat-

ra, hogy a szénhidrát és a zsír egyszerre van jelen ebben a mé-

reganyagokban bővelkedő szörnyű ételben. 

Amikor Zoe visszajött, Gideon az asztalnál ülve falato-

zott egy hatalmas tányér reggelit. Feltekintett, ahogy Zoe belé-

pett, és rákacsintott, de olyan gyorsan és ügyesen, hogy más 

nem is vette észre. Zoe legalábbis ebben reménykedett. Kihú-

zott magának egy széket. Cher ült Gideon oldalán, és Zoe látta. 

ahogy átcsempész egy darabka bacont a férfi tányérjára, és 

szemérmesen rápillant. 

– Baconnel próbál megvesztegetni egy zsűritagot? –

 kérdezte a férfi, és Zoenak fájt látnia, ahogy Cherre tekint, 

holott nagyon is jól tudta, hogy semmi oka a féltékenykedésre. 

Vagy mégis? 



 

– Eszemben sincs. E tekintetben úgysem vehetnem fel a 

versenyt Zoeval, viszont dugig vagyok. 

Zoe végtelenül hálás volt Rupertnek, aki kapott a szón: 

– Hisz alig evett valamit! Egy vékonyka szalonnaszeletet 

meg egy paradicsomot így nem fogja kibírni ebédig. 

– Ó, én nem szoktam sokat enni. Hamar jóllakom. –

 Jelentőségteljesen odanézett a megpakolt tányérrá, amelyet 

Fenella letett az asztalhoz ülő Zoe elé. 

– De maga szakács – mondta Rupert. – Nyilván kóstol-

gatnia kell az ételeket. 

– Csak egy picit. És ritkán eszem végig egy teljes fogást. 

– Sanda pillantás Zoera. – Nem értem, miért gondolja Rupert, 

hogy azt ott mind meg kell enned. 

Zoe, aki nem fordított túlzott figyelmet a testére, vagy 

akár a súlyára, egyszerre vízilónak érezte magát – szerelemmel 

feltöltött, bűntudatos vízilónak. Még egyszer lopva Gideonra 

pillantott. Érezte, hogy egy láb érinti meg finoman a lábat. 

Nem tudhatta biztosan, hogy véletlen volt-e, vagy sem, vagy 

hogy egyáltalán Gideon lába volt-e, ám a férfi mosolya, amit 

rávillantott, azt sejtette, hogy igen. Zoe egyik énje izgalomba 

jött attól, hogy mit kockáztatnak, a másik énje meg akarta dor-

gálni a férfit. Nem csupán az ő versenyben kivívott helye for-

gott veszélyben. 

– Azt hiszem, Rupert egyszerűen csak nagyvonalú és 

vendégszerető – mondta. 

– Úgy van! – kontrázott Fenella. – Folyton tömi az em-

bert. Azért vagyok én is ilyen terebélyes. Cher, milyen volt az 

idő, amikor átjöttél? 

– Szépen tisztul – mondta Cher. 



 

Zoe ez egyszer roppant hálás volt érte, hogy a britek idő-

járás-mániásak. 

– Helyes. Jó volna, ha még a holnapi esküvő előtt minden 

fel tudna száradni. Drágám? – fordult Fenella Ruperthez. –

 Perceken belül itt lesz Sarah és Hugo. Maradt valami, amivel 

megkínálhatjuk őket? 

– Vagy egy fél disznó. Kedves mindenki, mit szólnátok 

egy kis pirítóshoz? 

– Jaj, én nem kérek! – jelentette ki Cher, mintha bárki, 

aki kér pirítóst, legalábbis Gargantua másodunokatestvére vol-

na. – De Zoe biztosan le tud nyomni párat. 

– Még a kolbásszal se végeztem, Cher – mondta Zoe 

bosszúsan. 

– Nos, az vagy, amit megeszel! – trillázta Cher, és Zoe 

szívta a fogát, hogy magas labdát adott neki. 

– Lányok! – szólt rájuk Rupert. – Össze ne vesszenek. 

Zoe némileg nehezményezte ezt a megjegyzést, hisz ő 

nem veszekedett, de elfogadta, hogy Rupert nem pikkelhet csak 

és kizárólag Cherre. 

– Rég ettem ilyen finom reggelit, nagyon szépen köszö-

nöm – mondta Zoe. Felkelt az asztaltól, és összeszedett néhány 

piszkos tányért. – Ezeket beteszem a mosogatógépbe. 

– Ne fáradj – mondta Fenella bágyadtan. – Úgyis lesz 

még egy adag, ha megjöttek Sarah-ék. 

– Ez az a Sarah Stratford, aki Carrie Condy esküvőjét 

bonyolította? – kérdezte Cher. – Láttam a fényképeket. Káprá-

zatos volt a ruhája. – Ülve maradt, miközben Zoe leszedte az 

asztalt. 

– Igen – mondta Fenella. – Az az esküvő hozott minket 

divatba, nem igaz, Rupert? 



 

– Az ám. Zoe, ez igazán kedves tőled. 

– Puszta megszokás – felelte Zoe. – Most megyek, és 

rendbe szedem az ágyam. 

– Maradj inkább, és ismerd meg Sarahékat – mondta 

Fenella. 

– Tizenegy harminckor úgyis találkozunk velük, nem? –

 mondta Zoe, aki úgy érezte, épp eleget járt Fenella és Rupert 

nyakára. 

– Pedig nem volna hátrányodra, ha maradnál – mondta 

Rupert. 

– Én maradok! – közölte Cher. – Hugo Marsters 

celebfotós. 

Fenella megráncolta a homlokát. 

– Igaz, hogy Hugo jól ismert celeb, de alig hiszem, hogy 

a Hello! magazin számara készíti a fotóit. 

– Akkor is – így Cher. 

Zoeban megszilárdult az elhatározás, hogy nem bírná vé-

gignézni, amint Cher egyszerre flörtöl ezzel a fotóssal és 

Gideonnal. Egyébként is magányra vágyott, hogy átgondolja a 

történteket, és élvezkedjen az érzéseiben. Annyira, de annyira 

különleges élmény volt. Soha még csak hasonló sem történt 

vele. Hirtelen megérette a lényégét: már tudta, miről szól a 

szex és a szerelem. 

– Nekem csinálnom kell valamit az ágyammal – mondta 

Zoe, és elszántan felpattant. 

– A matraccal ne legyen gondod, van másik – mondta 

Fenella. – Ma jönnek az imádott bejárónőim. Ők majd keríte-

nek neked új matracot, a nedveset meg beteszik a kazánházba 

száradni. 

– Pompás. Az ágyneműt a szálláson is kiteregethetem. 



 

– Ne törődj már ezzel. – Fenella immár megkeményítette 

magát. 

Zoe persze mégis rendet csinált, aztán kellemes sétát tett 

a kertben, mielőtt jegyzetfüzettel felszerelkezve megindult a 

különterembe, ahol majd eligazítást tartanak nekik a másnapi 

esküvőről. 

– Jól van, emberek! – köszöntötte őket Mike a szokásos 

fordulattal, de Zoe így is ideges lett tőle. – Sarah Stradford, az 

esküvőszervező azonnal ismerteti önökkel, hogy mi lesz a te-

endőjük. Sarah? 

A versenyzők, a televíziótársaság emberei és a stáb, va-

lamint a zsűritagok valamennyien megjelentek ugyanabban az 

ülésteremben, ahol a verseny kezdetekor az első eligazítást 

kapták. 

Sarah, akinek egyszerre sikerült rendkívül agilis, vala-

mint a televíziós szereplés miatt némiképp ideges benyomást 

keltenie, megköszörülte a torkát. 

– Üdv! Sarah vagyok, ennek az esküvőnek a szervezője, 

és be kell vallanom, igencsak nyugtalanná tesz, hogy önök ké-

szítik az ételeket az én gondjaimra bízott esküvőre. – Szívélyes 

mosolya előírásszerű nevetésre fakasztotta az embereket. 

– Ez egy pezsgős, büféasztalos rendezvény, de meg kell 

adnunk a módját. Nem szeretnénk, ha mindenki öt perc alatt 

összeesne a részegségtől. Az későbbre van ütemezve. 

A hallgatóság ismét nevetett. 

– Szeretném, ha mindenki készítene tízféle canapét, 

vagyis borkorcsolyát, mindegyik fajtából tízet, vagyis összesen 

hétszáz darabot. Az vendégenként tíz, ennek elégnek kell len-



 

nie ahhoz, hogy megálljanak a lábukon. Az esküvő holnap dél-

ben lesz. Az ifjú pár itt kel egybe a kápolnában, tehát a vendé-

gek egy órakor sereglenek ide az asztalokhoz. Most átadom a 

szót a zsűrinek, akiktől további részleteket tudhatnak meg. 

Izgalom hullámzott végig a teremben. Egy esküvő még-

iscsak esküvő, habár a férfiak valamivel kevesebb lelkesedést 

mutattak. Sarah csatlakozott egy oldalt álló, jóképű férfihoz. 

Amaz átkarolta, és megcsókolta a feje búbját. Zoe feltételezte, 

hogy ő Hugo. Most Gideon lépett előre. 

– Na szóval. Ötfele meleg és ötféle hideg borkorcsolya 

legyen. Gondolják át, hogy mit akarnak készíteni, keressenek 

receptet, etcetera, aztán egyeztetnek a három zsűritag valame-

lyikével vagy Sarah-val. Utána hozzáláthatnak, de ne feledjék, 

hogy lesz, amit frissen, a sütőből kell kivenni, vagy aznap ösz-

szeállítani, különben megszittyósodik. Itt látnak jó csomó hoz-

závalót – a nyersanyagokkal telerakott, hosszúkás asztalra mu-

tatott – , de ha olyasmire van szükségük, ami itt nincs, és van 

idejük elugrani bevásárolni azt is megtehetik. A pénzt mi ad-

juk. 

Cher feltette a kezét. 

– Mi gátol meg bennünket abban, hogy készen vásárol-

junk egy rakás húsos tekercset, amit aztán csak felmelegítünk? 

– Az a tény, hogy mi erre rá fogunk jönni, és diszkvalifi-

káljuk a tetteseket. Más kérdés? Senki? Rendben. Ó, és még 

egy örvendetes dolog: van az asztalon félkész leveles tészta, de 

nem elég mindenkinek. Nem lenne jó, ha túltengne a sok vol-

au-vent. – Gideon szünetet tartott. – Ha már túl sokuknak bó-

lintottunk rá a tésztaalapú receptekre, rukkoljanak ki valami 

mással. Változatosságot és eredeti ötleteket várunk maguktól. 

Köszönöm.  



 

Irtóra nehéz gondolkodni, ha az ember szerelmes, állapí-

totta meg Zoe, de ki kell vernie a fejéből Gideont, hogy össz-

pontosítson. Nem csatlakozott a többiekhez, akik megrohamoz-

ták az asztalt a tésztáért. Elővette a jegyzetfüzetét, és írni kez-

dett. 

Pignatelli, rizs golyócskák, marhahússal töltött yorkshire 

puding, minipizza – nem túl izgalmas, viszont vegetáriánus – , 

frittata, írta egymás után. Az öt meleg canapé. Melyek legye-

nek a hidegek? Csipkednie kell magát, különben a többiek el-

orozzák előle a jó ötleteket, és akkor újra kezdheti az agyalást. 

Néhány percnyi bőszült töprengés és irkálás után odasza-

ladt a zsűrihez. 

Anna Fortune elvette tőle a listát. 

– Nem fogadom el a yorkshire pudingot, a frittatát, és ha 

még valaki előáll a pármai sonkába tekert spárgával, sikítok. 

– Elnézést – mondta Zoe, holott ebben éppenséggel vét-

len volt. 

– És mik ezek a rizsgolyócskák? – Anna összehúzott 

szemmel tanulmányozta Zoet. 

– Olasz recept. Sonka és sajt, esetleg egy kevés zöldség-

gel, rizzsel keverve, rántva. – Gyakran készített ilyet a barátai-

nak, csak sonka nélkül. Ízletes és nagyon olcsó, bár nem ki-

mondottan kalóriaszegény étel. 

– Arancini – mondta Anna. 

– Avagy suppli – szúrta közbe Gideon. – Elizabeth Da-

vidnél suppli. 

Alighogy a férfi kiejtette Elizabeth David nevét, Zoe 

gyomrát összerántotta valamiféle ritkán tapasztalt izgalom. 

Nem semmi, hogy a kulináris világ egyik legismertebb, legfon-

tosabb neve testi gerjedelmet ébreszt benne. A másodperc töre-



 

dékére találkozott a tekintetük. A férfié nyugodt volt, de Zoe 

tudta, hogy neki is ugyanaz motoszkál a fejében. Lehengerlő ez 

a pasas, gondolta, aztán ráébredt, hogy akármilyen lehengerlő, 

zsűritag, és ő alig tud róla valamit. Ama rövid idő alatt, amit 

Zoe a szenvedélyes éjszakájuk óta egyedül töltött, arra a követ-

keztetésre jutott, hogy a férfi alighanem hűtlen típus. Csakhogy 

ő nem az. Nem kérdés, hogy kötődni fog Gideonhoz. A férfi 

viszont aligha fog kötődni hozzá. Kétséges, hogy többet jelen-

tene a férfi számára kellemes kikapcsolódásnál. Örömét leli 

Zoe társaságában, de csak akkor, ha a nő épp ott van az orra 

előtt. Persze nagyon jól van ez így Zoe tisztában volt a helyzet-

tel. Bánatos lesz, amikor véget ér a verseny, pontosabban, ha az 

ő számara már véget ér, de nem fogja megbánni, hogy viszonya 

volt Gideonnal. Kiélvezi, amíg tart, aztán azzal a tudattal lép 

majd tovább, hogy nagyszerűen érezte magát egy csodás szere-

tővel. 

Feltűnés nélkül rákacsintott a férfira, nem csukta be egé-

szen a szemét, csak a sarkat csippentette össze. Ő hasonlókép-

pen reagált. Zoe érezte, hogy árulkodó mosolyra húzódik a 

szája. Hamar összeszorította hát, és arra koncentrált, amit Anna 

éppen mondott neki. A szájában érezte a tiltott gyümölcs ízét. 

Anna végül elbocsátotta. 

– Menjen, és nézze meg, milyen alapanyagok maradtak, 

és ha megvannak a hozzávalók a receptjeihez, jó. Ha nincse-

nek, gondolkodjon tovább! 

Túl sok tétel hiányzott, hogy Zoe az általa választott va-

lamennyi borkorcsolyát elkészítse, ami rögtön elgondolkoztatta 

arról, hogy elegendő élelmiszert hoztak-e, s ha hoztak is, Cher 

nem dugta-e el őket valahová. A nő öltözetének falatnyi mérete 

mindenesetre nyilvánvalóvá tette, hogy nem alatta rejtegeti a 



 

készletet. Zoenak változtatnia kellett a tervein, így az egyik 

hideg canapé füstölt lazac helyett leves lesz majd stampedli-

ben. 

Stampedli nem volt odakészítve, de Zoe arra gondolt, 

hogy Fenellának talán van egypár belőle. Elég szegényes a 

felszerelése, panaszkodott Fen korábban. De mert nem volt 

más, amin elindulhatott volna, Zoe átment a házba, hogy segít-

séget kérjen. 

A konyhához érve egy megbeszélésféle közepébe poty-

tyant. Sarah fojtott dühvel magyarázott valamit Fenellának és 

Rupertnek. 

– Ezt nem tudom elhinni. A nő állítólag megbízható, a 

divatlapok szerint az ország egyik legnevesebb beszállítója. és 

akkor egyszerűen elfelejti? Hát létezik ilyen? 

– Nos… – Úgy tűnt, Fenella nem zárja ki a lehetőséget. 

Nem úgy Sarah. 

– Hisz üzletasszony! Az a torta egy valag pénzbe kerül! 

Ő meg erre elfelejti megcsinálni! 

– Csigavér, öreglány – mondta Rupert –, majd készítte-

tünk egy másikat. Vagy elugrunk a szupermarketbe… 

Fenella és Sarah egy emberként fordultak ellene. 

– Nincs idő megsütni egy akkora tortát, hagyni kihűlni, 

bevonni, feldíszíteni, és mindezt úgy, hogy holnap délre kész 

legyen! – mondta Sarah. 

A szóváltást hallgatva Zoe fejében egy ötlet körvonala-

zódott. Kedvelte a kihívásokat, s mielőtt meggondolhatta volna 

magát, közbeszólt: 

– Elnézést. 

– Mi van? – Az általában szelíd és segítőkész Fenella 

kissé türelmetlennek látszott. 



 

Sarah-n pedig, akivel kapcsolatban Zoe túl későn fogta 

fel, hogy ő is zsűritag… igen, rajta az látszott, hogy mindjárt 

letépi Zoe fejét. 

– Muffin – mondta Zoe. – Készíthetnénk muffint. Finom 

cukormázat tudok csinálni. Állítsunk fel egy ütemtervet, és 

ripsz-ropsz megvan hetven muffin. Csak kellenek hozzá a sütő-

formák. 

Sarah mély levegőt vett. valószínűleg napok óta most 

először. 

– Az ötlet zseniális – mondta végül, amikor Zoe már azt 

hitte. hogy lecsapják a fejét, és azt szolgálják fel esküvői torta 

helyett. – A menyasszony nem pont erre vágyott, de így meg-

spórolok neki több száz fontot, és mert a ruhájánál amúgy is 

kiköltekeztek, még hálás is lesz nekem. – Hirtelen felkacagott. 

– így lesz a habcsókból Pavlova torta! 

– De mi lesz a versennyel? – tiltakozott Rupert. – Ha Zoe 

muffint süt, nem marad ideje a borkorcsolyákra. Csak úgy 

mondom – fejezte be. 

– Itt én vagyok az ítész! Ha Zoe muffint süt egy esküvő-

re, az én esküvőmre, ezzel automatikusan tovább jut a követke-

ző fordulóba. – Sarah Rupertre nézett, és az arckifejezése bá-

tortalanabb volt eltökélt szavainál. – Nem így van? 



 

Tízedik fejezet 

Mialatt Sarah a ház többi részében felügyelte az előké-

születeket, Zoe megkérdezte Fenellát a stampedlis poharakról. 

– Ó, igen. Van egy csomó. Az esküvőre biztosan elég 

lesz. 

– Akkor jó. Azt hiszem, visszamegyek főzni. – Zoe a 

szemöldökét ráncolta. – Szerintem kevés az alapanyag. 

– Hoznak még. Remélem! Somerbyben nem kerülhet sor 

olyan esküvőre, amelyen nincs elég ennivaló. Ehhez Sarah-nak 

is lenne egy-két szava. – Fenellának le kellett ülnie, hogy kihe-

verje eme szörnyű gondolat és a hiányzó esküvői torta traumá-

ját. 

– Talán nem is a mennyiséggel volt a gond, csak valaki 

többet happolt el a szükségesnél – dünnyögte Zoe. 

– Cher! Biztos, hogy ő! Látnod kellett volna őt Hugóval, 

na meg Gideonnal. – Fenella elhallgatott, pontosan úgy, mint 

amikor egy nő szíve szerint megkérdezné a másikat, hogy mi 

történt előző éjszaka, de nem akar tolakodni. Zoe látta rajta, 

hogy majd kifúrja az oldalát a kíváncsiság. 

Zoe erős kísértést érzett a gyónásra, miközben próbált 

talpon maradni az érzelmek mélységesen felkavaró áradatával 

szemben, melyeket képtelen volt a nevükön nevezni. Megbízott 

Fenellában, akit csaknem annyira meg kedvelt, mint legkedve-

sebb barátnőjét, Jennyt. 

– Gideon imádni való – mondta pironkodva. 

Fenella nagyon begurult. 



 

– Szóval hazudott nekem, amikor azzal a bámulatosan 

régimódi kifejezéssel élt, hogy sértetlen marad a szűzi erköl-

csöd. 

– Hát, igen. De az igazat megvallva én tehetek róla. –

 Reszkető sóhajt hallatott, ahogy felidézte az éjszakát. – Szinte 

rávetettem magam. 

– És ő nem tiltakozott – mondta Fenella, immár kevésbé 

dühösen. 

Zoe kuncogott 

– Azt éppen nem. – Váratlanul mintha elvágták volna a 

kuncogását. – Tudom, hogy megbolondultam, és nem szüksé-

ges hegyi beszédet tartanod nekem arról, hogy vajon reggel is 

tisztelni fog-e még. Miközben tényleg úgy gondolom, hogy 

Gideon ezután is tisztelni fog engem, eszemben sincs elragad-

tatni magam. – Legalábbis fejben. A szívéről már nem állíthat-

ta ugyanezt. 

– Jól van – mondta Fenella szembeszökő hitetlenséggel. 

– De biztos vagy mindebben? Gideon nagyon kedvesnek lát-

szik, de… 

Zoe derűsen mosolygott. 

– Az biztos, hogy egy kicsit össze fogom törni a szívem, 

de hát ez is benne van a pakliban, nem igaz? Meglesznek jócs-

kán a borús pillanatok, elérzékenyülsz bizonyos daloktól, és 

bedobozolod az emlékeket. De így van jól! 

– Megesett már, hogy összetörték a szíved? – kérdezte 

Fenella. – Mert az bizony nagyon tud fájni. 

Zoe eltöprengett rajta, hogy nagyvalószínűséggel hama-

rosan meg is tapasztalja ezt, bár kitartóan parázslott a lelkében 

a remény parányi szikrája, hogy Gideonnal ez nem csupán futó 

kaland. 



 

– Hát, nem. Viszont én már összetörtem valakinek a szí-

vét, ő legalábbis azt állította. De nem hinném, hogy sokáig tar-

tott. 

– Nos, az igazi szívfájdalom, az pokoli – mondta Fenella. 

– Mielőtt egybekeltünk volna Ruperttel, volt egy kis afférunk, 

életemben nem gyötrődtem annyit. Ha belegondolok, még most 

is, mikor pedig boldog házasságban élünk, felidéződik bennem 

a fájdalom. 

– Majd vigyázok a szívemre. 

– Zárd aranyládikába, ahogy a népdal mondja. – Fenella 

beharapta az ajkát, nyilván a következő szavait fontolgatta. –

 Én őszintén kedvelem Gideont. Jó ember… 

– De? 

– Szerintem nem az a fészekrakó típus. Úgy értem: szédí-

tően vonzó, te meg egy édes teremtés vagy. Ilyen értelemben 

nem is hasonlítotok. 

Zoe mélyet sóhajtott. 

– Aztán lehet, hogy tévedek. Nem ismerem őt olyan jól. 

– Semmi baj. Tudom, mit akarsz mondani. Te egy kifi-

nomultabb nőt tudnál csak elképzelni mellé, aki egyívású vele. 

Fenella Zoe kezére tette a kezét. 

– Arra próbáltam utalni, hogy különbet érdemelsz 

Gideonnál. 

– Sajnos elkéstél a figyelmeztetéssel. Lefeküdtünk egy-

mással, és feltett szándékom, hogy megismételjük, és kiélvez-

zük, mielőtt véget ér. – Dacosnak hallotta a saját hangját, és 

remélte, hogy Fenella nem tartja elbizakodottnak. 

– Csak ne menjen a verseny rovására, Zoe. Egy férfi se ér 

annyit. Ha valaki, és főképp Cher rájön a dologra, ki fogja te-

regetni az egész világ előtt. Borzasztó lenne, ha emiatt kizárná-



 

nak a versenyből. Hisz eddig olyan ügyes voltál. És ha Gideon 

tisztességes, akkor megvárja a rendezvény véget. 

Zoe bólintott, és arra gondolt, hogy ha a verseny egyszer 

véget ér, valószínűleg soha többe nem látja Gideont. Erőt vett 

rajta a szorongás. Jóllehet Fenellának az imént azt mondta, 

hogy a pillanatnyi szenvedéllyel is beéri, szíve makacsul az 

ellenkezőt állította. 

Fen megszorította Zoe kezet. 

– Senki nem programozhatja be magát, hogy szerelmes 

lesz-e, vagy sem, ez csak úgy megtörténik. Nincs választásunk. 

De kérlek, nagyon vigyázz magadra! 

– Örülök, hogy megérted. Most vagyok először, szerel-

mes – vallotta be Zoe. – A legrosszabbkor, tudom, de… Ugye 

nem beszélsz róla senkinek? Még Rupertnek sem. Illetve neki 

talán elmondhatod, de másnak nem. 

– Bízhatsz bennem. Csak nem szeretném, ha megsebez-

néd magad. De még az is lehet, hogy Gideon számodra a nagy 

Ő, és örökre együtt maradtok. 

– Ebben magad se hiszel, és én se – mondta Zoe. 

– Pedig valóra válhat! Egyszer mindenki megállapodik. 

Gondolj csak rám és Rupertre. 

Zoe sóhajtott. Fenella és Rupert tökéletesen összeillenek, 

ő megtalálja-e valaha a párját? 

Sarah jelent meg a konyhában, kissé kifulladva. 

– Beszéltem a másik két zsűritaggal, beszámoltam nekik 

az ön által felvetett megoldásról, és ők szeretnék lefilmezni az 

egész attrakciót, hogy miként lesz a muffinokból torta. Remek 

műsorszám kerekedik belőle. Engem azonban a tévé cseppet 

sem érdekel. Csak az esküvői torta legyen meg. 

– Meglesz, ígérem. 



 

Sarah összeráncolta a szemöldökét. 

– Előre is nézze el nekem a kérdést, de már csak a kame-

rák miatt is muszáj megkérdeznem: készített már esküvői 

muffintortát? 

– Nem, viszont rengeteg muffint készítettem egy kávé-

házban, ahol azelőtt dolgoztam. Ha benne van az ember kezé-

ben a cukormáz készítésének fortélya, akkor már csak csinosan 

el kell rendezgetni őket. Nem? – tette hozzá, látván, hogy 

Sarah még mindig nyugtalankodik. 

– Fen, van muffinállványod kéznél? – kérdezte Sarah. 

Fenella mosolygott. 

– Talán. De szerintem nem fér rá hetven darab. 

– Esetleg használhatnánk egy nagy dobozt, arra tennénk a 

nagyját, és a tetejére biggyesztjük az állványt – javasolta Zoe. 

Szenvedélyesen beleszeretett az ötletébe. Meg fogja valósítani, 

ha belepusztul is! 

Sarah bólintott. 

– Fen, biztos van valami szép tüllöd, vagy ilyesmi, ami-

vel leboríthatnánk az asztalt. Ne izgulj, minden rendben lesz. 

Hanem azt a nyomorult cukrásznőt egy életre elfelejtem! 

– Talán megvolt rá az oka… – kezdte Fenella, majd azt 

mondta: – Á, igazad van. Felejtsd el örökre. 

– Ha filmre akarnak minket venni, szerintem lássunk 

hozzá – vágott közbe Zoe. 

– Rendben – bólintott rá Sarah. – Akkor harcra fel. 

– Zoe már megszokta, hogy az operatőrök ott sürögnek 

körülötte a kamerájukkal, miközben főz, az azonban újdonság 

volt a számára, hogy üres kézzel áll a figyelem középpontjá-

ban. Melege volt, és ráeszmélt, hogy nem sminkelte ki magát 

reggel. Ezt megsúgta Mike-nak. 



 

– Nyugi, Zoe! Remekül néz ki! – mondta a férfi. – Csak 

úgy ragyog. Egy kis szemfesték, és már jöhetnek is azok a ka-

merák. 

Fedet jelölték ki a zsűriből az interjú levezetésére. Leg-

alább nem Gideont. 

– Ön lenne tehát az a versenyző, Zoe, aki megoldást talált 

a hiányzó esküvői torta drámájára. 

Zoe önironikus nevetést hallatott. 

– Történetesen épp ott voltam, amikor Sarah ráeszmélt, 

hogy nincs és nem is lesz torta. Szerintem bármelyikünknek 

ugyanez eszébe juthatott volna. 

A kamera végigpásztázott a többi versenyző arcán. 

– A sütés nem az én asztalom – mondta Bill, a testes 

egykori építész. 

– Zoe, egyedül fogja elkészíteni a muffinokat? Ugye tud-

ja, hogy ezzel nem vonhatja ki magát a borkorcsolyás feladat 

alól? – Fred bosszúsnak látszott. 

– Nos, remélem, mindannyian részt veszünk majd a 

muffinsütésben. Felállítunk egy ütemtervet. Biztos vagyok 

benne, hogy időben kész leszünk. 

– Márpedig én nem csinálok muffint – mondta Cher. 

– Vesz a kamera! – dünnyögte Muriel a szája sarkából. –

 Ne felejts el tündi-bündi lenni! 

Zoe hallotta Cher ingerült sóhajtását, és csak remélte, 

hogy a kameráig nem hallatszott el. 

– Hát persze hogy segítünk! – mondta Cher hangosan és 

lelkesülten. – De nem szabad elfelednünk, hogy versenyben 

vagyunk. – Láthatóan felzaklatta, hogy minden figyelem Zoera 

szegeződik. Neki ez valóságos tortúra lehet, főképp mivel az-



 

nap reggel különös gondot fordított a frizurájára és az arca ki-

készítésére, gondolta Zoe rosszmájúan. 

– Zoe, hogyan képzeli el a muffinokat? Most arra gondo-

lok, hogy ez igen kivételes alkalom. Ide nem elég néhány 

zsemlye. – Fred a megszokott, szívélyes önmagát hozta, de 

egyértelmű volt, hogy őszerinte muffinnal nem lehet kiváltani 

az esküvői tortát. 

– Én csak szakács vagyok – mondta Zoe egy pillanatnyi 

pánikrohamot követően, amiről remélte, hogy nem volt túl fel-

tűnő –, úgyhogy a díszítés nem az én reszortom… 

– Már hogyne lenne az! A séf az ételek külalakjáért is fe-

lel. Ez alapvető szabály. – Fred nyilvánvalóan nem lesz a segít-

ségére. – Gondoljon például a lenyűgöző jégszobrokra. 

Az már egy lényegesen magasabb szint, gondolta Zoe. 

Az utolsó pillanatban jutott eszébe a tüll. Tartott egy kis szüne-

tet, aztán nagy levegőt vett. Nem volt mit veszítenie. 

– A lelki szememmel azt látom, bár lehet, hogy kivitelez-

hetetlen a dolog… szóval a sütemények menyasszonyi fátylat 

formáznának. – Ez csak úgy jött, hasraütésszerűen. 

– Ez nagyon nőiesen hangzik – mondta Fred –, folytassa, 

kérem. 

Ahogy kiejtette száján a szavakat, Zoe fejében összeállt a 

kép. 

– A csúcson csak egypár darab lenne fejdísz formában el-

rendezve. Onnét tüll vagy valamilyen hálós anyag omlik le 

félhold alakú tartókkal a süteményeknek, amelyek lefelé halad-

va egyre nagyobbodnak. – Egészen felvidult afeletti megköny-

nyebbülésében, hogy megválaszolta a kérdést, még ha kivihe-

tetlen is az ötlete. – Még jobb lenne, ha az összhatás kedvéért a 

sütemények dekorációja tükröződne a fátylon is. 



 

Látta a szeme sarkából, hogy Sarah éberen figyel, a kon-

centráció finom árkokat rajzolt a homlokára. Gideon biztató 

mosolyától Zoe kis híján elalélt, de sikerült megőriznie a hi-

degvérét. 

– Ez egész jól hangzik, Sarah? – Fred a nő felé fordult. –

 Ön a rendezvényszervező, és cserbenhagyta a cukrásza… 

– Nem az én cukrászom – javította ki Sarah. – Ő soha 

nem hagyott volna cserben. Ezt az illetőt a menyasszony vá-

lasztotta. Egyébiránt… 

– Értem Mi a véleménye Zoe elképzeléséről? Számomra 

eléggé bonyolultnak tűnik. 

Fred szkepticizmusa nyugtalanságba taszította Zoet. 

– Ó, szerintem be fog válni – mondta Sarah. – Láttám 

már valami ehhez hasonlót, és lenyűgözőnek találtam. Meg egy 

kiegészítésként lemásolhatjuk a csokor virágait, és elkészítjük a 

cukormázból. 

Miután többször is elismételtették Zoeval a mondókáját, 

és a kamerák végre odább haladtak, ő azon kapta magát, hogy 

folyik róla a víz. 

– Gondolja, hogy tényleg működni fog? – kérdezte 

Sarah-tól. 

– Ó, igen! Ez egy ragyogó ötlet! Maga most foglalkozzon 

a borkorcsolyáival, én addig kerítek állványt meg valami kel-

mét a tortához. És sütőformákat. Ha az megvan, mindjárt neki 

is láthat. 

– De nem egyedül, ugye? 

– Majd szerzünk magának segítséget – mondta Sarah 

megnyugtató hangon. Zoe meg is nyugodott, de csak amíg oda 

nem ért a pultjához, és fel nem fogta, milyen sok a tennivalója 

a muffinok nélkül is. Senki sem fogja összecsapni a borkorcso-



 

lyáit, és ezáltal a kiesést kockáztatná csak azért, hogy segéd-

kezzen egy tortánál, ami nem is része a versenynek. 

Letaglózva ballagott oda az asztalhoz, ahol a canapé 

hozzávalói várakoztak szomorkásán, mert senkinek sem kellet-

tek. A többiek szétszéledtek kávézni. Zoenak erre nem volt 

ideje. 

Borúsan nézegetett egy camembert-t, azon tűnődve, va-

jon megengedik-e neki, hogy egyben süsse ki, akkor lehetne 

vele mártogatni, vagy hogy vajon muszáj-e mindegyik borkor-

csolyának falatnyinak lenni, s ekkor valaki mögéje lépett, és 

megcsókolta a nyakát. Zoe ijedtében ugrott egyet. 

– Azt eddig is tudtam, hogy érzékeny vagy, de ez csak 

egy csók volt. – Gideon hangjától a nő egész testében megre-

megett, és kiment az erő a lábából. 

Egyetlen pillanatra engedélyezte magának, hogy élvezze 

a hozzásimuló férfi közelségét, aztán józanságra intette magát. 

– Megláthat valaki! – pihegte. 

– Ellenőriztem. Hál' istennek egyedül vagyunk. Ki kéne 

használni a helyzetet. 

Zoe tudta, hogy a férfi csak ugratja, de legszívesebben 

szaván fogta volna. Megértette, hogy kezd Gideon megszállott-

jává válni, és ezt nem engedheti meg magának. Ölelni akarta 

őt, és soha el nem engedni. Előkapart magából némi józan észt. 

Meg akarta nyerni a versenyt, de legalábbis sértetlen méltóság-

gal továbbjutni a következő fordulóba. Nem fogja mindezt el-

baltázni pár percnyi gyönyör kedvéért. 

– Nem! Bármikor ránk törhetnek. Rengeteg a dolgom! 

Nincs időm semmi… extrára. Fogalmam sincs, ki segít majd 

nekem a muffinokkal, és biztos, hogy a borkorcsolyáim ehetet-

lenre száradnak, mire bárki is megkóstolja őket. Előbb azokat 



 

kell elkészítenem – magyarázta, ha netalán a férfi nem fogta 

volna fel, hogy neki kétszer annyi dolga van, mint másoknak. –

 Nem lőhetek bakot! A verseny az egyetlen esélyem. 

– Jól van, megértettelek. Akkor most inkább magadra 

hagylak. Úgyis festeni indultam. 

– Festeni? Most megleptél. Nem tudlak elképzelni szal-

makalapban a vászon előtt ülve. 

– Én szobafestésre gondoltam Rupert mondta, hogy még 

a baba születése előtt ki kellene festeni a hálószobájukat, és 

arra gondoltam, mázolgatok egy kicsit. Épp ráérek, ők meg ki 

se látnak az esküvőből. 

Zoe apró sóhajt hallatott. Gideon nem csupán szexis, ka-

rizmatikus, és hízelgően vonzódik hozzá, de ráadásul kedves is. 

A kedvesség nem olyan jellemvonás, amelyet Zoe erőteljes, 

jóképű férfiakkal társított volna – nem csoda hát, ha belezúgott. 

Engedélyezte magának, hogy elismerésképpen megsimogassa a 

férfi karját. Aztán újabb reszkető sóhaj szakadt fel belőle. 

– Muszáj nekilátnom. – Nem csinálhat magából bohócot 

a tévében egy férfi miatt. A vereséget még csak-csak el tudná 

fogadni, de azt már nem, hogy felkészületlennek és ostobának 

nézzek. Még Gideon sem ér ennyit. 

Gideon megindult a sátor kijárata felé, ott visszafordult, 

és csókot dobott a nőnek, majd távozott. 

Zoe összeszedte magát, felnyalábolta a megmaradt alap-

anyagokat, és betett egy tálca mogyorót a sütőbe pirulni. Még 

nem tudta, mihez kezd a mogyoróval, ám ahogy újabb pillan-

tást vetett a camembert-re, amely így közelről istenien illato-

zott, eszébe jutott a méz, amit a legelső megmérettetésnél 

használt. Volt még belőle. 



 

– Nem akart időt vesztegetni azzal, hogy előkeríti Anna 

Fortune-t, és megkérdezi, lehet e használni egyéb hozzávalókat 

is, ezért úgy döntött, folytatja, amit elkezdett. Rögtön abba kell 

maid hagynia a munkát, amint Sarah visszajön a 

muffinformákkal. Zoe remélte, hogy nem egyedül kell majd 

ráültetgetnie a muffinokat az állványra. Felkapott egy ciabattát, 

és ellenőrizte, hogy nincs-e megszáradva. 

A többiek időközben visszaszállingóztak a helyükre, és 

szorgalmasan dolgoztak, mindenki a maga borkorcsolyáin. 

Zajos sürgés-forgás töltötte be a sátrat. Zoenak gyorsan kellett 

gondolkoznia. Cher árgus szemmel figyelte őt; az operatőrök 

ide-oda cikáztak. Zoe röviden konstatálta, hogy a többiek bor-

korcsolyái egytől egyig mesterművek, és majdnem készen van-

nak. Az övéi nem ilyen különlegesek, mi több, még sehol se 

tart velük. Egyáltalán elkészülhet még időre? 

– Jól van! Hagyja abba, amit csinál! Megvannak a kellé-

kek a muffinhoz! – Sarah és Fenella hangján izgatottság érző-

dött, ahogy valamivel később megjelentek Zoe pultjánál. – Van 

itt egy fantasztikus kis üzlet… – folytatta Sarah. 

– Én hívtam fel rá a figyelmét – szúrta közbe Fenella. 

– Mindegy. Minden itt van, ami kell. Szerintem úgy csi-

náljuk… 

– Csináljuk? Akkor tehát nem egyedül leszek? – kérdezte 

Zoe reményteljesen. 

– De, egyelőre igen – mondta Sarah rövid szünetet köve-

tően. 

– Megkérdeztük a többieket, de senki sem hajlandó felál-

dozni az esélyeit a versenyben egy külön feladat miatt –



 

 mondta Fenella. – A jelek szerint te vagy az egyetlen, aki az 

esküvővel is törődik. 

– Muriel azt mondta, segít, ha végzett – mondta Sarah. –

 Becca pedig megcsinálja a díszítést, ha mindennel elkészült. 

– Miért pont én vagyok a balek? Miért áldozom fel a ver-

senyesélyeimet? – Zoe a két nőre nézett, akik túl sokat remél-

tek tőle. 

– Mert ilyen aranyos vagy, és nincs más reményünk? –

 próbálkozott Fenella. 

– Mindent el fogok követni, hogy ne kerüljön hátrányba 

emiatt – mondta Sarah, bár ez nem úgy hangzott, mintha biztos 

lenne abban, hogy van ilyen befolyása. Elhallgatott, –

 Szerintem ne itt, hanem Somerby konyháján csináljuk. Egy-

szerűbb lesz. 

Zoe felsóhajtott, s ahogy visszagyalogoltak a házhoz, 

magának is feltette a kérdést, amelyet az imént tett fel a többi-

eknek. Válaszai sokrétűek, bár nem túl hízelgőek voltak. Ő 

tényleg törődik az esküvővel, és őszintén szeretne segíteni, 

ugyanakkor azt is tudta, hogy bár megvannak a képességei, 

remek szakácsokkal kell felvennie a versenyt. Nem árthat, ha 

szerez pár jó pontot. Azonkívül Gideont is el akarta kápráztat-

ni. 

– Elpakoltál az asztalról? – kérdezte Sarah, ahogy belép-

tek. 

– Csak lesöpörtem róla mindent egy székre – mondta 

Fenella. – Gondoltam, kell a hely Zoenak. 

– Kell is! – mondta Zoe. – Hely és idő, meg minden. 

– Teát? – javasolta Fenella a kannát feltartva. 

Zoe bólintott. 



 

Óriási megkönnyebbülésére Fenellának volt egy szakács-

könyve, amely nagy adagokhoz is megadta a szükséges meny-

nyiségeket, így nem kellett komplikált matematikai művelete-

ket végezni. Fürgén lemérte a hozzávalókat, és Fenella kirakta 

neki a keverőtálakat. – Ez pedig itt a robotgépem. Hát nem 

gyönyörű? Nem sűrűn használom, de olyan jó ránézni. Zoe 

szemrevételezte az égszínkék masinát, Fenella esztétikai gyö-

nyörűségének forrását. 

– Kézimixer nincs? – kérdezte Zoe. – Azt hiszem, az 

jobb lenne. A robotgéppel a bevonatot készítem majd – tette 

hozzá, mintegy vigasztalásként. 

Fenella és Sarah kirakosgatta a hetvenöt muffinformát. 

– Még jó, hogy ilyen hatalmas ez az asztal – mondta 

Sarah. – Otthon ezt nem tudnám megcsinálni. 

Fenella a fejét rázta. 

– Otthon nem is csinálnál ilyet. Hozatnád az ételt. 

– Vagy megkérném Bront – mondta Sarah, egy közös ba-

rátjukra utalva. – Eredetileg az esküvői tortát is vele szerettem 

volna süttetni, csak a menyasszony ragaszkodott a saját cukrá-

szához. – Sarah nyilvánvalóan még mindig zabos volt emiatt. –

 Na szóval – folytatta. – Van rá bárminő esély, hogy az eredeti 

tortára szánt színeket kapjuk? 

– Vagyis? – Zoe érezte, hogy kiütközik rajta a veríték, 

ahogy a muffintorta képzete lépésről lépésre kikristályosodott. 

– Mély karmazsinvörös, a legsötétebb vörös rózsák színe, 

és egy egészen halvány árnyalatú sárga. Van nálam anyagmin-

ta. – Sarah lelkesítő arcot vágott, mintha pár szövetdarab segít-

hetne rajtuk. 

– Nekem van szárított rózsaszirmom pont a kellő színár-

nyalatban – tette hozzá Fenella. – És ha ez segít, történetesen 



 

van a kertünkben egy virágzó sárga rózsa. Nem tudom az okát, 

de mindig a sárga rózsa bont szirmot elsőnek. 

– Ha maradunk a fátylas megoldásnál, a rózsákkal meg-

csinálhatjuk a díszítést – mondta Sarah. 

– A muffinok fehérek legyenek? – kérdezte Zoe. – Vagy 

krémszínűek? 

Sarah megreszelte a torkát 

Széles volt a választék. Színezékeket is találtunk a bolt-

ban. Esetleg tudna készíteni színezett cukormázat? – Úgy adta 

át a színezékeket, mint aki nem biztos benne, hogy ajándékával 

eltalálta a másik ízlését. 

Zoe megvizsgálta a tégelyeket, leolvasta a feliratokat, és 

bólintott. – Tudok csinálni vöröset és halványsárgát is, de… –

 Tartott egy kis szünetet. – ...lehet kétszínű is a bevonat. 

– Hűha! – ámuldozott Fenella. – Azt meg hogy csinálod? 

– Bonyolultabbnak hangzik, mint amilyen. Maid megmu-

tatom, ha itt leszel a készítésénél. 

Sarah kijött az asztal mögül, és megölelte őt. 

– Fantasztikus vagy! Nem is tudom, mitévők lennénk. 

nélküled. 

Zoe elfogadta az ölelést. 

– Nincs mit. 

Vagy húsz perccel később így szólt: 

– Azt hiszem, hamarosan kezdem megtölteni a sütőfor-

mákat. 

– Rendben, mi meg majd tálcákra rakosgatjuk őket, és 

betesszük a sütőbe – mondta Fenella. –Biztos, hogy nem aka-

rod használni az AGA-t? Süteménysütéshez tökéletes. 

Zoe két érzés között őrlődött. A nő, akitől a muffinokról 

tanult, azt állította, hogy az efféle tűzhelyek csak tönkreteszik a 



 

muffint. Ugyanakkor lényegesen gyorsabb lenne, ha kihasznál-

nák a teljes sütőteret. 

Zoe bizonytalanul Sarah-ra nézett. 

– Tegyünk egy próbát – mondta Sarah, aki alighanem ki-

olvasta Zoe szeméből a pánikot és a tehetetlenséget. – Leg-

alább felgyorsítjuk a folyamatot. Ha időnként ránézünk, akkor 

nem lehet baj. 

– Jó, de az első tíz percben ne nyissátok ki a sütő ajtaját, 

különben összeesnek a muffinok. 

– Beállítjuk az időzítőt – mondta Fenella. – Én minden 

süteményt az AGA-ban készítek. Rajta fogom tartani a sze-

mem. 

– Na jó – mondta Zoe. – De a te hibád lesz, ha mégse si-

kerül! Ha túl forró a sütő, a muffinok teteje felpúposodik. Ak-

kor azt le kell vágni, ami egy csomó időbe telik. – Ránézett a 

hőfokszabályzóra, és egy kicsit megnyugodott. Mérsékelt hő-

fokra volt állítva. 

– Minden oké – mondta Sarah olyan hanghordozással, 

amelyet néha a menyasszonyok aggódó anyján, gyakrabban 

pedig a leendő férjeken volt alkalma begyakorolni. –

 Odafigyelünk. Nem lesz semmi baj. 

Végre az összes muffin bekerült a sütőbe, és Zoe vissza-

inalt a főzősátorba a borkorcsolyáihoz. Ahogy a többi verseny-

ző mellett elhaladva megpillantotta, milyen újabb és egyre cso-

dásabb kreációk születtek a távollétében, úgy érezte, nem éli 

túl a fordulót. Egyszerűen nem elég az idő. 

Az adrenalin feszített tempóra sarkallta, de így is egy-

folytában az óráját nézegette. Bár Sarah és Fenella a konyhá-

ban maradtak az időzítő mellett, és mindkettőjük telefonjában 

ott volt a száma, hogy megcsörgessék, amint elkészült a muf-



 

fin, Zoe továbbra is aggódott, hogy odaég egy adag, és kezdhe-

ti elölről az egészet. 

Akkor szólalt meg a telefonja, amikor épp az utolsó bor-

korcsolyán törte a fejét, tudta, hogy eltért a leadott listától, de 

bízott benne, hogy a hozzávalók hiánya elégséges kifogás lesz. 

Sorsára hagyva a pirított ciabattát és a camembert-szeleteket, 

átgaloppozott a házba, és ellenőrizte, hogy valamennyi muffin 

aranybarna. 

– Gyönyörű lett! – mondta Sarah határozottan. – Vess rá 

egy pillantást, ha nem hiszel nekem, aztán menj vissza nyugod-

tan. Úgyis ki kell hűlniük, mielőtt bevonod őket. 

Jól van – mondta Zoe, kissé kifulladva. – A zsűrizés után 

megcsinálom. 

A versenyzőknek csak elő kellett készíteniük az ételeket, 

melyek közül többet közvetlenül a tálalás előtt főznek majd 

meg. Előzetesen azt az utasítást kapták, hogy mindenből legyen 

készen egy kóstoló, amit a zsűri megízlel, ám a végső döntésü-

ket majd csak másnap, a szervírozás előtt fogjak ismertetni. 

Végigsétáltak a soron, kóstolgattak, ámuldoztak, elisme-

rő hangokat adtak ki Zoe nagyon is jól tudta, hogy az ő felho-

zatala elsietett és igencsak pórias hatást kelt. 

Csend lett, amikor a zsűri Zoe pultja elé ért. 

– Az imént sütött hetvenöt muffint az esküvői tortához –

 mondta Sarah egy rémült pillanat multán. – ő mentette meg az 

esküvőt. 

– Nem tehetünk kivételt vele csak azért, mert más dol-

gokra használta fel az idejét – mondta Anna Fortune. 

– Kóstoljon meg egy muffint – mondta Sarah. – Persze 

még nincs bevonva. Arra holnap kerítünk sort. 



 

– Zoe csinálja? – kérdezte Anna, és Zoe helyett Sarah-

hoz intézte a szavait. 

– Igen. Reméljük, hogy a többiek közül is segítenek majd 

páran – Sarah olyan meggyőződéssel beszélt, amit igazából 

nem érzett. 

– Miért veszélyeztetnék az esélyeiket, hogy segítsenek 

bevonatot készíteni? 

Gideon, aki mindeddig hátul állt, most előbbre lépett. 

– Ez a feladat egy esküvőről szól. Ahol igen komoly sze-

rep jut a tortának. Szerintem ezt is figyelembe kell vennünk. 

Zoe félrenézett. Feszengett a férfi közelében, ha mások is 

jelen voltak, és rettegett tőle, hogy véletlenül felfedi az iránta 

való érzelmeit. Ráadásul azzal, hogy Gideon kiállt mellette, azt 

az érzést ültette el Zoeban, hogy még ő is reménytelennek ítéli 

a borkorcsolyáit. 

– Hát ez – vetette közbe Fred tele szájjal –, ez isteni! 

– Mi az? – Anna és Gideon hirtelen feltámadó érdeklő-

déssel fordult a tányérok felé. 

Fred lenyelte a falatot, és rámutatott az olvasztott ca-

membert-es ciabattára. Zoe mézet csurgatott a tetejükre, és 

megszórta darált mogyoróval. Az utolsó percek elkeseredett 

kísérlete volt ez, hogy teljesítse a kvótát. Ha a kóstolóval sikert 

arat, másnap közvetlenül a szervírozás előtt készíti majd el a 

falatkákat. 

Gideon és Anna is vett egyet. Bólogattak, és Gideon tág-

ra nyitotta a szemét elismerése jeléül. 

– Hát – mondta végül Anna –, a végső ítélethozatal csak 

holnap, közvetlenül az esküvő előtt esedékes, s ez igazán ízle-

tes és szokatlan. Talán most még nem kell kidobnunk Zoet. –

 Senkit sem győzött meg a mosolya, de legalább azt jelentette, 



 

hogy Zoe egyelőre kimászott a slamasztikából. Hosszú sóhaj 

tört fel belőle.  

Tizenegyedik fejezet 

Zoe rezgésre állította a telefonját, és fél hatra állította be 

az ébresztőt. Hatra Somerby konyhájában akart lenni, hogy 

elkészítse a cukormázat. Már feladta a reményt, hogy bárki is 

segíteni fog neki. Sokkal jobb, ha maga csinálja, mint ha a ver-

senytársaira bízná a dolgot. 

A lehetőségekhez mérten Chert is kerülni akarta. A nő 

előző este veszett kutyaként koslatott Zoe nyomában hogy 

részleteket csikarjon ki belőle arról, hová tünedezett el folyton. 

Zoe az idő nagy részében ide-oda rohangált a sátorbeli főző-

pultja és Somerby konyhája között, mindenütt azt tette, amit 

elvártak tőle, de azért lopott magának egy csendes percet a fal-

lal övezett kertben, ahol a véletlen folytán Gideonba botlott, és 

váltottak egy újabb csókot. Képtelenül dekadens, vakmerő tett 

volt. Szerencsére az ablakok egyike se arra nézett. Amikor 

Fenella óvatosságra intette Zoet, nem mondott neki újat. Nem 

szabad veszélyeztetnie a versenyesélyeit egy férfi miatt – bárki 

legyen is az a férfi egy Gideon-féléért meg aztán főleg nem. 

Lehet, hogy Gideon szexis, sőt talán még kedves is – mert 



 

mindkét jelző illett rá –, de vajon megállapodna-e valaha egy 

olyan lány mellett, mint ő? Hisz még ő maga sem akar megál-

lapodni! Most a versenyre és a karrierjére kell gondolnia. 'Te-

hát nem hagyhatja, hogy megátalkodott hormonjai (mert bizto-

san csak erről van szó) akadályt gördítsenek e pompás lehető-

ség elébe. 

Így bármennyire is vágyott rá, hogy egy újabb szenvedé-

lyes éjszaka végett átosonjon Somerbybe, veszteg maradt saját 

szűkös ágyának magányában. Az előző éjszaka emlékei, gon-

dolatai elterelték a figyelmét Cher halk, de kitartó horkolásáról, 

aztán, ahogy a nap izgalmai megfogyatkoztak, Zoe mély álom-

ba merült. Az a remény, hogy a reggelinél talán láthatja majd a 

férfit egy pillanatra, semmilyen összefüggésben nem állt azzal 

a kötelességérzettel, hogy Zoe másnap reggel futva loholt a 

házhoz. Gideonnak köszönhetően úgy érezte magát, mint aki 

valamiféle bódító gázt szippantott be, amelytől pezsgett és da-

lolt a szíve, kedve lett volna táncra perdülni. 

Somerby a hajnal lágy fényében fürdött, ahogy Zoe átkelt 

az udvaron. Ez végtelenül romantikus látvány volt, bár az adott 

pillanatban ő mindent romantikus színben látott. Üdvözölte a 

kutyákat, és kiengedte őket, majd bement a mosogatóhelyiség-

be, ahol letakarva várták a süteményei. Felemelte az egyik 

vásznat, attól félve, hogy most mindjárt kiderül: a muffin túl-

sült, vagy feljött a közepe. De nem, mind egyenletesen nőtt 

meg, tehát nem kell levágni a tetejükből, sem újrasütni őket. 

Fenella és Sarah bizonyára stopperral a kezükben álltak a sütő 

fölött. 

A vajat éjszakára a konyhában hagyták, hogy ne legyen 

túl kemény, és Fenella robotgépe hamarosan már búgva habo-



 

sította a vajat a cukorral. Zoe pár csepp vaníliaaromát is tett 

bele. 

Sarah sajnos nem tudott szerezni eldobható 

dresszírzsákot, de Zoe tántoríthatatlanul folytatta a munkát. 

Először a krémszínű cukormázat készítette el, amihez 

csupán egy kevéske sárgát kellett tenni, épp csak hangsúlyozva 

a bevonat természetes, natúr színét. Azután nekifogott a sötét-

vörös máznak, amely majdnem teljesen ugyanolyan árnyalat 

lett, mint a sötétvörös rózsaszirmok. Végül gyúrt egy nagyobb 

krémszínű meg egy jóval karcsúbb sötétvörös hurkát, és háztar-

tási fóliára fektette őket. A krémszínbe ezáltal egy leheletnyi 

karmazsin vegyül majd, ami Zoe érzése szerint a legcsinosabb 

muffinokat fogja eredményezni. 

Éppen dresszírzsákba tette a fóliahurkát, amikor Rupert 

szemét dörgölve, kialvatlan ábrázattal megjelent a konyhában, 

mezítláb, pizsamaalsóban és Bart Simpson-os pólóban. 

Megnézte, min ügyködik Zoe, és némiképp elborzadva 

kérdezte: 

– Nincs még korán ehhez? 

– Jó reggelt! – dalolta Zoe vidáman, részben bosszantás-

ból. Előbb kicsit csalódott, majd hálás volt érte, hogy nem 

Gideon az. Most semmi nem terelheti el a figyelmét. 

– Megint itt aludtál? Véletlenül nem Hamupipőke a má-

sodik neved? Ittál már teát? Kávét? 

– Nem, nem, és igen – mondta Zoe nevetve. – Korán neki 

akartam látni. Ha bevontam a muffinokat, később fel lehet őket 

díszíteni. Talán kapok majd valami segítséget a többiektől. –

 Cher valószínűleg nem fog nehezebb feladatot vállalni a 

cukorgyöngyszórásnál. Nem tudod, mikor jön már Sarah? 



 

– Hamarosan. A közelben szállt meg, Hugo egyik barát-

jánál. Nálunk is maradhatott volna, csak itt most minden a feje 

tetején áll. – Rupert feltette a vizet, és megdörzsölte a tarkóját. 

– Fen nincs valami jól. 

– Ó? 

– Hátfájása van. Épp arról próbálóm meggyőzni, hogy 

nem kéne felkelnie. Remélem, egy tea és néhány gyömbéres 

keksz lendít az állapotán. 

Zoe a teáját kortyolgatta, aztán visszatért a bevonatához, 

miközben Rupert felballagott az emeletre. Egy pillanatra 

Zoeban is felvetődött, hogy feloson, és visz egy csésze teát 

Gideonnak… aztán állhatatosan szorgoskodott tovább. 

Legközelebb akkor szakították félbe, amikor már majd-

nem elkészült. Megjött Sarah. A hátsó ajtón át érkezett, szaty-

rokkal megrakodva. 

– A mindenségit! – mondta az asztalon sorakozó krém-

mel bevont muffinsereg láttán. Zoe még ehető csillámmal és 

cukorgyönggyel is meghintette őket. – A mindenségit! –

 mondta ismét. – Most már csak át kell vinni a sátorba. Hoztam 

tüllt. Mikor kell visszamenned a borkorcsolyáidhoz? 

– Igazából most rögtön, de ezt előbb még megcsinálom. 

Sarah arcán elkínzott kifejezés jelent meg. 

– Bűntudatom van. Képzeld csak, ha kiesel! Az én hibám 

lesz! 

– Ne bolondozz! Úgyse nyerhetek, szerintem vannak itt 

nálam jobb szakácsok is. 

– Szerintem meg te vagy jobb sokaknál! 

– Ezt nehéz megmondani. Csak ritkán van alkalmunk 

megkóstolni egymás főztjét. – Zoe felsóhajtott. – De persze 

szeretnék továbbjutni. 



 

– Én mindent el fogok követni ez ügyben – mondta Sarah 

eltökélten. – Csak úgy lenne igazságos. 

– Azért ne fogd túlzottan a pártomat, mert a többiek még 

gyanakodni kezdenek. 

– Ugyan mire? 

Tisztában volt vele, hogy túl sokat mondott – nem akarta, 

hogy Sarah tudjon róla és Gideonról, hacsak ez nem feltétlenül 

szükséges –, így megvonta a vallat. 

– Hát, tudod, hogy besegítettem nektek. 

Sarah meg mindig értetlenkedett, amikor Fenella megje-

lent. 

– Sziasztok! Mindenkinek megvan mindene? Hű, de szé-

pek ezek a muffinok! Vehetek egyet? 

Zoe nevetett. 

– Van pár fölös darab. Többet kellett csinálnom, hogy a 

zsűri elbírálhassa, úgyhogy ehetsz egyet, ha már kora reggel 

kívánod a vajas krémet. De hadd adjak előbb egy csésze teát. 

Rupert mondta, hogy elég nehéz éjszakád volt. 

– Volt már jobb is, de ne anyáskodj fölöttem. Egyelőre 

még nem vagyok teljesen cselekvőképtelen. 

– Készítek neked teát – mondta Sarah – Ülj le. Ha kérsz 

muffint, akkor ülj le, és edd meg az asztalnál. 

– Tulajdonképpen most nem is esne jól. – Fenella leült. –

 Csak olyan frissnek látszik. Nálunk még soha nem volt eskü-

vői muffintorta, pedig népszerű, tudom. 

– Könnyű szervírozni, és egyes muffingyártó cégek még 

ételszállító dobozokat is adnak mellé – mondta Zoe. 

– Engem csak az aggaszt, hogy át kell hordani a sütiket a 

sátorba – mondta Sarah. – Segítségre lesz szükségünk. 



 

– Nem bízom rá a muffinjaimat a versenytársakra –

 mondta Zoe. – Kinézem Cherből, hogy szándékosan leejtené 

őket. 

– Egyetértek – mondta Fenella. – Az egy rátarti fruska. 

– Csinos fruska – mondta Sarah –, és ügyesen használja a 

bájait. 

Másfél órával később Zoe hátralépve gyönyörködött a 

tortácskáiban. Sarah-val tálcákon hordták át őket a sátorba. 

Pont olyan lett, ahogy elképzelte. A muffinok legfelső, rózsa-

bokréta formájú rétege a fátyol tetején viselt fejdíszre emlékez-

tetett. Alatta hullámzott a tüll, itt-ott tortácskákkal megtűzdel-

ve. Alul kettesével-hármasával sorakoztak a muffinok, mint a 

rózsafejek. A tortácskák között szárított, mélyvörös rózsaszir-

mok, és friss, halványsárga szirmok díszlettek. Sarah éppen a 

telefonjával fotózta. 

– A menyasszony repesni fog a boldogságtól, hogy ilyen 

tortája van – mondta Fenella. 

– Szerintem is elégedett lesz – mondta Sarah. – Az erede-

ti torta dögunalmas lett volna. Egyszerű halványsárga, mélyvö-

rös díszítéssel. Ráadásul ez ingyen van. 

– Brillíroztál – mondta Rupert, aki segített nekik áthor-

dani a muffinokat. 

– Örülök, hogy mindenkinek tetszik. De most várnak a 

borkorcsolyáim – mondta Zoe a kötényét ledobva, és elsietett a 

főzősátor felé. 

A zsűri úgy körözött a versenyzők körül, akár a farkasok 

egy sérült szarvasünő körül. Zoenak legalábbis ez volt a be-



 

nyomása. Végül, miután befejezték a kóstolást, mindenkit egy-

begyűjtöttek. Gideon felállt, hogy megtegye a bejelentést. 

Szokatlan volt, hogy ő a szónok, s ez csak még idegeseb-

bé tette Zoet. 

– Sajnálattal közlöm, hogy még nem tudtunk döntésre 

jutni – mondta Gideon, rá nem jellemző módon feszengve. –

 Az eredményhirdetés az esküvő után lesz. 

– Pedig nyilvánvaló – mondta Cher. – Zoenak kell távoz-

nia. Eltolta az egészet! 

– Azért ez túlzás – mondta Fred. Az a camembert- es, 

mézes nagyon finom volt. 

– Szerintem a suppli is egészen jól sikerült mondta Zoe, 

látva, hogy boldog-boldogtalan belekotyog. 

– Az íze jó – értett egyet Anna Fortune –, a tálalás azon-

ban nem üti meg a mércét. Senki nem adna darabjáért egy font 

ötvenet. 

– Hisz ingyen van! – mondta Zoe. 

– Ez verseny – emlékeztette zordan Anna Fortune. 

– És esküvő – mondta Sarah hasonló szigorral –, és Zoe 

nélkül most nem lenne tortánk. – Ránézett az órájára. –

 Mennem kell. Nagy segítség lenne, ha minden ki áthozná a 

borkorcsolyáit a sátorba. A meleg ételeket másfél óra múlva 

kezdjék el főzni. A vendégek egy óra magasságában kezdenek 

majd szállingózni. 

– Ne segítsünk a szervírozásban? – kérdezte Muriel. –

 Van egy cateringcégnel dolgozó barátom, gyakran besegítek 

neki, Jó mulatság. 

– Én a magam részéről inkább lepihenek – mondta Cher 

–, és szerintem Zoera is ráfér a pihenés. A jó ég tudja. mit mű-

velt egész éjjel. 



 

– Jobbára muffint sütött, gondolom – mondta Muriel. 

Zoe, egy pillanatra láttam a műved, és gyönyörű. Nagyon 

tetszik, hogy olyan, mint egy menyasszonyi fátyol, és a tor-

tácskák szimbolizálják a rózsákat. Te magad tervezted? 

Zoe mosolygott. 

– Igen, de a barátaim is segítettek! 

– Nagyon szép lett – mondta Muriel. 

Ekkor Becca szólalt meg, aki nemigen fűzött megjegyzé-

seket a többiek ételeihez, mivel minden figyelmet a saját fára-

dozásai kötötték le. 

– Tényleg gyönyörűséges. Remélem, nem esel ki ezért a 

versenyből. 

Zoe sóhajtott. 

– Ha kiesem, hát kiesem. Úgyse nyerhetnék. Szerintem te 

vagy a befutó, Becca. 

Becca elvörösödött. 

– A főzés az egyetlen dolog, amiben valamennyire jó va-

gyok. 

– És nagyon jó vagy benne – mondta Muriel. 

Zoe érzelmi zűrzavarba került. Izgalom és idegesség já-

rult a Gideon utáni sóvárgás állandóan jelen lévő állapotához, 

mely valamennyi érzését áthatotta. De legfőképpen arra vá-

gyott, hogy a menyasszonynak tetsszen a torta. 

A násznép hamarosan megérkezik a fogadásra. 

A nagysátorban leválasztottak egy részt a tűzhelyeknek, a 

vendégektől szeparáltan, hogy a szakácsok elvégezhessék a 

végső simításokat a meleg borkorcsolyákon. 



 

A sátorban állva senki sem gondolta volna, hogy az egyik 

fal mögött hatan nyitják-csukják idegesen a sütőket. Zoe, aki a 

telefonja időzítőjére bízta magát, felmérte a virágcicomás tere-

pet, melynek a torta volt a gyújtópontja. 

Úgy esett rá a világítás, hogy valóságos művészi alkotás-

nak tűnt. Zoe nem tudta, kinek az ötlete volt ez, vagy hogy az 

esküvői tortáknál esetleg így szokás, de elállt tőle a lélegzete. 

Lefényképezte a telefonjával, hogy később majd elküldje a 

képet az anyjának. Büszkeség öntötte el. Akárhogy is, létreho-

zott valami szépet, és meg akarta örökíteni. 

– Mutatós, nem igaz? – mondta Fenella. – Azt hiszem, 

Hugo, Sarah férje csinálta a világítást. Varázslatos érzetet kelt a 

rózsák és a tortácskák tökéletes színharmóniája. Remélem, elé-

gedett vagy. 

Zoe bólintott. Egy kicsit elérzékenyült, nem bírt beszélni. 

Megreszelte a torkát. 

– Még ha kirúgnak a rendetlen borkorcsolyáim miatt, ak-

kor sem fogom bánni, hogy megcsináltam. 

Fenella arcon csókolta. 

Amint megérkezett a násznép, nem volt több idő meren-

gésre vagy arra, hogy az ember elégedett legyen magával. Az 

összes versenyző átalakult felszolgálóvá, tálcán hordták ki a 

meleg ételt a tömeg közé. Ez nem volt kötelességük, de öröm-

mel végezték: hiszen így tudhatták meg a leggyorsabban, hogy 

milyen a borkorcsolyájuk fogadtatása, ha maguk vitték körbe. 

Sarah csak egy ízben pirított rá Beccara, amiért túl hosszan áll 

egy pár fölött, míg azok a lány miniatűr yorkshire pudingját 

fogyasztották, amit véres marhahátszínnel tálalt. 



 

Zoe jócskán lemaradt a többiektől, de úgy vélte, nem 

számít, ha nem egyszerre van kész az összes étel. Amikor az 

utolsó tálca suppli is kikerült a sütőből, ahol addig melegen 

tartotta, és elkészült az utolsó adag ciabatta mézzel és camem-

bert-rel, Zoe tiszta kötényt vett fel, és kivitte az ételt a nász-

népnek. Éppen csendre intették az embereket, mert következtek 

a beszédek, így Zoe be-vitorlázott közéjük, és boldogan konsta-

tálta, hogy még mindig elég éhesek ahhoz, hogy vegyenek. 

Elakadt a hátsó soroknál, egyedül a tömegben, amikor 

valaki egy pohár pezsgőt nyomott a kezébe. Gideon 

– Igyál, megérdemled. 

Zoe kortyolt egyet, élvezte, ahogy pattognak a nyelvén a 

buborékok. Főzés közben vizet iszogatott, de a víz megmele-

gedett a flakonban. A pezsgő viszont mennyei volt, simogatta a 

szájpadlását. Gideon mögéje lépett. 

– Megláthatnak! – suttogta ijedten a nő. 

– Nem fognak észrevenni. Majd azt gondolják, hogy csak 

úgy idekeveredtem. – Finoman ráhelyezte a kezét Zoe dereká-

ra, és hozzásimult. 

– Ne! – tiltakozott a nő, a félelem és a vágy kótyagossá 

tette. 

– Akkor gyere ki velem, és adj egy csókot. 

– Ez zsarolás – zihálta a nő. 

– Na bumm. 

Zoe kiitta a pezsgőt, és egy közeli asztalra tette a poharat. 

A násznagy éppen a torkát köszörülte. Ahogy a férfi a meny-

asszonyra nézett, Zoe remélte, hogy a nő nem jön egykönnyen 

zavarba. A jelekből ítélve mindjárt az összes lánykori butaságát 

ki fogják teregetni, szépen kiszínezve. 



 

Gideon odavezette Zoet a sátor két fala közt nyíló kijá-

rathoz, és kiléptek a friss levegőre. Mások is ácsorogtak oda-

kint; talán melegük volt a sátorban, amelyre kitartóan tűzött a 

májusi nap. Gideon nyújtotta a kezét, de Zoe nem fogta meg, 

mert tartott tőle, hogy valaki netalán meglátja őket. Azért kö-

vette a férfit két épület között oda, ahol háborítatlanul futott be 

a rózsa egy néhai disznóólat, melyből most elegáns szálláshely 

lett. 

Hirtelen félszegség fogta el, Gideon észrevette rajta, va-

lamit dünnyögve közelebb húzta magához a nőt, és megcsókol-

ta a szája sarkát. 

– Remek munkát végeztél, Zoe. Az a torta szenzációs. 

– Köszönöm – mondta a nő csendesen, ahogy beledőlt az 

ölelésbe. Gideon ekkor amúgy istenigazából megcsókolta. 

Zoe engedélyezett magának pár pillanatnyi gyönyört, mi-

előtt elhúzódott. 

– Gideon, ez túl kockázatos. 

A férfin látszott, hogy már mondaná a pozitív ellenérve-

ket, aztán mégis így szólt- 

– Igazad van. Sokat veszítenénk, ha lebukunk. 

Zoe a szemébe nézett, örült neki, hogy Gideon megérti. 

Pedig rábeszélhette volna Zoet még egy csókra, vagy akár arra 

is, hogy menjenek el valahova, ahol nem csak csókolózni lehet, 

mégsem tette. És ettől csak még jobban kedvelte a férfit. 

Gideon nem használta ellene a hatalmát, hogy elérje, amit akar. 

Persze lehet, hogy nincs tisztában Zoe érzéseivel. A nő felsó-

hajtott, és elmosolyodott még szerencse, hogy nem látszik raj-

tam, amit érzek. 

– Vissza kell mennem. Csodálkozni fognak, hogy hova 

tűntem. 



 

– Akkor menj. Később találkozunk. 

– Köszönöm a pezsgőt. 

– Legközelebb egy egész üveggel hozok. 

Zoe szárnyaló szívvel tért vissza a sütőjéhez. Azt se bán-

ta, hogy ott felejtett valamit, ami közben szénné égett. Napnál 

világosabb, hogy Gideon kedveli őt, őt magát, és nem csak a 

testiség miatt, másképp nem hagyta volna Zoet elmenni. Azt 

vette észre magán, hogy képtelen abbahagyni a mosolygást. 

Az utolsó vendégek még mindig a közelben lezengtek a 

buszokra várva, amelyek elszállítják őket egy másik helyszínre, 

ott még folytatódni fog a mulatozás. 

A versenyzőket és a filmes stábot összetereltek, hogy 

meghallgassák a zsűri szavait. A néhány órával korábban még 

fényűzően pompás nagy sátorból időközben eltüntették az asz-

talokat, a székeket és a virágokat, így kezdett újra egyszerű 

sátorformát ölteni. A távolabbi végében most is bútorokat ra-

kodtak, így a zsűrielnök Sarah-nak fel kellett emelnie a hang-

ját. 

Az ifjú pár meg van elégedve – jelentette be. – Most már 

elmondhatom, mennyire megkönnyebbültem. A torta felülmúl-

ta legszebb álmaikat – mondta, tekintetével Zoet keresve, aki 

egy virágdíszes oszlop mögött bujkált. 

– De ne feledjük, hogy a feladat nem pár muffinról szólt 

– mondta Anna Fortune –, hanem a borkorcsolyákról. 

Rövid szünet következett, és Zoe idegei vitustáncot jár-

tak, annak ellenére, amit Sarah mondott az imént a tortáról; 

ezalatt változott a kameraállás. 



 

Gideon Anna fülébe suttogott, és Zoe remélte, hogy a fér-

fi nem őérte kardoskodik. Azzal csak nemkívánatos figyelmet 

keltene, és Cher azt mondaná – teljes joggal –, hogy Zoe kivé-

teles elbírálásban részesül. 

Hirtelen elhatalmasodott rajta a bűntudat. Eddig semmi 

vagy majdnem semmi előnye nem származott abból, ami közte 

és Gideon közt folyt, ám a viszonyuk attól még helytelen. A 

lelkiismerete ágált ellene. 

Fred jókedvűen intett a kamerának. 

– Azt hiszem, ezt hívják kupaktanácsnak – és csatlako-

zott Anna és Gideon diskurzusához. Sarah összefont karral 

álldogált a körön kívül. Nem tűnt boldognak. Zoe egyik fele azt 

gondolta, ettől lesz jó a műsor, ha széthúzás van a zsűritagok 

között. A másik fele kezdett pánikba esni: egyértelmű, hogy 

nem neki áll a zászló. 

Sarah is beszállt a vitába, és a megbeszélés folytatódott. 

– Ezt meg kell majd vágni – mondta Shadrach. – Kezd 

unalmassá válni.  

Zoe nem unatkozott, a várakozás feszültsége megviselte. 

Végül a zsűritagok szétváltak, s a kamerák most Sarah-t 

vették. Ő megismételte mindazt, amit korábban mondott, majd 

hozzátette: 

– Jóllehet némelyik canapé látványra nem ütötte meg a 

mércét, az ízük kifogástalan volt. Zoe, a zsűrinek ízlett a sajtos, 

mézes ciabatta mogyoróval, a rizsgolyócskákat azonban egy 

kicsit póriasnak találták. 

– Vagyis megy haza? – kérdezte Cher fennhangon és il-

letlenül. 

Hosszú szünet következett, mialatt a zsűritagok egymásra 

nézegettek. Zoe szíve hangosan zakatolt. Most, mikor már el-



 

kerülhetetlennek látszott a kiesése, ráébredt, hogy nagyon is 

maradni akar. 

– Arra a döntésre jutottunk, hogy nem jelölünk kiesőt –

 jelentette be végül Fred. – Mind kiváló munkát végeztek, és 

Zoe, akinek a borkorcsolyái vizuális szempontból a leggyen-

gébbre sikeredtek, megalkotott egy bámulatos esküvői tortát. 

– Egyébként kiesett volna – mondta Anna Fortune, szú-

rós tekintetével azt üzenve Zoenak: „semmi nem marad büntet-

lenül”. 

– Már elnézést! – mondta Cher. – Ne vedd sertésnek, 

Zoe, de ha az ő borkorcsolyái nem feleltek meg a kívánalmak-

nak, akkor nem fair őt bent tartani, mikor mi többiek agyon-

dolgoztuk magunkat. 

Zoe nem bírta megállni, hogy oda ne pillantson 

Gideonra, akinek vészjóslóan villogott a szeme. 

– A zsűri már döntést hozott, Cher – mondta Anna 

Fortune. Zoe látta rajta, hogy meglehet, osztja Cher vélemé-

nyét, azt már nem fogja hagyni, hogy egy egyszerű versenyző 

megkérdőjelezze a zsűrit. 

– Ezzel el is érkeztünk a következő megmérettetéshez –

 mondta Gideon. – Egy elegáns londoni étterem konyháján 

fognak főzni. Ez hatalmas nagy kihívás. Sok szerencsét hozzá! 

A versenyzők még levegő után kapkodtak, amikor a zsűri 

a kameráktól követve kisorolt a sátorból. 



 

Tizenkettedik fejezet 

Másnap pihenőnap volt. Zoe egy darabig a többiekkel 

csevegett, aztán keresett a kertben egy nyugalmas zugot, és a 

magával hozott regénnyel próbált kikapcsolódni. A kezébe se 

tudta venni a könyvet, mióta megkezdődött a verseny. Félig 

meddig azt remélte, hogy egy kis időt Gideonnal tölthet, de a 

férfi elment a másik két zsűritaggal, hogy átnézzék az elkészült 

felvételeket a producerekkel. Cher egyébkent is Zoen tartotta 

árgus szemét, és úgy lógott rajta, mintha legalábbis kedvelné. 

Zoe végül kénytelen volt kimondani, hogy egyedüllétre van 

szükségé. A végén Cher egy nyugágyban kötött ki, és a kert 

egy másik pontján, de továbbra is látótávolságban napozott. 

Most pedig úton vannak valami puccos londoni étterem 

fele. 

– Én a csöndes kocsiba szállok – mondta Zoe a pályaud-

varon, míg a vonatra vártak. – Olvasni szeretnék. 

Igazából arra vágyott, hogy gondolkozhasson, és átnéz-

zen pár ábrát a vágótechnikáról; ez a forduló, egy professzioná-

lis londoni konyha kívánalmai a képességei határait fogják fe-

szegetni. Tudta, hogy ha ugyanabba a kocsiba ülne, mint a töb-

biek, valaki folyton beszélne hozzá. 

Ahogy a tovasuhanó tájat bámulva elmerengett a látvány 

szépségén, arra is ráeszmélt, hogy előző napi lelkifurdalása 

felerősödött, és beárnyékolja rejtett boldogságát, amely csak-

nem a verseny kezdete óta eltöltötte. Ettől persze még nem 

enyhültek a Gideon iránt táplált érzései – sőt inkább felfoko-

zódtak –, de feltétlenül vizsgálat alá kellett vennie a cselekede-

teit, hogy megállapítsa, indokolt-e a bűntudat. 



 

Kinyitotta a mappát, amelyben az ábrákat tartotta, és 

megfigyelte, miként kell elhelyezni a kezünket keskeny dol-

gok, például mogyoróhagyma aprításánál, hogy a legélesebb 

kést használva se veszélyeztesse az ember az ujjait. Bár a sze-

mével és agya egy kicsiny hányadával a képre koncentrált, Zoe 

fennmaradó, tetemesebbik része végig azt kérdezgette magától, 

hogy vajon mennyire helytelen egy verseny ideje alatt zsűri-

taggal hálni. 

Felidézte a legnagyobb versenyeket – az X-Faktort, a 

Szombat esti lázt, a Csillag születiket –, és elképzelte, hogy 

valamelyik fiatal üdvöske lefekszik az egyik zsűritaggal. Ha ő 

ilyesmiről tudomást szerezne, biztosan megrökönyödne John 

Torode, a mesterszakács vajon lefeküdne egy főzőverseny re-

ménységével? Nem, természetesen nem tenné meg, még akkor 

sem, ha nem élne boldog házasságban. Ez helytelen. Bárhon-

nan nézzük (tekintete megakadt egy veszélyesnek látszó műve-

leten, melynél a hagymát tartó ujjak felé mozog a kés – ha az 

megszalad, napokig sebtapaszt kell viselni), helytelen, amit 

Gideonnal művelnek. Abba kell hagyni, ilyen egyszerű. Oda 

kell mennie a férfihoz, és megmondani neki: hagyjuk abba! 

De muszáj? Használta Gideon egyszer is a befolyását és a 

vonzerejét arra, hogy őt a versenyben tartsa? Zoe felidézte a 

fordulókat, és elérkezett a borkorcsolyákhoz. Jóllehet az volt az 

általános megítélés a borkorcsolyáiról, hogy finomak, hiányzott 

belőlük az elegancia. Anna Fortune kiejtette volna őt. 

Mégsem Gideon mentette meg, bár ő is biztosan szót 

emelt mellette, hanem Sarah. Sarah bármelyik bíróval szemben 

megvédte volna, mert Zoe megmentette az esküvőjét. S ez így 

igaz!, gondolta Zoe harciasan. Torta nélkül katasztrófába ful-

ladt volna az esküvő. Mint kiderült, a torta volt szinte a nap 



 

sztárja! Sarah később elmondta neki, hogy képeket küldött róla 

e-mailben egy cukrász barátjának, így más aráknak is ajánlani 

lehet majd a tortát. Zoe mosolyogva emlékezett vissza a be-

szélgetésükre. Sarah tétován kérdezte, nem tervezi-e, hogy a 

későbbiekben is készít ilyen tortákat; Zoe azt válaszolta, hogy 

akkor lásson újra muffint, amikor a háta közepét. Habár ez nem 

felelt meg teljes mértékben az igazságnak, nem volt hozzá ked-

ve, hogy muffin sütéssel keresse a kenyerét. 

Egyfolytában járt az agya, nem is tudott odafigyelni az 

ábrákra. Olyan jó volt Gideonnal. A férfi megnevettette, cseré-

be nevetett Zoe viccein, és Zoe úgy érezte, hogy akkor is jól 

kijönnének, ha nem lenne köztük olyan erős a kémiai vonzó-

dás. De annak ellenére, hogy nagyon, de nagyon kedvelte 

Gideont – sőt ennél többről volt szó –, nem bízott benne telje-

sen. Megéri-e a kockázat, ha a férfi a végen angolosan távozik, 

ő meg ott marad szeretetlenül, megszégyenülve? Megpróbált 

ismét a füzetre koncentrálni. 

A halakhoz lapozott, mert ez a terület volt a gyenge pont-

ja, ahol a legkevesebb tapasztalattal rendelkezett. Az egyik 

ábrasor a tintahal gyomorforgató előkészítési módját szemlél-

tette – Zoe szeme belekáprázott, és megfájdult a feje. Vadul 

remélte, hogy a gyakorlatban könnyebb lesz értelmezni a képe-

ket A lepényhal filézése sem tűnt gyerekjátéknak. Elképzelte, 

ahogy ordítoznak vele, mert elpocsékolta egy méregdrága do-

veri nyelvhal felét. 

Ám ez csupán figyelemelterelés, tudta jól. Igazából arról 

kellene gondolkoznia, miként mondja meg Gideonnak, hogy 

véget kell vetniük ennek a kellemes kis flörtnek, amit mindket-

ten roppantmód élveznek. Nincs több lopott perc, amit a férfi-

val tölt, és semmiképp sem fekszik le vele – addig biztosan 



 

nem, amíg ki nem esik a versenyből. Reszkető sóhaj szakadt fel 

belőle, ahogy megütötte a döntés fájdalma. Van-e elég ereje, 

hogy kitartson az elhatározása mellett? Ha megparancsolja a 

térdének, hogy ne remegjen, vajon engedelmeskedik-e neki a 

térde, amikor megpillantja a férfit, és a teste vajon kibírja-e, 

hogy ne reagáljon a férfira, akár több méter távolságból is? 

Aligha. Ha Gideonról volt szó, Zoe nem bízott a saját testében. 

Talán nem is az ő kezében van a döntés. Ebben a felső 

kategóriás, elegáns étteremben még elvérezhet. 

Ám ahogy visszagondolt az elmúlt napokra, és áttekintet-

te a szereplését, rájött, hogy sokat tanult, és az önbizalma is 

megnövekedett. Nem fogja bedobni a törülközőt, most még 

nem. Rádöbbent, hogy nem tudná elfogadni a vereség gondola-

tát. Legalább a döntőbe mindenképp be kel1 jutnia. Abba is fájt 

belegondolnia, hogy nem láthatja többé Gideont. Miért ilyen 

bonyolult az élet? Nem lehetne, hogy a kecske is jóllakjék, és a 

káposzta is megmaradjon? Csakhogy az ilyen dolgoknak több-

nyire rossz végük szokott lenni. Kétség nem fér hozzá: be kell 

fejezni Gideonnal. 

Cher, Muriel, Becca és Zoe taxiba szállt, de csak Cher-

nek kellett aggódnia, hogy a kamerák belátnak a minije alá. 

Muriel és Zoe farmerban volt. A férfiak lovagiasan átengedték 

nekik az első taxit, és éppen a másodikba szálltak be. A holmi-

jukat külön szállították el a hotelbe. 

– Tehát Pierre Beauvére-hez megyünk! – mondta Muriel, 

és próbált úrra lenni az idegességén. 

– Legalább van egy délutánunk, hogy ellessük a műhely-

titkokat, mielőtt bedobnak a mély vízbe – mondta Zoe. –

 Bevallom, én halálra vagyok rémülve. Olyan ez, mintha az 

iskolai kórus után a Covent Gardenben kellene fellépni. 



 

– Hát már csak nem lehet olyan vészes – mondta Becca 

idegesen. 

Zoe megvonta a vállat. 

– Dehogynem. – Jóllehet nála az enyhe rosszullét talán a 

Gideonnal kapcsolatos döntéséből fakadt. – Szívesebben főzök 

egy réten. 

– Hát, én már dolgoztam elegáns étteremben – mondta 

Cher önbizalmat árasztva, és ellenőrizte a sminkjét a púdertük-

rében. – Csak azt remélem, hogy nem kell szakácssapkát visel-

ni. Nem mintha rosszul állna nekem, de szétszedi az ember 

frizuráját. 

Muriel mély levegőt vett. 

– Cher, nem tudom elhinni, hogy a frizurád miatt ag-

gódsz, mikor egy Michelin-csillagos séfnek kell főznünk, aki 

enyhén szólva nem a legmegnyerőbb figura! 

– Bah! Itt a téve! Én törődöm a külsőmmel. 

– Mi talán nem? – kérdezte Zoe. 

– Nem nagyon. Például egyikőtöket se láttam még ruhá-

ban. 

Zoe belesüppedt az ülésbe. 

– Rajtam volt már ruha – mondta pillanatnyi töprengés 

után. 

– Bennem ez valahogy nem hagyott nyomokat – mondta 

Cher. 

Zoe sóhajtott, de a lelke mélyén mosolygott. Lehet, hogy 

Cher minden pillanatban a külsejével foglalkozik, mégis a 

slampos Zoe volt az, aki felkeltette Gideon érdeklődését. Igye-

kezett leküzdeni a kárörömét, amely abból a gondolatból szüle-

tett, hogy Cher erőfeszítései e tekintetben hiábavalók voltak. 



 

Aztán emlékeztette magát, hogy nem szabad a férfira gondol-

nia. 

Miközben többször is lefilmezték őket, ahogy kiszállnak 

a taxiból, és felsétálnak az étterem lépcsőjén, Zoe megpróbált 

az előtte álló feladatra összpontosítani. De borzasztóan ideges 

volt. 

Csupa szörnyűséget hallott arról, hogy miket művelnek 

az emberrel a professzionális konyhákon. Megfeddte magát: 

csak mert lány vagy, és le fognak filmezni, miközben minden-

féle segítséget kapsz, ez még nem jelenti, hogy belenyomják a 

fejed egy halbelsőséggel teli vödörbe. 

Nem sikerült meggyőznie magát, de azért félszegen rá-

mosolygott a többiekre, ahogy benyitott az ajtón – ezúttal iga-

zából –, és behatolt a kínzókamrába, mely a jó ételek és a töké-

letes kiszolgálás szentélyének volt álcázva. 

A filmes stáb a verseny kezdetétől fogva mindig jelen 

volt, de valahogy némileg elfeledve. Itt, Somerby ismerős kör-

nyezetétől távol szinte barátokká lettek. És ahogy most elkö-

szöntek tőlük, Zoe gyereknek érezte magát, akit szeretett szülei 

otthagytak az iskolában. Időközben megérkeztek a fiúk is, s a 

hét versenyző az ajtóban téblábolva várta az instrukciókat. 

Hét ember, hat férfi és egy nő üdvözölte őket. Zoe örült, 

hogy neki jutott a nő: ő látszott a legbarátságosabbnak. 

Bár ebédidő után érkeztek, és a konyhán aránylag nyuga-

lom volt, még ilyenkor sem állt le a munka: fehér szakácsruhás 

emberek petrezselymet vágtak, vagy hagymát aprítottak. Ket-

ten a munkaasztalra könyökölve néztek valamit. Valaki más 

egy vaníliarúd belsejét kapargatta ki. 



 

Ha nem dolgozni jött volna ide, Zoe nagyszerűen érezte 

volna magát, de a verseny során most először komolyan meg 

volt szeppenve. Tudta, hogy a képességei nem vetekszenek egy 

profi séfével, s az adott pillanatban semmiben sem érezte ma-

gát jónak. Itt nem sokat számít, hogy mire képes fél tonna cu-

kormázzal meg egy dresszírzsákkal. 

– Üdv. – Magas, ellenséges, idegen akcentussal beszélő 

férfi lépett hozza – Maga az a tévés lány? – Felmordult Zoe 

bólintására. – Sylvie maid gondjaiba veszi. 

Sylvie bólintott. 

– Igen, séf! 

– Keríts neki szakácsruhát. Utcaiban nem maradhat. 

Zoe elnézte a férfit, ahogy sorban a többieket is hasonló-

an meleg fogadtatásban részesíti, és közelebb húzódott Sylvie-

hez. 

– Kövess – mondta Sylvie. – Milyen munkacipőt hoztál? 

Mivel indulás előtt a zsűri mindenkinek a lábbelijét el-

lenőrizte, Zoe levette a hátizsákját, és megmutatta benne a 

klumpáját. 

– Jó – mondta Sylvie. – Pierre ki is belezne, ha nincs 

rendes cipőd. 

Zoe nevetett, ahogy felengedett egy kicsit. 

– Ki vagyunk okosítva. Gideonnak ez a cipőtéma a máni-

ája. – Belül megdorgálta magát, hogy felemlegette a férfi ne-

vét. Ezt a szószátyárságot sürgősen le kell vetkőznie! 

– Gideon? Gideon Irving? Az ételkritikus? 

– Ő az. Hallottál már róla? 

– Hát persze! Tudod, ő elég híres kritikus. Évekkel ez-

előtt együtt dolgoztam vele. – Sylvie hangja ábrándossá vált. –

 Összetörte a szívemet a gaz. 



 

Mivel a nő ezt harag nélkül mondta, Zoe kötelességének 

érezte, hogy kifaggassa a részletek felől. 

– Ó? 

– Hát igen. Jóképű pasas, és együtt dolgoztunk –

 Sóhajtott. – Igazából nem ő tehet róla. Egyszerűen nem voltak 

érzései felém. Ügyesen leplezte, de én tudtam. 

– Milyen szomorú – mondta Zoe önmagára gondolva. 

– Az. Nyilván nem jutott még túl egy előző kapcsolatán. 

Úgy hallottam, hogy a nő Amerikába ment, hogy tévés karriert 

csináljon. 

– És? 

Azt akarta hallani, hogy Gideon mindennek ellenére cso-

dálatos ember, de Sylvie félreértette a kérdést. 

– Azt hiszem, összejött neki. Ami viszont Gideont illeti, 

az a véleményem, illetve az volt róla a véleményem, hogy soha 

nem jutott túl a nőn. 

– Ó. – Mivel nem kapta meg a remélt megnyugtatást, Zoe 

azon gondolkozott, hogy mondania kellene valamit, mielőtt 

Sylvie rájön, hogy Gideon nem közömbös a számára. –

 Sokáig… – Szünetet tartott. – Sokáig bánkódtál utána? 

Sylvie megvonta a vállát, és nevetett. 

– Hát, őt bizony nem könnyű elfelejteni, ha egyszer be-

vette magát a fejedbe, de nem valami hűséges típus, és én ezt a 

lelkem mélyén mindig is tudtam. 

Zoe, aki maga is ugyanerre gyanakodott, ettől egy kissé 

elszontyolodott. 

– Ó! – mondta immáron harmadjára. Nem jutott más az 

eszébe, és nem tudta, mit higgyen. Lehet, hogy Gideon sportot 

űz belőle, hogy megszédíti a nőket, akikkel dolgozik, aztán 

meg elhagyja őket? Zoe is csak egy újabb strigula lenne a szá-



 

mára? Émelyítő gondolat. De Sylvie azt mondta, hogy ez 

évekkel korábban történt, a férfi időközben megváltozhatott. 

Zoe ebbe a szalmaszálba kapaszkodott. 

– Szóval, nehogy beleszeress! – kuncogott Sylvie. –

 Nyilván nem tennéd, hisz benne van a zsűriben, igaz, vonzó 

pali, te meg fiatal és csinos vagy. 

Úgy tűnt, Sylvie nem is sejti, hogy milyen érzéseket táp-

lál Gideon irányában. Zoe pedig eltökélte, hogy a beszélgetés 

hangvétele igenis könnyed marad. A legkitűnőbb Oscar-díjas 

alakítását vette elő, és kacagott. 

– Majd pont egy zsűritaggal! – mondta, mintha meg a fel-

tételezést is kizárná, hogy viszonyt kezd vele. – Amúgy sem én 

vagyok a legfiatalabb, a legcsinosabb meg pláne nem. 

– Akkor ezt megbeszéltük. Most keressünk neked ruhát. 

Szerencsére Sylvie nem látott át rajta, és Zoe üdítőnek 

érezte a gondolatot, hogy hamarosan annyira elfoglalt lesz, 

hogy nem tud majd foglalkozni azzal az érzelmi örvénnyel, 

amelyet Sylvie megjegyzései keltettek benne. 

Tizenharmadik fejezet 

Miután Sylvie felszerelte Zoet szakácskabáttal, kötény-

nyel, kockás nadrággal és sapkával (Zoe rögtön felismerte, 



 

hogy ez egyedül Chernek áll jól), odavezette Pierre elé. Ahogy 

elhagyták az öltözőt, Zoe látta, amint Cher éppen bűbájosán 

tiltakozik a sapka ellen. Murphy törvényének értelmében ez azt 

jelentette, hogy mentesülni is fog a sapkaviselés alól. 

– Maga a halrészlegen lesz – közölte Pierre homlokrán-

colva. 

Zoenak az volt a benyomása, hogy a férfi a veséjébe lát. 

Hisz nem csupán azt érezte meg rajta, hogy teljesen össze van 

zavarodva, de azt is tudta, hogy Zoe nem ért a halakhoz. 

Az sem könnyítette meg a helyzetét, hogy Gideon egyik 

régi szerelme lesz a gardedámja, aki világossá tette Zoe számá-

ra, hogy ha belehabarodik a férfiba, végül összetörik majd a 

szíve. 

– Előkészítheti az ördöghalat – folytatta Pierre, majd 

franciásan gúnyos ajakbiggyesztéssel távozott, és feltehetően 

csak a higiéniai előírások gátolták meg benne, hogy köpjön. 

Sylvie karon ragadta Zoet. 

– Biztos rájöttél már, hogy Pierre nem rajong a tévéért –

 mondta, ahogy odakísérte Zoet a halas részlegre. 

– Az étterem főszakácsa kényszerítette a részvételre, aki 

természetesen Gideon jó barátja. 

– Miért természetesen? 

– Mert ételkritikusként rettegik ugyan, de egyébként 

kedvelik az emberek. Beleértve a nőket is. Mint említettem. 

Miközben Sylvie igyekezett olyan látszatot kelteni, mint-

ha már túl lenne rajta, Zoenak az volt az érzése, hogy a nő szí-

ve még mindig romokban hever, de legalábbis eléggé megvi-

selt állapotban van. 

– Szóval, ördöghal. Jó lenne tudni róla valamit, mielőtt 

visszajön a stáb. – Zoe nem akart többet Gideonról beszélni. 



 

Elég volt, hogy minden egyes pillanatban rá gondol, és össze 

kellett szednie magát. Soha nem volt még ennyire fontos, hogy 

ha netán kiesne, ne azért essen ki, mert a figyelmetlensége mi-

att nem a legjobb formáját hozza. 

– Rendben. A feje miatt nem kell aggódnod – mondta 

Sylvie –, mivel azt már a tengernél levágják, túl nagy helyet 

foglal. A bőrével sincs sok munka, a hártyára viszont nagyon 

oda kell figyelni. Gyakorlatilag láthatatlan, és rettentően raga-

csos. 

Tizenöt perccel később Zoe még mindig hadakozott. 

– Nem bírom leszedni ezt a szart! – mondta, elfelejtkezve 

róla, hogy közben visszajött a stáb, s hogy emberek ezt nézik 

majd a szitkozódását és a frusztrációját. 

– Még mindig érezni rajta a hártyát. 

– Csak húzd le az ujjaiddal. Trükkös. De ne hagyj rajta 

egy kicsit se, különben Pierre… 

– Már mondtad, ki fog belezni – Felcsippentett egy másik 

részt, és sikerült lecincálnia. – Azt hittem, a bőrözés a legnehe-

zebb, de azt legalább látja az ember. 

– Jól csinálod – mondta Sylvie, Zoe azonban nem hitt 

neki. 

– Hányat kell előkészítenem? – kérdezte rémülten. 

– Nem sokat. Csak fél tucatot. 

Hatot! Vagyis még ötször ennyit kell küzdenie. Lehúzott 

egy darabka hártyát, és ezen felbátorodva megkérdezte. 

– És hogyan készítem el? 

Sylvie nevetett. 

– Te sehogy. Pierre szerint az ördöghal túl drága ahhoz, 

hogy amatőrökre bízza. Te a makréláért felelsz. 



 

Zoe ezúttal megállta kommentár nélkül, csak vágott egy 

grimaszt. 

– Most mindjárt azt fogod mondani, hogy igazából tüne-

ményes ember. 

Sylvie bólintott. 

– Tényleg az. Csak nagyon magasak az elvárásai, és a jó 

étel a szívügye. 

– Mint mindnyájunknak – mondta Zoe élesen. – Azért 

dolgozunk olyan keményen. – Aztán megbánta, hogy felcsat-

tant, és hozzátette: – Mit fogok főzni? 

– Halpogácsát – mondta Sylvie. 

– Menni fog – mondta Zoe lecsillapodva. 

– Két darab egy adag. Neked körülbelül ötvenet kell ké-

szítened. 

Zoe olyan hangot adott ki, mint egy kismacska, ha tejet 

kér. Sylvie nevetett. 

– Én is segítek. Pierre nem kockáztatná, hogy elfuseráld. 

És már kora reggel nekiláthatsz, hogy legyen elég időd. 

Cher volt az egyetlen, akinek az étteremlátogatás után is 

megmaradt a jókedve, ugyanis ő a cukrászsüteményeknél se-

gédkezett, ami a finom keze miatt nagyon ment neki. A többiek 

mind hullafáradtak voltak. Becca egész idő alatt apró madara-

kat csontozott, és törődöttnek látszott. Shadrach zöldséget vá-

gott hajszálvékonyra. Mindenkinek volt valami rémtörténete, 

de Zoe biztosra vette, hogy ő az egyetlen, akit szinte könnyekig 

megaláztak. – legalábbis ő az egyetlen, aki bevallja. Aztán a 

többiekkel tartott egy gyors italra a kocsmába, de elsőnek távo-

zott. Hajnalban már a konyhán kell lenni. Máskülönben kima-

rad a versenyből – s akkor talán soha többé nem láthatja 

Gideont. 



 

A következő éttermi napja sem alakult valami fényesen. 

Bár a makréla kizsigerelése lényegesen könnyebb volt, miután 

Zoe rájött a forszára, többet is odakozmált, mert túl meleg volt 

a grill, aztán az ujjait is összeégette, amikor a forró hal állagát 

ellenőrizte. Mielőtt egyáltalán hozzáláthatott volna a sütéshez, 

le kellett takarítania az ujjait, melyek minden igyekezete elle-

nére banánméretűre dagadtak a lisztes prézlitől. A végén mégis 

meg volt elégedve a csinos és tökéletesen egyforma halpogá-

csákkal, és Pierre felmordult, amikor megnézte őket, ami Zoe 

szemében egy komoly dicsérettel volt egyenértékű. 

Zoe az első porció kisütésekor kezdte érezni az alváshi-

ányt. Az elején még sarkallta a félelem és az idegesség, ám az a 

tény, hogy egész éjjel át-meg átfordította a párnáját, mert se-

hogy sem volt kényelmes, s közben mindegyre Gideonon jár-

tatta az eszét. mindez együtt kótyagossá tette. 

A konyhai légkör is nyomasztóan hatott. Izgalmas volt, 

de félelmetes is. 

– Van, akit felpörget az adrenalin, másokat nem –

 mondta Sylvie. – Én imádom. Imádom a feszültséget, a felfo-

kozott hangulatot, meg mindent. De ha azt szeretnéd, hogy 

hagyjanak békén, és senki ne ordibáljon veled, akkor felejtsd el 

az éttermi konyhákat. 

– Majd belerázódom – mondta Zoe erőltetett lelkesedés-

sel, és a lábujjain hintáztatta magát, hogy hangulatba jöjjön. –

 Tudod, én először mindig görcsölök, de aztán megtáltosodom! 

– Ühüm – mondta Sylvie tamáskodva. 

Cher őrjítőén derűs volt, mint rendesen. A többiek már 

csendesebbek voltak, de egyikük sem látszott olyan idegesnek, 

mint Zoe. 



 

Pierre ártó szellemként lebegett Zoe fölött, amikor a nő 

egy próbaadag halpogácsa kisütéséhez készülődött. Egyet már 

korábban elkészített, hogy filmre vegyék a folyamatot, és Zoe 

akkor a szeme sarkából észrevette, hogy Pierre csúnyán néz rá, 

mintegy szuggerálja őt, hogy rontsa el. 

Belemerítette az első halpogácsát a sistergő olajba. 

– Túl forró az olaj – mondta Pierre. – Megégnek a pogá-

csák. Kukába vele. 

Zoe nem mert vitatkozni, habár úgy gondolta, nincs azzal 

baj, ha egy halpogácsa valamivel barnább a kelleténél. Ez Pi-

erre étterme, és Zoe megértette, hogy a filmezés sok időt és 

helyet vesz el. Kihalászta a halpogácsát, és félrehúzta a serpe-

nyőt, hogy hűljön az olaj. 

– Most próbálja – mondta Pierre. 

Ezúttal valamivel csendesebb volt a sistergés. 

– Tökéletes – mondta Pierre, amikor Zoe kivette a halpo-

gácsát. – Lássuk az ízét. 

Zoe nagyot nyelt, és erősen remélte, hogy jó lett a fűsze-

rezés, ami – és erre az étteremben jött rá – a séfek nyelvén azt 

jelentette, hogy elég sós. 

– Mm, nem is rossz – mondta Pierre, ahogy állkapcsát 

óriáskígyó módra kitátva beleharapott. – Csak így tovább. 

– Na ugye, megmondtam neked, hogy édes pofa! –

 mondta Sylvie. 

– Szerintem a „nem is rossz” meg a „csak így tovább” 

még nem meríti ki az édes pofaságot, de hát minden ember 

azzal főzzön, amije van. 

– Ő így fejezi ki az elégedettségét. Ellenkező esetben 

nem hagyná, hogy felszolgálják a halpogácsáidat. 



 

Épp csak annyi idejük volt, hogy körbekérdezzék egy-

mást, kinek hogy megy. Utána Zoe egy sarokba húzódott Mu-

riellel és Cherrel, míg a többiek kiszaladtak a mosdóba, vagy 

egy gyors cigarettára. Muriel mintha tíz évet öregedett volna, 

Cher viszont tündökölt. Remekelt a süteményrészlegen, fürge 

ujjai egy roppant kedves és türelmes cukrász felügyelete mel-

lett valóságos remekműveket alkottak. 

– Édes ez a Pierre, nem? – csicseregte Cher egy üveg ás-

ványvizet kortyolgatva. – Olyan szépeket mondott a 

sütikéimre. 

– Újabban így nevezik őket? – csúszott ki Zoe száján a 

kérdés. 

– Rossz az, aki rosszra gondol! – mondta Cher, és a neve-

tésétől Zoet kettős érzés fogta el, hogy alulmaradt, mégis dia-

dalmaskodott. 

– Szerintem meg ez a Pierre egy szemétláda! – mondta 

Muriel. miután sietős pillantást vetett a háta mögé, nehogy a 

férfi meghallja. – Esküszöm, semmi zsír nem volt azon a bárá-

nyon, de neki muszáj volt kipécéznie egy jókora darabot. 

– Nem tűrheti el az inkompetenciát – mondta Cher. –

 Úgy értem, ez az ő étterme! Vigyáznia kell a jó hírére! – Ivott 

még egy korty vizet. – Láttam, mikor beszámolót tartott a zsű-

rinek. 

– Csak az ebédidőszak után bírálnak el minket – mondta 

Zoe. 

– Igen, de meglátjátok, némelyikünk úgy érzi majd, hogy 

a döntés már előbb is megvolt. 

Azzal ellibegett – hűvös, fehér egyenruhás makulátlanság 

minden haja szála a helyén, és nem volt rajta szakácssapka. 



 

– Úgy érzem magam, mint egy színész, aki kiáll a szín-

padra Hamletet játszani, de nem tudja a szöveget – mondta Zoe 

Sylvie-nek, amikor visszament a munkapultjához. 

– Ne nyugtalankodj. Gyakoroltál. Biztos menni fog! 

Zoe megállt a pultjánál, mint egy versenyló futam előtt, 

csakhogy a többi ló előbb rajtolt. A vendégek más előételeket 

rendeltek. Először úgy tűnt, senki nem kér halpogácsát. Aztán 

befutott az első rendelés. Zoe nem felejtette el visszaordítani, 

hogy „igen, séf!”, majd nekilátott. Ellenőrizte az olaj hőmér-

sékletét, és óvatosan beleeresztette a halpogácsáit. 

– Pompás! – mondta Sylvie, ahogy Zoe kiszedte és papír-

törlőre tette őket száradni. – Most már csak tányérra rendezed, 

mehet mellé a majonéz és a köret, és meg is vagy! 

Zoe tovább rettegett, hogy mikor kiáltanak megint „hal-

pogácsát”, ám ahogy egyre sűrűbben jöttek a rendelések, sike-

rült begyorsítania, és végül szinte már várta a következőt. 

Az elkészítési időt is megtanulta kikalkulálni, így ha 

megkérdezték, teljes magabiztossággal felelhette: „két perc, 

séf”. Nem vett tudomást sem a stábról, amint épp egy közelit 

csináltak a sistergő serpenyőről, sem a zsűriről, egyedül arra 

koncentrált, hogy időben tálalja a hibátlan halpogácsákat. Ez 

felemelő és ijesztő volt egyszerre, Zoet csak az adrenalin és a 

siker vágya vitte előre. 

Tudatában volt a többiek küzdelmének. A pihenőszoba 

felé menet elhaladt a húsrészleg mellett, és látta, hogy Muriel 

küszködik az előfőzött báránybordákkal, Cher pedig sikkantva 

ejtett a padlóra egy egész tányér süteményt. Zoe biztos volt 

benne, hogy rajta kívül senki sem vette észre, amint Cher a 

sértetlen darabokat visszakapkodja a tányérrá, de nem szólt 

semmit. Jelenleg az idő és az étterem volt a nagyobbik ellenfe-



 

le. Cherrel nem egy feladat közben fogja megvívni a harcait. 

Egyébkent is vissza kellett már mennie a pultjához. 

– Jól van, emberek, ennyi volt! – harsogta túl egy hang a 

lármát. 

Zoenak úgy tűnt, mintha egy óriás gépezetet kapcsoltak 

volna ki. A műsornak vége volt, de önmaga számára is megle-

pően Zoe lelkesültsége nem lohadt. A hosszú, forró délelőtt 

folyamán valahogy elkapta a gépszíj és nagyszerűen érezte 

magát. Körülnézett. Az ilyen olyan beosztású séfek mind a 

pultjukat takarították: egymás után többször leöntötték forró, 

szappanos vízzel, és letörölgették. A mosogatók mindannyian 

sütőlapok, tálak és serpenyők imbolygó halmaival járkáltak. Az 

emberek beszélgetni kezdtek; kieresztették a gőzt. 

Ekkor Pierre lépett Zoehoz, s a nő megdermedt. Bár tud-

ta, hogy jól teljesített, a teste fenyítésre, ha nem éppen lefeje-

zésre számított. 

– Ügyesen csinálta. Persze jelentősen gyorsítania kell a 

tempóján, ha valaha professzionális konyhán akar dolgozni, de 

egyébiránt: nem rossz. 

Továbbhaladt, miután olyan mosolyt villantott, mint egy 

kígyó, ha kisnyulat lát. Zoe lelkesedése ettől valamennyire 

alábbhagyott. Pierre nyilván nem nézi ki belőle, hogy bejuthat 

egy professzionális konyhára. 

Mike, a producer jött oda hozzájuk. 

– Jól van, most pedig eredményt hirdetünk. Fáradjanak át 

az étterembe. 

– Rendbe szedhetnénk magunkat? – kérdezte Muriel. –

 Elegem van ebből a rohadt konyhából. – Ez volt az első alka-



 

lom, hogy szitokszót hallottak Murieltől. A kihívás látni valóan 

megviselte az idegeit. 

Mike a fejét ingatta. 

– Sajna nem lehet. A természetesség érdekében szeret-

nénk, ha így jönnének, ahogy vannak. Kövessenek, kérem. 

Kisoroltak a konyhából az étterembe, hogy szembenéz-

zenek a sorsukkal. 

– Hol van Gideon? – kérdezte Muriel súgva. 

Zoe előbb észlelte a férfi hiányát, mint ahogy a szemével 

is meggyőződött volna róla, hogy nincs ott. 

– Nem tudom! – mondta, aztán rájött, hogy ez egy kicsit 

rémülten hangzott. Kipréselt magából egy mosolyt. – Hát, leg-

alább eggyel kevesebb embert kell lenyűgöznünk. 

– Jól van, emberek – mondta Anna Fortune. – Először is, 

bizonyára észrevették, hogy Gideon nincs itt. New Yorkba uta-

zott, hogy tárgyaljon a műsor ottani változatának elkészítésé-

ről. 

Zoe összedörzsölte kiszáradt ajkát, hogy megnedvesítse. 

New York! Sylvie mintha azt mondta volna, hogy oda távozott 

Gideon egyetlen igaz szerelme. Zoe gondolatban fenéken bil-

lentette magát. New York hatalmas, és ha Gideon követni 

akarná a nőt, ezt már évekkel korábban megtette volna. Erőt 

vett magán, és Annára koncentrált, aki így folytatta: 

– De örömmel tudatom, hogy megkóstolta az önök főzt-

jét, és a verseny hátralévő részében újra velünk lesz. 

Zoe ennek őszintén örült, bár fogalma sem volt, mihez 

fog kezdeni, ha épp most esik ki. Ő nem tud kapcsolatba lépni 

a férfival, és Gideon sem tudja felvenni a kapcsolatot ővele, 

hacsak nem a produkciós vállalaton keresztül, de Zoe nem 

kockáztathatta meg, hogy azok esetleg nekiállnak kérdezős-



 

ködni. Remélte, hogy a férfi sem kockáztatna. Zoe felfedezte, 

hogy nyúlfarknyi idő alatt is kialakulhatnak az emberben mély 

és jelentős gondolatok. Ugyanakkor legszívesebben leállította 

volna az agyát, mert a gondolatok megbetegítették. 

– Egészében véve szépen teljesítettek, néhány kivétel-

lel… – Anna folytatta, mély modulált hangjával riadalmat kelt-

ve a keblekben. 

Már úgy tűnt, hogy soha nem hagyja abba. Aztán Fred 

vette át a szót, majd felolvasták Gideon jegyzeteit, amelyeket 

közvetlenül azelőtt irt, hogy elindult a repülőtérre. Azután 

megjelent Pierre, és annak dacára, hogy nem rejtette véka alá a 

műsorral szembeni idegenkedését, igyekezett a lehető leghosz-

szabbra nyújtani a hírnévének fényesítésére kapott öt percet. 

A hangulat pattanásig feszült. Zoe érezte, hogy Muriel 

csaknem reszket mellette. Neki sokkal nehezebb, feddte meg 

magát Zoe, ugyanis az önsajnálat már kezdett felfelé kúszni 

sajgó lábából, és azzal fenyegetett, hogy teljesen bekebelezi. 

Muriel a legidősebb köztük, nyilván alacsonyabb az állóképes-

sége, Muriel lelke azonban sértetlen maradt. Vagy ha mégsem, 

azt ügyesen leplezte. Keresztbe tette az ujjait, és nagyon erősen 

imádkozott. 

Fred végül azt mondta: 

– Egyvalaki számára most véget ér a verseny. De emelt 

fővel és azzal a tudattal távozzék, hogy jobban főz, mint a leg-

többen ebben az országban, és az elmúlt két hétben többet ta-

nult a főzésről, mint sokan egy egész élet alatt. 

Elcsépelt duma, gondolta Zoe, de Fred csak lelket próbált 

önteni abba a személybe, aki a kötényét levetve, szakácskabát-

ját kigombolva távozásra kényszerül. 



 

– Aki tehát nem jut tovább a következő fordulóba, az 

nem más, mint… Muriel! 

Zoe először szimplán csak sokkot kapott. Muriel nem es-

het ki! Muriel a barátja! A szövetségese! Ha Muriel elmegy, 

akkor már csak Cher, Becca és a fiúk, Shadrach, Bill és Alan 

maradnak. 

Aztán felfogta, hogy ha Muriel a kieső, akkor nem ő az. 

Megkönnyebbülését heves bűntudat követte. Odafordult Muri-

elhez, és megölelte. Mindketten sírva fakadtak. 

– Nincs baj, tényleg – mondta Muriel, összeszedve ma-

gát. – Csak elfáradtam! Boldog vagyok, hogy idáig eljutottam, 

de ez most nem jött össze… 

Hosszadalmas ölelkezés, pityergés és gratulációk után 

újból felsorakoztak az utolsó felvételhez, amikor a továbbjutott 

versenyzőkön megkönnyebbülés ömlik el, ahogy Muriel elsé-

tál. 

– Hát, ez klassz volt! – mondta Cher, ahogy a szálloda 

előcsarnokába gyűlve taxira vártak, ami majd kiviszi őket a 

pályaudvarra. – Nem is értem, mit nyavalyogtatok, hogy ne-

héz! 

Zoe örült neki, hogy Muriel már elment. Kocsival fuva-

rozták el az otthonához, ahol a családja izgatottan várta. 

– Mi nem tejszínhabbal meg tésztával szórakozgattunk –

 mondta Becca a legfrissebb eredményén felbátorodva. 

– A cukrászát ennél jóval többről szól – mondta Cher 

komolykodva. 

– Akárhogy is, szerencsések vagyunk, hogy továbbjutot-

tunk. Muriel remek szakács – mondta Alan. 

– Vagy mégsem – mondta Cher. Zoenak nem volt ereje 

válaszolni. 



 

Shadrach ásított, és akkorát nyújtózott, hogy Zoe hallotta, 

ahogy ropognak az ízületei. – Örülök, hogy van pár szabadna-

punk. Anyám főztjére vágyom. 

– Mit ennél legszívesebben? – kíváncsiskodott Zoe. 

– Sajtos makarónit hagymával és baconnel a tetején –

 vágta rá Shadrach. – Napok óta erről álmodom. 

Zoe eltöprengett. 

– Én almás lepényt ennék. Anyám remekül csinálja a 

tésztáját. 

– Chilis bab – mondta Bill. – Hékás! Éhes vagyok! 

A többiek nevettek. Annyi biztos. hogy nem ment el az 

étvágyuk a versenytől – kivéve persze Chert, de ő egyébként se 

volt nagyevő. Zoe ráébredt, hogy igazan megkedvelte a társait. 

Muriel hiányozni fog. Bárcsak Cher hullott volna ki helyette. 

Ez a nő egyre beképzeltebb. Talán ha néhány napot távol tölt 

tőle, egy kicsit megértőbb lesz majd, és a dühe is apad. 

Visszaérkeztek Somerbybe, összeszedtek pár holmit, és 

mindenki ment a maga útjára. Chert egy puccos kocsi szedte 

fel, s a nő mosolyogva integetett nekik a tovagördülő autóból. 

Bill kivitte Beccát az állomásra. Alan és Shadrach majd csak 

reggel mennek el. Zoe elköszönt Fenellatól és Ruperttől, akik 

örömmel fogadták, hogy még mindig versenyben van, aztán 

beült a kicsi kocsijába, és hazaindult. 



 

Tizennegyedik fejezet 

Ahogy megállt a kocsijával a felhajtón az anyja Golfja 

mögött, úgy érezte, tíz évet öregedett, mióta elment hazulról. 

Az anyja meghallotta a kocsit, és kijött a házból, hogy 

üdvözölje. 

– Kicsikém! Szörnyen nézel ki. 

– Kösz, mama! – mondta Zoe, és ugyanolyan hevesen 

ölelte meg az anyját, mint az anyja őt. – De jó itthon! –

 Komolyan gondolta. Úgy érezte, hogy az elmúlt hetet valami-

féle szűk buborékban töltötte Jó volt kiszabadulni pár napra. 

Az anyja elvette tőle a táskáját, és bementek a házba. Zeb 

kutya jelentkezett üdvözlésre, s még a macska is odadörgölő-

dzött Zoe lábához. 

– Jenny alig várja, hogy találkozzatok. Mindent hallani 

akar. 

Zoe ásított. 

– Talán majd holnap. Ma korán akarok lefeküdni. 

– A papa nemsokára jön, ehetünk korán. 

– Mi van vacsorára? – Előző este annyit emlegették a há-

zi kosztot, hogy Zoe duplán ki volt rá éhezve. 

– Pásztorpite zöldborsóval, utána almás lepény – sorolta 

az anyja. 

Zoe újból megölelte. 

– Pont erre vágytam! 

– Remélem is. – Lepillantott az órájára. – Apádra még 

várnunk kell egy kicsit. Nem akarsz addig lefürödni? 



 

– Egy elég flancos szállodában aludtam, mielőtt vissza-

mentem Somerbybe a kocsiért, szóval nem vagyok piszkos, de 

azért egy fürdő… 

– Habfürdő? 

– Meg egy könyv csodás lenne. 

Anyja nevetett. 

– Akárcsak az egyetemi éveidben. 

Miután eltöltött egy kellemesen meghitt, nyugalmas estet 

a szülei társaságában, Zoe másnap már késznek érezte rá ma-

gát, hogy találkozzon a legjobb barátnőjével. Jennyvel az volt a 

baj, hogy Zoe nem tudott titkolózni előtte, és várható volt, 

hogy Jenny már az első pohár bor felénél minden apró részletet 

ki fog szedni belőle Gideonról, meg arról, hogy mit jelent neki 

a férfi. De nem baj. Zoe úgyis beszélni akart róla. Ez a szere-

lemnek nevezett jelenség egyik tünete: az ember egyfolytában 

szerelmének tárgyáról akar beszélni. És bár közel állt az anyjá-

hoz, ez a dolog Gideonnal nem végződhet jól, és nem akarta 

felzaklatni az anyját, mert az arcara kiülő aggodalomtól Zoenak 

csak lelkifurdalása lett volna. Jennyvel viszont minden búját 

baját megosztotta – iskoláskoruk óta ismerték egymást. 

Jenny állította, hogy nem létezik olyan gond, amit ne le-

hetne orvosolni egy ló közelségével, így mikor Zoe előző este 

felhívta, Jenny azt javasolta neki, hogy jöjjön át, és találkozza-

nak az istállónál. A ló, Albert herceg – röviden Bert – egy kor-

láthoz volt kikötve az udvarban, míg Jenny a helyét ganajozta. 

Zoe odament az állathoz néhány szóra. Csakugyan volt valami 

megnyugtató, szilárd biztonság a jelenlétében, és jó ideje is-

merte már Zoet, így régi barátok voltak. 

– Szia, Zoe! – kiáltotta oda a trágyát talicskázó Jenny. –

 Hogy vagy? 



 

– Kösz, jól. Hát te? És a kedves Bert? – Megsimogatta a 

vállának dőlő masszív fejet, amely bársonyajkakkal sugdosott a 

fülébe. 

– Mi megvagyunk, de nem mi jöttünk egy főzőverseny-

ből. Mindent el kell mondanod. 

Zoe magán érezte Jenny értő tekintetét, miközben ő és 

Bert gyengéd cirógatásokkal, meleg fújtatással, horkantásokkal 

és dünnyögéssel kommunikáltak. Jennynek volt egy olyan 

adottsága, hogy mindig megérezte, ha Zoenak rejtegetnivalója 

van. 

– Szeretem Bertöt. Itt van, és nem kérdezősködik –

 mondta Zoe. 

– Szerintem ez kölcsönös. Én is szeretlek. De én kérde-

zősködöm. Fogj egy seprűt, és segíts. 

Zoe lelkesen látott munkához. Tevékenykedés közben 

valahogy könnyebb volt rendeznie a gondolatait. A hazaúton 

szüntelenül Gideonra gondolt, de minden összekuszálódott a 

fejében. A ganajozás segített neki tisztábban látni. 

– Na és milyenek a többiek? – kérdezte Jenny, miközben 

lendületes mozdulattal a talicskába hányt egy kupac trágyát. 

– A többség kedves. De legutóbb épp a kedvencem esett 

ki. Van viszont egy lány, aki idegesít. 

– Pedig te mindenkit szeretsz! 

– Ott nem. Talán azért, mert ő sem szeret engem. 

– Mesélj róla. 

Zoe arra összpontosított, hogy egy nehezen hozzáférhető 

sarokba is beférkőzzön a seprűjével. 

– Nagyon csinos, nagyon célratörő, és eddig legalább 

kétszer próbálta szabotálni az esélyeimet. 

– Hallatlan! Szóltál erről valakinek? A zsűrinek? 



 

– Öö… nem. Én jönnék ki belőle rosszul. 

– Miért? Csak nem megközelíthetetlenek? Vagy mocskos 

a szájuk? 

Zoe beharapta az ajkát. 

– Nem egészen. 

– Hát akkor? – Jenny félbehagyta a munkát, és áthatóan 

nézett a barátnőjére. 

– Egyikük elég jól néz ki. 

– Á! Szóval tetszik neked az egyik zsűritag? Fogadok, 

hogy ezzel nem számoltál! 

– Ha csak tetszene. 

– Ó. – Jenny gondolkozott egy pillanatig. – tudod, mit? 

Lovagoljunk ki. Tiéd lehet Bert, én kölcsönveszem Buzzt. 

Annabel biztosan odaadja. Csak küldök neki egy SMS-t. –

 Jenny elővette a telefonját. 

– Ezer éve nem ültem lóháton1 – tiltakozott Zoe, részben 

izgatottan, részben idegesen a gondolattól, hogy vajon milyen 

lenne újra a nyeregben. 

– Hát aztán! – mondta Jenny, és indult a szerszámtároló 

felé. – Ez olyan, mint… 

– Nem, ez nem olyan, mint a biciklizés! – mondta Zoe. A 

szexről is ezt mondják, nem? Szent ég, mostanában állandóan 

csak a szexre gondol. 

– De egy kicsit olyan – mondta Jenny –, és nem lesz 

semmi baj. Bert majd vigyáz rád. Átvágunk az erdőn, és jól 

kipletykáljuk magunkat. Az összes szaftos részlet érdekel. 

Beügettek a fák közé, és arra a helyre tartottak, ahová ti-

zenhárom éves korukban jártak lovagolni. Zoe úgy találta, 

hogy ismerős érzés lóháton. 



 

– Már el is felejtettem, milyen szép idefent – mondta 

Jennynek, ahogy a csalit távoli végénél kiértek egy tisztásra. 

– Gyakrabban kéne feljönnöd. Annabel mindig örül, ha 

valaki használja a lovát, és ti már egy csapat vagytok Berttel. 

– Csak ne lennék folyton időhiányban – mondta Zoe, te-

kintetével a tájat pásztázva, ahogy felidézte, milyen jól érezték 

itt magukat azelőtt Jennyvel. – Odanézz, vadfokhagyma –

 mondta. – Ilyenkor? 

Jenny megvonta a vállát. 

– Attól függ, hol nő. Isteni pestót csináltam vele a minap. 

– Ó? Ezek szerint már nem idegenkedsz úgy a főzéstől? 

– Csak egy kicsit. Na, zárkózz fel mellém, és mondd el, 

mit műveltél. Ne hagyj ki semmit! 

– Hát, ez irtó romantikus – mondta Jenny, amikor Zoe 

befejezte a történetét. Megkönnyebbülés volt, hogy végre be-

szélhet valakinek Gideonról, főképp egy bizalmasának, akit jól 

ismer. 

– De helytelen! Egy zsűritaggal! És úgyis csak futó ka-

land vagyok neki, Sylvie szerint valami gyerekkori szerelméért 

van oda. 

– Az már a múlt! – Jenny, az örök gyakorlatias nem hitt a 

gyerekkori szerelmek továbbélésében. – Az elmondásodból 

rendesnek tűnik. Szerintem nem csak azt akarja. 

– Örülök, hogy így gondolod. Amikor vele vagyok, na-

gyon nehéz eldönteni, hogy tényleg rendes fickó, vagy csak 

annyira tetszik nekem, hogy nem tudok józanul gondolkodni. 

Sóhajtott. – Azt azonban semmiképp se hagyhatom, hogy el-

vonja a figyelmemet a versenyről. Nem hittem volna, hogy 



 

eljutok idáig, Jenny, de most, hogy sikerült, úgy érzem, nyerhe-

tek. Kiváló szakácsokkal kell felvennem a versenyt. Van egy 

Becca nevű lány, ő nagyon jó, de izgulós. 

– Te talán nem vagy az? 

– Uralkodom magamon. Nem mindig könnyű. 

– Engem meggyőztél! – Megfordította Buzzt, és azt 

mondta: – Nincs kedved egy könnyű vágtához fel az emelke-

dőn? Bert imádná. 

– Jó, de ugye hallottad a „könnyű” szót, Bert kedves? 

– Ne félj, hallotta. 

Mire Zoe visszaért a szülei házához a lovaglásból, úgy 

érezte, sokkal jobban megbékélt önmagával és a helyzetével. 

Tudta előre, hogy jót fog tenni neki, ha beszél Jennyvel. Barát-

nője nem ítélte el őt azért, amit tett, csak megerősítette abban, 

hogy az ember nem tehet róla, kivel esik szerelembe, de most 

az a legfontosabb, hogy a versenyre koncentráljon. Azt mond-

ta, amit Fenella – hogy ha Gideon komolyan gondolja Zoeval, 

akkor várni fog. 

Zoe végérvényesen elszánta magát, hogy a főzésre fog 

összpontosítani. Azt is eldöntötte, hogy a verseny lezárultáig, 

vagy ameddig az ő számára le nem zárul, semminő személyes 

kapcsolat nem lehet közte és Gideon között. Tudta, hogy ki 

fogja bírni. Ha akarta, erős tudott lenni. Tulajdonképpen, 

mondta magának, ettől a perctől nem is gondol többet a férfira. 

Elaludt, és Gideonról álmodott. 



 

Tizenötödik fejezet 

Míg a továbbjutott versenyzők a nagysátorba gyűlve vár-

ták a zsűrit, Zoe megállapította, hogy mindenki jobban fest, 

mint mikor utoljára látták egymást. Akkor beesett szemű, zsí-

ros hajú, a hisztéria határán egyensúlyozó kompánia voltak. 

Mostanra kipihenték magukat, és feltehetően mindenki főzött 

valamit odahaza, csak hogy megnyugtassák magukat, képesek 

rá, és maradt még annyi erejük, amivel folytatni tudják a ver-

senyt. A délután folyamán érkeztek vissza Somerbybe, és most, 

mielőtt busszal elszállítják őket a kocsmába vacsorázni, mind-

járt megtudják, mi lesz a sorsuk, vagyis mi lesz a másnapi 

megméretés. 

Ám csak öten voltak. Egy gyors szemle elárulta Zoenak, 

hogy Alan hiányzik. Remélte, hogy nem azért marad távol, 

mert beteg vagy családi vészhelyzet adódott. Kedvelte Alant. 

Tulajdonképpen mindenkit kedvelt – egyedül Chert nem. 

Ironikus, gondolta Zoe, hogy minél inkább összeková-

csolódnak mint csapat (most tekintsünk el Chertől), annál ki-

élezettebbé válik közöttük a verseny. 

– Mintha gladiátorok lennénk – dünnyögte Beccának, 

mert éppen ő volt hozzá a legközelebb. – Csapatot alkotunk, de 

egymás ellen kell harcolnunk. 

– Micsoda? – így Becca, aki nyilvánvalóan nem látta az 

idevágó filmeket. 

– Nem érdekes. Összevissza beszélek idegességemben, 

Itt a zsűri. 

Csakhogy Gideon hiányzott. Minden fogadalmának dacá-

ra, amelyeket önmaga, Jenny és Bert előtt tett, Zoe terve, hogy 



 

mindörökre kiveri a fejéből a férfit, egyszerre elpárolgott. Csak 

arra tudott gondolni, hogy ő vajon miért nem jött el. 

– Gideon még New Yorkban van – mondta Anna Fortune 

egyenesen Zoera nézve. Ő pedig ettől borzasztó ideges lett: 

lehet, hogy Anna tud valamit, vagy ami még ennél is rosszabb, 

csak nem gondolatolvasó? Most fény derül a titkukra, ráadásul 

a kamerák előtt? Hála az égnek, hogy ez nem élő adás! 

– Alan pedig azonnali kezdéssel elfogadott egy szerepet 

egy szappanoperában, azért nincs velünk. Ez nagyon jó hír a 

számára. – Ez valahogy azt is akarta jelenteni, hogy Alan a 

főzőtudományáról rosszabb híreket kapott volna, így hát nem is 

baj, hogy átnyergelt a könnyedebb műfajra. Halk dünnyögések, 

mindenki mosolygott. 

– Most Fred ismerteti önökkel a következő feladatot. 

– Nos, séfek – mondta Fred barátságos mosollyal, ahogy 

mindig –, némelyikük számára ez most tényleg kihívás lesz. 

Mindössze egyetlen fogást kell elkészíteniük. . 

– Sima ügy! – szólalt meg Cher Zoe háta mögül. 

– ...olyan alapanyagokból, amelyeket az itt megjelent 

Thorn éber vezetése mellett lebonyolított gyűjtögető túrán sike-

rült találniuk. 

Sötét, szakállas emberre mutatott, aki mintha valamelyik 

Narnia filmből lépett volna ki. Thorn csupa elnyűtt, foszladozó 

ruhadarabot viselt: volt közte bőr, tweed, meg különböző azo-

nosíthatatlan szövetfélék, ezeket mintha a kukából rángatták 

volna elő. 

– Jó estét! Tapasztalt gyűjtögető vagyok, abból élek, amit 

ingyen találok, és évek óta folytatom már ezt az életmódot. 



 

Zoenak az a rosszmájú gondolata támadt, hogy a fickó-

nak nem sok szappan vagy hasonló célokra alkalmazható nö-

vény akadhatott az útjába a túrákon. 

– Kora reggel itt találkozunk, és elviszem önöket egy er-

dei sétára, ami örökre megváltoztatja majd a főzésről kialakí-

tott szemléletüket. 

Letagadhatatlan fanatikus fény csillant a szemében, 

ahogy ezt mondta. Zoe háta mögött egyre hangosabban és ot-

rombábban folyt a sugdolódzás. 

– Már elnézést, de én nem nyúlok gyökerekhez és gom-

bákhoz: mérgezőek lehetnek – mondta Cher. 

– Akkor kiesel – mondta Bill. – Legyen eszed! 

– Nyugalom. Mindent ellenőrizni fogok, amit leszednek. 

Nem fognak lenyelni semmi ártalmasat – mondta Thorn. 

Ahogy Thorn és Cher egymást méregették, Zoe arra gon-

dolt, hogy mintha nem is ugyanarról a bolygóról származná-

nak. Thorn, akár egy faun, vad volt, már-már állatias. A deko-

ratív, halovány bőrű Cher porcelánbabának tetszett mellette. 

– Mindenki örömére jelentem, hogy hozzávalók bőséges 

választékával egészíthetik ki a vadon nőtt terményeket –

 mondta Fred. – Thorn amúgy nem engedélyezte volna, hogy 

olyasmit is felhasználjanak, amit nem önök szedtek, de meg-

győztük őt. Végül is nekünk kel1 megenni, amit főznek. – Egy 

mosollyal jelezte, hogy viccelt, és a hallgatóság udvariasan 

nevetgélt. 

Mikor már mindent apróra elmagyaráztak a kamerák előtt 

és kamerákon kívül is, a versenyzők szétszéledtek, és kiballag-

tak a minibuszhoz. 

– Nagy kár, hogy Gideon nincs itt – mondta Cher 

Zoenak. – Mi lesz veled a kedvenc zsűritagod nélkül? 



 

Zoe nem mondott semmit. Muriel, aki mindig helyre tud-

ta tenni Chert, már nem volt ott, hogy kiálljon mellette. Cher 

gúnyolódása azonban elgondolkoztatta Zoet Lehet, hogy mind 

ez idáig a férfi támogatása segítette? Van elég jó ahhoz, hogy 

Gideon nélkül is továbbjusson a következő fordulóba? 

– Mindenesetre az egész istálló a tiéd lehet – folytatta 

Cher. – Megkértem Mike-ot, hogy vegyen ki nekem egy szobát 

a kocsmában. Ott valamivel kulturáltabb. 

Cher csúfondáros hanghordozásával burkoltan arra cél-

zott, hogy a luxuslakosztálynak nem nevezhető tehénistálló 

teheneknek való. 

– Jó, én maradok, hátha szükség lesz rám – mondta Zoe. 

– Hogy akkor osonj át a házba, amikor csak kedved tart-

ja. 

– Pontosan! – mondta Zoe, és remélte, hogy Cher nem 

vette észre rajta, hogy elpirult. Hogy is gondolhatta, hogy a 

távolság majd megkedvelteti vele Chert? Ha lehetséges, most 

még jobban utalta. 

– Nagyon igyekszel, hogy hasznossá tedd magad. 

– Kedvelem Fent és Rupertet – mondta Zoe, és próbált 

úgy tenni, mint aki ezt nem védekezésképpen mondja. – Miért 

baj, ha valaki segíteni akar? 

– Már a kérdésedből is látszik, hogy vesztes vagy. Szüle-

tett vesztes. Tudod, mit? – Legyintett egyet a manikűrözött 

kacsójával. – A csúcson csak egynek van hely, és az a hely már 

foglalt: az én nevem áll rajta. 

Zoe mosolyogva rázta a fejét, mint aki szánja Chert a túl-

zott magabiztossága miatt. Egyrészt csodálta Cher teljességgel 

énközpontú ambícióit. Másrészt tartott tőle, hogy Chernek iga-



 

za van – talán ő, Zoe csakugyan vesztes. Ez a gondolat megszi-

lárdította az elhatározását. Márpedig igenis győzni fog! 

Fenella és Rupert szíves fogadtatása után Zoe nagy gyö-

nyörűséget merített Cher-mentes éjszakájából a tehénistálló-

ban. Kár, hogy olyan korán kellett kelnie. Egyik lábáról a má-

sikra állt, mocorogtatta a lábujjait a gumicsizmában. Fázott, s 

hiába a táj szépsége, hajnali ötkor semmi se jó az embernek. A 

többiek ugyanígy éreztek, ez derült ki abból, ahogy összehúz-

ták magukat, és halkan morgolódtak. Zoe legalább nem tartott 

velük a kocsmába előző este. 

Ráadásul esett. Nem nagyon, és előre figyelmeztették 

őket, hogy gumicsizmát és vízhatlan ruhát vegyenek fel, de az 

eső miatt olyan volt, mintha még mindig éjszaka lenne. Épeszű 

embernek ez a lehetetlenül korai időpont valóban éjszaka is 

volt. 

Négykerék-meghajtású járművekkel vitték őket a fákig, 

ahol aztán ki kellett szállniuk. Cher nyafogott a legzajosabban, 

de Zoenak ez egyszer egyet kellett értenie vele. Persze okosabb 

volt annál, hogysem az egyetértésének hangot is adjon. 

Thorn, aki most még jobban emlékeztetett egy ijesztőbb-

re sikerült erdei manóra, meggyőződéssel hitte, hogy jócskán 

benne járnak a napban, és pár csepp víz nem lohasztotta a lel-

kesedését. 

– Ne törődjenek az esővel, emberek. Mindjárt kibújik a 

nap. – Puha hangja és hippis fellépése, úgy látszik, mágikus 

hatalmat kölcsönzött neki, mert abban a minutában kisütött a 

nap. Egy szivárvány még éppen alakot tudott ölteni, mielőtt 

elállt az eső. 



 

– Hű, de szép volt! – ámuldozott Cher. és olyan kézmoz-

dulatot tett, amely egy ötvenes évekbeli musicalbe illett volna 

inkább. 

A többiek egyetértettek, és Zoe kedélye is javult egy pi-

cit. Amikor hajnalban megszólalt az ébresztő a telefonján, még 

kész lett volna visszalépni versenyből, ugyanis arra jutott, hogy 

az lesz a legjobb, ha nem látja többe Gideont. Most, ahogy a 

nap parányi gyémántokká varázsolta az esőcseppeket, és ott 

volt előtte a lehetőség, hogy bővítheti az ismereteit, Zoe úgy 

határozott, hogy mindent bele fog adni 

– Most behatolunk az erdőbe – mondta jelentőségteljesen 

Thorn –, aztán mehetnek keresgélni. Mindent ellenőrizni fo-

gok, nehogy valaki megmérgezze magát. 

Zoe tudta, hogy a szeder mellett számos ehető dolog léte-

zik még, az viszont revelációként érte, hogy Thorn mindent, de 

mindent összegyűjtött. Nem volt hivatásos szakács, de tudta, 

minek milyen íze van, és hamarosan már mindenki leveleket 

rágcsált – kivéve Chert, aki bizarrnak és egy kicsit gusztusta-

lannak tartotta az ötletet, hogy találomra falatozzon a növény-

zetből. 

– Na, emberek. Most már folytassák nélkülem a gyűjtö-

getést – mondta Thorn. 

Zoe szaporán megindult a többiekkel homlokegyenest el-

lenkező irányban. Nem akart ott ragadni a finnyáskodó Cherrel. 

Amint hallótávolságon kívül került, pár pillanatra megtorpant, 

attól tartott, hogy nem fog visszatalálni a többiekhez, aztán 

nekiállt keresgélni. Kezdte jól érezni magát. Belemélyedt a 

feladatába, és eszébe jutottak a kökényszedések az apjával. 

Talált egy kis csorbókát, az jó lesz salátának, s ami még fonto-

sabb, könnyedén felismerhető. Észrevett egy kőrisfát, de elve-



 

tette az ötletet, hogy savanyúságot készít a terméséből. Még 

nem tudták, mennyi idejük lesz majd az étel elkészítésére. Mi-

közben már kezdett azon aggódni, hogy átverés az egész, és 

nincs az erdőben semmi ehető, leereszkedett egy néhai kőbá-

nyába, majd a túloldalon felkaptatott. Megkönnyebbülten vett 

észre pár nagy és kerek levelű martilaput. Egy zöldségem leg-

alább már van, gondolta, és kezdte beleszedni a kosarába. Az-

tán zajt hallott. Hátraperdült. Gideon állt a kőbánya szélén, 

pontosan ott, ahonnét Zoe az előbb lejött. 

– Zoe! – kiáltotta a férfi. 

A nő szíve zakatolni kezdett, agya alig bírta feldolgozni a 

látványt. Sikerült vagy egy félórára teljesen megfeledkeznie 

Gideonról, és egyébként is azt hitte, hogy a férfi az Államok-

ban van. Most, hogy mégis megjelent, Zoe képtelen volt fel-

dolgozni a jelenlétét. 

Az ösztöne azt súgta, hogy dobja el a kosarát, és loholjon 

fel a meredélyen egyenest a férfi karjai közé, de józan eszének 

maradéka megállította. Bárki megláthatja őket. Egy pillanatnyi 

könnyelműség, és Zoe máris repül a versenyből, ahogy az elha-

jított kosár repülne. Kiszáradt a szája, a lába rogyadozott. 

Aztán a férfi elmosolyodott, és megindult lefelé. Hirtelen 

minden elveszítette a jelentőségét: Sylvie intelmei, a verseny, a 

megszégyenülés lehetősége. Zoe alig-alig tudva, mit cselek-

szik, elébe ment a férfinak. 

Gideon már a karjában tartotta, amikor a nőnek eszébe 

jutott az elhatározása, hogy le kell mondania a férfiról. Mielőtt 

az ajkuk összeforrt, Zoe megértette, hogy erkölcsös tervei füst-

be mentek. Ő szerelmes ebbe az emberbe, és ha a szerelem 

összezúzza a szívét, hát legyen. A szenvedély elsöpörte a logi-

kát.  



 

Hosszú percekre összefonódva maradtak, s utána is csak 

centiméterekre húzódtak el egymástól. 

– Szent ég, de hiányoztál – suttogta bele Gideon a nő ha-

jába. 

Zoe szaggatott sóhajt hallatott. A férfi közelsége eloszla-

tott minden kételyt. Mit számít, hogy Gideon valaha mást sze-

retett? Mit számít, hogy ha együtt látják őket, kidobhatják Zoet 

a versenyből? Csak a férfi ölelése az, ami fontos. 

– Hogy találtál rám? – kérdezte Zoe. 

– Rupert tudta, hova hoztak benneteket. Megtaláltam a 

többieket, láttam, hogy nem vagy velük, és a keresésedre indul-

tam. – Szünetet tartott. – Lehet, hogy a lelkem hívó szava segí-

tett benne, hogy megtaláljalak. 

– Te…! – kuncogott Zoe, de titkon remélte, hogy a férfi 

komolyan gondolta. Benyúlt Gideon kabátja alá, hogy még 

közelebb legyen hozzá, és az ingéhez nyomta az arcát. Milyen 

jó az illata! Gideon még szorosabban ölelte, arcát Zoe hajába 

fúrta. Végül a nő így szolt – Elejtettem a martilapumat. 

– Szedünk újat. – Gideon hirtelen elkomolyodva hallga-

tott egy sort. – Ha segítek neked, nem bánnád, ha előbb men-

nénk vissza? Itt a kocsim. 

Zoe egy pillanatig azt hitte, hogy romantikus tervei van-

nak, de Gideon nyugtalannak tűnt, mintha aggasztaná valami. 

– Miért? Mi a baj? 

– Csak Fen. Lehet, hogy jön a baba. 

– Jóságos ég, de ugye nincs baj? 

– Nem tudom. Nekem nem mondanák meg. 

– Valamit nem mondasz el! – Zoe kezdett aggódni. – Mi 

folyik itt? 



 

– Nem tudom biztosan, de Rupert azt mondta,jó lenne, ha 

előbb vissza tudnál jönni, mire Fen, hogy: „Nem, Rupes! Zoe 

egyszer már elszúrt miattunk egy feladatot, még egyszer nem 

történhet meg.” Rupert beletörődött, de nyugtalannak látszott. 

– De nem tudod, hogy miért? 

Gideon vállat vont. 

– Talán mert Fen fejvesztve takarítja a konyhát, és vala-

mi ágyakról dünnyögött. 

– A szülés előtt álló nők néha lázas takarításba kezdenek 

– mondta Zoe, és örült, hogy ő tudja ezt, így emiatt legalább 

nem kell aggódnia. 

– Nem hiszem, hogy ez valami fészekrakó ösztön –

 mondta Gideon –, inkább az lehet az oka, hogy Rupert szülei 

jönnek vendégségbe. Amint hallom, nehéz a kedvükre tenni. 

Rupert Sarah-tól akart segítséget kérni, de ő most ki se lát az 

esküvőkből. Szezon közepe van. 

Zoe már kezdte kapiskálni. Rupert úgy véli, hogy 

Fenellának be kellene mennie a kórházba, Fenella viszont nem 

akarja, hogy rendetlenség fogadja a férje szüleit, és a verseny 

miatt Zoetól sem akar segítséget kérni. 

– Akkor szedjünk össze annyit, amivel már kezdeni tu-

dok valamit, és menjünk vissza. 

– Jó. Nem szabad kockáztatnod a kitűnő esélyeidet. Nagy 

kár lenne, hisz eddig igazán jól szerepeltél. 

A férfi szavai kijózanító erővel hatottak. Amikor Zoe 

megpillantotta Gideont, az volt az első gondolata: „mindent a 

szerelemért, akár az egész világ ellenében”, és ugye az ő eseté-

ben a világ a versenyt jelentette. De most rádöbbent, hogy ez 

őrültség. Gideonnak igaza van. A verseny fontos, csakhogy 

Fenella is az. 



 

– Nem szeretném cserbenhagyni Fent. Nagyon összeba-

rátkoztunk. 

– Nem cserbenhagyás, ha előtte szedsz még pár gazt –

 mondta Gideon. 

A férfi szkeptikus ábrázata mulattatta Zoet. 

– Ezek szerint nem vagy a gyűjtögető életmód híve? 

Gideon megvonta a vállát. 

– Szerintem ez egy divathóbort, de nem tőlem hallottad. 

Nem kizárt, hogy egy szép napon valaki majd olyan ételt rity-

tyent, aminek nincs komposzt íze. 

Zoeban rögtön heves késztetés ébredt, hogy ő legyen ez a 

valaki. Le kell nyűgöznie Gideont, hogy bebizonyítsa, ő bármit 

ízletessé varázsol. 

– Szedtek egy csomó martilaput, meg még egy kis 

csorbókát, mindennek a tetejébe pitypanglevelet halmoztak. 

– Tudtad, hogy a franciak pis-en-lit nek nevezik? –

 kérdezte Gideon, amint meg egy marokkal betett a kosárba. 

– Ezt mindenki tudja – mondta Zoe. – És Franciaország-

ban pénzért adják. Nekünk ingyen van. – Megtekintette a 

zsákmányt. – Szerintem elég lesz ennyi. Úgyis tele a kosár. 

– Jó, akkor csókolj meg. 

Alighogy elindultak visszafelé, Cher lépett ki az egyik fa 

mögül a mobiljával a kezében. Mivel az erdőben nem volt tér-

erő, Zoe menten pánikba esett, hogy talán megleste őket 

Gideonnal. 

– Halihó! – trillázta Cher. – Csak fotózgatom a növénye-

ket, hátha később még ki kell ugranom utánpótlásért. –

 Elhallgatott. – És vannak itt egyéb érdekes látnivalók. 



 

– Jó ötlet – mondta Zoe, tudomást sem véve az utolsó 

megjegyzésről. 

– Á, Gideon – mondta Cher. – Visszajött az Államokból? 

– Mint látja – mondta Gideon kedélyesen. 

– És hogy találta meg Zoet? 

– Véletlenül. Szerencsém volt. 

A férfi olyan higgadtan beszélt, a bűntudat teljes hiányá-

val, hogy Zoe úgy érezte, Cher kénytelen lesz ezt mint igazsá-

got elfogadni. Legalábbis remélte, hogy elfogadja annak. 

Bár Zoe azonnal a házhoz akart menni, hogy ránézzen 

Fenellára, Gideon ragaszkodott hozzá, hogy az első útja a 

nagysátorba vezessen. 

– A szülésig még van idő. Előbb találd ki, mit kezdesz 

ezzel a komposzthalmazzal. – Elhallgatott, mert látta a nőn, 

hogy még mindig nyugtalankodik. – Előremegyek a házba, és 

ha azt látom, hogy sürgősen kellesz, visszajövök érted. 

Zoe felsóhajtott. 

– Jó. – A friss zöld növények, amelyek a leszedésükkor 

még ínycsiklandóan néztek ki, kezdtek megfonnyadni. Remél-

te, hogy rá tud majd cáfolni Gideonra, és valami finomságot 

készít belőlük. 

Rupert ott volt a sátorban, teával kínálgatta a zsűrit és a 

versenyzőket. 

– Hogy van Fen? – kérdezte Zoe, amint a férfi közelébe 

ért. 

Rupert sóhajtott. 



 

– A vendégfürdőszobát takarítja. – A neje aktivitásáról 

alkotott véleménye világosan kiderült abból, ahogy lecsapott 

egy csomag kekszet az asztalra. 

– De hát Gideon azt mondta, jön a baba – mondta Zoe. 

– Jön is, de Fen még nem akar bemenni a kórházba. Fel-

hívtam a védőnőt, mert megkezdődtek a fájások, de ő azt 

mondta, ha Fen tud még beszélni, akkor várhatunk egy keveset 

– de nem túl sokáig. 

– Remek tanács – szólalt meg Anna Fortune. 

– Felviszem a teámat, és megnézem Fent, ha nem baj –

 mondta Zoe Annára nézve. 

Anna vallat vont. 

– Ahogy tetszik. A saját gondolkodási idejét rabolja, de 

ez az ön döntése. 

– Már van egy ötletem .. – füllentette Zoe. 

Anna valamicskét megenyhült 

– Nos, Thornnak úgyis mindent át kell még vizsgálnia, 

amit szedtek, úgyhogy menjen csak fel Fenellánoz, ha ez magát 

boldoggá tesz 

Rupert visszament vele a házhoz. 

– Hálás lennék, ha rábeszélned, hogy menjen be a kor-

házba. Nem szeretném, ha itt babázna le. 

– Jaj, csak azt ne! – mondta Zoe aggódón. 

– Azt hajtogatja, hogy az első baba mindig sokáig várat 

magára – mondta a férfi egy sóhajjal. – Csak igaza legyen! 

– Biztos igaza van, mert mindenki ezt mondja. 

– Na és mit főzöl abból, amit gyűjtöttél? – Rövid szünet 

után: – Ne haragudj! Nem kell megmondanod. Csak olyan jó 

volna valami másra gondolni. 



 

– 'Nem baj, hogy megkérdezted, de még nem tudom. Rá-

adásul finomnak kell lennie! Kár, hogy a vadfokhagymának 

már nincs idénye. Odahaza láttam párat, amikor lovagolni vol-

tam, de a legtöbb helyen már lement az idény. 

– Ohó! – mondta Rupert büszkén – Nálunk még nem! 

Árnyékos helyen nő, ahol nem nagyon éri a nap. Mindjárt 

megmutatom. 

– Csodás lenne! Akkor csinálhatnék pestós tésztát zöld 

salátával. Az legalább biztosan finom. 

– Erre gyere. 

Miután már szedett egy jókora adaggal, Zoe egyszer csak 

így szólt: 

– Nem csalás ez? 

Rupert megvonta a vállát. 

– Gőzöm sincs. Jobb, ha visszaszaladsz és megkérdezed. 

Zoe nem szaladt, hanem egyenesen rohant Fredhez és 

Annához. 

– Most találtam ezt a szép fokhagymát. – Ez csak félig 

volt hazugság. – Felhasználhatom? 

Ők egymásra néztek. Zoe látta Freden, hogy ő azonnal 

igent mondott volna, de Anna még tétovázott. Gideon eközben 

a többiekkel volt elfoglalva. Kikérték a véleményét, s mert 

Gideon egy vállrándítással felelt, Anna végül is azt mondta: 

– Vadon nőtt, úgyhogy rendben van. Thorn majd ellenőr-

zi, hogy tévedésből nem gyöngyvirágot vagy más mérgező 

növényt szakított-e le, de egyébként nem látom okát, hogy mi-

ért ne használhatná fel, még ha nem az erdőben nőtt is. 

Zoe hálásan köszönte, a fokhagymát is berakta a kosará-

ba, aztán még annál is sebesebben vágtatott vissza a házhoz, 

mint mikor az imént a zsűrit kereste. 



 

Fenella négykézláb görnyedt a fürdőszobában, és nem 

emberi hangok jöttek belőle. Amikor észrevette Zoet, bocsána-

tot kért: 

– Káromkodtam? Ne haragudj! Segít, mikor jönnek a fá-

jások. 

– Nem kéne bemenned a kórházba? Rupert aggódik, 

hogy neki kell majd világra segítenie a babát, miközben tele a 

ház emberekkel! 

– Nem megyek sehova, amíg ezt be nem fejeztem. Rupert 

szüleit várjuk, akik szerint én egy lompos nő vagyok. 

– Hát. ha lompos vagy, akkor viselkedj is úgy! – mondta 

Zoe, viccelődéssel leplezve az idegességét. Ám Fenella nem 

volt tréfás kedvében. – Igazán, Fen – folytatta Zoe. – Majd én 

befejezem. 

– Mi lesz a versennyel? Nem engedhetem, hogy már 

megint kockáztasd miattam az esélyeidet. A múltkori eset ép-

pen elég volt. – Aztán összeszorította a szemét, és fújtatott, 

ahogy megrohanta a fájdalom. 

Zoenak több se kellett, eldöntötte, hogy nem vitázik to-

vább. 

– Megoldom Te meg a baba most fontosabbak vagytok, 

és ha be kell menned a kórházba, akkor bemész. Ha nem vagy 

hajlandó bemenni, amíg nem sterilizáltad a fürdőszobát, azt 

majd én megcsinálom. 

– Szó se lehet róla! 

– Csak egy pestos tésztát csinálok a vadon nőtt fokhagy-

mából, amit Rupert mutatott nekem, hozzá salátát Az hamar 

megvan. Add ide a tisztítószert meg a gumikesztyűt. 

– Biztos vagy benne? – kérdezte Fenella, ahogy ezt is, azt 

is átirányította neki. 



 

– Igen! Egyelőre úgyse csinálhatunk semmit, mert Thorn 

előbb minden levelet átvizsgál, hátha valamiről kiderül, hogy 

bürök. Ez egy csomó időbe fog telni – Bár Zoenak minden esz-

köz a kezében volt, hogy befejezze a fürdőszobát, Fenella meg 

se mozdult. – Nem kellene indulnod? 

Fenella megrázta a fejét. 

– Nem akarok idő előtt bemenni. Csak unatkoznék. Jobb 

nekem itthon. 

Zoe a mennyezetre emelte a tekintetét. 

– Milyen messze van a kórház? 

– Nincs messze! Csak félórás út. A védőnő is azt mondta, 

hogy ne menjek be túl korán. 

– Fen, az több mérföld és rengeteg idő. – Zoe felhúzta a 

gumikesztyűt. – Indulj el most azonnal! 

– Még megvárom Rupert szüleit. Elég nehéz emberek. –

 Ekkor Fenellára újból rájött a fájás, ám ez már jóval hosszabb 

és gyötrelmesebb volt az előzőnél. 

– Minek hívtátok meg őket? – kérdezte Zoe, amikor 

Fenella újból tudott beszélni. 

– Még hogy hívtuk! A fene se hívta őket! Közölték, hogy 

jönnek, és Rupert nem tudta lebeszélni őket. Állítólag segíteni 

akarnak. 

– És fognak is? 

– Jóságos ég, dehogy! Nekünk kel1 majd körülugrálni 

őket. Rupert anyja azt hiszi, azzal segít, ha köt egy sálat, amit 

kézzel, szűz leányok által összegyűjtött hajnali harmatban kell 

mosni. 

– Jesszus! 

– Kisinget is köt ám. 

– Hisz nyakunkon a nyár! 



 

– Ne aggódj, mire beköszönt a kánikula, úgyis össze-

mennek, és akkorkák lesznek csak, mint egy bélyeg. 

Zoe megrázta a fejét. 

– Én a te helyedben elmenekülnék a házból, és elbariká-

doznám az ajtót. Végül kénytelenek lennének hazamenni. 

– Zoe, keresnek – kiabált fel Rupert a lépcsőn. – Azt hi-

szem, lehet kezdeni a főzést. 

– Egy kis csöndet kérnék! – Mike tanárosan összeverte a 

tenyerét. – Anna szeretne szólni önökhöz. Forogjanak azok a 

kamerák! 

– Nos, séfek, mindenkinek a kosarát ellenőriztük. Azon-

nal odaengedjük önöket a többi nyersanyaghoz, aztán Fred el-

indítja a versenyt. De mielőtt erre sor kerülne, szeretnék pár 

szót ejteni a következő nagy feladat ól. Tudom, hogy ezen most 

egy kicsit meg fognak lepődni, de egy újabb szünetet kell köz-

beékelnünk. 

– Elnézést, és mi ennek az oka? – harsogta túl Cher a 

többiek értetlen morajlását. – Ne haragudjon, de most volt szü-

net. Megint az ütemezéssel van gond? 

Anna haragosan nézett Cherre 

– Nem. A következő megmérettetésnél a lehető legmaga-

sabb elvárásoknak kell megfelelniük. Ez már a finálé, ahol egy 

négyfogásos menüt fognak elkészíteni Michelin-csillagos sé-

fek, a zsűri, valamint egy celebzsűri előtt, egy más helyszínen. 

Két okból tartunk szünetet. Először is: időre lesz szükségük, 

hogy mindenki megtervezze és begyakorolja a menüjét, addig 

gyakorolnak. amíg már álmukban is megy. – Fújt egyet, amivel 

azt fejezte ki, hogy csak a nyámnyilák alszanak. – Másodszor: 

az utolsó körben egy kicsit eltérően alakul majd a zsűrizés. 



 

Nem csak mi hárman legünk. És a többi zsűritag nem tud előbb 

ideérni. 

Ekkor Fred lépett előre. 

– A finálé után nagy bulit csapunk. Mindenkit szeretettel 

várunk, és az a legjobb a dologban, hogy nem lesznek kame-

rák. – Rövid hallgatás után folytatta: Tehát az utolsó forduló-

ban készítenek egy előételt, egy hal ételt, egy főételt, valamint 

egy desszertet. A hozzávalókat előre meg kell majd rendelni, 

de önök is hozhatnak bármit. Egy egész napjuk lesz a főzésre. 

És sajnálom, de nem árulhatjuk el, kikből áll majd össze a zsű-

ri. 

– Na ne már, mi nem mondjuk tovább senkinek! –

 mondta Cher. 

Fred a fejét rázta. 

– Haladjunk. Valakit még haza kell küldenünk. Az utolsó 

fordulóban csak négyen mérik majd össze az erejüket. 

Zoe elfojtott egy ásítást. Hajnal óta talpon voltak, és még 

a végső megmérkőzés gondolata sem tudta feledtetni vele a 

Fenella miatti aggodalmát. 

Azokat, akiknek nincs kocsijuk, rögtön a zsűrizés után 

kivisszük az állomásra, vagy ha nincs vonat, akkor visszamen-

nek a szállásukra – mondta Fred. – Mike mindent megtervezett. 

Kihagytam valamit? – Mike-ra nézett, aki lepillantott az írótáb-

lájára. 

– Azt hiszem, ez minden. 

– Jó – mondta Fred. – Akkor most válasszák ki a hozzá-

valókat! 

Zoe úgy dolgozott, mintha az ő feladata lenne, hogy ételt 

tegyen az éhes ördög asztalára. Tudta, milyen hozzávalókra 

lesz szüksége, s mert egyszerű dolgokról volt szó, hamar ösz-



 

szeszedte őket. Aztán úgy főzött, mint egy megszállott, és 

örömmel konstatálta, hogy az éttermi feladat óta nagymérték-

ben javult a kés technikája. 

Aztán véget ért a főzés és a zsűrizés. Zoe továbbjutott, 

mert az ő műve találtatott a legfinomabbnak, még ha nélkülözte 

is az eredetiséget. Bill elkövette azt a hibát, hogy galajjal pró-

bálkozott, amely fogyasztható és egészséges ugyan, de ebben 

az esetben helytelenül lett elkészítve; a zsűri szabályosan rosz-

szul volt tőle. 

– Ezt a növényt nálunk ragadáncsnak vagy kullancsfűnek 

hívjak – mondta Fred. 

Thorn igencsak csalódott Billben, hogy nem tudta megfe-

lelőkeppen elkészíteni ezt az ínyencséget. Emiatt némiképp 

megromlott a véleménye a séfekről. 

Valamennyien együttérzésükét fejezték ki Billnek, aztán 

amint az illendőség engedte, Zoe visszament a házba. Az eme-

letre felszaladva azt tapasztalta, hogy Rupert fejvesztve keresi 

Fenella előre összecsomagolt holmiját, Fenella pedig két fájás 

között makacsul hajtogatja, hogy nem akar bemenni a kórház-

ba. Amikor Fen észrevette Zoet, így szolt: 

– Továbbjutottál? 

– Igen. Az enyém lett a legfinomabb, úgyhogy köszö-

nöm. hogy felhívtad a figyelmem a vadfokhagymára. – Zoe 

Fenellára nézett, akinek, úgy tűnt, valami más jár a fejében. 

– Most mi következik? – kérdezte Fenella. 

– Egy újabb szünet – mondta Zoe. – Mindenki hazamegy. 

hogy gyakorolja a receptjeit. Elmondtak, mi lesz az utolsó ha-



 

talmas kihívás. – Nagyot nyelt. – Négy fogás topséfek és a zsű-

ri előtt. 

– Ó! – Rupert döbbenten nézett Fenellára. 

– Miért? Mi a baj? 

Ám úgy tűnt, ezt sem Fenella, sem Rupert nem hallotta 

meg. 

– Nem – mondta Fenella kategorikusan. – Ezt mar vég-

képp nem lehet . – A többi belefúlt a következő fájásba. 

– Most, hogy Fen mással van elfoglalva, majd én meg 

kérdezem. Zoe, tudnál maradni még egy kicsit? Hogy tartsd a 

frontot. Fen egyszerűen nem hajlandó bemenni a kórházba, 

mert nem akarja itt hagyni… 

– Én is itt vagyok ám – mondta Fenella zihálva. 

– És én is itt vagyok neked – mondta Zoe határozottan. –

 Mit csináljak? 

– Nem! – így Fenella. – Neked gyakorolnod kell a ver-

senyre! 

– Azt itt is megtehetem – mondta Zoe. 

Fenella és Rupert összenézett, majd Fenella felsóhajtott. 

– Szóval, nyugodtabb lennék, ha tudnám, hogy Rupert 

szülei nem üres házba érkeznek meg, hogy ámokfutást rendez-

zenek nekem a rumli miatt. 

– Gondold csak el! – folytatta Fenella. – Talán Gideon is 

marad, és akkor… hát, tudod… együtt lehetnétek! 

– Drágám, lehet, hogy Zoenak nincs kedve… – szólt 

közbe Rupert. 

De Zoe időközben átgondolta a dolgot. Itt is gyakorolhat 

a versenyre; bizonyos szempontból még jobban is jár, hogy 

nem az anyja parányi konyhájában kell szorongania. S ha 



 

Gideon is maradna, az maga lenne a mennyország. Feltéve 

természetesen, hogy senki sem tudja meg. 

– Nyugi. Megértem, és addig maradok, ameddig csak 

szükségetek van rám. Most pedig szálljatok be a kocsiba, és 

irány a kórház. – Zoe beseperte Rupert hálás pillantását, amit 

egy ölelés követett. 

– Te egy földre szállt angyal vagy – mondta a férfi. –

 Nem is tudom, mihez kezdenénk nélküled. 

Tizenhatodik fejezet 

A többiek rég elmentek. Cher rátartian intett búcsút az 

apja Jaguarjából, miután szertartásosan levegőpuszit adott 

Zoenak, és odasziszegte neki: 

– Győzzön a legjobb. – Senki nem kérdezte meg Zoetól. 

hogy mit fog csinálni a kéthetes szabadság alatt. 

Zoe első cselekedete az volt, hogy kiengedte a kutyákat 

abból a szobából, ahova bezárták őket, míg hemzsegett a ház az 

ebeket nem túlzottan kedvelő idegenektől. Bár jól megvoltak a 

helyükön, a kutyák örömmel fogadták Zoet, és kibaktattak a 

konyhába. 

Aztán Zoe úgy döntött, hogy felmegy az emeletre körül-

nézni. Rupert szülei mar útban vannak, tudnia kellett, hogy mi 



 

hol van, és Fenella, miközben beszállt a kocsiba, alaposan a 

lelkére kötötte, hogy érezze otthon magát. 

Képtelen volt megállni, hogy ne a nászutas lakosztályba 

menjen be először, hátha Gideon hagyott valami nyomot. De 

nem hagyott. Olyan rend volt a szobában, mintha soha nem 

használták volna. Zoe nem tudta megállapítani, vajon visszatér-

e még a férfi. Tudta róla, hogy nem szokott nagy csomaggal 

utazni, de egy fogkefe vagy más apróság mégis reménnyel töl-

tötte volna el, hogy talán újból viszontláthatja őt. 

A vendégszoba a fürdőszoba mellett volt, amelyet koráb-

ban segített kitakarítani Fenellának. Mellette nyílt a ruhaszárító 

helyiség. Zoe sorra nyitogatta az ajtókat, és a folyosó végében 

felfedezett egy ajtót, mely mögött több szoba is volt. Az egyik 

kicsi, de lakható, ha az ember eltekintett a csupasz padlódesz-

káktól meg a repedezett mosdókagylótól, viszont csak egy ágy 

volt benne. A mellette lévő már nagyobb szoba volt, telezsú-

folva szerszámokkal, létrákkal meg egy teljes fürdőszoba be-

rendezésével. Zoe kitalálta, hogy a kis szobában lesz majd a 

fürdő, ha egyszer elkészülnek vele. 

Mielőtt lement a lépcsőn, Zoe jól az eszébe véste, mi hol 

van. Kezdte megérteni Fenellát – senki sem örülne, ha fontos-

kodó rokonok szállnák meg az otthonát egy ilyen nagyszabású 

átalakítás kellős közepén. 

Odalent rendbe tette a konyhát, ami olyan volt, mint a le-

gendás kísértethajó, a Mary Celeste: étkezés közben hagyták el. 

Munkálkodás közben Gideonra gondolt. Vajon egyenest haza-

vezet majd, miután a zsűri elvégezte azt, amit az egyes felada-

tok után szokott? Azt se tudta, merre van a férfi számára a „ha-

za”. Vagy az is lehet, hogy visszatér ide hozzá? 



 

Zoe azt szerette volna, ha a férfi nem megy haza, hanem 

visszajön hozzá. Nemcsak mert borzasztóan szerette volna lát-

ni, hanem azért is, mert volt benne egy kis félsz, hogy egyedül 

kell aludnia a hatalmas házban, ahol a kutyák az egyedüli tár-

sasága, és Rupert szüleinek érkezése Damoklesz kardjaként 

függ a feje fölött. 

Töltött magának egy pohár bort, és ivott a saját egészsé-

gére. Soha nem gondolta volna, hogy eljut idáig – a döntőbe. 

SMS-t küldött az anyjának a jó hírről. Az anyja felhívta, és 

beszélgettek egy kicsit, míg Zoe körvonalazta a helyzetet. Az-

után újból felment az emeletre, hogy előkészítse a vendégszo-

bát Rupert szüleinek. Örült, hogy Gideonnal ők nem ebben a 

hálószobában aludtak,s mert az ágyneműhuzat az ágyra kupa-

cozva várta, hogy valaki használatba vegye, Zoe kiélvezte, 

hogy ő felel a szoba makulátlanságáért, még ha kissé szállodás 

lett is a végeredmény. 

Felmerült benne, hogy kimegy virágot szedni, de rövid 

időre sem akaródzott elhagynia a házat. Gideon vagy Rupert 

bármikor csöngethet. Kompromisszumos megoldásként a fo-

lyosói vázából tört le néhány gallyacskát az amúgy is herva-

dásnak indult virágokról. Az elszáradtakat lecsipkedte, és csak 

a legszebbeket hagyta meg. Csupa szirom lett a padló, de majd 

előkeresi a porszívót, és eltünteti a romokat. 

Visszament a konyhába, s mert a borát már kiitta, főzött 

egy teát, és megnézegette a képeket a falon. Némelyiken 

Fenella és Rupert, a többin Somerby volt látható. Aztán szem-

ügyre vette a halomba rakott szakácskönyveket a helyiség 

egyik sarkát díszítő könyvespolcon. Nagy csend ülte meg a 

házat a szokásos nyüzsgés nélkül, s ez nem tetszett neki. Kezd-

te azt hinni, hogy Gideon a hazamenetel mellett döntött, és 



 

olyasféle gondolatokkal gyötörte magát, hogy a férfi észbe ka-

pott, és a leggyávább utat választva még csak el se köszönt 

tőle. Már odáig jutott, hogy a hagymaaprítás tűnt számára az 

egyedüli perspektívának, amikor nyílt a hátsó ajtó, és szemé-

lyesen Gideon sétált be rajta. 

– Hát tényleg itt vagy. Rupert megírta nekem SMS- ben. 

Sajnálom. hogy ilyen soká jöttem! Elvittem Beccát, merthogy 

pont lekéste a vonatot, úgyhogy Herefordig kellett vezetnem, 

és visszafelé jövet eltévedtem. 

Zoe a karjába omlott, és úgy érezte, hogy ott a helye. Is-

merős, mégis izgalmas érzés volt, egyszerre andalító és bizser-

gető. A férfi kezdettől fogva vissza akart jönni hozzá. Ő meg 

miket képzelt róla! 

Egy érzékien hosszú, mohó csók után Gideon kivezette a 

konyhából, fel abba a szobába, ahol a szenvedélyes éjszakáju-

kat töltötték. Egyikük sem szólt. A férfi lefektette Zoet az ágy-

ra, s felváltva csókolta és vetkőztette. Zoe olvadozott, ahogy 

hatalmába kerítette a vágy. Mintha egybeforrtak volna, annyi 

időre sem bírtak elszakadni egymástól, hogy ledobálják a ma-

radék ruháikat. Gideon végre kezdte kicsatolni a nadrágja övét, 

ám ekkor pokoli lárma és eszeveszett dörömbölés hallatszott a 

bejárati ajtó felől. 

– Az istenit! – zihálta Gideon, és nem eresztette a nőt, 

amikor az el akart húzódni. 

– Talán Rupert szülei? – kérdezte Zoe. 

– Egen – mondta Gideon egy sóhajjal. 

Újrakezdődött a dörömbölés. 

– Jobb, ha beengedjük őket, mielőtt az összes festéket le-

verik az ajtóról – mondta Zoe Gideon mellkasánál. 



 

– Vagy áttörnek rajta – mondta Gideon, és úgy kapasz-

kodott Zoeba, mint fuldokló hajós a mentőmellénybe. 

Zoe szaggatottan sóhajtott, és kitépte magát. Beszaladt a 

fürdőszobába, megigazította a melltartóját, és ráncba szedte a 

frizuráját. Aztán magára hagyta Gideont, hadd csillapodjon le, 

és már rohant is ajtót nyitni. 

– Hála istennek, hogy van valaki ebben az átkozott kóce-

rájban! – közölte egy magas, kalapos ember. – Fel nem fogha-

tom, miért kel1 egy ilyen isten háta mögötti lyukban lakniuk! 

És miért nem fogadnak fel dadát, mint más, normális emberek? 

– Jaj, Algy! Ezt egyszer már megbeszéltük, és a jelek 

szerint van segítségük, az is valami. – A kalapost követő nő 

furcsa módon hasonlított a férjére. – Jó estét, Lord és Lady 

Gainsborough vagyunk. Ön, pedig? 

– Zoe Harper. – Egyetlen pillanatra felmerült benne, 

hogy megmondja nekik, ő itt nem fizetett alkalmazott, ám ek-

kor a kutyák kiviharzottak a látogatók üdvözlésére, és a pillanat 

tovaszállt. 

– Tűnés innen, fenevadak! – bömbölte a férfi – Ezek meg 

miért nincsenek elzárva? Kutyának nincs helye a házban. 

Zoe visszaparancsolta az ebeket, és úgy érezte, minden 

sokkal jobb lenne, ha a férfi abbahagyná végre az ordibálást. 

– Fáradjanak be. Segítsek behozni a csomagokat? 

Ebben a pillanatban megjelent Gideon. Jóval szalonképe-

sebb látványt nyújtott, mint öt perccel korábban, habár éppen 

az ingét tűrögette be a nadrágjába. 

– Elvenné tőlünk a csomagokat? – szegezte neki a kér-

dést Lord Gainsborough. – Beljebb mehetnénk? Persze csak ha 

nem okozunk ezzel kényelmetlenséget. 



 

Gunyoros és harsány, gondolta Zoe, élcelődik, de inge-

rült. 

– Természetesen. Kövessenek, és megmutatom a szobá-

jukat, hacsak nem ismerik a járást. – Lehet, hogy gyakori láto-

gatók, bár Fenella riadalmából ítélve, amivel a jövetelüket vár-

ta, talán mégsem azok. 

– Sosem tudjuk, hol hajthatjuk majd le a fejünket –

 mondta Lady Gainsborough – Csak a fele része lakható ennek 

a hodálynak. 

– Az önök szobája igazán elragadó – mondta Zoe. Fel-

markolt néhányat a folyosót elborító számos kis koffer közül, 

és megindult felfelé a lépcsőn. 

– Tehát Fenella végül mégiscsak belátásra tért, és sze-

mélyzetet fogadott fel – jelentette ki Lady Gainsborough –

 Nem is néztem ki belőle ennyi intelligenciát. Olyan hajmeresz-

tő ötletei vannak, ám ezt bizonyára maga is jól tudja! 

Zoe úgy érezte, nincs olyan helyzetben, hogy ehhez 

kommentárt fűzzön. 

– Hmm – folytatta Lady Gainsborough, ahogy Zoe meg-

mutatta neki a szobát. – Nem is olyan vészes. – Zoet felvilla-

nyozta a virágok és a hangulatvilágítás összhatása, a szoba 

meghitten fényűző jellege. 

Lady Gainsborough így folytatta: 

– De természetesen nem alhatunk közös ágyban. A fér-

jem horkol. 

Zoe lassanként pánikba esve igyekezett a nő kedvében 

járni: 

– Azonnal előkészítek egy másik szobát. Fen… Mrs…. 

Hirtelen nem jutott eszébe Fenella asszonyneve. –

 Nekem nem szóltak róla, hogy két szobára lesz szükség. 



 

Lady Gainsborough felhorkant. 

– Azelőtt jobb volt a helyzet. Meglehet, előre kellett vol-

na szólnom – tette hozzá morózusan. 

– Megyek, megnézem, melyik a legmegfelelőbb szoba –

 mondta Zoe. Még egyszer körül kell szaglásznia, hogy talál-e 

ezen a szinten másik szobát. Őszintén remélte, hogy nem 

Gideoné az egyetlen, ami szóba jöhet. 

– Megköszönném, ha hozna egy üveg whiskyt és pohara-

kat – folytatta őladysége. 

– Szólok Gideonnak – mondta Zoe. 

Lord Gainsborough előbb toppant a szobába, mint hogy 

Zoe kiment volna onnét. 

– Nem alhatok őladységével, ugyanis éktelenül horkol –

 közölte a férfi. Gideon, aki a kofferrengeteg maradékát hozta, 

olyan képet vágott, hogy Zoe kis híján nevetőgörcsöt kapott. 

– Máris intézkedem – mondta Zoe. – Nem tudtam, hogy 

külön szobát szeretnének. Gideon, hozna, kérem, egy üveg 

whiskyt meg poharakat? 

– Amennyiben működőképes a kandalló, ám kisebb cso-

da volna, esetleg be is gyújthatnának – tette hozzá Lady 

Gainsborough. 

– A kandalló sajnos nem működik. Kéményproblémák –

 vágta rá Zoe, ahogy felködlött: előtte a rémkép: Gideonnal 

szenesvödröket hurcolnak föl-le a lépcsőn. – Bocsássanak meg, 

előkészítem a másik szobát. 

Kiderült, hogy a háznak ebben a szárnyában Gideoné az 

egyetlen valamennyire is elfogadható szoba. A férfi majd át-

költözik a hátulsó kis szobába. Zoenak meg még mindig ott 

van a tehénistálló. Lord és Lady Gainsborough aligha értékel-

né, ha ő egy szobában aludna Gideonnal. Minden emeleten 



 

nyikorog a padló; meghallanának egy éjszakai légyottot. Zoe 

szomorúan gondolt bele, milyen szörnyű, hogy Fenella kiállha-

tatlan rokonai elszakítják őket egymástól. 

Áldotta a jó szerencséjét, hogy korábban már rálelt a ru-

haszárító helyiségre, és végtelen megkönnyebbülés töltötte el, 

amikor megpillantotta a sok ott tárolt minőségi ágyneműhuza-

tot. Bizonyara a nászutas lakosztályok miatt tartanak ennyit, és 

hamar kiválasztott egyet abba a szobába, amelyen azelőtt 

Gideonnal osztoztak. Lord Gainsborough meglesz virágok nél-

kül is. 

Visszament az első hálószobába, ahol Rupert szülei vité-

zül döntögették magukba a whiskyt. 

– Előkészítettem a másik szobát – mondta, és irigykedett 

Gideonra, hogy ő már el is húzta a csíkot, Rupert szüleire meg 

a whisky miatt 

– Köszönjük – mondta Lady Gainsborough, aki szemlá-

tomást ebben a szobában kívánt maradin – Mikor ehetünk? 

Nem kell nagy lakomának lennie, de éhesek vagyunk, úgyhogy 

felszólna, kérem, ha tálalva van? Mondjuk, félóra múlva. 

Fenella azt ígérte, hogy raguval vár majd bennünket, ha meg-

tenné, hogy felmelegíti? Héjában sült krumplit és valami zöld-

ségfélét kérünk hozzá köretnek. Csak ne borsó vagy bab le-

gyen. – Elhallgatott. – Az szelet csinál az uramnak. 

Zoe lement a konyhába, ahol Gideon éppen újabb pohár 

bort töltött neki, míg magának egy csésze kávét főzött. 

– Valami ragut akarnak, héjában sült krumplival és zöld-

ségkörettel, de ne borsó vagy bab legyen, mindezt félórán be-

lül. 

Gideon bólintott. 

– És te nem találkoztál raguval? 



 

Zoe megrázta a fejét. 

– Nézzük meg a mélyhűtőben. 

Zoe bólintott. 

– Aztán felengedjük a mikrohullámúban. 

Újabb bólintás. 

– És ha a mélyhűtőben nem lelünk semmit, imádkoz-

zunk, hogy akad valamilyen zöldségféle a kertben. 

– De mindenekelőtt… bújj ide hozzám, te kis vadmacska. 

Zoe másodízben bújt a karjába, amikor távoli csörömpö-

lés zavarta meg őket. A lány felsóhajtott. 

– A hatodik érzékük azonnal megsúgja nekik, ha csak 

közelítünk egymáshoz. – A szemöldökét ráncolta. – Ez a bejá-

rati ajtó volt? 

Gideon a fejét rázta. A csörömpölés folytatódott. Aztán 

elnevette magát. 

– Odanézz! 

Zoe odanézett. Régimódi cselédcsengő ugrált a fejük fe-

lett. 

– Ez hihetetlen! – mondta Gideon. – Egyszerűen hihetet-

len! 

– Jobb, ha megyek – mondta Zoe. 

– Mehetek én is – mondta Gideon, sutba dobva a roman-

tikázásra szőtt terveit. – De előbb valamit… 

Zoe a szavába vágott. 

– Nem, én megyek, addig megnéznéd a melyhűtőt? 

– Hol van? 

– Ó! Azt hiszem, van egy fagyasztóláda az egyik fészer-

ben, de egyébként itt bent van a mélyhűtő. – A mosogatóhelyi-

ségre mutatott, ahol a mosogatógépet és a hűtőszekrényt tárol-

ták olívaolajos üvegek és lekvárok társaságában. 



 

– Én ugyan ki nem megyek – jelentette ki Gideon. – Ha 

nincs más, majd esznek omlettet. 

– Vagy spagettit. Az nekem is jólesne. Egy sima spagetti 

kevés olívaolajjal és fokhagymával. 

– Meg egy kis chilivel? 

Zoe bólintott. 

– Ó, igen. De várnunk kell vele. Most megyek, megné-

zem, mit óhajt a nagyságos asszony. 

– Akkor tehát szól a csengő – mondta Lady 

Gainsborough.– Nem voltunk benne biztosak. Szinte semmi 

sem működik ebben a kaszárnyában. 

– Mit tehetek önökért? – Zoe egy színielőadás szereplő-

jének érezte magát. Nagy volt a kísértés, hogy pukedlizzen, 

amikor elhagyja a szobát, meg akkor is, ha egy igazi cseléd 

nem tenné. 

– Hozna egy kis ásványvizet? Remélem, van. Be kell 

vennem a gyógyszereimet. 

Zoe a fürdőszoba felé pillantott, és azon tűnődött, vajon 

miért nem whiskyvel nyeli le a nagysága a piruláit. 

– Van bent pohár. Ellenőriztem. 

Lady Gainsborough a fejét ingatta. 

– Én itt nem iszom csapvizet. Biztosan ólomból vannak a 

csövek. 

– Megnézem, mit tehetek – mondta Zoe. – Szénsavas le-

gyen vagy mentes? 

– Mentes. – Lady Gainsborough elfordult, így nem lát-

hatta, hogy Zoe pukedlizik-e, vagy sem. 

Ahogy leszaladt, Zoe arra gondolt, még szerencse, hogy 

maradt pár üveg ásványvíz a forgatásról. Ha még sincs bennük 

egy csepp se, akkor meg ott a vízcsap. Őt személy szerint nem 



 

érdekelte, ha Fenella anyósa ólommérgezésben elhalálozik. 

Mindez idáig arra sem jutott ideje, hogy belegondoljon, mi 

lehet Fenellával! 

– A mélyhűtőben nyoma sincs ragunak – mondta Gideon 

–, viszont ezt találtam. 

Szürkés hússal teli tálra mutatott, egész mogyoróhagy-

mák és gombafejek meredtek ki belőle. Mindennek a tetejére 

egy babérlevelet meg egy csomag petrezselymet fektettek. 

– Fen vagy Rupert készíthette, betették ide hűlni, aztán 

elfelejtették berakni a mélyhűtőbe – mondta Zoe. 

– De vajon mikor csinálták? – kérdezte Gideon. 

– Szagold meg – javasolta Zoe. 

– Szagold meg te – mondta Gideon. 

Zoe, előre fintorogva, beleszimatolt. 

– Kicsit savanykás az illata. Most te jössz. 

Zoe reakcióján felbuzdulva Gideon alaposan megszag-

lászta a húst. 

– Szerintem jó még – mondta végül. – Nem hinném, 

hogy észreveszik, ha egy kicsit megromlott. 

– Akkor melegítsük fel egy lábasban. De ne kérj rá, hogy 

megkóstoljam. – Ahogy hirtelen erőt vett rajta a fáradtság, Zoe 

jókorát ásított. – Bocs. Hajnal óta talpon vagyok. 

– Hosszú nap volt. – Gideon átfogta Zoe vállát, és meg-

dörzsölte a karját. – Szegény kicsikém. Megmondhatnánk a 

„fentieknek”, hogy boldoguljanak egyedül. Amellett, hogy sze-

retkezni akarok veled egy földrengetőt, mondanom kell vala-

mi:, de az ráér. 

Zoe remélte, hogy valami jót akar mondani, és boldogan 

várt, akár a tébolyítóan szenvedélyes szeretkezésre is. 



 

– Megígértem Fennek, hogy gondoskodom róluk. Amúgy 

még mulatságos is. Kihívás elégedetté tenni őket. 

– Te semmitől se riadsz vissza, nem igaz? – mondta 

Gideon félrebiccentett fejjel, különös kifejezéssel a szemében. 

– Bármi történjék, harcolsz, és győzöl. 

– Nem is tudom. 

– Mindig megtalálod a megoldást, sose adod fel. 

Zoe eltűnődött. 

– Mindig is úgy gondoltam, hogy ha az ember belefog 

valamibe, legyen az egy állás, verseny, vagy pusztán egy va-

csora megfőzése, adjon bele mindent, különben mi értelme? 

– Ezt osztom – mondta Gideon, ahogy kiválasztott egy 

lábast, és feltette a tűzhelyre. – Kezdettől ételkritikus szerettem 

volna lenni, de tudtam, hogy ebből nem lehet megélni, így elő-

ször más utakon próbálkoztam. De soha nem vesztettem szem 

elől az igazi célt. 

– És most megvalósítottad az álmod. 

– Nem egészen. Időközben más álmaim is lettek. Mint 

tudod, szeretném kivenni a részem az ételkultúra fejlesztéséből. 

Jó volna megnyerni a szupermarketeket, hogy az időszűkében 

lévő vásárlóknak ne kelljen végigolvasniuk minden egyes cso-

magolás hátulját, hogy ellenőrizzék, mit tartalmaz és honnan 

származik. Tudnák, hogy megbízhatnak a termék kifogástalan-

ságában. – Bedöntötte a lábasba a ragut, amely most még ke-

vésbé látszott gusztusosnak. 

– Én ugyanígy képzelem a delikateszemet. Kifogástalan, 

ízletes termékek, és semmi átverés. – Feltekintett Gideonra, 

lázba hozta a felfedezés, hogy egyetértenek valamiben, ami 

fontos a számára. Aztán odapillantott a ragura. – Biztos, hogy 



 

jó ez még? Nem hiányzik, hogy megmérgeződjenek. –

 Belesápadt a riasztó gondolatba. 

A fakanálra vadászó Gideon ránézett. 

– Az ugyancsak próbára tenné a barátságodat Fennel és 

Ruperttel. 

Zoe élvezte, hogy kettesben vannak. Egységfrontot al-

kotva az ellenséggel szemben. Úgy érezte, bármivel meg tud 

birkózni, ha Gideon mellette áll. 

Beleszimatolt a lábasba. 

– Nyakon öntöm egy kis borral. Az minden rossz ízt el-

fed. – Ránézett a társára. – Tudom, hogy hagyni kéne, amíg 

elfő az alkohol, de ez most vészhelyzet. 

Gideon megadóan feltartotta a kezét. 

– Egy szót se szóltam! 

Zoe bólintott. 

– Jó, akkor beteszem a krumplit a mikroba. Aztán rápirí-

tok a sütőben. Képzelem, milyen botrányt csapnának, ha kide-

rülne, hogy mikrohullámúban készült a krumpli. 

– Nem hihetik, hogy fél óra elég a héjában sült krumpli-

nak. 

– Szerintem gőzük sincs, mennyi a héjában sült krumpli 

elkészítési ideje – mondta Zoe. – Nyilván soha nem jártak még 

konyhában, hacsak azért nem, hogy leadják, amit frissen lőttek. 

Éppen zöldségre vadászott a kertben, mivel a fagyasztó-

ban kizárólag borsó, bab és kukorica akadt, amikor Gideon 

odakiáltott neki az ajtóból: 

– Gyere be! Rupert keres! 



 

Zoe magához ölelte a zöld gezemicével teleszedett szűrő-

edényt és besietett a házba. Örült neki, hogy végre beszélni tud 

Ruperttel. Hogy egy ilyen aranyos embernek ilyen elviselhetet-

len szüle legyenek! Rejtély. 

– Rupert? Hogy van Fen? Megszülte már a babát? 

Rupert nevetett. 

– Sajnos még nem. De egy percen belül megkapta az 

epidurálist, úgyhogy a fájdalmai legalább enyhülni fognak. 

– Amúgy minden rendben? 

– Igen. Mindenki végtelenü1 kedves. De mi újság odaha-

za? Nagyon rémesek a szüleim? – Jól sejtette, hogy Zoe azért 

hallgat, mert vonakodik megmondani neki, a szülei a legbor-

zasztóbb vendégek, és így folytatta: – Most már tudod, hogy 

Fen miért zaklatta úgy fel magát miattuk. Ránk tukmálták ma-

gukat, mondván, hogy segítenek, pedig meglettünk volna nél-

külük. Cselédként kezelnek, ugye? Mondd meg nekik, hogy 

nem vagy az! Ne hagyd, hogy egzecíroztassanak. 

– Nem érdekes. Inkább vagyok cseled, mint hogy meg-

próbálják összebarátkozni velük. 

– Igen, hát ezt meg tudom érteni – nevetgélt Rupert. –

 Megtaláltad a burgundi marhát? 

– Szóval az volt, Megtaláltam. 

– A fagyasztóban? Régebben csináltam. 

– Nem, a hűtőben. De szerintem jó még. Mióta hozzáön-

töttünk egy kis bort, az illata is rendben van. Akarsz beszélni a 

szüleiddel? 

– Nem. Majd a mobilján hívom a Matert. 

Zoe elhallgatott, majd így szólt: 

– Rupert, kérlek, mondd, hogy nem Maternek hívod 

anyádat. 



 

A férfi nevetett, de nem válaszolt azonnal. 

– De, néha. Mellesleg Fen puszil. 

– Én is őt! Gondolunk rátok! – Zoe azon kapta magát, 

hogy egészen elérzékenyül a gondolatra, hogy Fennek hamaro-

san kisbabája lesz. 

– Nem akarom, hogy idelent vacsorázzanak – mondta 

Zoe határozottan, miután tudatta Gideonnal, hogy egyelőre 

nincs semmi újság. – Másutt kell leültetnünk őket. 

– Az étkező akkora, mint egy focipálya – mondta 

Gideon. – Majd az asztal egyik végében terítünk meg. 

– Nem! Akkor társalognunk kellene, vagy a székeik mö-

gött ácsorogni. Jelenleg egyikre se érzek hajlandóságot. Mást 

kell kitalálnunk. 

Bement abba a szobába, amelyet Fenella irodának hasz-

nált. A papírtömeggel elborított íróasztalt leszámítva ideális 

volt a szoba. Volt benne egy csaknem teljesen üres kerek asz-

tal, két használható szék, és – láss csodát! – egy működőképes 

kandalló is. Május lévén nem volt különösebben hideg, de a 

kandalló tűztől mindjárt derűsebb lesz a hangulat. Az asztalon 

pillanatok alatt rendet lehet vágni. 

A tűzgyújtó tündér, vagy még inkább Rupert hagyott né-

mi gyújtóst egy kosárban a hasábfák tetején. Jó száraz volt 

mind. Mivel Zoenak megvolt benne a gyakorlata, nem akadt 

nehézsége a begyújtással. Meggyőződött róla, hogy ég rende-

sen, aztán odarakta elé a kandallóellenzőt, és indult abroszt, 

étkészletet keresni. 

Arra gondolt, hogy egy percre leül a konyhai szófára, és 

ott várja meg. amíg Rupert szülei végeznek az evéssel. Igazár 



 

barátságossá varázsolta Fen irodáját, és a ragunak is egészen jó 

illata lett, mire Gideon feltálalta. Világos volt, hogy Gideont 

feltartják. Lehet, hogy nem találták kellőképpen fényesnek a 

késeket és a villákat. Való igaz, hogy nem elég fényesek, de 

Zoe már annak is örült, hogy egyáltalán megtalálta az ezüstöt, 

és azt gondolta, hogy gyertyafényben talán nem fog feltűnni az 

a kis patina. Még a gyertyatartókat is áttörölgette. 

Beigazított egy párnát a háta mögé, és csakis a kényelem 

végett magára húzott egy meleg pokrócot. Majd lehunyta a 

szemét. 

– Ez már szokásoddá lesz – hallatszott kisvártatva 

Gideon lágy hangja. 

Zoe nem szívesen nyitotta ki a szemét. 

– Csak egy pillanatra ültem le. – Álmosan a férfira mo-

solygott. 

– Tudom. Velem is majdnem megtörtént. Korán keltünk. 

– Ízlett nekik a vacsora? 

– Nagyon is. Főleg a zöldség. Én nem jöttem rá. Mi volt 

az? 

Zoenak gondolkoznia kellett, hogy miről is van szó. 

– Ja, hogy az! Martilapu! Megfőzve másként néz ki. Nem 

találtam mást a kertben. Thorn szerint szezámmaggal nagyon 

finom. Azért ezt inkább ne mondd el nekik. – Szünetet tartott –

 Ideje feltápászkodnom. 

– Maradj még egy kicsit. – Gideon a vállára tette a kezét 

– Szeretem nézni, ahogy alszol. 

Zoe nyelt egyet. Most, hogy Gideon vele volt, már nem is 

akart annyira aludni. 

– Tudod, holnap kora hajnalban haza kell mennem. Vár a 

munka. 



 

Belegondolni is rettenetes volt, hogy elválnak egymástól. 

– Miféle munka? – kérdezte Zoe, bár abban a pillanatban 

rájött, hogy ez buta kérdés. Gideon író; az írás a munkája. 

– Írnom kell egy cikket egy főzőmagazin számára. Így is 

az utolsó utáni pillanatra halasztottam. 

– És muszáj ehhez hazamenned? Nem elég hozzá egy 

laptop? Használhatod az enyémet. 

– Másnak a számítógépét használni szerintem intimebb, 

mint megosztozni vele a fogkeféjén – mondta Gideon. 

Zoe nem tudta, miként reagáljon. Maga is hasonlóképpen 

érzett, de nem akart túl nagy feneket keríteni az ajánlatának. 

Végül egy vállvonásra tellett tőle. Ő akár egy életfenntartó gé-

pet is megosztott volna a férfival, ha ez kell ahhoz, hogy együtt 

maradjanak. 

– Nekem mindegy – nyögte ki végül. 

Gideon fürkészőn nézte. 

– Nagyon kedves vagy, hogy felajánlottad, de nekem is 

itt a laptopom. Csak a jegyzeteim nincsenek. 

Zoe kínosan feszengett. Hát persze hogy Gideon is hozott 

laptopot. Egyetlen író – vagy az ő esetében, séf – sem indulna 

el nélküle, ha kocsival utazik. Vonatra meg netbook dukál. 

– Jegyzetek nélkül is el tudom kezdeni – mondta Gideon. 

– Pihenj csak. Most egy ideig úgysem lesz ránk szükségük. 

Ahogy Zoe lehunyta a szemét, arra gondolt, milyen meg-

hitt így, Gideon dolgozik, amíg ő szendereg. Az ő számára ez 

azt jelentette, hogy barátok is, nem csupán szeretők. 

Ábrándozás közben egyszer csak nyílni hallotta az ajtót. 

Lady Gainsborough hozott ki néhány tányért. 



 

– Hiába hívtuk magukat. Van rá esély, hogy desszertet is 

kapjunk? Édességgel szeretjük lezárni az étkezést. De semmi 

gyümölcs. Az uramnak az szelet csinál. 

Zoe felpattant. 

– De hat külön szobában alszanak .. – mondta Zoe, mert 

az álmosságtól egy pillanatra kiesett a vakon engedelmeskedő 

házi rabszolga szerepéből. 

– A falon keresztül is hallanám – mondta Lady 

Gainsborough, enyhe homlokráncolással jelezve, nem szokott 

hozzá, hogy visszabeszélnek neki – Na és a desszert? 

– Sajnos azzal nem szolgálhatok – mondta Zoe, eltökélte, 

hogy kérlelhetetlen lesz. 

– Nos, nem tudna készíteni valamit? Hisz maga szakács-

nő. 

Zoe sóhajtott. Be kellett ismernie, hogy ahhoz képest, 

amit a verseny keretében végigcsinált, egy desszertet össze-

dobni nem olyan nagy dolog. 

– Máris. Fagylalt megfelel? 

Lady Gainsborough a fejet rázta. 

– Csak végső esetben, de Algy zúgolódni fog. 

– Akkor kitalálok valami mást. 

Lady Gainsborough távozott, természetesen köszönet 

nélkül, és Zoe benézett a jégszekrénybe, Gideon odahagyta a 

laptopját, és átkukucskált a nő válla fölött. 

– Fogadok, hogy ebből a készletből semmit nem tudsz 

csinálni – mondta a vaj, sajt, maradékok, lekvárosüvegek és 

fűszerek összevisszasága láttán. 

– Mibe fogadunk? – kérdezte Zoe, aki észrevett egy fél 

tábla fehér csokoládét is. Hátra volt csúszva, és láthatóan há-

nyódott már egy ideje. 



 

– Egy ötösbe – mondta Gideon. 

Benne vagyok! – Csókkal pecsételték meg az alkut. Az-

tán Zoe megszagolt egy doboz tejszínt. Rendben lévőnek tűnt, 

bár a kiöntőcsőr körül rá volt száradva. 

Ezen felbátorodva kirámolta a hűtőt, és a gyümölcsöstál-

hoz ment almáért. 

– Mihez kezdesz ennyi mindennel? – kérdezte Gideon. 

– Majd meglátod. És végy érzékeny búcsút az ötösödtől. 

Nem lesz már sokáig a tárcádban. De ne ácsorogj itt fölöttem. 

Vár a cikked. 

Nem telt bele sok idő, és készen volt a palacsintatészta. 

Zoe kisütötte a palacsintákat, aztán vajon átforgatta az almát, 

meglocsolta calvadosszal, végül a fehér csokoládéra és a tej-

színre fordította a figyelmét. 

A Gideonnal kötött fogadás remek ösztönzőként hatott. 

Az nemigen érdekelte, hogy Rupert szülei valami finomat kap-

janak enni, viszont el akarta kápráztatni Gideont. 

Az összetört csokoládét tálba tette, és gőz felett megol-

vasztotta. Aztán tejszínt adott hozzá, és megkóstolta. Tökéle-

tes!, állapította meg. 

Gideon elmélyülten írt, de hébe-hóba feltekintett és mo-

solygott, elismerőeket szippantva az ínycsiklandó illatokból, 

ahogy elértek hozzá a konyha másik végébe. 

Nagyjából húsz perccel később Zoe odahívta őt a sarok-

ból. 

– Gyere, és nézd meg! Adós fizess! 

Egy-egy tökéletes palacsinta feküdt két tányéron, sült 

almával töltve, mellette apró tálkában fehércsokoládé-sodó-val. 



 

Zoe meghintette a palacsintákat porcukorral, és az eredmény 

csaknem éttermi színvonalú lett. 

– Hmm, nem mindenki szereti a fehér csokoládét. Egye-

sek szerint nem is szabadna csokoládénak nevezni. 

Zoe játékosan rácsapott a karjára. 

– Na, gyerünk! Tejelj szépen! – követelte, tudva, hogy 

Gideon csak hecceli. – Addig ezt beviszem nekik. 

Uralkodnia kellett magán, hogy ne mondja azt: tá-dam!, 

amikor letette Rupert szülei elé a tányért. 

– Ez meg mi? – kérdezte Lord Gainsborough támadóan. 

– Sodó? Csak a Bird-félét eszem meg. 

– De a palacsintát szereted – mondta a felesége. – Ne 

légy már ilyen válogatós. 

Zoe elhagyta a szobát, mert nevetnie kellett. 

– Na, átmentek a teszten? – kérdezte Gideon. – Ha nem 

ízlik nekik, nem kell fizetnem. 

– Nos, sajnálatos módon nem Bird-féle sodót kaptak, vi-

szont Lord Gainsboroughnak ízlik a palacsinta. A felesége kö-

zölte vele, hogy ízlik neki. 

– Ebben az esetben… – Gideon benyúlt a farzsebébe a 

tárcájáért, és átadott Zoenak egy ötfontos bankjegyet. 

– Gyakrabban is fogadhattunk volna. – Zoe elvette a 

pénzt, és bedugta a farmerja zsebébe. – Szépen megszedtem 

volna magam. 

– Többet nem kockáztattam volna – mondta Gideon. –

 Tudom, hogy nemcsak jó szakács vagy, de szerfölött találé-

kony is. 

– Köszönöm szépen – mondta Zoe, és a hangja azt üzen-

te, hogy a férfi nem is gondolná, milyen sokat jelentenek neki 

ezek a szavak. 



 

– Én is kapok abból a desszertből? Úgy érzem, megfizet-

tem érte. 

– Ha étteremben lennénk, nem úsznád meg öt fontból –

 mondta Zoe –, de végül is van még palacsintatészta. 

– Éppen végeztek az evéssel, és forró italokat készítettek 

a szülőknek (filteres kávét, illetve borsmentateát), amikor 

meghallották a kocsizajt. Ugatni kezdtek a kutyák, Gideon és 

Zoe egymásra nézett. 

– Ki lehet ez? 

– Csak nem?… 

Tizenhetedik fejezet 

Csapódott a konyhaajtó, és Rupert jelent meg a legszéle-

sebb vigyorral, amelyet Zoe valaha is látott tőle. 

– Kislány! – mondta Rupert a meghatottságtól és a meg-

könnyebbüléstől szárnyaló hangon. – Az anyuka és a baba is 

jól van! – Úgy ölelte meg Zoet, mintha a legrégibb barátja len-

ne. 

– Jaj, Rupert, ez csodálatos! – lelkendezett Zoe. – Úgy 

örülök nektek! 

Rupert majd kicsattant örömében. Gideont is megszoron-

gatta. 



 

– Nem akarnám még egyszer átélni, de fantasztikus volt. 

Egyszerűen fantasztikus. Szegény kis Fen! Borzalmas volt lát-

ni, ahogy kínlódik. 

Dőlt belőle a szó. Ők mosolyogva, bólogatva hallgatták 

végig a vajúdás részleteit: egyik fájás jött a másik után, majd az 

epidurális, végül a szülés. Rupert meg anyáról és gyermekéről 

készített fényképeket is mutogatott nekik, ők pedig kötelesség-

tudóan ámuldoztak. Utoljára elhallgatott. 

– Innom kell egy pohár vizet – mondta rekedtesen 

– Azok után, amiken keresztülmentél, én valami erősebb-

re vágynék – mondta Gideon, akinek egy kicsit kiment a szín 

az arcából a hallottak alapján. 

Zoe átnyújtotta Rupertnek a vizet. 

– Szerintem köszönj be a szüleidnek. 

Rupert egy hajtásra itta ki. 

– Atyaisten! Teljesen szét vagyok esve, nem is mondtam 

még nekik, hogy Fen megszülte a gyerekünket! Idehívnád őket, 

addig hozom a pezsgőt. Ezt meg kell ünnepelnünk! Egyébként 

hol vannak? 

– Fen dolgozóját alakítottam át étkezővé. Itt igazán nem 

ültethettük le őket. – Zoe elhallgatott, mielőtt valami sértőt 

találna mondani. – Mármint, biztos nincsenek hozzászokva, 

hogy a konyhában egyenek. 

– Hát igen. De most az egyszer ki fogják bírni. – Rupert 

rövid időre eltűnt a hátulsó régiókban, és üvegekkel a kezében 

tért vissza. – Ezeket még indulás előtt tettem be hűlni. –

 Lecsavarta a drótot az egyik üvegről. – Akkor szólnál a szüle-

imnek? – kérdezte Zoetól. – Itt a helyük, amikor pukkan a du-

gó. 



 

Zoe bekopogott az étkezőnek kinevezett helyiség ajtaján, 

és belépett. 

– Megjött Rupert. Látni szeretné önöket. 

– Á! A baba! – emelkedett fel Rupert apja. – Bár nem tu-

dom, neki mi mondanivalója lehet erről. 

– Nyilván jelen volt a szülésnél – mondta Rupert anyja. –

 Hiszen mondta is, drágám. 

Rupert apja olyan hangot hallatott, mint egy harapós 

oroszlán. 

– Nem értem ezt az új módit, hogy az apák is bent van-

nak a szülőszobában. Ez teljességgel szükségtelen, és mindent 

egybevetve rendkívüli módon kellemetlen. 

– Pontosan. Az én időmben soha elő nem fordult –

 mondta Lady Gainsborough, fejének ingatásával jelezve, hogy 

helyteleníti a modern szokásokat. – A férfiak akkoriban távol 

maradtak, s csak akkor tekintették meg az anyát, amikor az újra 

fogadóképes állapotban volt – Letette a kezéből a hímzését, 

amely alighanem a változatosságot jelentette neki a csakis kéz-

zel mosható sok-sok pirinyó ruhanemű kötése után. Követték 

Zoet a konyhába. 

– Kislány! – jelentette be Rupert, pezsgőt töltögetve a 

poharakba. 

– Ó – így az apja, visszahőkölve. – Hát sebaj, öregfiú. Fi-

atal még az asszony, majd újra próbálkoztok. Legközelebb ta-

lán már fiad lesz. 

Zoe most már értette Rupert késlekedését, hogy elmondja 

nekik az újságot. Biztosan sejtette, hogy a szülei fiút és örököst 

várnak tőle. 

– Kár – mondta az anyja is a fejét rázva, amivel azt üzen-

te, hogy valamivel gondosabb szervezéssel és előrelátással, 



 

kevesebb teret engedve a modern kori erkölcsöknek, elkerülhe-

tő lett volna ez a csapás. 

– Igaziból – mondta Rupert dühösen – mi nagyon örü-

lünk ennek a kicsi lánynak! Egyszerűen gyönyörű! 

– Ugyan, drágám – mondta az anyja.–Minden kisbaba 

egyforma. Örvendek, hogy jó képet igyekszel vágni a dolog-

hoz, de nem kell. A szüleiddel őszinte lehetsz. 

– Az vagyok! Boldogok vagyunk, hogy ilyen gyönyörű 

lányunk van! 

– Ejnye, no – így az anyja. – Ne izgasd fel magad. Biztos 

vagyok benne, hogy egy év múlva már egész kis helyes lesz. 

– Most is gyönyörű! Ha kértek pezsgőt, szolgáljátok ki 

magatokat! 

Gideon fogott két poharat, és az elégedetlen nagyszülők-

nek nyújtotta. 

– Gondolkodtatok már neveken? – kérdezte Zoe, részben 

társalgási célzattal, részben meg azért, mert kíváncsi volt. 

– Honoria, Eugénia, Arethusa – mondta Rupert, mogor-

ván markolva a poharát. 

Anyja összeráncolta a homlokát. 

– Hogy mik nem jutnak eszedbe! Vagy Fenella választá-

sa volt? 

– Megbeszéltük – felelte Rupert, és újratöltötte a poharát, 

amit az imént egyetlen hajtásra majdnem teljesen kiivott. 

– Képtelen ötletek pattannak ki az asszonyok fejéből 

közvetlenül a szülés után – mondta Lord Gainsborough. 

– De majd észhez tér. 

Neje bólintott. 



 

– Mi felajánlottuk nektek, hogy fizetjük a dadát, de az a 

buta kislány szoptatni akar. – Megrázta a fejét, a puszta gondo-

lat is felháborította. 

Gideon egyik szemöldökét felvonva elkezdte lefejteni a 

második üveg drótkosarát. Zoe elkapta a tekintetét –

 rettenetesen vágyott rá, hogy egy nyugodt pillanatra kettesben 

legyenek. Időközben arra a szívszorító következtetésre jutott, 

hogy a drámai események fényében nem lesz rá mód, hogy 

diszkréten együtt töltsék az éjszakát. 

Rupert hajthatatlanul folytatta. 

– Hat héten belül anyakönyveztetnünk kell a babát, és 

már kiválasztottuk a neveket. – Zoera nézett, szeme baljósan 

csillogott. – Van valami ennivaló? Tudom, hogy nem is volna 

szabad ilyet kérdeznem, de… 

– És mégis miért nem volna szabad megkérdezned? –

 villogtatta a szemét az apja. – Hogy az isten rohassza meg az 

ilyen kommunista nézeteket! – Kiürítette a pezsgőspoharát. –

 Én most lefekszem, ha senkinek nincs ellenvetése! – Úgy 

mondta ezt, mintha el lehetne képzelni, hogy a többiek ragasz-

kodnak a társaságához. Az ajtónál megtorpant, és hátrafordult. 

– Mellesleg a lány egy egészen kitűnő bordóit szolgált fel ne-

künk. Feltétlenül el kell mondanod, hogy hol bukkantál rá. 

– Majd máskor, ha nem haragszol – mondta Rupert. 

– Várj meg! – szólt oda Rupert anyja a férjének. – Én is 

jövök! Legalább felsegítesz azon a tyúklétrán. 

Zoeból egy pillanat múlva kiszakadt a kacagás. A fáradt-

ság, a pezsgő és Rupert nevetséges szülei átszakították benne a 

gátakat. 

– Becsíptél? – érdeklődött Gideon, akinek ugyancsak ne-

vethetnékje volt. 



 

– Lehet! Nem tudom! – Zoe tovább nevetett, holott tudta, 

hogy igazából nincs min. 

– Én kérek elnézést helyettük – mondta Rupert, ahogy le-

roskadt az egyik konyhaszékbe – Nem sűrűn látjuk őket, amire 

nyilván magatok is rájöttetek, és mindig elfelejtem, milyen 

szörnyűek tudnak lenni. 

– Biztos vannak jó tulajdonságaik – mondta Zoe komoly-

ra váltan. Nem akarta, hogy Rupert tovább folytassa a fölösle-

ges mentegetőzést. – Meg kell mondjam, komoly kihívást je-

lentettek. De élvezetes volt megetetni őket. Apropó, adhatok 

egy kis ragut? 

Rupert a homlokát ráncolta. 

– Ragut? Jesszusmária! Azt ősrégen csináltam. El se hi-

szem, hogy ilyen összeszedett voltam. 

– Nem eléggé, mert elfelejtetted lefagyasztani, de a szü-

leidnek ízlett – mondta Gideon. 

Rupert a kezébe ejtette a fejét. 

– Uramatyám, remélem, nem most mérgeztem meg őket. 

– Te semmiképpen – mondta Zoe, és nyugodtabbnak 

hangzott, mint ahogy érezte magát –, mi voltunk. – Egy gondo-

lat ötlött eszébe. – Most be fognak perelni? 

Rupert nevetgélve rázta a fejét. 

– Nem, ők annál régimódibbak. Nem ijednek meg egy 

kósza hasmenéstől. – Szünetet tartott. – Viszont én inkább ki-

hagynám azt a ragut. Összedobok magamnak valamit. 

Gideon visszanyomta őt a székbe. 

– Mi vagyunk a személyzet; te most lettél apa. Majd mi 

összeütünk neked valamit. 

– Úgy bizony! – tódította Zoe. – Készíthetek, mondjuk, 

omlettet vagy egy szendvicset. – Rupert éhesnek látszott, de 



 

egyik ajánlat sem csigázta fel. – Vagy kaphatsz almával és 

calvadosszal töltött palacsintát fehércsokoládé-sodóval. 

Rupert kivirult. 

– Ez a beszéd! 

Amikor néhány pillanattal később Zoe letette elé a tá-

nyért, Rupert elégedetten sóhajtott fel. 

– Te aztán érted a dolgod! – mondta. 

– Én is ezt mondom – csatlakozott hozzá Gideon, és Zoe 

sugárzott a boldogságtól. 

– Nincs kedved elszegődni hozzánk? – kérdezte Rupert 

reménykedőn. 

Zoe nevetett. 

– Egyelőre nem tervezem, de észben tartom az ajánlatot. 

– Előbb a versenyben kel1 bizonyítania. Fontos, hogy 

most semmi se vonja el ettől a figyelmét – mondta Gideon szi-

lárdan. 

– Tudom én azt, csak egy ártatlan kérdés volt – mondta 

Rupert. – Mik a terveid győzelem esetére? 

– A tökéletes delikateszről álmodom – mondta Zoe.–

 Ahol a szokásos árukészlet, olívaolaj, balzsamecet mellett 

készételek is lennének, hogy helyiek és turisták házi készítésű 

ételeket, süteményeket vásárolhassanak. 

– Arra nem gondoltál, hogy szupermarketeknek is adhat-

nál el ilyen készételeket? – kérdezte Rupert. Már a sajtot és a 

kekszet falatozta, amit Zoe tálalt elébe. 

Zoe megrázta a fejet. 

– Nem, mert nekem ebben épp az emberléptékűség tet-

szik. Örömmel szereznék be különleges teákat egy finnyásabb 

vevőnek, és főznék az ételallergiásoknak. 



 

– Tiszta sor – mondta Rupert. – Többnyire magam is sze-

retem ennek a vállalkozásnak az emberi léptékéit. Olykor ne-

héz a kuncsaft kedvére tenni, de nagyon jó érzés, amikor sike-

rül. 

Zoe bólintott. 

– Problémákat is szívesen oldok meg. Igazából ez az 

egyik oka annak, hogy beneveztem a versenyre. 

Gideon újratöltötte a poharaikat. Rupert egy darabig csak 

babrálta az övet. 

– Nem is tudom, hogy mondjam, de Fen borzasztóan há-

lás lenne, ha itt lennél, amikor hazajön a babával. A 

legeszményibb körülményék között is nehezen tolerálja a szü-

leimet, és a nőket roppant érzékennyé teszi a szülés. A szülész-

nő mondta – tette hozzá, mielőtt Zoe megkérdezhette volna, 

hogy ő ezt honnét tudja. 

Gideon a fejét rázta. 

– Zoenak treníroznia kell a fináléra. Jó szakács, de alapo-

san meg kell fontolnia, mit készít, és be is kell gyakorolnia. 

Zoe tanácstalan volt. Nem szívesen mondott nemet, és 

nagyon megkedvelte Rupertet és Fenellat. 

– Itt is gyakorolhatok – mondta. – Sokkal nagyobb a 

konyha, mint a szüleimnél. – Gideonra nézett, és remélte, hogy 

megérti – A verseny előtt bérelt házban laktam, de felmondtam 

a bérletet, illetve nem újítottam meg. 

– Végtelenül hálásak lennénk neked. Láttad, milyenek a 

szüleim. Fogalmuk sincs, mi munka van velük, ők mindig cse-

lédet tartottak. Mintha egy más korban élnének, mint mi, többi-

ek. 

– Csoda, hogy te ilyen normális vagy – rázta Gideon a fe-

jét. 



 

– Ühüm – bólintott rá Zoe. Még hozzá akarta fűzni, hogy 

„és nyugodt és jóindulatú és türelmes”, de jóllehet azt rendben 

lévőnek találta, hogy Rupert a szüleiről panaszkodjon, úgy 

érezte, jobb, ha ő és Gideon visszafogják magukat ebben a té-

mában. 

– Fen ugyanezt mondta, amikor először találkozott velük. 

Az eljegyzésünkig nem is volt hajlandó ellátogatni hozzájuk. 

Akkor is csak muszájból tette. Túl sokat beszéltem neki róluk. 

– Tényleg? – kérdezte Gideon kíváncsian. – Na és mi tör-

tént, mikor végül elvitted őt a szüleidhez? 

Rupert a fejét rázta, ahogy újraélte a kellemetlen emléke-

ket. 

– Rémes volt, egészen addig, amíg ki nem derítették, 

hogy Fenella ősei menőbbek az enyémeknél, hiába a nemesi 

cím. Így már nem gondolták, hogy rangon alul házasodom. –

 Elhallgatott. – Ettől persze még nem kedvelik. – Búsan ingatta 

a fejét. 

Zoe és Gideon összenéztek, és Zoe megértette, Gideon 

osztozik vele abbéli félelmében, hogy Rupert mindjárt érzeleg-

ni kezd, ami érthető lenne, ámbátor eléggé kínos. 

Zoe igyekezett lelket önteni belé. 

– Biztos megszeretik, ha látják, milyen nagyszerű anya, 

mert az lesz. Látszik rajta. – Mivel ő maga nem volt még anya, 

Zoe ezt csak kitalálta, de úgy gondolta, nagy valószínűséggel 

igaza lehet. 

Rupert mosolyogva állt fel. 

– Mindegy, nem érdekes. Megkínálhatlak benneteket 

brandyvel? Nekem muszáj innom egyet. 

Zoe csak hümmögött, mert nem tudta, meddig bírja még 

ébren. 



 

– Én nem kérek – mondta Gideon –, aludnom kell. Hol-

nap korán indulok. – Zoera nézett, ahogy ezt mondta. 

Zoe mindjárt elkámpicsorodott. A tudat, hogy szűkre 

szabott és végre-valahára titkolózástól mentes együttlétük idill-

je már véget ért, könnyeket csalt a szemébe. Tudta, hogy a ki-

merültség miatt éli meg a dolgot ennyire intenzíven, de nem 

tehetett ellene. 

– Én viszont meginnék egy brandyt, Rupert. – Gideonra 

nézett, és hasztalan próbálta üresíteni a tekintetét. Nincs sem-

miféle joga a férfival szemben, nem szólhat bele, mikor hová 

megy. Gideon szabad ember, ahogy ő is az. Belekortyolt a 

brandybe, amit Rupert letett elé és remélte, hogy az ital majd 

bátorságot önt belé. 

– De Gideon – mondta Rupert –, nem léphetsz le máris. 

Most indul csak be a buli! 

– Sajnos muszáj. Mint mondtam, hajnalok hajnalán ke-

lek. Haza kell érnem, befejezni egy cikket, összecsomagolni 

pár holmit, és ki kell jutnom a reptérre, hogy elcsípjem a dél-

utáni járatot. 

Járat? Miféle járat? Hová? Ezt eddig miért nem említet-

te? Vagy ez az, amiről korábban beszélni akart? Zoen kezdett 

eluralkodni a pánik, ezért vett egy mély lélegzetet. Oly kedves 

volt a férfi az este, azokban a percekben, amikor éppen nem 

Rupert szüleit ugrálták körbe Érezte, hogy könnyek futják el a 

szemét. 

– Nem szeretném lekésni a gépet,és… – Lepillantott 

Zoera, és Zoe is egyedül akart vele lenni, csak azt nem tudta, 

miként lehetne ezt kivitelezni.  

– Zoe? – szólította meg Gideon lágy hangon. –

 Válthatnánk pár szót, mielőtt lefekszem? 



 

Zoe a könnyeivel birkózva ment ki utána az ajtón. De mi-

re felértek a lépcsőn, és bevonultak a férfi szobájába, addigra 

higgadtabbnak látszott a valóságosnál. 

– Egyetlen porcikám se vágyik elmenni – kezdte Gideon, 

amint átlépték a küszöböt. – De réges-rég megbeszéltem ezt a 

találkozót. Egy kis olívaolaj-előállító konzorciumról van szó. 

Ha minden jól megy, szeretnék tőlük vásárolni. – Elapadt a 

hangja. 

Zoe bólintott. Jól tette, hogy elfogadta a brandyt, mert 

erőt merített belőle. 

– Persze, menj csak. Az égvilágon semmi okod a mara-

dásra. 

– Azt mondod? Végül is, te megleszel. – Tényt állapított 

meg. – De Zoe, meg kell ígérned, hogy gyakorolni fogod a 

főzést. Ne hagyd, hogy akár Rupert szülei, akár Rupert, Fenella 

és a baba rabszolgát csináljanak belőled. A verseny fontosabb. 

– Tudom. Gyakorolni fogok. Az én főztöm is lesz olyan 

jó, mint… a többieké – tette hozzá, az utolsó pillanatban nyelve 

vissza Cher nevét, nehogy bosszúszomjasnak látsszék. 

Gideon megcsókolta a feje búbját. 

– Okos kislány. Büszke vagyok rád. Most pedig menj, és 

szórakoztasd Rupertet. Bárcsak te meg én… de nem lehet… 

Kópés huncutság tört fel Zoe búbánatának mélyéből. 

– Miért? 

Gideon összeborzolta a nő haját. 

– Tudod te azt. Tele van velük a ház. – Magához húzta. –

 Itt hagyok valamit letétbe a következő találkozásunkig. –

 Megcsókolta Zoet, mohón és hosszasan, míg a nő már levegő 

után kapkodott, és úgyszólván el is felejtette, hogy Gideon 



 

utazni készül. –A többit majd akkor, ha legközelebb kettesben 

leszünk – mondta a férfi. Ő is zihált. 

Zoe a szomorúság és a beteljesületlen vágy zavarba ejtő 

elegyével küzdve tért vissza Ruperthez a konyhába. Rupertben 

még mindig tombolt az adrenalin a lánya születése miatt, de 

legalább már átváltott brandyról teára. Zoe is készített magának 

egy bögrével, és a áldotta a majd mindig forró kannát, amely 

egy pillanat művévé tette a feladatot. 

– Nekem elmondhatod az igazat – szólalt meg erőltetett 

mosollyal az arcán. – Mi lesz a kicsi neve? 

Rupert zajos hahotára fakadt. 

– Szóval téged nem tudtalak átrázni? Örülök! 

– Szóval? 

– Glory. Glorynak fogjuk nevezni. Így becézik a 

Gloriannát. 

– Nagyon szép név! – Kellett pár pillanat, hogy megszok-

ja a hangzását, de Zoe arra jutott, hogy a Glorianna csakugyan 

szép név. – A szüleid mikor fogjak megtudni az igazságot? 

– Azt még nem döntöttem el. Mondjuk, a keresztelőn. 

Zoe mosolygott 

– Mikor engedik haza Fent? 

– Egy-két napon belül. Még ki kell hevernie a szülést, de 

már is nagyon szeretne hazajönni. – Szünetet tartott – Volt egy 

pont a vajúdás közben, két fájás között, amikor azt mondta, 

amíg nem tüntetem el az „átkozott szüleimet” a házból, addig 

nem jön haza. 

– Most, hogy megvan a baba, már biztosan másként gon-

dolja – mondta Zoe, holott nem volt erről meggyőződve. 



 

– Kénytelen lesz. Ha a szüleim egyszer a fejükbe vesznek 

valamit, például hogy besegítenek nekünk a babánál, akkor 

nem tágítanak. 

– Ne vedd sértésnek, de nem tudom elképzelni édesanyá-

dat szupernagyiként. 

Rupert nevetett. 

– Anyának se volt valami szuper, miért változna meg? 

Ellenben mindig tudja, mi a helyes – Felállt, és nagyot ásított. –

 Kár, hogy Gideonnak el kell mennie. Rendes fickó. Nagyra 

becsül téged. 

– Ugyan… – pironkodott Zoe. 

– Komolyan mondom! Azt mondja, hogy te vagy itt a 

legsokoldalúbb versenyző. – Szemöldökét ráncolta. – Csak ezt 

nem nagyon hangoztathatja, nehogy okot adjon a pletykára. Na 

mindegy! Menjünk aludni. Hulla vagyok. Biztosan te is – tette 

hozzá. Zoe e pillanatban végtelen szeretetet érzett iránta, amiért 

jó angol szokás szerint nem kíváncsiskodik. 

– Én is elég nyúzott vagyok. 

– A szüleim reggelijére ne legyen gondod. Majd én csi-

nálok nekik valami kiadósat. Legalább befogják egy kicsit a 

szájukat. Te csak aludj, ameddig akarsz. 

– Jó, de én tényleg élveztem a cselédszerepet. Vagy a 

szakácsnőét, nem is tudom, melyik vagyok. 

– Egyik se! Te barát vagy! 

– Világos. Én csak azt akartam mondani… – Elfelejtette, 

hogy mit is akart tulajdonképpen mondani, és nagyot ásított. –

 Megyek lefeküdni. Jó éjszakát. És gratulálok! 



 

Tizennyolcadik fejezet 

Zoe másnap reggel sokáig aludt. Hajnaltájban egyszer 

felriadt, és rájött, hogy Gideon kocsija zavarta fel. Újból elom-

lott rajta a szomorúság, de annyira ki volt merülve, hogy hamar 

visszaaludt, s csak kilenc után ébredt fel újra. Lezuhanyozott, 

és felment a házba. 

A konyhában lármás nyüzsgés fogadta. A baba születé-

sének híre úgy látszik, kiszivárgott az éterbe, és a fele szom-

szédság eljött, hogy kifejezze Rupertnek a jókívánságait. A 

férfi szülei az asztalnál ültek egy nagy halom szalonnás tojás 

fölött. és most nem tűntek olyan zsarnokinak, mint előző este. 

– Jó reggelt! – kiabálta túl Zoe az asztalnál ülőket, akik 

vagy féltucatnyian voltak. Mindössze hárman reggeliztek, de 

mindenki előtt volt egy bögre. 

– Zoe, kedves! – mondta Rupert felállva, és kasmíröle-

lésbe vonta Zoet. – Figyelem! Ez itt Zoe! Itt marad nálunk egy 

darabig, hogy segítsen. 

A sok „szia, Zoe” között Zoe hallotta, hogy Rupert apja 

így szól: 

– Eddig azt hittem, ez a cseléd, nem pedig Rupert ágyasa. 

– Ne légy nevetséges! – mondta a neje. – Nem engedné 

be a nőt a házba, ha a szeretője lenne. 

Zoe örült neki, hogy a jelek szerint más ezt nem hallotta, 

kihúzott egy széket, és elfogadta a hatalmas bögrét, amit a vi-

gyorgó Rupert nyújtott felé. Mint kiderült, kávé volt benne. A 

konyhát betöltő szívélyes hangulat enyhítette valamicskét a 

Gideon távozása miatti keservét. Ha másra nem is, igaz bará-

tokra mindenképp szert tett ezen a helyen. 



 

– Jól hallom, hogy a főzőverseny egyik résztvevője 

vagy? – kérdezte egy barátságos nő Zoe oldalán. – Hogy tudsz 

kamerák előtt főzni? Én tiszta idegbaj lennék, mindent kiejte-

nék a kezemből. 

– Az elején elég rémes, de ijesztően hamar megfeledke-

zel a kamerákról – mondta Zoe. 

– Te lehet, én biztosan nem – mondta a nő a fejét rázva, 

és hátralökte a székét. – Mennem kell, Rupert. Puszilom Fent 

és a kicsit. Amint hazajön, átjövök megint. De ne engedj be 

hozzá túl sok látogatót, nehogy kifáradjon. – Vetett egy pillan-

tást az asztal túlsó végére, ami Rupert szüleit kivéve mindenki-

nek feltűnt. 

– Megyek én is – mondták szinte mindannyian, és hama-

rosan kiürült a nagy asztal, csak Rupert szülei maradtak és Zoe. 

Rupert kikísérte az embereket. 

Zoe felállt, és összeszedte az edényeket, miközben Ru-

pert szülei távoztak a szobából. 

Éppen azt akarta ellenőrizni, hogy biztosan mindent ki-

hordtak-e Fenella dolgozójából, de volt odabent még valaki. 

Rupert anyja leckéztette a fiát. 

– Drágám, tudom, hogy bolsevik nézeteket vallasz, ami a 

cselédséggel való bánásmódot illeti, de azt azért tudniuk kell, 

hogy hol a helyük! Nekik is jobb úgy! Isten tudja, mit szólt 

volna Winterbotham, ha a keresztnevén szólítjuk! Ki hallott 

már ilyet? 

Zoe hallgatózott, habár nagyon is jól tudta, hogy nem il-

lene. 

Hallotta Ruperten, hogy mulat a dolgon, és azon tűnő-

dött, vajon az anyja is hallja-e. 



 

– Mater! Zoe nem Winterbotham! Hanem egy kedves, 

segítőkész barát. Nem cseléd. 

– Nos, tegnap nagyon is hitelesen keltett olyan benyo-

mást! 

Zoe önelégülten bólogatott. 

– Habár kissé furcsállottam, hogy spenótot szolgál fel a 

vacsorához. Nem tudtam, hogy az is megterem nálatok, ráadá-

sul az évnek ebben a szakában. 

Zoe kihallotta az asszony hangjából az értetlenséget. 

– Halvány fogalmam sincs, hogy miről beszélsz, Ma –

 mondta Rupert. 

– Tipikus férfi, szemernyi érdeklődést sem tanúsít a kert 

iránt. Én csak annyit mondok, ha tartod a lánytól a két lépés 

távolságot, hasznos munkaerő válik belőle. A cselédséggel 

kvaterkázni viszont egyszerűen nonszensz! 

– De ha cselédként kezelném, akkor fizetést kellene ad-

nom neki – mondta Rupert. 

Zoe megdermedt. Nem fogadhat el pénzt Ruperttől és 

Fenellától, amíg nincs hivatalos alkalmazásban. 

– Ohó, ingyen dolgozik neked? Ebben az esetben egy 

szót se szóltam, drágám! 

Zoe visszament a konyhába. Tehát Rupert anyja smucig 

is, nem csak hatalmaskodó. Szegény szerencsétlen Fen! 

Rupert ragaszkodott hozzá, hogy Zoe reggeli után a saját 

dolgaival foglalkozzon, legalább addig, amíg ő rendbe teszi a 

konyhát. Így hát Zoe rövid sétát tett, hogy kiszellőztesse a fe-

jét, aztán leült a laptopjához a tehénistállóban, és nekiállt re-

cepteket böngészni. De végül be kellett látnia, hogy képtelen 

koncentrálni; szüntelenül Gideon járt a fejében. Nem tudta el-

dönteni, hogy Gideon igazán kedveli-e őt – hosszú távú, tar-



 

talmas módon –, vagy Zoe egyszerűen csak kéznél volt neki. 

Bárcsak még egy éjszakát együtt tölthettek volna! Ha többet 

vannak együtt, Zoe talán alaposabban kiismeri. Amikor a férfi 

vele volt, Zoe egy percig sem kételkedett benne, ám a távollét-

ében megrohanta a bizonytalanság. Úgy érezte, bolond, hogy a 

figyelmeztetések ellenére összemelegedett Gideonnal, mikor 

pedig maga is tudja, hogy ennek rossz vége lesz. 

Felállt a gép elől, és visszament a házba. Ott temérdek 

tennivaló akad. Semmi értelme magányosan üldögélni és áb-

rándokat kergetni. 

Rupertet nem lehetett lebeszélni arról, hogy mielőtt be-

megy a kórházba Fenellához és a babához, előkészítse a vacso-

rára szánt egybesült húst. 

– Hogy viseli Fen a kórházat? – kérdezte Zoe, amint ösz-

szefogta a krumplihéj alá tett újságpapírt, és bedobta a kom-

posztgyűjtőbe. 

– Nagyon kedvesek vele, de honvágya van – fejtegette 

Rupert, miközben megkente mustárral és lisztbe forgatta a mé-

retes húsdarabot. – Kért, hogy köszönetképpen vegyek egy kis 

csokoládét vagy más apróságot a nővéreknek. 

– Süthetnék muffint. Mindenki csokit ad az ápolónőknek, 

a muffin egy kis változatosság lenne. – Közben arra gondolt, 

hogy ez őt is jól lefoglalná. 

– Ó, Zoe, nem kérhetek tőled ilyet! – mondta Rupert. 

Ezt „az nagyszerű lesz”-ként értelmezve Zoe azt mondta: 

– Nem te kértél rá, én ajánlkoztam önként és dalolva. 

Szerencsére megmaradtak az esküvőről a sütőformák meg a 

többi kellék. – Elhallgatott – Legalább cselédlányi kötelessége-

im szünetében sem tétlenkedem majd. 

Rupert röstelkedve nézett rá. 



 

– Ne haragudj! Hiába magyaráztam nekik, nem akarják 

megérteni, hogy barát vagy és nem cseléd. 

– Semmi baj! Remekül szórakozom. miközben igyek-

szem kitalálni az elvárásaikat, hogy elégedettek legyenek. 

– Angyal vagy. – Rupert rácsukta a sütőajtót a húsra. 

– Ilyetén minőségemben ne szedjek még egy kis martila-

put? Tegnap bejött. Vagy kifogásolni fogjak, ha kétszer egy-

más után ugyanazt a köretet kapják? 

– Megmondom őszintén, én borsót meg babot adnék ne-

kik, aztán csak fingjanak! 

Azzal Rupert megölelte Zoet, és adott neki egy puszit, 

mielőtt elindult a feleségéhez és a lányához. 

 

Tizenkilencedik fejezet 

A baba fogadóbizottsága leginkább a Downtown Abbey 

nagy sikerű televíziós sorozatának cselédsorára emlékeztetett, 

amikor fontos vendég érkezik. Zoe úgy érezte magát, mintha 

egy tévéjátékba csöppent volna. Azzal a különbséggel, hogy 

ezúttal nem forogtak a kamerák. 



 

Az történt ugyanis, hogy Fenella szülei azon nyomban 

felkerekedtek Skóciából, amint megtudták, hogy Rupert szülei 

Somerbyben vannak. 

– Fenny megesküdött rá, hogy nem lesz szüksége segít-

ségre – mondta Fenella anyja. Sokkal barátságosabb volt, mint 

Rupert anyja, pedig előkelőbb volt nála. Azt is megengedte, sőt 

ragaszkodott hozzá, hogy Zoe Hermionénak szólítsa. –

 Állította, hogy elboldogulnak Ruperttel, s mi majd egy szá-

munkra alkalmasabb időpontban jöjjünk! – Zoe hagymát és 

sárgarépát aprított közben a megmaradt marhahúsból készíten-

dő pitéhez. – De megmondom nyíltan, kedves, nem szeretném, 

ha a lányom ki lenne szolgáltatva Rupert rémséges szüleinek! 

Zoe, aki máris a szívébe zárta Hermionét, bólintott. Még 

nem érték el azt a szintet, hogy pletykálkodjanak Rupert szülei-

ről, de ami késik, nem múlik. 

– Tudja, hogy mit találtak ki már megint? 

Mivel Rupert szülei maguknál alsóbbrendűnek tekintet-

tek Zoet, természetesen nem avattak be a terveikbe. 

– Rögtön meg akarják tartani a keresztelőt! 

Hermione el volt képedve, de Zoe is. Szegény kis Glory 

még haza se jött a kórházból! 

– Minek ez a sietség? – Mivel meg volt győződve róla, 

hogy Rupert szüleinek nem fog ízleni, egy kevés tökhagymát is 

hozzátett a lábasban párolódó zöldségekhez. 

– Mert arra készülnek, hogy egy óceánjárón körbe hajóz-

zák a világot, és itt van náluk a keresztelői ruha! – Hermione 

szeme villogott. – Mi is hoztunk egy bűbájos keresztelő ru-

hácskát, fogadok, hogy sokkal szebbet az övéknél, mégis úgy 

áll a dolog, hogy a Gainsborough-éké lesz használatba véve… 



 

– Nem lehetne elhalasztani a keresztelőt, amíg visszatér-

nek az utazásról? – A zöldségeket végül bőségesen megöntözte 

Worcester-szósszal. 

– Úgy néz ki, hogy nem! Ezek olyan régimódiak, csodá-

lom, hogy kocsival járnak, és nem hintón. Az is felmerült, hogy 

Fennek át kell esnie a megtisztulási szertartáson! 

Zoe, aki éppen tepsibe halmozta a húst meg a zöldséget, 

erre letette a kezéből a lábast. 

– Azt hiszem, elvesztettem a fonalat 

– Ugye? Én is ezt mondom! Megtisztulási szertartás a 

mai modern időkben? 

– És pontosan miben is áll ez? 

– Egy ősi szokás, melynek során a templomban jel képe-

sen megtisztítják az anyát, ugyanis a gyermekszülés beszeny-

nyezi. 

Zoe most a tört krumplival foglalkozott. Kispárnányi ku-

pac volt belőle, amit rákanalazott a hús és a zöldség tetejére. 

– Miért? – Mindenesetre ez jellemző Lady 

Gainsborough-ra. 

– Erre nincs válasz! Ellenben Rupert ódivatú szülei alig-

hanem hisznek benne, hogy a szülés bemocskolja a nőt. –

 Hermione szünetet tartott. – Bár, hogy egészen őszinte legyek, 

szerintem ők se gondolják ezt komolyan. 

– Még jó. – Zoe kinyitotta az AGA ajtaját, és becsúsztat-

ta a tepsit. Mennyire elegáns maradékokból főzni? Kételkedett 

benne, hogy a finálén sikert aratna vele, bár ez legalább nem 

haladta meg a képességeit. 

– Most, hogy ezzel végzett, áldja meg érte az isten, sze-

rintem menjünk fel, és ott várjuk meg Fent és Gloryt – mondta 

Hermione. – Hamarosan jönniük kell. 



 

Rupert szülei is ugyanezt gondolhatták, vagy az is lehet, 

hogy elsőként akarták látni a babát, mindenesetre úgy alakult, 

hogy valamennyien Somerby lépcsőjén kötöttek ki. 

– Nos, legalább szép napunk van! – mondta Fenella apja, 

aki próbálta a dolgot a jó oldaláról nézni. – Mi a véleményük a 

gyerek nevéről? 

– Életemben nem hallottam ilyen röhejes nevet – mondta 

Lord Gainsborough. – Arethusa! Te jóságos ég! 

– Rupert azt csak afféle viccnek szánta – mondta a neje. 

– De a Glorianna még rosszabb! Csak remélem, hogy még a 

keresztelő előtt jobb belátásra tudjuk bírni Fenellát. Nem ér-

tem, miért nem tudott tisztességes nevet választani. 

Hermione fortyogott a dühtől. 

– Szerintem viszont jó választás volt. Nekem is időbe 

telt, mire megszoktam, de most már kifejezetten tetszik, és 

egyébként is Glorynak fogják hívni a kislányt – Hermione ha-

ragosan meregette nagymamatársát, és Zoe remélte, hogy soha 

nem kell majd együtt karácsonyozniuk. 

– Milyen szépen süt a nap, nem? – mondta Zoe a bejárati 

ajtóhoz vezető egyik lépcsőfokról. Csukott szemmel beszélt, 

nem egyvalakinek célozva a szavait. Senki nem válaszolt. Zoe 

érezte a két nagymama között lüktető feszültséget. 

– Á, itt vannak – mondta Fenella apja, és mindenki néma 

csendben figyelte a széles behajtón közeledő Range Rovert. 

– Hol a kicsi? – akarta tudni Rupert anyja, amint be lehe-

tett látni a kocsiba. – Nem látom Fenella karjában. 

– A gyereket is be kell kötni – csattant fel Hermione. 

– Túl vannak lihegve ezek a biztonsági előírások! –

 mondta Rupert apja, és Zoe rájött, hogy csalódott volna, ha 

nem ezt mondja. 



 

– Nem hiszem, hogy Fenellának van fogalma róla, ho-

gyan kell bánni egy csecsemővel – dünnyögte Rupert anyja, 

miközben Rupert beállt a kocsival. – A legjobb nörszöt javasol-

tam neki, de ő nem kért belőle. 

Fenella és Rupert érdekében Zoe örült neki, hogy a mur-

va és a kézifék együttes zajától Hermione ezt már nem hallhat-

ta. 

– Hűha! – mondta Fenella a kocsiból kiszállva. – Ezt ne-

vezem fogadóbizottságnak! Úgy érzem magam, mint a király-

nő! Anya! Apa! Nem is vártalak! Milyen kellemes meglepetés! 

Rupert szüleit a baba jobban érdekelte, így Fenella ked-

vére fogadhatta az öleléseket. Rupert megkerülte a kocsit, és a 

hátsó üléshez ment, ahol a kicsi mélyen aludt a csecsemőülés-

ben. 

– Nevetséges – mondta Rupert anyja. – Ez az izé leg-

alább kétszer akkora, mint a baba! 

Fenella, miután a szülei elengedték a karjukból, csatlako-

zott a nyitott hátsó ajtó mellett álló Ruperthez. 

– Abból a pénzből vettük, amit ti küldtetek nekünk –

 mondta, miközben kicsatolta a pántokat, és felnyalábolta csip-

kekendőkbe bugyolált kicsinyét. 

– Menjünk be a házba – mondta Rupert. – Kértek egy 

pohár pezsgőt? 

Zoe, aki megmaradt külső szemlélőnek, látta az ádáz, óvó 

szeretetet Rupert arcán, és úgy érezte, hogy Fenella a legsze-

rencsésebb asszony a földkerekségen. A szíve is belefacsaro-

dott. 

– Én a baba miatt inkább nem iszom – mondta Fenella a 

homlokát ráncolva. 



 

Rupert anyja olyan hangot adott ki magából, amely leg-

inkább rezignált utálkozásnak tetszett. 

– Csak azt ne mondd, hogy magad akarod szoptatni a ki-

csit! Mert az katasztrófa lenne! Nekem elhiheted! – De csak 

magának beszélt, mert senki sem figyelt rá. – Ide precíz időbe-

osztás kell, semmi kényeztetés, és rutin, rutin, rutin. Van nálam 

egy könyv. Abban minden le van írva. Három hónapos koráig 

bilire kell szoktatni. Ha nem akarod felfogadni a dadát… 

Amint beértek a házba, Hermione átvette a gyeplőt. 

– Most pedig feküdj le, drágám – mondta a lányának. –

 Biztosan kimerültél. 

Zoe egy kicsit sajnálta Fenellát. Amikor az ember először 

hozza haza a babáját, az legyen ünnepélyes alkalom, ne pedig 

egy családi aknamező. Ha nincsenek ott a férje szülei, Fen va-

lószínűleg kiült volna a kicsivel a kertbe, és elkortyol egy po-

hár pezsgőt, amíg úgy nem érzi, hogy fáradt és ágyba kívánko-

zik. De még ennyi sem jutott neki osztályrészül. mert elárasz-

tották a rokonok, akik között ellenségesek is akadtak. 

– Tegyek fel teavizet? – javasolta Zoe vidáman. 

– Megköszönném – felelte Fenella, és Zoe érezte a hang-

ján, hogy mindjárt sírva fakad. 

Mire Zoe előállt a teával meg egy tányér süteménnyel, 

Fenellát már ágyba dugtak. Mellette állványon a bölcső, abban 

aludt Glory, aki nem volt tudatában, így nem is törődött a há-

borúsaggal, amit az ő kicsiny személye okozott. 

– Ne érezd, hogy be vagy ide zárva, gyere le, ha akarsz –

 mondta éppen Hermione. 

– A fekvés jót tesz – szólalt meg Rupert anyja. – Amikor 

Rupertet szültem, három hétig szinte ki se keltem az ágyból. 



 

– Ma már ez nem jellemző – mondta Hermione. – Az 

anyák manapság sokkal hamarább visszatérnek a normális ke-

rékvágásba. 

– Kétlem – intett egyet Rupert anyja. – De jól teszik-e? 

Zoe megreszelte a torkát. 

– A férfiak odalent pezsgőt és whiskyt bontanak. Azt hi-

szem, javaslatokat várnak, hogy melyikkel kezdjék. 

Valami csoda folytán mindkét nő szinte azonnal elhagyta 

a szobát. 

– A mindenit, Zoe! Ezt meg hogy csináltad? Örülök 

anyámnak, de nem bírom elviselni, hogy itt sziszegnek fölöt-

tem Rupert anyjával, mint két anyamacska egyetlen kiscica 

fölött Rupert anyja ki nem állhat engem. Mit keres itt egyálta-

lán? 

Zoe úgy tette le a teát meg a süteményes tányért, hogy 

kézre essen Fenellának. 

– Ne szaladjak le egy üveg pezsgőért? Úgy látszik, Ru-

pert egy egész ládával vett. 

Fenella megrázta a fejét. 

– A tea tökéletes lesz. Meg a sütemény is. – Harapott egy 

jóízűt, és élvezettel rágott. – A nővérkék imádták a 

muffinjaidat. Szerintem sokszor egy percük sincs enni. 

A bölcsőből felhangzó nyöszörgésre elnémultak. 

– Hohó, ébredezik – mondta Zoe, miután pár pillanatig 

figyelte a mocorgó csomagot. – Nem kell megetetni? 

– De igen. – Fenella szünetet tartott. – Ideadnád őt ne-

kem? 

– Máris! – Zoe kiszaladt a fürdőszobába, és percekig 

mosta a kezét, mialatt a nyöszörgés csaknem sírássá erősödött. 

Aztán bátran betúrt a takarók közé, és megfogta Gloryt. Miután 



 

megállapította, milyen kicsi és sebezhető, átnyújtotta 

Fenellának. – Hú, de izgultam! 

– Tudom! Szívós kis jószágok, de azért félti őket az em-

ber. 

– Kimenjek? 

– Jó ég, dehogy! A kisbabák állandóan esznek. Egy szót 

se válthatnék senkivel, ha ragaszkodnék hozzá, hogy mások 

előtt nem szoptatok. – Kigombolta a blúzát, aztán kikapcsolta a 

melltartóját. – Egyél, kicsikém. 

Zoe nem szabadulhatott a gondolattól, hogy egy ilyen ha-

talmas mellet képtelenség beszuszakolni abba a pirinyó baba-

szájba, de Glory boldogan rácuppant, és kisvártatva elégedett 

hangokat hallatva szopott. Elragadó látvány volt, ahogy anya és 

gyermeke megosztoznak az áldott pillanaton. 

– Szólok édesanyádnak – mondta Zoe néhány pillanat el-

teltével – Ezt látnia kell. És ne félj, Rupert anyját majd távol 

tartom. 

– Ugye, milyen szörnyű az a nő? 

– Ne is mondd! Bár be kell vallanom, én viccesnek talá-

lom, de csak mert nem az én anyósom. 

– Milyen lehet vajon Gideon anyja? 

Zoe félúton az ajtó felé megtorpant. 

– Valami rosszat mondtam? – kérdezte Fenella.  

Zoe megvonta a vállat Rengeteg ideje volt, hogy gondol-

kozzon Gideonról és a kapcsolatukról, ha lehet egyáltalán an-

nak nevezni. Véget ért a viszonyuk, vagy csak most kezdődött 

el? Mindazonáltal úgy érezte, Fenellával őszinte lehet. – Nem. 

Illetve nem is tudom. El kellett mennie, és most… –

 Elhallgatott. – Furcsa érzés, olyan, mintha nem bíznék már 

benne. Mióta elment, nem is hallottam felőle. 



 

– Szerintem nincs miért aggódnod – jelentette ki Fenella. 

– Gideon rendes fickó. Nem fog elfelejteni, csak mert elutazott. 

– Nem. Erről biztos nincs szó. – Habár nem volt teljesen 

meggyőződve Fenella igazáról. Valamivel élénkebben mondta: 

– Na jó, hívom anyádat. 

Ám ahogy a lépcsőn leballagva a konyha felé tartott, hű-

vösen belefészkelte magát a kétely. Gideon, ez a sikeres, szo-

fisztikált férfiember nem hozzá való. Ő csupán névtelen sza-

kács, egy verseny résztvevője. Mit adhatna ő a férfinak? Sylvie 

szavai bosszantó rendszerességgel kísértették. Bár a távolságtól 

csak még jobban szerette a férfit, Gideon esetleg el is felejtheti 

őt, ha nem látja. 

Kételyeit elfojtva, hiszen egyelőre semmit sem tehetett, 

Zoe bement a konyhába. Már kinyitották az üvegeket, Rupert 

éppen a poharakat töltögette. Hermione a férje és Lord 

Gainsborough közé szorult, a lord mellett Lady Gainsborough 

foglalt helyet. Tekintettel a helyiség meglehetősen tágas mi-

voltára, s hogy szemlátomást nem szívelték egymást, különös 

volt, hogy ennyire egy csomóban vannak. Így bajos lesz félre-

hívni az asszonyt. 

Zoe odaplántálta magát a hátuk mögé. Kísértést érzett, 

hogy gyerekesen megráncigálja Hermione ruháját, aztán meg-

reszelte a torkát. 

– Azt hiszem, Fen társaságra vágyik. 

A következő pillanatban már bánta, hogy nem azt mond-

ta: „Fennek az anyjára van szüksége”, de ez olyan kétségbe-

esetten hangzott volna, hogy elvetette. Ám ahogy Lady 

Gainsborough felpattant, Zoe rögtön tudta, hogy hibázott. 

– Felmegyek hozzá – mondta Lady Gainsborough. –

 Úgyis hoztam neki egy könyvet. Élek a lehetőséggel, hogy 



 

átadhatom neki néhány megszívlelendő és garantáltan régimódi 

tanáccsal egyetemben. Máskülönben rövid időn belül el fogja 

rontani azt a babát. 

– Nem, majd én megyek – mondta Hermione mereven. –

 Végtére is ő az én lányom. 

– Senki sem gátolja meg, hogy velem jöjjön – mondta 

Lady Gainsborough, miközben nyilván arra gondolt, kár, hogy 

ő sem teheti. 

– Én is megyek – dünnyögte Zoe. Hátha szükség lesz bé-

kebíróra. 

– Mi szüksége lenne magára a menyemnek? – nézett rá 

meglepetten Lady Gainsborough. 

– Én csak… 

– Maga nem dada, ugyebár. Nincs tapasztalata gyerekek-

kel. Mindjárt gondoltam. Maga itt marad, és rendet csinál a 

vacsora előtt. Tegye magát hasznossá. 

Lady Gainsborough-nak vitathatatlanul igaza volt. Habár 

feltehetően kevesebbet értett a csecsemők gondozásához az 

átlagos kisiskolásnál, két saját gyermeket nevelt fel. 

– Egy perc és lehozom a tálcát – mondta Zoe szilárdan, 

és az járt a fejében, hogy a cselédsorsnak is kell hogy legyenek 

előnyei. 

A férfiak kivonultak a kertbe, hogy Rupert szivarját szív-

ják. Ahogy távoztak, Zoe elcsípte Lord Gainsborough szavait: 

– Az angol ember háza nem a vára többé, ha nem dohá-

nyozhat odabent. Nőuralom van nálad, Rupes fiam. 

– Ahogy nálatok is, apa – hallotta Zoe Rupert válaszát, és 

elmosolyodott. 

Zoe rekordsebességgel tett rendet a konyhában, és megte-

rítette az asztalt, aztán rohant is fel Fenella szobájába, remélve, 



 

hogy még nem folyik vér. Ahogy nyitotta az ajtót, Lady 

Gainsborough kis híján felöklelte. 

– Össze kell szedned magad, kedvesem. A sírás itt nem 

segít! – nyilatkoztatta ki, ahogy elviharzott Zoe mellett, és le-

vonult a lépcsőn. 

Zoe arra lépett be a szobába, hogy az egyik nőnek a 

könnyektől, a másiknak a dühtől csillog a szeme. 

– Beszéld rá Rupertet, hogy távolítsa el őket innen! –

 mondta Hermione. – Nem bírom ki egy fedél alatt ezzel a spi-

nével! 

– Én se, anya! De Rupertnek se könnyű. Valahogy ki kell 

jönnünk egymással. Jaj, Glory! Téged meg tisztába kellene 

tenni. 

Hermione elvette tőle a babát, és megtapogatta a pelenká-

ját. 

– Tényleg nedves egy kicsit 

– Majd adogatom a dolgokat – mondta Zoe, amennyiben 

valaki esetleg azt hinné, hogy ő tudja, hogyan kell egy gyereket 

tisztába tenni. 

Mire az ágyat beborította a pelenkázó alátét, többméter-

nyi vatta, egy lavór langyos víz, meg egy törülköző, addigra 

Fenella könnyei is felszáradtak. Mind Hermionét figyelték, 

ahogy kicsomagolja a vörös lábacskájával rúgkapáló, karját 

billegető Gloryt. 

– Imádni való – mondta Zoe, amikor Fenella letisztogatta 

a kicsit. – Egyszerűen imádni való. 

– Ugye, hogy az? – mondta Hermione a pelenkázás vé-

gén, és felvette Gloryt. – És az a nő még azt mondja, hogy ne 

babusgassunk. – Megpuszilta az unokáját. 



 

– Micsoda? Tényleg ezt mondta? – Zoe ráeszmélt, hogy 

Hermione még nála is jobban utálja Lady Gainsborough-t. 

– Nem mondta ki, de adott Fennynek egy könyvet. – A 

szabad kezével felvette és Zoenak nyújtotta a kötetet. 

Zoe fogta, és az ablakhoz ment vele, hogy belelapozzon. 

Először is, régi könyv volt. Zoe valami újra és frissre számított, 

de ez a kötet már évek óta hányódott valami polcon. Egy gyors 

pillantás a címoldalra, és máris meggyőződött róla, hogy a má-

sodik világháború előtt adták ki. Még Lady Gainsborough sem 

várhatja el, hogy a menye egy efféle elavult régiségre támasz-

kodjon. 

– Ugye nem akarod elolvasni? – kérdezte Fenellától. 

– Én is ezt mondtam neki! – közölte Hermione. 

– Nem fogom követni, ami benne áll – bizonygatta Fen –, 

de azt hiszem, azért nem árt, ha átfutom. 

– Ide hallgass, drágám, még ha ez a könyv nem mondana 

ellent mindennek, amit a kisbabákról tudok, akkor is idejét-

múlt! Nem is értem, miért adta oda neked. 

– Megorrolt rám, mert visszautasítottam az ajánlatát, 

hogy fizeti nekem a nörszöt – magyarázta Fenella, és szinte 

kitépte a kicsinyét az anyja kezéből, hogy most a másik mellét 

kínálja oda neki. 

– Az viszont egy emberi lény legalább egy fokkal jobb 

lett volna ennél a rémes könyvnél – mondta Hermione. 

– Alig hiszem. Rupert nővére, aki gyereknevelési kérdé-

sekben Dzsingisz kannál is hajthatatlanabb – pofozkodik, va-

csora nélkül küldi őket ágyba, meg ilyenek –, még ő is durvá-

nak találta a nörszöt, akit az anyósom fizet. 

– Jesszusom – mormogta Zoe az ablaknál, lebilincselve a 

parányi ruhaneműk valóságos arzenálból. 



 

– A könyvet félre tudom tenni! – mondta Fenella. – Egy 

nővel nehezebb dolgom lett volna. 

– Az is nagyszerű, hogy Glory nyári baba – mondta Zoe, 

még mindig a könyv hatása alatt így nem kell félned, hogy 

megfázik, ha kitolod a babakocsidban levegőzni. 

– Most meg azzal nyaggat, hogy meg kell keresztelni a 

kicsit, mert ha így hal meg, pokolra jut – siránkozott Fenella. 

– De nem fog meghalni, és nem kerül pokolra – mondta 

Hermione mogorván, bár nem a lányára volt mérges. – Ha nem 

akarod most megkereszteltetni, szólj nyugodtan. 

– Pillanatnyilag ki se merem nyitni a számat – mondta 

Fenella szipogva. – Folyton sírok, lehetetlen vagyok. 

– Akkor majd én nemet mondok helyetted – mondta 

Hermione. – Úgyis érik nekem egy veszekedés azzal a nővel! 

– Ne, mama! – Ez nem segítene. – Nem bírom a vesze-

kedést. Ha ők most akarjak azt a keresztelőt, ám legyen. De 

csak akkor, ha Sarah és Hugó át tud jönni, hogy ne nekem kell-

jen megszervezni. 

– Neked egy lépest sem kell tenned, drágám, majd én in-

tézkedem. 

– Segítek! – vetette közbe Zoe. Az intézkedés hazai pálya 

volt a számára. – De a lelkésszel Rupertnek kellene egyeztet-

nie. Rendes ember? 

– Elragadó! – mondta Fenella egyszerre kivirulva. –

 Ráadásul nő! És ez pompás, mert Rupert szülei fel lesznek 

háborodva. Ellenzik a nők pappá szentelését. Rémesen bigot-

tak. 

– Azt hittem, nem akarsz konfliktust – mondta Hermione 

zavartan. 



 

– Hát, akarok is, meg nem is. Nem akarok békétlenséget 

köztetek, de nem bánnám, ha megsértődnének valamin és tá-

voznának, amennyiben Rupertnek nem kell utána heteken ke-

resztül engesztelnie őket. 

Hermione sóhajtott. 

– Jó. Akkor Glory viselje nyugodtan Gainsborough- ék 

ronda keresztelőruháját a mi szép kis ruhácskánk helyett. 

– Tényleg ronda? Én még nem láttam, és egyáltalán, 

hogy lehet ronda egy babaruha? – kérdezte Fenella. 

– Nem lehet másmilyen. Senkinek nincs ízlése abban a 

családban – mondta Hermione. 

– Kivéve Rupertet – mondta Zoe. 

– Nos, az igazat megvallva – Hermionénak szemlátomást 

nehezére esett az igazat megvallania –, a régi keresztelőruhák 

általában elég picikék, úgyhogy akár azt akarod, hogy Glory a 

Gainsborough-ékét viselje, akár azt, hogy a miénket, jobb lesz 

sietni. 

Fenella a vacsorához már felkelt. Rupert oly gyengéden 

vitte le kicsi lányát a földszintre, amilyen gyengédségre Zoe 

még nem látott példát. Zoe fél kezében a mózeskosárhoz való 

állványt vitte, a másikban a mózeskosarat. Fenellának csak egy 

párnát engedtek vinni, amire majd leül. 

– Bölcs dolog ez? – támadta le az anyósa, amint Fenella 

megjelent. – Ez is felvihette volna neked az ételt – kezével Zoe 

felé intett. 

– Emberek között szeretnék lenni – mondta Fenella. –

 Zoe pedig így is épp eleget ugrál nekem. 



 

– Ha te mondod, drágám – mondta Lady Gainsborough 

néma „ne engem vádolj, ha mégis rossz vége lesz” kifejezéssel 

az arcán. 

– Fenella, kedvesem – mondta az apósa. – Igyál egy po-

hár vöröset. Vért csinál. 

– Úgy van, igyál egy kis vörösbort! – biztatta Fenellát az 

apja is. 

– Nem tudom, szabad-e – húzódozott Fenella. 

– Miért ne lenne szabad? – akarta tudni az apósa, aki 

nyilván úgy vélte, hogy az absztinencia az elmebaj legbizto-

sabb jele. 

– Mert szoptat – mondta a felesége, szinte köpve a szót. 

– Ugyan, drágám, egyetlen pohár még nem fog megártani 

– mondta Rupert. 

Amikor mindenkinek tele volt a pohara, és Rupert újfent 

az AGA-t őrizte (a húsos pitét már előzőleg kivették), Lady 

Gainsborough megkocogtatott egy poharat a villájával, hogy 

csendet kérjen. 

– Minek ez? Hisz magunk közt vagyunk – súgta oda 

Hermione Zoenak. 

– Parancsol? – Lady Gainsborough meghallotta a sus-

morgást. – Meg kell hoznunk néhány döntést. 

Zoe felállt, hogy segítsen Rupertnek. Nem szívesen állt 

volna oda valamelyik oldalra. 

– Valójában itt csak Fennek és Rupertnek van dönteniva-

lója – mondta Hermione, miközben egy sótartóval játszott, azt 

sugallva, hogy szükség esetén gyorsan és pontosan el fogja 

hajítani. 

– Engedje meg, hogy én más véleményre helyezkedjem –

 mondta egy olyan nő, aki soha nem kért engedélyt. 



 

– Ez a család döntése. 

– Micsoda? – kérdezte Rupert szívélyesen, vidám tudat-

lanságban a rejtett áramlásokat illetően. 

– Hogy melyik keresztelőruhát használjuk – csattant fel 

Lady Gainsborough. – Mivel a kicsi is Gainsborough, fontos, 

hogy a családi keresztelőruhát viselje. 

– Nem értek egyet – mondta Hermione, holott korábban 

már belátta, hogy ez lesz a legjobb megoldás. – A mi ruhács-

kánk sokkal szebb. 

– De valószínűleg kicsi – mondta Lady Gainsborough. –

 Fenella gyereke – nyilván nem bírta rávenni magát, hogy ki-

mondja a nevét – elég nagyocska. 

– Arra szól a célzás, hogy kövér a gyerekem? – kérdezte 

Fenella megbántottan. 

– Három kiló negyven dekával hogy lenne kövér, édes? –

 mondta Rupert. – Ez teljesen egészséges súly. 

– Tehetek egy javaslatot? – kérdezte Lord Gainsborough 

nagy hangon, hogy biztosan mindenki meghallja. – Halasszuk 

ezt a problémát holnapra, hogy melyik keresztelőruhát viselje a 

gyerek. Végtére is csak lány. 

Szerencsére Rupert és Zoe ezt a kritikus pillanatot vá-

lasztotta ki, hogy letegyék az étellel megrakott tányérokat a 

szószólók elé, így elejét vették a háborúnak. 



 

Huszadik fejezet 

Mindenki megelégedésére a lelkész belement, hogy kö-

vetkező vasárnap, a reggeli mise alatt tartsák a keresztelőt. 

Fenella és Rupert boldogok és végtelenül hálásak voltak Sarah-

nak és Hugonak, a leendő keresztszülőknek szabad volt a hét-

végéje. 

Zoe felvetette Fenellának, hogy hazamegy, hisz rá már itt 

nincs szükség, ráadásul nem családtag, és csak útban van. Arról 

nem tett említést, hogy gyakorolnia kell a verseny utolsó nagy 

feladatára. 

– Istenem, milyen önző is vagyok! Eszembe se jutott, 

hogy esetleg haza akarsz menni. Hát persze! Gyakorolnod kell! 

Menj csak nyugodtan. Mi megleszünk valahogy. –

 Összeráncolta kissé a homlokát. – Itt nem tudnál gyakorolna 

ugye? Nem, persze hogy nem. Felejtsd el, hogy megkérdeztem. 

Fenella kínlódása megnevettette Zoet. 

– Jaj, Fen! Igazából nem is akarok hazamenni. Itt is gya-

korolhatok, ha nem bánjátok, hogy meg kell ennetek, amit fő-

zök. Nagyszerűen érzem magam nálatok. – Már kikeresett né-

hány receptet a laptopján, amikor épp nem Somerbyben se-

rénykedett, csak az ételek kipróbálása volt hátra, de magától 

nem merte volna kísérleti nyulaknak használni a családot –

 nem mintha eddig lett volna erre bármennyi ideje. Mindeneset-

re nem halogathatja tovább; amióta ígéretet tett Gideonnak, 

azóta még súlyosabban nehezedett rá a kötelezettség terhe. 

Mivel Gideon kutyafuttában távozott, nem is tudtak tele-

fonszámot cserélni, Somerby maradt az egyetlen hely, ahol a 

férfi kapcsolatba tudott vele lépni. Zoe rettenetesen csalódott 



 

volt, hogy ez mégsem történt meg – Gideon még Rupertet se 

hívta fel, hogy a babáról érdeklődjön. Zoe sóvárgott a férfi 

után. Eléggé magányos volt egyedül a tehénistállóban, nem 

mintha hiányzott volna neki Cher személye. De a lány legalább 

elterelte a gondolatait. 

– Tényleg kellek? – kérdezte. 

– Hogy kellesz-e? De még mennyire! Miután kiürítetted 

azt a szekrényt a babaruháknak, még Rupert anyja is azt mond-

ta, hogy nem vagy teljesen haszontalan. Ami az ő nyelvén azt 

jelenti, hogy felbecsülhetetlen értékkel bírsz. S míg ő hasznos-

nak ítél téged, mi többiek úgyszólván rád vagyunk utalva. De 

bárhogy legyen is, nem szabad veszélyeztetned a győzelmi 

esélyeidet azzal, hogy nem marad időd gyakorolni. 

– Arra is szorítok majd időt – mondta Zoe megkönnyeb-

bülve és örömmel. Itt, ahol utoljára együtt voltak, közelebb 

érezte magát Gideonhoz. Addig fog maradni, ameddig csak 

szükség van rá. 

– Kellene egy keresztelői torta ebéd utánra. 

– Ebéd is lesz? 

– Gloryt a reggeli misén keresztelik meg, utána mindnyá-

jan visszajövünk ide ebédelni. Kis szerencsével felállíthatunk 

pár hosszú asztalt a fák alatt, és eljátsszuk, hogy Franciaor-

szágban vagyunk. 

– Ez pompásan hangzik! 

– Hát igen. Rupes lazacot és a kedvenc oldalasát készíti. 

Lesz saláta, kenyér, sajt, többféle sonka. Desszertnek gyümölcs 

meg a torta. – Bizakodón mosolygott Zoera. – Tudom, hogy 

pimaszság megkérdezni, de milyen tortát szeretnél készíteni? 

Van valami, amit szívesen gyakorolnál? Azt már tudjuk, hogy 



 

muffinsütésben verhetetlen vagy, gondolom, hogy most inkább 

valami mást csinálnál. 

– Igen. Azt hiszem, valamilyen cukrász süteménnyel kel-

lene próbálkoznom… 

Fenella gondolkozott egy kicsit. 

– Mindig is szerettem volna egy olyan 

profitteroltornyot… 

– A croquembouche-ra gondolsz? – Zoe szeme tágra me-

redt. – Azt még sose csináltam. 

– Nem ragaszkodom hozzá! Bármit készítesz, az ugyan-

olyan jó lesz. 

– Nem! Ha croquembouche-t szeretnél, akkor az lesz. 

Szép feladat, bár időigényes, ha netán másutt is szükséged lesz 

rám. 

– Nem lesz. Így is épp eleget tettél már értem. –

 Megfogta Zoe kezét. – Ki se tudom fejezni, mennyire hálás 

vagyok. Fantasztikus vagy. Anyám is be fog segíteni, és így 

nagyon egyszerű lesz az egész, én mégis szeretném azt a tortát. 

Szinte magam előtt látom. Gyönyörű lesz. 

– Akkor hát, munkára fel! 

Zoe kiszámolta, hogy legalább száz profitrerolgolyócskát 

kell készítenie, és miután egyeztetett Fenellával, úgy döntött. 

hogy ízesített krémmel tölti meg őket, és karamellel tapasztja 

össze. A díszítéshez rózsaszín virágokat vagy rózsaszirmokat 

használ majd. Lehet, hogy pont egy ilyen látványos desszert az, 

amire a fináléban szüksége lesz. Gideonra gondolt. Aki örülne, 

hogy Zoe végre-valahára nekiveselkedett. 



 

Golyókat formált az égetett tésztából, amikor felszaba-

dult a konyha. Fenellával ameddig csak lehet, titokban akarták 

tartani a dolgot, bár Hermione igen hamar felfedezte, hogy ez a 

keresztelő mintha túltengene profitterolban. 

– Amikor épp nem krumplit hámozol, hogy enni adj 

azoknak a bélpoklosoknak… – szünetet tartott, hogy Zoe bizto-

san értse, kikre céloz – ...akkor futószalagon gyártod a 

profitterolt. Mi folyik itt? 

Zoe nevetett. 

– Nem titok, bár a maximális hatás elérése miatt Fennel 

szerettük volna, ha az marad: profitteroltornyot csinálunk. 

– Vagyis te csinálod, egyedül. Te egy kincs vagy. Fen, 

szegény drágám mást se csinál, csak szoptat! Az a kicsi lány 

egyfolytában eszik! 

– Hadd egyen. Fen boldognak látszik. Valahányszor fel-

viszek neki egy kis harapnivalót, Gloryval összebújva olvas –

 mondta Zoe. 

– Hát igen, és természetesen a hogyishívják szerint ez 

őrültség, hisz csak négyóránként szabadna megetetni Gloryt. 

Nekem nem volt még olyan gyerekem, amelyik kibírt volna 

négy órát a szoptatások között. 

– Lényeg, hogy Glorynál bevált – mondta Zoe, aki kezdte 

kisbabaszakértőnek érezni magát. Etetés, tisztába tétel, fürde-

tés, nagyjából ennyi a tudomány. 

Bár mindenki kitartott amellett, hogy nagyon egyszerű 

lesz az egész, Zoe már ismerte őket annyira, hogy tudja, az 

„egyszerű” többnyire „hihetetlenül alaposan kigondoltat és 

megtervezettet” jelent. Ekképpen mindenki serényen rendelte 

és hordta haza a nyersanyagokat. Zoe elment vagy öt liter tej-

színért Susan és Rob tejgazdaságába, majd házi készítésű sza-



 

lámit vásárolt Nagy dínomdánom lesz. Ugyan tudta, hogy senki 

nem akarja őt tesztelni, és ha a látvány úgyahogy elfogadható, 

senki nem bánja majd, ha a croquembouche nem pontosan úgy 

néz ki, mint egy francia pékség kirakatában, mégis büszkeség 

töltötte el. Azt is nemegyszer tudatosítania kellett magában, 

hogy a versenyben győzelemre törekszik, nem csupán jól érzi 

magát a barátai társaságában, bármilyen csábító volt is erre 

gondolnia. 

Zoe éppen a profitteroljait rendezgette, miután az utolsó 

adagot is kivette a sütőből, Hermione tündértortát csinált, 

Fenella pedig a szófán ejtőzött a mózeskosárban alvó Glory 

mellett, amikor Rupert anyja belépett a konyhába. 

– Mi folyik itt? – szegezte nekik a kérdést, amitől Zoe éj-

szakai habzsoláson kapott diáklánynak érezte magát 

– Nem kell ez a sok izé! Mi a fenének csinált ilyen sokat? 

– Ebből lesz a keresztelői torta – mondta Zoe magabizto-

sabban, mint ahogy érezte magát. 

– Hogyhogy? Nincs meg az esküvői tortátok teteje? 

Rupert anyja Fenellára irányozta a dühét. 

Fenella zavartnak tűnt. 

– Nem is tudom. 

– Ó! – így Hermione – Azt hiszem, nálam van. Odahaza 

a fagyasztóban. 

– De hisz a hagyomány szerint az a keresztelői torta. 

Ezúttal Lady Gainsborough-n volt az értetlenség sora.–

 Ezt mindenkinek tudnia illenék. – Sorjában végignézett rajtuk, 

csak Zoet hagyta ki, akitől, cseled levén nem várható el, hogy 

bármit is tudjon.  

Zoe letette a kezéből az arany kört, amelyre a kreációját 

alapozta, és azon tűnődött, ne várja-e meg, amíg egyedül lesz. 



 

Így is elég faramuci elkészíteni a tornyot, de a lehetetlennel 

határos, ha közben a harmadik világháború dúl körülötte. Más-

részt viszont jó gyakorlás lenne nyomás alatt dolgozni. 

– Hihetetlen, hogy még ezt se tudjátok – hajtogatta Lady 

Gainsborough. 

– Lehet, hogy én tudtam, csak éppen mikor idejöttünk, 

nem számítottunk rá, hogy mindjárt belerángatnak minket egy 

keresztelőbe, úgyhogy nem hoztuk magunkkal a tortát! –

 mondta Hermione az igaza tudtában. – Ha nem sietnének 

úgy… 

– Felkészülten kellett volna érkeznie! Én felkészülten ér-

keztem, hisz elhoztam a keresztelői ruhát! 

– Adtam volna fel postán? – vágott vissza Hermione. 

– Az esküvői tortát majd felhasználjuk legközelebb –

 mondta Fenella diplomatikusan, jóllehet összeszorított foggal. 

– Magától értetődik. És másodjára talán már fiút szülsz –

 mondta Lady Gainsborough, és eltávozott, legbelül magában 

egyértelműen kételkedve Fenella ebbéli képességében. 

Zoe megtöltötte a golyócskákat. Méret szerint rendezte el 

őket, és már megcsinálta a karamellt, amivel majd összeta-

pasztja őket. A következő fázis volt az, ami aggasztotta. Nagy 

hasznát vette a YouTube-nak, és sok időt töltött a világhálón. 

Ám egymástól eltérő tanácsokat talált. Némelyik oldalon mé-

regdrága acélállványokat használtak, mások a fogpiszkálóra és 

a polisztirénre esküdtek. De akadt egy olyan oldal is, ahol ke-

vésbé nagystílűén mindenfajta támaszték nélkül építették fel a 

tornyot. Ám a legégetőbb probléma az volt, hogy emberekkel 

körülvéve kénytelen dolgozni, akik közül, egyesek mást akar-



 

nak főzni. Jóllehet a verseny alatt óriási nyomás fog majd rá-

nehezedni, ott legalább nem lesz helyszűkében. Problémájával 

Ruperthez fordult. 

– Semmi gond – mondta Rupert fesztelenül. – Van egy 

terem a kápolna mellett. Amolyan váróteremnek építettük. ki-

nevezhetjük a te saját croquembouche-szobádnak. Ezzel is bő-

vítve szolgáltatásaink körét. 

Szombat este Zoe hozzálátott a mestermű felépítéséhez. 

Sarah-nak és Hugonak másnap reggel kilenckor kellett megér-

kezniük, időben a tizenegy órakor kezdődő szertartás előtt. Már 

mindenki kiválasztotta az öltözékét, és Fenella kölcsönadott 

Zoenak egy csinos kis ruhát, mely ugyan egy kicsit hosszú volt 

Zoenak, de illett az alkalomhoz. 

A karamell tökéletes állagúra sikeredett. Zoe megtöltötte 

a száznál is több profitterolt vanília- és brandyízesítésű krém-

mel, és az arany kört használta alapnak a toronyhoz. Most vagy 

soha. Már nem hátrálhat meg. 

Egymás után három golyót is belemártott a karamell be, 

elhelyezte őket a körön, és nem történt semmi rossz. Éledező 

önbizalommal éppen a negyediket vette a kezébe, amikor 

Fenella belépett. Sírt. 

– Nem fogod elhinni, mit művelt az anyám! 

Zoe, Hermione nagy rajongója elcsodálkozott. 

– Mit művelt? 

Kimosta Gairsborough-ék keresztelőruháját! 

– Ajjaj! 

– Flavia megtiltotta neki, ugyanis olyan kényes az anyag, 

hogy nem szabad kimosni, anyám mégis meg tette! 



 

– Szétmállott? – Ezt a malőrt! Érthető, hogy Fenella sír. 

– Nem, dehogy! Legalábbis nem hiszem. De most egész 

más a színe! 

– Csak azt ne mondd, hogy anyád összemosta egy piros 

zoknival, amitől rózsaszín lett! 

Akármilyen vigasztalan volt, Fenella elnevette magát. 

– Szerencsére kézzel mosta ki, nagyon finoman, baba-

samponnal. 

– Hát akkor mi a baj? 

Ekkor Hermione jelent meg magabiztosan, látszott rajta, 

hogy eszében sincs bocsánatot kérni. 

– Nincs baj! A ruha teljesen rendben van. 

– De mama! Flavia megmondta, hogy nem szabad mosni, 

és te kimostad! 

– Nem hagyhattam, hogy piszkos ruhában kereszteljék az 

unokámat! 

Fenella a hajába túrva jajveszékelt. 

– Értem én, csakhogy ő rá fog erre jönni, és akkor leszedi 

a fejem! 

– Nem szedi le. Illetve talán mégis, de a ruha legalább 

tiszta. Komolyan mondom, bűzlött. Te se örültél volna, ha 

Glory úgy viseli. Viszont kimosva egész csinos az a ruhácska. 

– Talán nem is jön rá, hogy kimostátok – vetette fel Zoe, 

aki szerette volna, ha békén hagyják, hogy a kreációjával fog-

lalkozhasson. 

– Képtelenség nem észrevenni, hogy már nem 

piszkossárga – mondta Fenella. – Baromira ordít a különbség! 

– Hogy beszélsz, drágám? – intette Hermione. 



 

– Könnyű neked, mama. Nem neked kell szembenézned 

Flaviával! – Fenella lenézett az asztalra, és döbbenten eltátotta 

a száját. – Rátenyereltem egy profitterolra. Megegyem? 

– Légy szíves – mondta Zoe. – Most pedig, ha nem ha-

ragszotok, szeretnék egyedül dolgozni ezen. 

Fenella a profitterolt majszolva kivezette az anyját, és to-

vább folytatták a vitatkozást. 

Zoe visszatért a croquembouche-hoz. 

Nagyon korán kelt vasárnap, és útban a ház felé lelkesül-

ten konstatálta, hogy olyanfajta köd üli meg a vidékét, ami szép 

időt sejtet. Az egyik énje úgy érezte, akár le is tudna telepedni 

itt, de csakis Gideonnal együtt. Megvalósulhat Fenella álma, 

hogy hosszú asztaloknál üljön a társaság a fák árnyékában. 

Esőnapi verzió, vagyis hogy sátorban rendezzék meg az ebédet, 

tulajdonképpen nem is volt, mivel senki nem vette magának a 

fáradságot, hogy felállítsa a sátrat. 

Zoe elővett egy ollót a konyhakredencből, és körbe járta 

a kertet halvány rózsaszín rózsákat keresve. Amint minden 

együtt van a díszítéshez, Rupertnek fog segédkezni az asztalok, 

székek elrendezésében. 

Meglelte a tökéletes rózsát. Az anyja a fajtáját is meg-

mondta volna, Zoenak viszont annyi is elegendő volt, hogy a 

virág illatos, szirmai halvány rózsaszínűek, és ki van nyílva. 

Azt tervezte, hogy közvetlenül a felszolgálás előtt kara-

mellszálakkal fonja körbe a tortat, hogy sziporkázzon és tün-

dököljön a napsütésben. Meseszép lesz! 

A tea utáni vágy becsábította Zoet a konyhába, ahol a 

Gloryt pesztráló Fenellára bukkant. 



 

– Megfoghatom? – kérdezte Zoe. 

Fenella átadta neki a kicsit. 

– Persze. Addig főzök egy teát. Fogadok, hogy azért jöt-

tél. 

– Innék egy csészével, mielőtt a többiek lejönnek regge-

lizni. – Zoe Glory hátát simogatta, jóleső érzés volt, ahogy a 

kicsi selymes feje a nyakának dől. Gloryn csak egy kising meg 

a pelenka volt, de így is bájos volt. – Nem kell ide csiricsáré 

ruhácska, a nélkül is gyönyörűek vagyunk. 

– Egyetértek, de ez olyan, mint egy esküvő. Elvárás a 

szép ruha. – Fenella odanyújtotta a bögrét Zoenak. – Ülj le és 

idd meg, mielőtt kezdődik a bolondokháza. 

Glory nagyot ásított, és Zoe azon kapta magát, hogy ő is. 

– Korán keltem – magyarázta. 

Fenella bólintott. 

– Mi is, de már megszoktam. Teaidőre hulla leszek. –

 Megtapogatta előbb az egyik, majd a másik mellét. – Ha ide-

adod őt, megetetem. Ha most szopik, akkor tízig nyugton lesz, 

és kibírja a szertartást. – Kigombolta a blúzát. – Ódzkodom 

tőle, hogy a templomban szoptassak. 

– Biztos nem ez volna az első eset, és nem hiszem, hogy 

lesújtana rád az ég – mondta Zoe, és úgy döntött, pirítóst is 

eszik. Rámutatott a cipóra és a kenyérvágó késre, hátha Fenella 

is kér. 

– Igen, kérek, és tudom, hogy nem lehet panaszom a lel-

készre, de gondolj csak az anyósomékra! Ők bele fognak pusz-

tulni. 

– Üsse kő! Egyszersmind a temetést is lezavarhatjuk, ha 

úgyis miénk a templom. 

Fenella kuncogott. 



 

– Kicsit kaotikus lesz, amikor visszajövünk a templom-

ból. Rupert itallal kínálja majd a vendégeket, de nekünk akkor 

kell majd mindent kikapkodnunk a hűtőből. 

– Majd én megcsinálom, míg ti a templomban vagytok. –

 Zoe megkent egy szelet pirítóst vajjal. – Mit kérsz rá? 

– Marmite-ot – mondta Fenella. – De te is jössz a temp-

lomba. 

– Tudom, hogy meghívtál, és borzasztóan kedves tőled, 

hogy gondoltál rám... 

– Pedig csupán „cseléd” vagy – szúrta közbe Fenella mo-

solyogva. 

– De inkább itt maradnék rendezkedni. A 

croquembouche-t az utolsó pillanatban kell bevonnom a kara-

mellel. – Nagyot harapott a pirítósába – Sokkal könnyebb lesz 

az életed, ha terülj-terülj asztalkám fogadja a vendégeket. 

– Kaphatnék meg egy szeletet? Egyfolytában éhes va-

gyok – mondta Fenella. – és bar egyetértek, hogy könnyebb 

lenne, ha minden készen várna bennünket, muszáj neked is 

jelen lenned a templomban. 

– Miért? – Zoe egy második szelet pirítóst nyújtott felé. 

– Mert… hát, előbb is szólhattam volna róla, Rupert meg 

én azt szeretnénk, ha te lennél Glory keresztanyja. 

– Na és Sarah? 

– Lányoknak kettő jár. Olyan nagy segítség voltál Glory 

születésénél, és azóta is a támaszunk vagy, egyszerűen így a 

helyes. 

Zoet könnyek fojtogattak. 

– De Fen, nem inkább olyasvalakit kellene választanod, 

akit évek óta ismersz? 



 

– Olyat kell választani, akire az ember nyugodt szívvel 

rábízná a gyerekét. 

Zoe mélységesen megindult. Forró könnyek buggyantak 

ki a szeméből, hiába próbálta visszatartani őket. Aztán zseb-

kendőt vett elő, és kifújta az orrát. 

– Nem is tudom, mit mondjak! 

– Egy igen is megteszi – mondta Fenella. – És esetleg ké-

szíthetnél nekem még egy bögre teát. Hogy igyunk rá egyet. 

Ha ez film volna, gondolta Zoe, ahogy együtt haladt a ke-

resztelői menettel a templomba, a végén Gideon megjelenne, 

megpillantaná Gloryt a karjában, és rádöbbenne, hogy Zoe 

számára az igazi. Ha pedig más lenne az időzítés, és a férfinak 

nem volna tudomása Gloryról, előbb zavart örömöt, aztán némi 

csalódottságot érezne attól, hogy Glory nem a kettejüké. A fil-

mek néha szebbek a valóságnál, szögezte le magában Zoe bá-

natosan, száműzve Gideont a gondolataiból. Igazából majd 

mindig azok. 

Csakhogy ha valakit erőnek erejével száműzni akarunk a 

gondolatainkból, ahhoz előbb rengeteget kell gondolnunk rá. 

Szerencsére amint Sarah és Hugo megérkezett, és Fenella apja 

nekiállt megtervezni, hogy ki kivel utazzon, Zoe azon kapta 

magát, hogy valóban elterelődtek a gondolatai, és meggyőzte 

magát, hogy egyszerűbb, ha a saját kocsijával megy a templo-

mig. 

Zoe elragadónak találta a szertartást. Rupert szülei majd-

nem kővé váltak a gondolatra, hogy vadidegen emberekkel kell 

érintkezniük a békekézfogás során, ami ebben a templomban 

úgy zajlott, hogy az emberek körbejártak, mindenki mindenki-



 

vel kezet fogott, s ráadásnak még össze is csókolták egymást. 

A szülők olyan képet vágtak, mintha minden egyes kézfogás a 

halálukat jelenthetné. 

A keresztelés is szép volt. Mindenkinek jutott benne sze-

rep, és lassan, de biztosan Rupert szülei is kénytelenek voltak 

lerázni a merevségüket, és teljesen részt venni az események-

ben. 

Zoe egyetlen pillanatra egészen meghatódott. Nem volt 

benne biztos, hogy a hirtelen jött keresztanyaság okán-e (habár 

Lord és Lady Gainsborough páni rémülete miatt eleve megér-

te), vagy azért, mert a Gideon iránti érzelmei mindent kiszínez-

tek. Akaratlanul is irigyelte Fenellát a férjéért, aki imádta őt, 

meg a létező legédesebb kisbabáért. Zoe szemében még az 

anyósék sem tudtak csökkenteni Fenella szerencsés mivoltát. 

De mert mindenki könnyezett, Zoe bátran megtörölhette 

a szemét a lelkésztől kapott zsebkendővel (aki maga is rászo-

rult egyre), és úgy tehetett, mintha csak a születés csodája fa-

kasztaná könnyekre. A gyermeküket óvón karjukban dajkáló 

Fenella és Rupert látványa a legridegebb szívet is meglágyítot-

ta volna, és Zoe kiszúrta, hogy még Lady Gainsborough is 

diszkréten a szemére nyomkodja monogrammal ellátott, csip-

keszegélyű keszkenőjét. 

A várakozásnak, megfelelően óriási fejetlenség kereke-

dett, amikor visszaértek a házhoz. A segíteni akarók csak láb 

alatt voltak, azok pedig, akik tudták, merre keressék az étele-

ket, megfeledkeztek a köretekről, és elmulasztották lehántani a 

tálakról a folpackot. Glory két nagyapja italt keresve csörtetett, 



 

Rupert anyja eltorlaszolta a hűtőszekrényektől a megterítendő 

asztalhoz vezető utat. 

Fenella az asztalfőn ült Gloryval, egymásba feledkeztek, 

éppen etetés volt. 

Aztán egyszerre minden helyrebillent. Tálak sorakoztak 

végig az asztal közepén, meg-megszakítva üvegekkel. Tányé-

rok és székek, mindenből amennyi kell, és mindenkinek tele 

volt a pohara. Több tószt is elhangzott, majdnem mindenki 

mondott egyet. Végezetül Fenella így szólt: 

– Jaj, együnk már, mert mindjárt éhen halok! 

Zoe még a desszert előtt felállt az asztaltól, a többiekre 

hagyva az asztal leszedését, s hogy új terítéket tegyenek fel. 

Addig elvonult a számára kijelölt croquembouche-terembe, 

hogy feldíszítse mesterművét. Először felmelegítette a kara-

mellt az egyszerű kis elektromos főzőlapon, amit Rupert hozott 

neki. Amikor a karamell kellőképpen felhevült, hajszál vékony 

körökben rátekerte a profitteroltoronyra, mely ettől olyan lett, 

mint egy aranykúp vagy üstökös. Tulajdonképpen olyannyira 

üstökösszerű lett, hogy Zoe sebtében készített a karamellből 

egy csillagot. Felragasztotta, és elégedetten sóhajtott. Aztán 

visszament az ünneplőkhöz. 

Éppen leült volna, hogy szusszanjon egyet, amikor 

Fenella azt mondta: 

– Jöhet a torta, ha kész van. 

– Máris hozom. Csinálnátok helyet az asztalon? 

A körülmények eszményiek voltak: szép ruhába öltözött 

emberek ülnek hosszú asztalnál a fák alatt, és éppen csak egy 

csöppet ettek-ittak többet a kelleténél. Rupert helyet csinált a 

tortának, amit Sarah segített Zoenak kivinni. 



 

– Ez káprázatos! – ámuldozott Sarah. – Muszáj lesz be-

vennem az esküvőitorta-kínálatba, hogy ajánlhassam mind-

azoknak, akik csupa csoki helyett valami különlegesre vágy-

nak. 

– Csokoládéval is be lehet vonni, de szerintem karamellel 

csinosabban néz ki. 

– Es az arany valahogy illik is Gloryhoz – mondta Sarah. 

Megérkeztek az asztalhoz, és letették a tortat. 

– A mindenit! – így Fenella. – Ez csodaszép, nem is hit-

tem. hogy ilyen gyönyörű lesz. Zseni vagy, Zoe! 

– Tényleg nem semmi – mondta Rupert olyan mosollyal, 

hogy Zoe sugárzott a büszkeségtől. 

– Ez csakugyan tetszetős – mondta Lady Gainsborough –

, az esküvői tortat meg majd megesszük akkor, ha fiú születik. 

– Addig azonban be kell érnünk a croquembouche- sal –

 mondta Fenella. – Hogy kell ezt felvágni? 

Miután mindenki más is kigyönyörködte magát Zoe re-

mekművében, és sajnálkozásukat fejezték ki, hogy bele kell 

vágni (noha égtek a vágytól, hogy megízlelhessék), Hugo ké-

szített néhány fényképét. A keresztelő alatt is bőszen csattog-

tatta a masináját, és már beígért Zoenak néhány fotót – köztük 

egy bűbájos képet róla és Gloryról. Zoe csupán azt fájlalta, 

hogy Gideon nincs ott. Talán majd egyszer elküldi a képet a 

férfinak – vagy mégsem; hátha csak elriasztaná magától. 

Végül Rupert bátorkodott megcselekedni, amit kell, és 

felülről bontották meg a tornyot, a karamellcsillagot félretéve. 

Mennyei íze volt. A golyócskák összeroppantak, és elolvadtak 

a szájban, kibuggyantva ízesített tölteléküket. Óriási sikerük 

volt. 



 

– Nem utolsó szakácsnő ez a lány – csípte el Zoe Lady 

Gainsborough-nak egy másik vendéghez intézett szavait. –

 Habár a keresztanyasággal kissé túlzásba vitték a hálálkodást. 

Sarah és Zoe a romok utolját takarította. A vendégek már 

elmentek, Rupert kocsikázni vitte a szüleit. Fenella és Glory 

pedig lefeküdt szunyókálni. 

– Ez nagyszerűen sikerült – mondta Sarah – Terv szerint. 

Pedig előfordulhatott volna, hogy esik, vagy az étel nem olyan 

finom, vagy valaki darázsfészekbe nyúl, de ezúttal minden 

klappolt! 

– Úgy örülök, már csak Fen miatt is. Az ő szempontjából 

eléggé elsietett volt ez az egész. Pompás, hogy ilyen simán 

zajlott. 

– Később még rendezhetnek egy frenetikus bulit a baráta-

iknak, és Glory akkor majd azt viseli, amit ő szeretne. 

– Most is enni való volt! 

– Az, csak rossz volt nézni, ahogy összefogdossák! –

 Sarah gátat vetett az emlékeknek. – Na és mik a terveid, Zoe? 

– Mostanra? Vagy a verseny után? 

– Utána. Gondolom, most a menüdet fogod összeállítani, 

és lázas gyakorlásba kezdesz. Mindenesetre deszszertnek 

croquembouche-t csinálj. Most is remekeltél vele. 

– Azt fogok. Hogy megcsillantsam, amiben jó vagyok: az 

égetett tészta és a karamell elkészítése igényel némi rafinériát. 

– Szóval? – Sarah-n őszinte érdeklődés látszott. 

– Hát, ha én nyerek, és ez egy óriási „ha”, akkor szeret-

nék nyitni egy delikateszt. – Elbeszélte Sarah-nak mindazt, 



 

amit korábban Gideonnal is megosztott, s a férfihoz hasonlóan 

Sarah-nak is tetszett az ötlete. 

– Ez nagyszerűen hangzik, de azon tűnődtem, hogy nem 

érdekelne-e inkább az esküvői catering. Bebizonyosodott, hogy 

menne a dolog. 

– Esetleg mellékfoglalkozás-szerűen, jövedelem-

kiegészítésként – hát nem felnőttesen hangzik? –, de semmi-

képpen sem úgy, hogy csak azt csinálom. A delikatesz a leg-

hőbb vágyam. 

– Azért tartsuk a kapcsolatot. – Sarah elhallgatott. – Mit 

csinálsz akkor, ha nem nyersz? Bár minden jel az ellenkezőjére 

mutat. 

– Jaj, ne kiabáld el! Ha nem nyerek, keresek magamnak 

állást, és szakács leszek egy kocsmában, vagy megpróbálko-

zom a cateringgel, nem is tudom. – Mélyet sóhajtott. – Nyerni 

akarok. Amikor beneveztem, azt hittem, csak a tapasztalatszer-

zésre vágyom, most viszont már a győzelem a célom! 

Huszonegyedik fejezet 

– Muszáj menned? – Fenella Gloryt a keblére ölelve állt 

Somerby lépcsőjén, miközben Rupert bepakolta Zoe csomagja-

it a nő kocsijába. 



 

– Igen! A családom már azt hiszi, kivándoroltam, és 

egyébként sincs már rám szükséged. – Zoe ugyancsak vegyes 

érzelmekkel viseltetett a távozással kapcsolatban, ám miután 

Fenella és Rupert családtagjai már elmentek, nem látott okot a 

maradásra. S mert Gideon sem jelentkezett – talán nincs is meg 

neki a somerbyi szám? –, semmi értelme nem lett volna to-

vábbra is ott időzni. 

– Megismétlem, hogy ha bármikor állásra lenne szüksé-

ged, meg egyébként is, mi mindig tárt karokkal fogadunk –

 mondta Fenella. – Hamarosan szükségünk lesz egy 

cateringmenedzserre. 

– Hálásan köszönöm… 

– De persze úgyis megnyered a versenyt, megnyitod a 

delikateszt, és akkor nem fog kelleni az állás – folytatta 

Fenella. – Szívesen adok referenciát, hogy… 

– Nem biztos, hogy én nyerek! Sőt! Szóval még nagyon 

jól jöhet az az állás. 

Rupert Zoehoz lépdelt, és átkarolta a vállát. 

– Menj most. Ha rajta múlna, Fen soha nem eresztene el. 

– Örülök, hogy így megkedveltetek, én is hálás vagyok 

nektek. Nagyszerűen éreztem magam, és sok hasznos tapaszta-

latra tettem szert. De most már indulok, különben nem érek 

haza ebédre, és a szüleim számítanak rám. 

Somerbyt elhagyni szívfájdító volt, mert Zoe számára ez 

a hely egyet jelentett Gideonnal. Itt – illetőleg egészen ponto-

san a közelben – találkoztak először, Zoe itt esett szerelembe, 

itt ismerték meg egymást. Nem akart azon idegeskedni, hogy a 

férfi egyszer sem kereste. Biztosan megvolt rá az oka. 

Ám hiába állt hozzá praktikusan, a kétely egyre ott mo-

toszkált a fejében. Lehet, hogy ő csupán könnyen elérhető szó-



 

rakozást jelentett a férfinak? Lehet, hogy az érzéséi viszonzat-

lanok, egyoldalúak? Visszagondolt néhány közös pillanatukra: 

arra, amikor eljátszották a pincér és a szakácsnő szerepet Ru-

pert szüleinek, a lopott percekre az erdőn, az utolsó, szenvedé-

lyes csókjukra. Nem lehet, hogy rosszul olvasott a jelekben. Az 

nem lehet. 

Így miközben a magas sövénnyel szegélyezett utakon 

hajtott, próbált pozitívan gondolkodni. Viszonyuk örömteli 

volt, telve vidámsággal és kedvességgel, és fergetegeset szeret-

keztek egy mámoros éjszakán. Nem szabad azzal gyötörnie 

magát, hogy máris vége van, mert nincs. Épp csak szünetet 

tartanak! 

Hazafelé közeledve azon tépelődött, hogy mennyit mond-

jon el az anyjának, ha egyáltalán beszél neki róla. Lehet, hogy 

kérdezősködni fog. És bár ő boldogan beszélt volna Gideonról 

egész álló nap és fél éjszakán át, anyját aggasztaná a tény, hogy 

egy zsűritagról van szó. Ez Zoet is aggasztotta. De valamit 

alighanem muszáj lesz mondania. Az anyák a legkisebb átala-

kulást is megérzik a lányukon. Mindkét szülője a küszöbön 

várta, amikor felhajtott a ház elé. Az apján meglepődött. 

– Hogyhogy nem dolgozol, apa? – kérdezte tőle Zoe, 

ahogy megölelte. 

– Lecsíptem magamnak a délutánt. 

– Jó látni, drágám – mondta Zoe anyja, akinek ugyan-

olyan erős volt az ölelése. 

– Mi ütött belétek? Hisz csak egy rövid időre mentem el. 

– Igen, de sok mindenen mentél keresztül – mondta az 

anyja, és beterelte Zoet a házba. – Arra gondoltam, ebédelhet-

nénk a kertben, ha már ilyen szépen süt a nap. 



 

A bor és a saláta fölött Zoe Somerbyről, Rupert szüleiről, 

a croquembouche-ról, és cenzúrázott verzióban még Gideonról 

is mesélt a szüleinek. Amikor az apja visszavonult a dolgozó-

szobájába, anyja teát főzött, és egy határozott mozdulattal letet-

te a bögrét a lánya elé; részleteket akart. 

Némán hallgatta Zoet, ahogy a találkozásuk, megismer-

kedésük történetéről és arról beszélt, milyen botrányosan jóké-

pű és elképesztően szexis ez a Gideon. Zoe azzal folytatta, 

hogy a férfi egész más, mint a többi, s hogy a reményei és az 

álmai bizonyos mértékben összecsengenek az övéivel. 

Anyja tapintatosan hallgatott egy sort, mielőtt megszó-

lalt: 

– Nem helytelen ez, ha egyszer ő zsűritag? 

Zoe felsóhajtott és bólintott. 

– Csak az ember nem mindig választhatja meg, hogy… 

ki tetszik meg neki. – Még időben megfékezte magát, de tudta, 

hogy az anyját nem verheti át. Biztosan megérezte, hogy több-

ről van szó puszta tetszésnél. 

– Teszek fel még vizet – mondta az anyja. Miután elké-

szült a második: adag tea, és egy csomag csokoládés keksz is 

előkerült, Zoe anyja így folytatta: 

– Nem függeszthetnétek ezt fel, amíg a verseny lezárul? 

– Most is azt tesszük, többé-kevésbe. Igazából nem be-

szeltünk még erről. Egyébként azóta nem hallottam felőle, mió-

ta elment. Nem bánom – mosollyal kendőzte a füllentést –, és 

lehet, hogy ő is ugyanígy okoskodott, azért nem igyekszik fel-

venni a kapcsolatot. Talán úgy gondolja, hogy jobb, ha csak a 

verseny után látjuk majd egymást. 

– Tényleg kár lenne kockáztatni… 



 

– Tudom, anya! Nem kell emlékeztetned. Eszem ágában 

sincs kockáztatni a nyerési esélyeimet. 

Zoe anyján hitetlenkedés látszott, de csak annyit mon-

dott. 

– Igaz is! Majd elfelejtettem! Pár nappal ezelőtt levelet 

kaptál. Lehet, hogy a fináléval kapcsolatban tájékoztatnak va-

lamiről. 

Zoe örvendett, hogy anyja végre ejtette a Gideon témát, 

és követte őt a házba. – Olyan izgalmas! Azt már tudjuk, hogy 

elegáns ételeket kell készítenünk, de a részletekről semmit. 

– Tessék! – Egy köteg borítékot nyújtott Zoenak, a sze-

rinte legfontosabbat téve felülre. 

Ahogy Zoe elvette az anyjától a borítékokat meg a levél-

bontót, észrevette, hogy a második borítékot kézzel címeztek 

meg. Az írást nem ismerte fel, mégis rögtön tudta, kitől jött. 

Szíve boldogan kalapált, s üdvözült kis sóhajtást hallatott, re-

mélve, hogy az anyjának nem tűnik fel. 

– Te anya! Nem. iszunk még egy teát? Majd én elkészí-

tem. – Egy csepp sem fért már belé, az anyja viszont nem tu-

dott eleget inni. Amikor visszajött, Zoe tökéletesen ura volt az 

érzéseinek, és a versenyre koncentrált. 

A hivatalos boríték nagyalakú volt, tele mindenféle pa-

pírral. Elsőnek egy nyomtatott meghívó került Zoe kezébe. 

– Hűha! – mondta, és továbbadta az anyjának. 

– Partit rendeznek a verseny után! De jó! Gondolod, 

hogy sztárok is lesznek? 

– Lehet – mondta Zoe a meghívót tanulmányozva. – De 

hiába könyörögsz, nem kérek neked autogramot Jamie Olivér-

től. 

– Hát jó – így az anyja. – Na és Alan Titchmarshtól? 



 

– Ez főzőverseny. Titchmarsh meg kertész. 

– Jól van, na – sóhajtott anyja rezignáltan. – És mit fogsz 

felvenni? 

– Mama! Az nem érdekes! Csak az, hogy hogyan főzök! 

Nézd! – Kihúzott egy papírlapot, amelyen a következő megmé-

retést ismertették vele, és odaadta az anyjának. Alig várta, hogy 

elolvashassa végre, amit Gideon levelének gondolt és remélt, 

de úgy érezte, a szakmai életét illeti az elsőbbség. 

–  „Ünnepi menü hat főre, akik: két séf, két kritikus, egy 

különleges ételekért rajongó sztár, valamint az egyik zsűritag” 

– olvasta anyja fennhangon. 

– Jóságos ég – mondta Zoe, anyja válla fölött olvasva. 

Most, hogy nyomtatásban látta, ijesztően valóságossá lett az 

egész. – Négy fogás, ráadásul csupa „topkategóriás” étel. – Egy 

pillanatra elfogta a pánik. Értékes gyakorlási időt veszített 

Somerbyben, még ha nemes cél érdekében is. Rengeteg a be-

hoznivalója! 

– Viszont kérhetsz bármilyen hozzávalót. Azt írják, a jó 

étel a boltban kezdődik – olvasta az anyja. 

– Vagy a termelőnél – mondta Zoe. – Somerby környé-

kén van pár nagyon jó. 

– Ugyanakkor ne haragudj, hogy ezt mondom, de örülök, 

hogy nem vagyok a helyedben! 

Zoe kihúzott egy széket, és a kerti asztalhoz telepedett. 

– Ha idáig eljutottam, akkor meg tudom csinálni. Desz-

szertnek már tudom is, mit készítek: croquemhouche-t- 

– Ó? Mint a keresztelőre. Jó ötlet! 

Zoe lelkesedése megnőtt 

– Arannyal bevont földicseresznyét vagy valami hasonlót 

helyeznék a prohtlerolok közé mint kis aranylabdákat. 



 

– Lesz annyi időd? Ez elég pepecselésnek hangzik. Nem 

fog lejönni az aranybevonat? Tudod, hogy a kandírozott alma 

is ledobja magáról a mázat, ha nem elég óvatos az ember. és mi 

lesz az előétel? 

Zoe összenyalábolta a papírokat, közéjük fogva a kézzel 

címzett borítékot. 

– Gondolkoznom kell. Ezt felviszem magammal, és újra 

átolvasom, aztán nekiesek a szakácskönyveknek. 

A papírokat a mellére szorítva felszaladt a szobájába, le-

hányt mindent a kis asztalra, egyedül a levelet nem, és leült 

vele az ágyra. 

Most végre kinyithatja Gideon levelét. Legszívesebben 

puszta kézzel tépte volna fel, de mert az imént a levelekkel 

együtt a levélbontót is felmarkolta, mégis inkább azzal vágta 

fel a borítékot. Így legalább épségben megőrizheti. 

Kedves Zoe! 

Ne haragudj, amiért nem jelentkeztem, és fejemet verem a 

falba, hogy miért nem cseréltünk telefonszámot. 

Még a somerbyi szám sincs meg nekem. Az otthoni címedet 

fondorlatos úton sikerült megszereznem! 

Egy csomó mindent szeretnék mondani neked. Az élet a szo-

kásosnál is bonyolultabb lett. De hamarosan találkozunk, és min-

dent elmagyarázok.  

Most egy megbeszélésre kell sietnem.  

Üdvözlettel,  

Gideon 

Ez szerelmes levélnek gyengécske, de több, mint a sem-

mi. és jó volt látnia a férfi kézírását. Szépen írt, szemmel látha-

tóan töltőtollal. Manapság a legtöbben SMS-eznek vagy e-



 

maileznek; különleges élmény volt, hogy ez a levél valami 

kézzel fogható, amit örökre megtarthat. Jellemző Gideonra, 

hogy levelet írt neki. Ugyanakkor elmaradt a szívhez szóló 

befejezés. Mibe telik leírni, hogy „puszi”? Semmibe. Persze 

lehet, hogy az „üdvözlettel” ebben az esetben többet takar, 

mint a „puszi”. Zoe majd minden e-mailje végére odabiggyesz-

tette, hogy „puszi”. 

Újból megvizsgálta a papírt. Szállodai papír. Gideon nem 

hagyta meg neki sem az e-mail címét, sem a mobilszámát. Ta-

lán nem akarja, hogy Zoe kapcsolatba lépjen vele. Talán ez egy 

amolyan „tartsuk a két lépés távolságot” célzatú levél. 

Pár pillanatra hagyta eluralkodni magán a mélabút, aztán 

biztos, ami biztos, újraolvasta a levelet. Gideon vette magának 

a fáradságot, hogy kiderítse a címét. Senki sem kényszerítette 

rá, hogy írjon. Zoe úgy határozott, hogy nincs miért szomor-

kodnia. Az, hogy az ember boldog vagy szomorú, gyakran el-

határozás kérdése, döbbent rá vidoran. 

Felkelt, és lement a földszintre. Ideje elmerülni a kuliná-

ris világban. 

Élvezetes volt a menüt megtervezni. Zoe anyjának gar-

madányi szakácskönyve volt, Zoenak még több, és ott volt még 

az internet is. Anyja lelkesen vetette bele magát a feladatba, 

apja pedig kötelességtudóan ette a kóstolókat, amiket letettek 

elé. 

– Egész jó szakács vagy, Zoe – mondta a papa, amint épp 

egy apró lepényt tüntetett el a szájában, melyen finomra vágott 

gomba s a tetején buggyantott fürjtojás volt. 

Zoe a homlokát ráncolta. 



 

– Köszönöm. Ez nekünk is ízlett, de nem tudom, megte-

szi-e előételnek. Túl kicsi. 

– Akkor adj belőle kettőt! – Apja nyilván úgy vélte, hogy 

ez a legkézenfekvőbb megoldás. 

Zoe megrázta a fejét. 

– Kettő nem nézne ki jól, három meg már sok. Valami 

mást kell kitalálnom. 

– Kár – így az apja. 

– Ne aggódj, maradt még belőle. Azt esszük vacsorára. 

Az egyes fogásokat kitalálni olyasvalakivel, aki győztes-

nek szeretné látni az embert, jóval élvezetesebb volt, mint 

egyedül csinálni mindent. Zoe anyja maga is remek szakács 

volt, bár nem érthette, milyen az, versenyben főzni. 

– Tudom, hogy nincs finomabb egy csésze jó kis leves-

nél, de a versenynek ebben a szakaszában ennyi nem elég –

 magyarázta Zoe. 

Anyja felsóhajtott. 

– Valami olyasmire gondolok, ami ízletes, viszont nem 

túl bonyolult szervírozni. 

Zoe visszagondolt a legjobb éttermekre, ahol valaha 

evett. Megesett, hogy igencsak szűken mért levest szolgáltak 

fel, amely aztán az étkezés fénypontjának bizonyult. 

– Végül is négy fogásból egy igazán lehetne valami egy-

szerű. 

– Amennyiben kifogástalanul van elkészítve. 

– És szemet gyönyörködtetően tálalva. 

– Elviheted az ünnepi kávéscsészéimet, ha akarod. Én 

évek óta nem használtam őket – mondta az anyja. 

Zoe hosszú pillanatokra elnémult. Anyja kávéscsészéi an-

tik ritkaságok voltak, Spode porcelán borsóhüvelyekkel és 



 

sápadtzöld kacsokkal díszítve, aranycirádával. Zoenak mindig 

nagyon tetszettek. 

– De anya! – Meg kellett reszelnie a torkát, úgy megha-

tódott az ajánlattól. – Na és ha eltörnek? 

– Nem hiszem, hogy ez előfordulhat. És legalább jó 

ügyet szolgálnának. Végtére is én soha nem használom őket. 

– Hisz egészen különleges darabok! 

– Tudom. Éppen ezért kell magaddal vinned őket a kü-

lönleges alkalomra. 

Zoe elképzelte, hogy a csészék színével megegyező ár-

nyalatú borsóleves van bennük. Nagyon mutatós lenne. Meg-

ölelte az anyját. 

– De csak ha biztos vagy benne… 

– Nem is kérdés! Mi a következő fogás? Előétel? Vagy 

hal? 

– Azt hiszem, hal. A technikát fogják nézni. Legyen mi-

nél aprólékosabb és időigényesebb. Lepontozhatnak, ha a 

könnyebbik oldalát választom a dolgoknak. Na mindegy, azt 

hiszem, kockáztatok, és egyszerű halételt készítek, mondjuk 

kakashalat, tehát így már két egyszerű fogásom van. 

– Az égetett tészta elkészítése eléggé munkaigényes 

technikát követel. 

– Igen, és volt min gyakorolnom. 

– Tudom! – mondta az anyja. – A lányok odavoltak a 

fánkjaidért. 

– A karamellbevonatot viszont meg gyakorolhatnám. 

– Milyen további mutatványokat kell végbevinned? –

 nevetgélt az anyja. – Zsonglőrködés még nem volt. 

Zoe is nevetett 



 

– Ki kell csontozni és elkészíteni egy húsfélét, mégpedig 

„háromféleképpen”, ráadásul egy olyan húsfélét, amelyet felte-

hetően eszedbe se jutna megenni. 

– Pelét, mondjuk, nem ennék. 

 

– Például, de inkább olyan állatra gondolj, amelyik nem 

veszélyeztetett faj. Mondjuk a nyúl. 

– Szereted a nyulat? – Ha kell, Zoe anyja még a nyulukat 

is hajlandó lett volna feláldozni. 

– Nem igazán. Készíthetnék esetleg szárnyast vagy vadat. 

– Zoe fejben végigszaladt az általa ismert fajtákon, de egyik 

sem hozta lázba. 

– Vagy készíthetnél steaket. 

Zoe pár pillanatig úgy meredt az anyjára, mintha annak 

elment volna az esze, aztán megváltozott az arckifejezése. 

– Háromféleképpen lehetne valóban különleges a steak. 

Készíthetnék miniatűr Welhngton-szeletet, aztán serpenyőben 

sütött steaket Jenga-chipsszel – tudod, mikor úgy rakosgatod 

egymásra a krumplit, mint abban az ügyességi játékban –, a 

harmadik pedig a tatár bifsztek lehetne. 

Anyja bólintott. 

– Mit szólnál valami hideg ételhez meleg tányéron? –

 Zoe eltöprengett. Anyja mániáját a meleg tányérokkal senki 

sem értette a családból. Az ötlet azonban nem rossz. 

– Minihamburger? Olajban sült, ropogós hagymával és 

egyedi fűszerezéssel? Azt előre megcsinálhatnám. Hat olyan 

hozzávalót engedélyeznek, amit nem mi csináltunk, vagy már 

korábban elkészítettük. 

A tökéletes menü összeállításához több napra, egy halom 

papírra, az internetre és a könyvtárba tett kiruccanásokra volt 



 

szükség, s mindezt a határozatlanság kínkeserve lengte be. 

Mégis élvezetes művelet volt, és mikor éppen nem Gideonon 

merengett, teljesen kitöltötte Zoe gondolatait. 

Amikor végre elégedett volt az eltervezett menüvel, neki-

látott kikísérletezni az ideális fűszerezést, meg valami könnyű 

mártást a halhoz. Tetemes összeget költött ehető aranyporra és 

földicseresznyére is. 

Amikor nem az ételek miatt főtt a fejük, Zoe meg az any-

ja azon tűnődtek, mit vegyen fel Zoe a partira és a fotózásra. A 

mama szüntelenül úgy érezte, hogy lánya nem szentel kellő 

figyelmet az ügynek. 

– De hát ez főzőverseny, anya! Nem a Topmodell le-

szek!. 

– Hidd el, drágám, egy életre megbánod, ha most nem fi-

gyelsz oda a külsődre. Cher biztosan kicsípi magát. 

Jenny, aki átjött hozzájuk ebédre, elsősorban azért, hogy 

megtámogassa Zoe anyjának álláspontját, bólogatott. 

– Dögösen kell kinézned. 

Zoe anyja erre a szóra mégiscsak felvonta a szemöldökét, 

de azért rábólintott. 

– Na és az a fiú, aki tetszik neked? Ő is ott lesz, nem? 

Zoe mulatságosnak találta, hogy Gideon fiúnak lett titu-

lálva. 

– Szerintem érettebb, elkötelezettebb benyomást kelte-

nék, ha nem próbálnék vetélkedni Cherrel külcsínben. 

Zoe anyja meglehetősen rezignált pillantásokat váltott 

Jennyvel. 

– Na jó! Káprázatosan akarok kinézni. Amennyire tőlem 

telik, mert hát elég picike vagyok. 

– Filigrán, drágám. 



 

– És hála Jimmy Choonak, Louboutinnek, meg a többi-

eknek, az alacsonyságon is lehet segítem – mondta Jenny. 

– Ahhoz képest, hogy a lovak az életed, elég sokat tudsz 

a cipőtervezőkről – dünnyögte Zoe. 

– Nem vagyok barlanglakó! – így Jenny. 

– Én Emma Hope cipőinek stílusáért vagyok oda –

 mondta Zoe anyja nosztalgikusán, alighanem a fiatalságára 

emlékezve. 

– A hajammal is kéne kezdeni valamit – mondta Zoe, 

akinek időközben megjött a kedve, hogy puccba vágja magát. 

Jenny megszemlélte Zoe loboncos sörényét. – Nekem ki-

csit hosszabban tetszene, de ráférne már egy vágás. 

Zoe a fürtjei közé túrt. 

– Vajon milyen lenne kivasalva? 

– Divatos – mondta Jenny. 

– Ugorj el Debbie-hez – javasolta az anyja. – Ő a leg-

ügyesebb fodrász a megyében Az összes barátom hozzá jár. 

Zoe beharapta az ajkát, nem volt biztos benne, hogy ettől 

most meg kellene nyugodnia, elvégre ő már egy másik generá-

ció. 

– Az ám – mondta Jenny. – Ő tényleg jó. Ő csinálta egy 

barátnőm menyasszonyi frizuráját. Debbie majd rendbe szed. –

 Sóvárogva nézett az utolsó fánkra. – Megehetem? Tudom, 

hogy már kettőt ettem, de olyan fincsi! 

Zoe odatolta elé a tányért. 

– Légy szíves! Mi dugig vagyunk vele. A végén már be-

kötött szemmel csináltam. 

– Komolyan? – Jenny hajlandó lett volna elhinni a dol-

got. 

Zoe csettintett egyet a nyelvével. 



 

– Dehogyis! De rengeteget csináltam, úgyhogy a verse-

nyen ez már nem jelenthet problémát. 

Debbie fantasztikus volt. Először is, alig valamicskét volt 

csak idősebb Zoenál, így tisztában volt az aktuális trenddel, és 

azzal, hogy mi állna Zoenak a legjobban. Zoe csupa göndör 

loknival a fején ment haza, amelyeket akár hátra is tűzhetett, de 

viselhette hajpánttal, vagy borzasan is. 

Önkéntelenül azon kezdett tűnődni, hogy Gideon vajon 

mit fog szólni a frizurájához. Ő szerette Zoe lazább stílusú kül-

sejét, úgyhogy alighanem tetszeni fog neki. Zoe legalábbis eb-

ben reménykedett. Nagyon várta már, hogy újra lássa a férfit. 

Az anyja befizette a manikűröshöz. és ha már ott volt, 

Zoe a szemöldökét is kiszedette. Egy pillanatra a szempilla-

hosszabbítás is felmerült benne, de a kozmetikus azt mondta: 

– Neked arra nincs szükséged. Így is szép a szempillád. 

Zoe hazalibegett, és körbefordult az anyja, majd később 

az apja előtt is, aki azt mondta: 

– Szerintem pont úgy nézel ki, mint mielőtt kidobtad azt 

a csomó pénzt az ablakon, de mit értek én ehhez? 

Mire szeretettel kitessékelték a nappaliba az újságjával. 

– Gyönyörű vagy, szívem. Tényleg ugyanúgy nézel ki, 

mint reggel, de csinosabb és ápoltabb vagy. Franciásan bájos. 

Az a Cher felkötheti a gatyáját. 

– Anya! Ez nem szépségverseny! 

– Jaj, dehogynem – így az anyja. – Mindig szépségver-

seny van. 



 

Két héttel később egy egész bőröndnyi vészfelszereléssel 

arra az esetre, ha mégis változtatni akarna valamit, csupa egzo-

tikus hozzávalóval, amiket a tévések esetleg nem tudnának 

beszerezni, továbbá kabalaként az anyja antik kávéscsészéivel 

Zoe felszállt a londoni vonatra. 

Még szerencse, hogy nem kell átszállnod Swindonban –

 mondta az apja, miközben segített kicipelni a csomagját a pe-

ronra. 

– Csak bepattanok egy taxiba a Paddingtonon. 

– Épp mint az egyetemi éveidben, csak ez még annál is 

rosszabb! – sopánkodott az anyja. – Biztos nem akarod elvinni 

az elsősegélycseppemet? Szorongás ellen. 

– Megleszek, anya. Tényleg. Már amennyire ez lehetsé-

ges. 

– Tégy ki magadért Apáddal nagyon büszkék vagyunk 

rád! 

– Biztos nem tudtok eljönni a végső eredményhirdetésre, 

és utána záróbulira? 

– Édesem! Én még el is mennék, de apádnak dolgoznia 

kell, és rosszul éreznem magam egyedül ott a nagy nyüzsgés-

ben. 

Zoe felsóhajtott. 

– Nem lennél egyedül. Én ott lennék veled. 

– Nem érnél rá törődni velem, én meg borzasztóan izgul-

nék miattad. Pocsékul érezném magam, csak púp lennék a há-

tadra. 

Ez tagadhatatlanul így volt. Zoe anyja remekül eltársal-

gott az ismerőseivel, de a lelke mélyén félénk volt. Azonkívül 

rengeteget idegeskedett, ha a lányáról volt szó. Zoe nem akarta 



 

ráerőltetni, hogy részt vegyen egy számára nemszeretem prog-

ramban. 

– Hát, ha nincs kedved. 

– Köszönöm, drágám. Mindenkinek jobb lesz így. 

Zoe megölelte a szüleit, és remélte, hogy vagy befut a 

vonat, vagy az anyja megy el, mielőtt mindjárt sírva fakad. 

– Ha még be is akartok vásárolni, ne fecséreljétek el a 

parkolójegyeteket a búcsúzkodásra. 

– Jó, jó, értem a célzást. – Anyja újból erősen megölelte. 

– Hívj majd! 

Alighogy Zoe lezuttyant a helyére, csipogott egyet a tele-

fonja. Jennytől jött SMS-e. „Sok szerencsét, alig várom, hogy 

lássalak a tévében!” Zoe mindeddig nemigen gondolt a műsor-

ra. Most, hogy eszébe juttatták, úgy érezte, inkább elbujdosik, 

de képtelen lesz megnézni. Bár ha Gideonnal összebújva néz-

hetné, úgy talán elviselhető lenne. Aztán megrótta magát az 

ábrándozásért, kinyitotta a mappáját, és kényszerítette magát, 

hogy a steak háromféle elkészítési módjára gondoljon. 

Huszonkettedik fejezet 

Ahogy megállt vele a taxi a londoni szállodájuk előtt, 

Zoe észrevette Chert, aki épp egy másik kocsiból szállt ki. Neki 



 

is sok csomagja volt, amit időbe telt kirakodni a járdára. Ami-

kor mindketten kiürítették a taxijukat, Zoe feltekintett. Cher 

meglátta őt, és elmosolyodott. 

– Halihó! – mondta szokatlanul barátságosan. Valami 

furcsa volt rajta. Zoe azon tűnődött, mit csinálhatott magával, 

míg odahaza voltak, de nem sikerült rájönnie. 

– Szia! Hogy vagy? 

– Kösz, jól. – Hátradobta a haját, mely most hosszabb, 

szőkébb és csikósabb volt, mint valaha. Zoe ekkor jött rá, hogy 

mi változott rajta. Cher botoxkezelésen volt. Új frizurája sza-

badon hagyta a homlokát, mely most sima volt, akár a papír. 

– Megjelent a tévések egyik embere. 

– Hoztak valami romlandót, lányok? – érdeklődött. –

 Mert azt elvinném. 

Ez beletelt némi időbe, aztán elegáns egyenruhába öltö-

zött londinerek jöttek, felkapták a bőröndöket, és mindannyian 

bementek a hotelbe. 

A csomagjaitól megszabadulva, és egy közepes méretű 

pudli szállítására alkalmas retiküllel a kezében Cher így árado-

zott: 

– Édesem! Imádom a hajad! – Közben megcsókolta a le-

vegőt Zoe válla fölött. – Tisztára franciás vagy, kiköpött 

Amélie. 

Zoe is puszit nyomott Cher műarcára. 

– Köszönöm! Ez volt az elképzelés. Te ragyogóan nézel 

ki, mint mindig. Sőt annál is ragyogóbban. – Cher azon irritáló 

nők közé tartozott, akiknek jól áll a hamis barnaság. Bőre nem 

lett tőle sem narancssárga, sem foltos. 

– Kösz! A Maldív-szigeteken jártam, hogy barnuljak, na 

meg hogy gyakoroljam az ünnepi menümet. – Csilingelő kaca-



 

gása érdekes módon rácáfolt a szavaira. – Azonkívül sokat pi-

hentem. Annyi mindent szeretnék mesélni – folytatta. –

 Remélem, egymás melletti lakosztályokat kaptunk! 

– Lakosztályokat? Ez pazar! – mondta Zoe, hevesen vá-

gyakozva valami olcsó hotel után, ahol maga lehetne. 

– Igen, úgy látszik, a szállodalánc valami nagy bizniszt 

kötött a televíziótársasággal. A nagybátyámtól, mint bennfen-

testől tudom. 

– Ha a hölgyek együtt kívánnak felmenni – mondta a 

liftesfiú akkor a csomagokat külön visszük majd önök után. 

– Rendben! – mondta Cher. S ahogy fölfelé emelkedtek a 

tükrös márványlifttel, hangtalanul tátogta Zoe felé: „Cuki!” 

Zoenak egyet kellett értenie, hogy a liftesfiú cuki, de mert a 

srác is észrevette Cher tátogását, Zoe inkább nem tett megjegy-

zést. 

– Van egy ötletem – mondta Cher, ahogy a szobájához 

kísérték. – Csomagoljunk ki, aztán átjössz hozzám, és kifoszt-

juk a minibárt. A cég fizeti. 

– Mikor is lesz a fotózás? Mintha azt mondták volna, 

hogy hatra legyünk lent a hallban. – Zoe nagyon is jól tudta, 

mit mondtak, de azt akarta, Cher maga döntsön így, hogy a 

közbülső idő minden egyes percét készülődésre kell fordítani-

uk. Nem volt kedve berúgni Cherrel Ez most nem egy lánybuli. 

– Egy gyors ital még belefér. Csak hogy feloldódjunk a 

fotózás előtt. Nyilván te sem akarsz riadtnyuszi-fejet vágni a 

képeken. – Azt sugallta, hogy csak egyiküket fenyegeti ez a 

veszély, és az nem ő. 

– Na jó. Háromnegyedkor a szobádban. Sminkelni egye-

dül is tudunk. – Mielőtt Cher felelhetett volna, Zoe úgy robo-



 

gott el, mint aki már nagyon elő akarja venni a szempilla-

göndörítőjét. 

Cher rendelt a szobaszerviztől egy üveg pezsgőt, és amint 

Zoe betette a lábát az ajtón, a kezébe nyomott egy pohárral. –

 Hajtsd fel. Beszélnünk kell. 

Habar Cher majdnem olyan szívélyes volt, mint előtte, 

Zoet egyszerre kirázta a hideg. Talán csak a túl erősre állított 

légkondicionáló miatt. 

Cher felnyitotta a laptopját. 

Szeretnék neked mutatni néhány fotót. 

Zoe a pezsgőjét kortyolgatta, és azon tűnődött, van-e neki 

ideje arra, hogy Cher bikinis képeit nézegesse. 

Cher megmozgatta egyik manikűrözött ujjat az ujjköve-

tőn, s a képernyőt kitöltve megjelent egy foto. 

– Ezeket a mobilommal csináltam, szóval nem túl jó a 

minőségük, de azért látni, ugye? 

Zoe a képernyőre meredt. Egy furcsa közelképet látott 

Ray Mears tévéműsorainak stílusában. Aztán felismerte a saját 

dzsekijét. Egy pillanat múlva már Gideont is látta. Éppen csó-

kolóztak. 

Több hasonló jellegű foto következett. 

– Na? – így Cher. – Szerinted? 

Zoe émelygett. Rogyadozó térddel a pamlagra roskadt. 

Beleivott a pezsgőjébe, de nem lett jobb. Most mit mondjon? 

Banalitásokba kapaszkodott. 

– Atyaég! A hajam! Tényleg így flangáltam? – Időt akart 

nyerni, és elégedett volt a próbálkozásával. 



 

– Nem gondoltam volna, hogy egyszer ezt fogom mon-

dani, de nem a hajad miatt kéne aggódnod, édesem. 

– Arra célzol, hogy kezdek hájasodni? 

Cher megjátszott szomorúsággal rázta a fejét. 

– Inkább arra, hogy kivel csókolózol. Gideonnal. Az 

egyik zsűritaggal. Neked nem csak a hajad botrányos. 

Zoe úgy markolta a poharát, mintha annak segítségével 

megmenekülhetne. Az volt az érzése, hogy Cher pontosan tud-

ja, mit fog következőnek mondani. 

– Szóval? – Cher félredöntött fejjel nézett rá. 

Zoe megvonta a vállát. 

– Mit akarsz tőlem? 

– Egyszerű. Ne nyerd meg a versenyt. 

– Cher! Nem hiszem, hogy nyerhetnék! Vannak itt nálam 

jobbak. Például te! 

– Meglehet, de szeretném növelni az esélyeimet. Úgy hír-

lik, téged tartanak befutónak. Persze nem a főzőtudásod miatt –

 mondta, lefitymálva Zoe mesterségbeli jártasságát –, hanem 

mert „megbirkózol a krízishelyzetekkel”. Látod, én mindent 

tudok. És azt akarom, hogy ess ki. Ezek a képek majd ösztö-

kélnek. 

– Mi van akkor, ha nem érdekelsz? Mi van, ha azt mon-

dom, „tedd közzé, és légy átkozott”? 

Lehet, hogy Cher nem ismerte a Wellington hercegétől 

származó idézetet, de ez most nem számított. 

– Tőlem nyugodtan rálegyinthetsz, amennyiben nem 

nyersz. Ám ha egy ilyen csúfos botrányba fullad a show, az 

nemcsak rád lesz hatással, hanem mindenkire, és Gideon soha 

többé nem dolgozhat majd a tévében. A karrierje? 



 

A kezével mutatta, hogy zuhanórepülés várható. – Ezt 

most kénytelen leszel elbaltázni. 

– Nem lehetne, hogy inkább kiszállok a versenyből? 

Az a gondolat, hogy nem a legjobb formáját hozza, lé-

nyegesen ijesztőbb volt annál, hogy egyáltalán nem versenyez, 

bár az is épp elég szörnyű volt. Eddig olyan keményen küzdött. 

– Nem – rázta a fejet Cher. – Kitudódna, miért tetted, és 

ugyanaz lenne a vége. Rosszul kell főznöd, hogy ne nyerhess. 

Nem lesz nehéz – kuncogott. – Talán még igyekezned se kell! 

Íme egy kibúvó. 

– Úgyse nyernék… 

Cher megrázta a fejét. 

– Nem, nem. Tenned kell érte, hogy ne nyerj. Rontsd el 

az egyik fogást. Azt akarom, hogy bukj meg szakácsként, a 

televízióban és a nagy nyilvánosság előtt. Mert megérdemled. 

Zoe levegőt vett, hogy tiltakozzon, Cher azonban feltar-

totta a kezét. 

– Lefeküdtél egy zsűritaggal! Ez mindenféle szempont-

ból kifogásolható. Nem kovácsolhatsz belőle előnyt. 

Zoe jobbnak látta, ha nem veti ellene, hogy csak mert ké-

szült róluk néhány kép, amelyen csókolóznak, az még nem 

jelenti, hogy le is feküdtek egymással. Ez lényegtelen, egyéb-

ként meg tényleg lefeküdtek. 

– Mondd meg, ha olyan nagyokos vagy, volt valaha 

olyan érzésed, hogy Gideon kivételezik velem? 

Cher apró vállrándítása mindent elárult Zoenak, amit 

tudni akart. 

– Nem mondanám, de attól még lehet, hogy úgy volt. és 

mindenképpen helytelen volt lefeküdnöd vele. Ezt be kell lát-

nod. 



 

Zoe hallgatott. Kezdettől fogva tudta, hogy helytelen len-

ne ágyba bújni Gideonnal, mégis az volt az igazság, hogy most 

sem cselekedett volna másként. 

– Szóval, benne vagy? – Cher ezt úgy kérdezte, mintha 

arról próbált volna egyezkedni Zoeval, hogy melyik szórako-

zóhelyre menjenek először. 

Zoe bólintott. Nem tudta, mi egyebet tehetne. 

– Akkor csirió! – Cher újratöltötte a poharaikat. – A re-

mek estére! 

Huszonharmadik fejezet 

Cher szakasztott úgy festett, mint egy futballistafeleség, a 

limuzinban, amely a három női versenyzőt fuvarozta a fotózás 

helyszínéül szolgáló szállodába. A sajtókonferenciát és a partit 

is ugyanott fogjak megtartani. Cher bicskanyitogatóan lekezelő 

volt Beccával, de mert Zoenak megvolt a maga gondja, semmit 

sem tehetett Beccáért azon kívül, hogy időnként együtt érzőn 

rámosolygott. Teljesen össze volt zavarodva. Hamarosan vi-

szontlátja Gideont, amit eddig nagyon várt, de most már félt is 

a találkozástól. Lesz-e rá lehetősége, hogy beszéljen a férfival? 

S ami még fontosabb, hogyan fogadja majd Gideon a hírt, hogy 

Cher zsarolja őket? Most már bánta, hogy nem hagyta magára 



 

tukmálni az anyja elsősegélycseppjét. Nagy szüksége lett volna 

valami nyugtatóra. Hátha valaki megkínálja majd brandyvel. 

Gideon tajtékozni fog. Természetesen neki is sok a veszteniva-

lója Jaj, miért is nem vigyázták jobban? 

– Kezdem megszokni ezt az életet! – mondta Cher, ki-

nyújtóztatva hosszú és tökéletes lábát. – A verseny után néhá-

nyán igazi sztárok leszünk! – Olyan elragadtatással ejtette ki a 

szót, amit Zoe képtelen volt elviselni. Beccara vetett oldalpil-

lantása arról győzte meg, hogy a lány is hasonlóképpen érez. 

– Lehet, hogy nem te nyersz, Cher – mondta ki Becca 

nagy merészen. – Egyébként meg séfek vagyunk, nem fotómo-

dellek. 

– Lehet, hogy nem én nyerek – értett egyet Cher –, de ez 

nem valószínű. Az a helyzet, hogy te nem fogod bírni idegek-

kel, Zoenak meg mintha másutt járna az esze. Ami pedig a 

modellkedést illeti, szerintem én abban a szerepben is megáll-

nám a helyem. 

– Ez nem fair! – mondta Becca. – Zoe remekül teljesített. 

– Csak nem szakácsként. Zoe arra jó, hogy segítsen a 

bajban, muffint süt, mint egy kis mentőangyal, halmozza a jó-

tetteket. Ez a verseny egy Michelin-csillagos séfet keres, nem 

pedig egy agyondicsőített kiscserkészt. 

Zoe belesüppedt az ülésbe. Cher durva kijelentéseit álta-

lában elengedte a füle mellett, de ez most telibe trafált. Tényleg 

úgy viselkedett, mint egy mentőangyal, mert ő mindig öröm-

mel segít másokon! A kihívást is élvezi, amikor problémákat 

kell megoldani. Talán hiba volt behódolnia ennek az ösztön-

nek. Lehet, hogy ezáltal amatőr színben tüntette fel magát. De 

nem is ez a lényeg. Kapitális, sorsfordító hibát akkor követett 

el, amikor ágyba bújt egy zsűritaggal. Három Michelin-



 

csillagot érdemelne akár már most is, de ebből a galibából nem 

tudja kifőzni magát. 

– Itt egyedül Becca üti meg a mércét – mondta Zoe, mu-

száj volt mondania valamit, hogy leplezze, mennyire pocsékul 

érzi magát. Lehet, hogy kiesik a versenyből, de Beccának attól 

még szurkolhat. A lány egyébként is rászolgált a győzelemre. 

Cher bánatosan rázogatta a fejét. 

– Az idegek – hangoztatta. – Fel fognak őrölni az idege-

id, ugye tudod? Gondolj csak bele: topséfek előtt főzöl, reflek-

torfényben, rajtad a világ szeme Izzadni kezd a tenyered, meg-

csúszik benne a kés. Még az is lehet, hogy megvágod magad. 

– A verseny kezdetétől ugyanezek voltak a feltételek –

 mondta Becca. – A legjobb séf nyer. És ne feledkezz meg 

Shadrachról. Folyton megvágja magát, mégis fantasztikus éte-

lek kerülnek ki a keze alól. 

– Viszont rendetlen. Nem nyerhet, ha csupa trutyi a pult-

ja. 

Mivel Cher pultja majdnem mindig makulátlan volt, Zoe 

őszintén remélte, hogy nem ez az, ami számít. 

– Ezt nem tudhatod – mondta Becca. – Az étel az, ami 

fontos. Úgyhogy Shadrach is nyugodtan nyerhet. 

Cher örömére és a többiek megrökönyödésére kisminkel-

ték őket a fotózáshoz. Ám belső vívódása ellenére Zoe ezt él-

vezetesnek és furcsamód pihentetőnek találta. 

Mindhárom lányt leültették egy tükör elé, és egy-egy 

sminkes szorgoskodott rajtuk. Zoe nem szabadulhatott a kárör-

vendő gondolattól, hogy Cher botoxos ábrázata merev és mes-

terséges hatást kelt most, hogy tükörben látni. 



 

– Áruld el, Cher – szólalt meg –, miért döntöttél a botox 

mellett? Csak nem az aggodalomráncok miatt? 

Cher cseppet sem jött zavarba. 

– Olyan nekem nincs. Csak tökéletesen akartam kinézni. 

Ugyanis én adok a külsőmre. 

– Hisz alig múltál húsz! 

– Mit akarsz ezzel? 

Zoe feladta. Cher nyilván úgy vélte, nincs abban semmi 

különös, hogy az ember toxinokat fecskendez a bőrébe, még ha 

a kiigazított szépséghibák egyébként láthatatlanok voltak is. 

– És most jobb? 

Cher fel volt háborodva. 

– Persze hogy jobb! Bah! Idenézz! – mutatott a homloká-

ra. – Sehol egy ránc! 

– Sehol egy arckifejezés! – szúrt oda Becca, akinek sokat 

fejlődött az önbizalma a verseny alatt. 

– Túlértékeljük a homlokráncolást – mondta Cher duz-

zogva. – Kaphatnék esetleg műszempillát? 

– Amit csak akarsz – mondta a sminkese. – Te vagy a 

kuncsaft. 

– Susy vagyok – mondta a Zoe mellé kijelölt lány. –

 Milyen sminket szeretnél? 

– Szia. Én általában a természetesség híve vagyok. – Zoe 

úgy érezte, hogy a sminkelési technikája reménytelenül kezdet-

leges. 

– Nagyon szép a hajad! Természetes göndör? Bámulatos. 

Újabban sok lány vasalja a haját. Nagy kár. 

– Lehet, hogy Zoe csak képzelte, de Susy ekkor mintha 

rosszalló pillantást vetett volna Cherre. 



 

– Talán a különleges alkalomhoz jobban illene egy 

drámaibb hatású smink. – Zoe esdeklőn nézett Susyra, remélte, 

hogy ő majd megmondja, mi lesz a legjobb. 

– Lehet róla szó. Kiemeljük a természetes szépségedet, és 

ha gondolod, kaphatsz műszempillát is, hogy még csábosabb 

legyen a tekinteted. 

Becca esetében volt a legszembeszökőbb a változás. So-

ha nem festette magát, és most szabad kezet adott a sminkesé-

nek, aki semmit nem vitt túlzásba, hanem elővarázsolta 

Beccából azt a csinos lányt, aki egykor volt, eltüntetve a fél-

szeg egérkét, amilyennek a verseny kezdetén mutatkozott. Új 

külseje az önbizalmát is megerősítette. Ezt a fiatal nőt nem 

lehet csak úgy kigolyózni. 

Arcmimikája korlátozott repertoárjából Cher a nemtet-

szést vette elő, azzal fogadta Becca átalakulását; ő akart a leg-

gyönyörűbb lenni, és nem volt szükségé riválisokra. 

– És most, ha a hölgyek elkészültek. elkezdjük a fotózást. 

– A legszűkebb farmerba és a legmagasabb sarkú cipőbe öltö-

zött dekoratív lány mosolygott rájuk jóváhagyólag, Zoe csak 

képes magazinokban látott hozzáfoghatót. 

Zoenak hiányzott Mike és a Somerbyben megismert ba-

rátságos csapat. Ezek az emberek is kedvesek, de idegenek. A 

többiekkel viszont igazi kis családot alkottak. 

– Nem emlékszem, hogy más főzőversenyeken is ennyit 

reprezentáltak volna – súgta oda Beccának – Csak szakácsru-

hában látta őket az ember. 

– Ez a show minden eddiginél nagyobb durranás – így 

Cher. – Ezt is a nagybátyám mondta. Sztárok leszünk. 



 

– Kötve hiszem – mondta Becca. – Kivéve, ha nyerünk, 

de nem nyerhet mindenki. és akkor is öt kurta percig tart majd 

a hírnevünk, és csak a főzésről fog szólni. 

Cher sokatmondó pillantást vetett felé, amivel azt üzente: 

,nem tudsz te semmit, bogaram”. 

Zoe követte a többieket a fotózás színhelyre. Felállítottak 

nekik egy műkonyhát hatalmas tűzhellyel, számos rézserpe-

nyővel meg fűszernövényekkel a pult kellős közepén. Mutatós, 

de rendkívül bosszantó, ha az embernek főznie kell benne, ál-

lapította meg Zoe. 

– Elsőnek egy csoportképét szeretnénk készíteni –

 mondta az ügyeletes leányzó. – Maga, Shadrach, álljon ide 

középre, a lányok majd körbeveszik így jó lesz. 

Egy örökkévalóságig tartott. Zoe egy ponton azon kapta 

magát, hogy hason fekszik, a lába térdben behajlítva, állát a 

tenyerébe támasztja, és, nincs rá jobb szó, bájosan néz. 

Cher jeleskedett; dőzsölt a rászegeződő figyelemben, és 

élvezett minden extravagáns kérést. 

– Ha arra kérnék, hogy üljön széttárt lábbal a forró főző-

lapra, szerintem azt is megtenné – mondta Shadrach. 

– Innom kell valamit – mondta Becca –, úgy értem, va-

lami erőset! 

– Most még csinálunk pár képet a magazinoknak. Ülje-

nek mindannyian a szófára – mondta a lány a lehetetlenül ma-

gas sarkú cipőben, szálegyenes háttal, továbbra is a helyzet 

magaslatán. 

Zoe azt vette észre magán, hogy megszokottan mosolyog 

parancsra. Csaknem egy óra elteltével már kezdett zsibbadni az 

állkapcsa, és a felső ajka minduntalan a fogaira tapadt. De vég-



 

re-valahára egy pohár pezsgőt a kezükbe nyomva elengedték 

őket. 

– Lazítsanak egy kicsit, mielőtt korán aludni térnek a 

nagy nap előtt – mondta a körömcipős lány. – Különben egyál-

talán nem fog sikerülni az alvás! 

Zoe éppen kijött a mosdóból, míg a taxira vártak, ami 

majd visszaviszi őket a hotelbe, amikor megpillantotta 

Gideont. Ugyanebben a pillanatban ő is észrevette Zoet, és 

megindultak egymás felé, akár két mágnes, alig- alig véve tu-

domást a körülöttük járkáló emberekről. 

– Hát szia – mondta Zoe elfúló hangon. Mindaz a szere-

lem és vágy, amelyről az utolsó találkozásuk óta bizonygatta 

magának, hogy nem volt igazi, most újult erővel feltámadt 

benne. Aztán eszébe jutott Cher. – Hol tudnánk kettesben len-

ni? Beszélnünk kell. 

– Más dolgunk is van! – nevetett rá a férfi csillogó 

szemmel. 

– Jaj, Gideon, én nem úgy gondoltam. Sajnos. Valamit 

muszáj neked elmondanom. De nem itt! 

Gideon bólintott. 

– Tudok egy helyet. Gyere velem. Ide be – Kinyitott egy 

ajtót. 

Összetornyozott székekkel és asztalokkal telizsúfolt ki-

csiny szobába léptek. 

– Honnét tudsz te erről a helyről? – kérdezte Zoe csodál-

kozva. 

– Véletlenül nyitottam be ide, amikor a vécét kerestem. –

 Gideon arckifejezése ellágyult. –Jaj, Zoe, annyira hiányoztál. 



 

Magához húzta, és egy darabig csak álltak ott összeölel-

kezve, még csak nem is csókolóztak. Szédítő volt. Végül Zoe 

elhúzódott, és felnézett rá. – El kell véreznem a versenyben. 

– Mi van? Miért? Miről beszélsz? – Úgy szorította Zoe 

kezét, mintha nem akarná elengedni. 

– Úgy kell intézzem, hogy kiessek. 

– Ennek semmi értelme! – ráncolta Gideon a homlokát. 

Zoe ellépett tőle. mert tudta, hogy fel fogja dühíteni. 

Annyira szégyellte magát, hogy képtelen volt a szemébe nézés 

a történtektől mocskosnak érezte magát. 

– Chernél fotók vannak. Kettőnkről Az erdőben kapott le 

minket, a gyűjtögető kirándulás alatt. 

– És? 

Zoe erre már ránézett Hogy lehet ilyen fafejű! 

– És? És megfenyegetett, hogy ha nem veszítek, akkor 

szétkürtöli, hogy viszonyunk volt. Az betenne a műsornak. 

Botrányba fulladna az egész! – Zoe hiába igyekezett, nem tudta 

eltüntetni a hangjából a hisztériát. Járkálni szeretett volna, hogy 

levezesse a feszültség egy részét, de mindenütt székek és aszta-

lok halmai állták útját. 

– Hisz ez zsarolás! 

– Az! De tényleg viszonyunk volt, és Chernek bizonyíté-

ka is van erre. Így hát megzsarolt engem. 

– Minket. Én is ott voltam. 

– És a te karriered is veszélybe kerülhet, igaz? 

– Azt hiszem, igen. – Gideon felsóhajtott. – De téged ez 

ne befolyásoljon. Komoly esélyed van rá, hogy megnyerd ezt a 

versenyt. 

Zoe a fejét rázta. 



 

– Erre előbb kellett volna gondolnom. – Ó, miért is nem 

uralkodott az érzésein? Ami akkor csodálatos volt, most egy-

szerre képtelenül hitványnak tetszett. Hirtelen fellobbant benne 

a harag. Gideon is gondolkodhatott volna. Hisz ő is benne volt. 

Még ő biztatta Zoet! 

Gideon a hajába túrt, mintha így próbálná serkenteni az 

agyműködését. 

– Abban biztos vagyok, hogy egyszer sem kivételeztem 

veled. Ez csak számít valamit! 

– Itt egyedül az számít, hogy te zsűritag vagy, én meg 

versenyző, és lefeküdtünk egymással. 

Gideon felmordult. 

– Kell lennie valami kiútnak, csak még nem találtuk meg. 

Az istenit. Ez nem lesz egyszerű. 

– Én úgy látom, hogy két választási lehetőségem van. 

Vagy kiszállok a versenyből, de akkor kitudódnának az okok –

 Cher tenne róla –, vagy elrontok valamit az egyik receptemnél, 

és vesztek. – Zoe elhallgatott, és felnézett Gideonra. –

 Valószínűleg úgyse nyertem volna. 

– Szó se lehet róla! Nem szalaszthatod el ezt a lehetősé-

get egy Cher miatt. Történetesen tudom, hogy ő sem riad vissza 

attól, hogy megpróbálja elcsábítani a zsűrit! 

Zoe ettől csak még cefetebbül érezte magát. 

– Sajnos én nem tudtalak benneteket lencsevégre kapni 

az ágyban… 

– Nem feküdtem le vele, te hülye! 

– Ne nevezz hülyének! Te nem latod azt, ami majd ki ve-

ri a szemed. 

– Figyelj, megoldom valahogy! Nem szállhatsz ki. 



 

– Nem is szállok ki, hanem meg kell bukjak. Komolyan 

mondom. Nem fogom veszélybe sodorni a karrieredet. 

Gideon a nő vállara tette a kezét. 

– Én meg nem hagyom, hogy kiess. Nem tudom elhinni, 

hogy ilyen könnyen megadod magad Chernek. 

– Ez az én döntésem – mondta Zoe, és próbált uralkodni 

a hangja tétovaságán. – Nem tudsz megállítani Meg kell ten-

nem. 

– Ne őrülj meg! Atyaég. most csalódtam benned, Zoe. 

Azt hittem, fontos neked ez a verseny. – Éktelenül dühösnek 

látszott, mintha mindenáron észhez akarná téríteni. 

– Ne üvöltözz velem. 

– E pillanatban nyílt az ajtó, és egy fiatal nő, láthatóan a 

személyzet tagja jött be rajta. Gideon leplezetlen haraggal to-

vábbra is Zoet méregette, ő pedig élt a lehetőséggel, hogy el-

szaladhat. Elege volt már ebből az egészből, legfőképpen 

Gideonból. 

Huszonnegyedik fejezet 

Másnap reggel nyolc órakor Zoe már szakácsruhában 

volt, a melle fölött a főzőverseny hímzett lógója. Kapott egy 

pultot, ahol dolgozhat, és az összes hozzávalója dobozokban 



 

állt szerte körülötte, kivéve azokat, amelyek a hűtőben vagy a 

fagyasztóban voltak. Dermedtség szállta meg. Gideon halálo-

san dühös volt rá. A partin időt kell majd szakítania rá, hogy 

kimagyarázkodjon előtte. A férfi azt mondta, megoldja vala-

hogy, ő azonban tudta, hogy ez lehetetlen. Gideon mérges lesz, 

és Zoe esetleg el is veszíti, de a gondolat, hogy mindketten 

Cher kezében vannak, még ennél is sokkal rettenetesebb volt. 

Azzal az elhatározással jött ide, hogy szívét-lelkét belete-

szi ennek a menünek az elkészítésébe. Aztán az utolsó percben 

majd csinálni fog valamit – még nem tudta, mit –, amivel el-

rontja. Ám ha valami esetleg félresikerülne, akkor nem is kel-

lene tennie semmit, Cher meg higgye csak azt, hogy szándéko-

san hibázott. Gideon majd kiheveri. Amint lesz egy kis ideje, 

hogy belegondoljon, ő is rá fog jönni, hogy nem volt más vá-

lasztás. 

Tisztában volt vele, hogy a háromféle steak előállítása 

nem szokványos dolog, mégsem mondott le róla. Az otthona 

környéki termelőtől vásárolta meg hozzá a sokáig érlelt marha-

húst, és biztosra vette, hogy finom lesz. 

Úgy döntött, hogy először a minihamburger zsemléjének 

való tésztát gyúrja meg. Hamburgerre nyilván senki nem szá-

mít, s az a mini Wellington-szelettel együtt eléggé laktató lesz, 

a többi fogas viszont csupa könnyű étel. 

Míg a zsemle tésztája pihent, nekilátott a leveles tésztá-

nak. Ki kell nyújtani, aztán lehűteni, mindezt többször megis-

mételni. Aztán jöhet a leves. A friss, tisztított borsót csirkehús-

levesben nem túlfőzni, tejszínnel besűríteni. Az utolsó pillanat-

ban összeturmixolja, és az anyja kávéscsészéjében tálalja, mint 

a kapucsínót. Készített egy halom parmezánchipset, és a sodró-

fán szárította őket, hogy tökéletes legyen a formájuk. 



 

Ezek után elkészítette a profitterolt a croqueinbouche- 

hoz. A tévések drága pénzért szereztek neki egy állványt, így 

sokkal könnyebb dolga lesz maid, mint mikor puszta kézzel 

kellett felépítenie a tornyot. 

El akarta kerülni, hogy túl nehéznek, vagy túl soknak 

ítéljék a menüjét. Nekilátott a nagy és dundi hasábburgonya 

elkészítésének. Kacsazsírban legalább háromszor kell majd 

kisütnie őket, hogy jó ropogósak legyenek. Ehhez a fritőzt fog-

ja használni. 

Vetett egy pillantást a listájára. Lényeges volt, hogy ne 

essen pánikba, és ne keverje össze a sorrendet. Néhány dolgot 

elő kellett főznie, de nem túl hamar, különben oda az egész. A 

hasábburgonyát csak akkor süti majd készre, amikor a zsűri a 

kakashalat fogyasztja. (Az anyja kertjében szedett citromillatú 

kakukkfű a kávéscsészékhez hasonlóan szerencsehozó taliz-

mánt jelentett neki.) Az erdei gombát, ami a halhoz lesz majd, 

megáztatta egy tál vízben. 

Éppen kezdte úgy gondolni, hogy mindennel el fog ké-

szülni déli egy órára – a pontos menetrend szerint akkor kerül 

majd sorra –, amikor megrohamozta a stáb meg egy celebséf, 

hogy a menüjéről faggassák. (Cher magánkívül volt a boldog-

ságtól, amikor megpillantotta a celebséfek alakulatát, akiket 

nekik kell majd lenyűgözniük.) 

Legalább nem Gideon interjúvolja. Az szörnyű lenne. 

– Nos, Zoe, ön egy elég szokatlan menüt állított össze: 

frisszöldborsó-kapucsínó. Ez csak egy fantázianév a borsóle-

vesre, nem így van? 

A séf kekeckedő természetéről volt ismert, de mert Zoe 

úgy érezte, hogy már úgyis minden elveszett, nem félt az egye-

nes beszédtől. 



 

– De igen. Az elegáns fogások részben arról szólnak, 

hogy hogyan tegyük az ételt minél vonzóbbá. Ennek egy mód-

ja, ha kapucsínónak hívjuk, és kávéscsészében szolgáljuk fel. 

Akkor nem kapunk sok levest. 

– Nem. Ha négy fogás van, nem is kell sok leves. 

– És vajon elegáns ételnek tekinthetjük-e ezt a maga le-

vesét? 

– Bármely étel elegáns, ha megfelelően van elkészítve. –

 Ezzel a mondatával nagyon meg volt elégedve. 

A férfi bólintott. 

– Erről a nyolcvanas évek jutnak eszembe, de most úgyis 

divatja van a retrónak. 

– Én is erre gondoltam – vágta rá Zoe, aki úgy vélte, 

hogy a leves az leves, és fogalma sem volt, hogy retró is létezik 

belőle. 

– Ezután jön majd a kakashal, elég egyszerű étel, hanem 

ez a háromféle steak, ugye, csak valami vicc? 

Zoe nevetett. 

– A legkevésbé sem. Lesz Wellington-szelet, aztán kö-

zönséges, serpenyőben sült steak, továbbá minihamburger.  

– Ez egy kissé váratlan, ha szabad megjegyeznem, Zoe. –

 A séf vigyorgott. Talán kezdett kibékülni Zoe esze járásával. –

 Hamburger? Mint elegáns étek? 

– Miért ne? Nincs is finomabb egy tökéletes hamburger-

nél. 

– Maga darálja hozzá a húst? 

– Apróra vágom 

– És hogyan szervírozza? 

– Zsemlyében, paradicsommal, és chilivel fűszerezem. 

Koktélparadicsomot fogok használni. 



 

– Kicsi, de áramvonalas, igaz? 

– Pontosan. Lehet, hogy mustáros majonézt is csinálok 

mellé. Ja igen, és színes fűszernövényekkel díszítem. 

– Rendben,és ezután következik majd a croquembouche. 

Az ám a desszert! 

– Hát igen. Csinálhattam volna kisebbet is, de mi abban a 

pláne? A croquembouche legyen szép nagy. Az benne a lé-

nyeg. – Beszéd közben Zoe idegessége alábbhagyott. Mostanra 

már megszokta a kamerákat. Igenis meg tudja ő ezt csinálni. 

Csak azt remélte, hogy akkor sem száll majd inába a bátorsága, 

amikor élesre fordul a helyzet. Még ha el is kell véreznie, ele-

gánsan fogja csinálni. 

– Gondolom, készített már croquembouche-t ezelőtt. 

– Igen, egy barátom kislányának a keresztelőjére. Akkor 

nem volt hozzá állványom, úgyhogy ezúttal könnyebb dolgom 

lesz. 

– Arannyal bevont földicseresznye. 

– Igen. Olyan hatást szeretnék elérni, mintha parányi ék-

szergombok lennének. 

– Hát akkor sok szerencsét. Zoe. Alig várom, hogy mind-

ezt végigkóstolhassam. 

Zoe most valahogy igazán jó passzban volt. Gideont ki-

verni a fejéből egy kicsit ahhoz hasonlított, mintha Nelson 

szobrát kellett volna eltolnia a helyéről, mégis megcsinálta. A 

férfi, na meg a kapcsolatuk miatti aggódás (ha beszélhetünk 

még egyáltalán kapcsolatról), valamint a zsarolás ténye valami 

hihetetlen módon teljességgel összeszedetté tette. Olyan ször-

nyű volt ez az egész, hogy Zoe egyszerűen kikapcsolta, és 

minden idegszálával a főzésre koncentrált. 



 

Flottul ment minden. Úgy érezte, mintha átalakult volna 

konyhai robottá, amely képtelen hibázni. A zsemlye tésztája 

habkönnyűre és ropogósra sikerült, így senki nem vetheti majd 

a szemére, hogy a zsemlye elnehezíti az ételt. 

A tésztákhoz mindig nagyon értett, ám ahogy most a le-

veles tésztáján dolgozott, azon tűnődött, hogy talmi higgadtsá-

ga csak még ügyesebbé teszi. A nyugodt kéz elengedhetetlen a 

tésztakészítéshez; lehet, hogy a nyugodt, minden bánatot kire-

kesztő szív is segít? A maradékból kosárkákat formált, miután 

kimérte, mennyi tészta kell hat kis Wellington-szelethez. 

Aztán nekilátott a hamburgerhúsnak. A kései olyan éle-

sek voltak, hogy a selymet is tökéletes siklással végigmetszet-

ték volna, ha Zoe legyűrhetetlen szükségét érzi, hogy elvégez-

zen egy ilyen látványos próbát, és az anyja hentese sem verte át 

– kifogástalan marhahúst adott neki. Oly puha volt, hogy sem-

mi perc alatt apróra vágta a kellő mennyiséget. Kisütött egy 

keveset kóstolónak, és úgy határozott, csak enyhén fogja fűsze-

rezni. Gazdagíthatta volna hagymával vagy fűszernövényekkel, 

de ízletesebbnek találta úgy, ahogy volt. 

A kamerák egy pillanatra sem tágítottak mellőle, hol egé-

szen közel férkőztek, hol hátrább siklottak. Zoe immáron úgy 

megszokta a jelenlétüket, hogy csak annyira vette észre őket, 

amennyire az ember egy ventilátor vagy a hűtő zúgását érzékeli 

A kamerák a háttér részévé váltak. 

Némi fejtörést és kísérletezést követően Zoe még odaha-

za eldöntötte, hogy pármai sonkába fogja tekerni a marhát a 

Wellingtonhoz, és hagymával meg egy kevés fokhagymával 

bolondítja meg a gombás ételeket. Ezt is kézzel csinálta, nem 

használta a konyhai aprítógépet, nehogy túl apróra legyen vág-



 

va a gomba. Nehogy azzal vádolják már meg, hogy pürét készít 

belőle. 

Aztán, mivel időbővében volt, egyenként sütött kérget a 

húsokra, hogy ha elront valamit, ne kelljen mindet kidobni. 

Ahogy az első szelettel bíbelődött, azon tűnődött, minek bajló-

dik ennyit, ha egyszer úgyis el kell veszítenie a versenyt. Ám a 

büszkesége arra sarkallta, hogy készakarva veszítsen, ne pedig 

azért, mert többre nem képes. 

A croquembouche az állványnak köszönhetően már-már 

játszi feladat volt. Zoe időközben tökélyre fejlesztette a techni-

káját, a profitterolgolyók hajszálra egyformák voltak, a vég-

eredmény pedig csodálatosan kúp alakú lett, nem dőlt egyik 

oldalra sem. 

Rápillantott az órájára, és megállapította, hogy jól halad. 

Úgy döntött, most van itt az ideje, hogy bearanyozza a 

földicseresznyét. Ez megint csak példásán sikerült. Cukros víz-

be mártotta a szemeket, hogy jól tapadjanak, azután aranyporba 

forgatta őket, tökéletes kis gömböket hozva létre. A cseresz-

nyék levelei szárnyhatást keltettek. Majd csak akkor díszíti fel 

velük a tornyot, amikor a zsűri a háromféleképpen elkészített 

steaket fogyasztja. A karamellt ugyancsak az utolsó pillanatban 

kell majd megcsinálnia. 

Századjára ellenőrizte a listáját, és ekkor már kezdett 

ideges lenni. Főzés közben elmerült a feladatában, most azon-

ban várnia kell, míg mind asztalhoz ülnek, és majd csak köz-

vetlenül a szervírozás előtt fejezi be az ételeket. Ha belegon-

dolt, hogy Gideon is ott van valahol a fal túlsó oldalán, még 

idegesebb lett. Vajon a többiek is idegeskednek? Külön helyi-

ségekben munkálkodtak, és Zoe örült neki, hogy ő lesz az első. 



 

Annak is örült, hogy a szülei nem jöttek fel Londonba a 

végső eredményhirdetésre és a partira. Igaza volt az anyjának, 

hogy nyugtalankodott volna miattuk. Elég neki Gideon, meg a 

„bukás” kényszere, nincs szüksége további figyelemelterelésre. 

Végül Mike lépett a konyhába. 

– Minden oké? Nagyon nyugodtnak, kiegyensúlyozott-

nak látszik. Tudja, hogy maga lesz az első? Ha itt befejezte, 

egy kocsi majd átviszi a vetítőteremhez, ott megvárja a ver-

senytársait meg a többieket, aztán megtekintik a show-t. Ez 

persze még a vágatlan verzió, de meghallgathatják a zsűri ösz-

szes kommentárját. 

– Tudom. – Mindezt korábban is elmagyarázták nekik, de 

tudta, hogy Mike rendkívül precíz, és biztos akar lenni abban, 

hogy Zoenak nem maradtak kétségei. 

– Jól van, akkor álljon készen az előétellel. 

Huszonötödik fejezet 

Zoe porfinomságúra vágta a mentát Ez hivatott imitálni a 

kapucsínón a kakaóport. A díszítéshez használt borsószemek a 

kávébabokat helyettesítették. A parmezánchipset kis kosárká-

ban szervírozta. Fájlalta, hogy nem fotózhatja le a levest az 

anyjának. de ha minden jól megy, úgy is látja majd a tévében. 



 

A „ha minden jól megy” természetesen azt jelentette, hogy 

amennyiben nem ő győz. 

– Mehet! – kurjantotta, erőt véve magán, és amint elvit-

ték a tálcáit, már a halra koncentrált. 

Mintha két ember lakozott volna benne. Az egyik élvezte 

a kihívást, hogy jól alakulnak a dolgok. A másik gyötrődött, 

mert tudta, hogy most már bármelyik pillanatban rontania kell. 

Gideon tombolni fog, de majdcsak megbékél. Arra gondolt, 

vajon a többiek hogy érzik most magukat. Szinte érezte, ahogy 

Cher szuggerálja őt, hogy essen ki, mert különben! 

Majd a steaknél. A Wellington már tésztaburkában, par-

mai sonkába tekerve, finomra vágott gombával töltve készen 

állt, ám ahogy harmadjára merítette a Jenga-chipset a zsírba, 

úgy döntött, hogy el fogja sózni a steaket és a hamburgert. Az-

zal végleg elvágja magát. Egy túlfűszerezést még talán elnéz-

nének neki, kettőt aligha. 

Fűszeres sajtszeleteket fektetett a hamburgerhúsra, és rá-

olvasztotta. Aztán belemarkolt a sótartóba, és kezét magasra 

tartva, hangsúlyos mozdulatokkal elsózta a húst, mielőtt ráhe-

lyezte a zsemlyék tetejét. 

Visszajöttek a levesescsészék. 

– Mi a helyzet? – érdeklődött Mike. – Lassan kész van a 

főfogással? 

– Igen. Csak még egy perc. – A steaket is túlsózta, levett 

Mike-nak egy krumplit az építményről, és azt mondta: –

 Mehet! 

– Nem tett túl sok sót arra a steakre? – kérdezte Mike, 

ahogy beleharapott a krumpliba. 

– A mesterszakácsok nem szeretik, ha egy étel nincs 

eléggé megfűszerezve – mondta Zoe. Ez igaz is volt, de Zoe 



 

attól még hazudott. Mike nem tudhatta meg, hogy vesztésre 

játszik. 

Ahogy a pincér kivitte a croquembouche-t a zsűrinek, 

Zoe tudta, hogy azon biztosan nem ronthatott el semmit. Mivel 

Glory keresztelőjére csinálta először, túl sok kellemes gondolat 

társult hozzá. Szóba sem jöhetett, hogy szándékosan elszúrja. 

Tudta jól, hogy kockázatot vállalt. A karamella, az 

aranybevonat meg a többi kényes apróság közül egyiket sem 

rontotta el, így talán nem is számít, hogy mit művelt a steakkel 

és a hamburgerrel. 

– Úgy láttam, ízlik nekik – mondta Mike valamivel ké-

sőbb, és barátságosan hátba lapogatta Zoet. – Most menjen 

vissza a hotelbe átöltözni, aztán egy kocsink elviszi a vetítőte-

remhez. Ott egy pohár lélekerősítő pezsgővel várják. A zsűri-

zés után mindjárt kezdődik a buli. 

Zoe teljesen ki volt csavarva. Habár minden nagyon jól 

ment, rengeteget kellett főznie. Csábította a zuhany és annak 

gondolata, hogy tíz percre ledőlhessen az ágyra. 

Harminc perccel később eszmélt fel, és ekkor már kap-

kodnia kellett. Arra kérték őket, hogy szakácssapkában jelenje-

nek meg a zsűrizésén. Zoe felkapta és a táskájába gyűrte a ma-

gáét, ahogy kisietett a szobából, és leinalt a rá váró taxihoz. 

Majd még kitalálja, hogyan tegye fel úgy, hogy ne olyanfor-

mán nézzen ki benne, mint egy idióta. 

Az első ember, akivel a mozi előcsarnokában találkozott, 

Fenella volt. Gloryt is magával hozta, a vállának döntette, és a 

hátát simogatta. 

– Fen! De örülök neked! – Zoe legszívesebben kitépte 

volna Gloryt a kezéből, hogy megölelgesse. 

– Zoe! Hogy ment? 



 

– Egész jól. – Zoe magabiztos álarcot öltött, borzasztóan 

szerette volna beavatni Fenellát. de nem tehette. Egyedül kel-

lett megbirkóznia a helyzetével. 

Zoe hosszasan dédelgette a keresztlányát, Gloryt, aztán 

mindannyian bementek a terembe. Égtek a lámpák odabent, és 

emberek beszélgettek. Tele volt a terem, vélhetően a verseny-

zők barátaival és rokonaival, meg a filmes stáb azon részével, 

akiknek éppen nem akadt dolguk. Gloryt álomba szenderítette 

a duruzsolás. 

Cher volt a következő versenyző, aki megérkezett Bámu-

latosan nézett ki, felfrissítette a sminkjét, szakácssapkáját sik-

kesen félrebiccentve viselte. 

– Hogy sikerült? – szegezte neki a kérdést Zoenak, ahogy 

lehuppant mellé. 

– Ó, remekül! – Valószínűleg nem lett volna jó ötlet eny-

nyi ember előtt elmondani Chernek, hogy elsózta a steaket, 

hiszen bárki meghallhatta. 

– De nem te nyered meg? – kérdezte Cher vidoran. 

– Ki tudja! – így Zoe. – Neked hogy ment? 

– Pompásán. Milyen menüt állítottál össze? 

Zoe elsorolta neki. 

– Leves? Levest csináltál? Az is valami? 

– Hát… 

– És a desszert? 

– Croquembouche. – Ezzel már biztosan lenyűgözi Chert. 

– Az szörnyen régimódi! – vigyorgott Cher örömittasan. 

– Ilyen menüvel nem nyerhetsz. 

Zoe megvonta a vállát. Sem egyet nem érthetett, sem el-

lent nem mondhatott neki. 

Becca érkezett zaklatottan. 



 

– Hála istennek, hogy vége! Soha többé nem főzök kö-

zönség előtt. 

– Szegénykém! – mondta Cher egy áspiskígyó őszintesé-

gével. – Milyen ételeket készítettél? 

Zoe rettentően erőltetettnek érezte Becca menüjét, de bí-

zott a lányban. Őszintén remélte, hogy ő fog nyerni, mert 

Becca volt a legjobb, nem pedig azért, mert Zoe a maga részé-

ről kénytelen volt elfuserálni a dolgot. 

Valahonnan előkerült Shadrach, és most a szokásosnál is 

inkább úgy nézett ki, mint akinek összetűzése volt egy tüske-

bokorral. 

– Milyen elhasznált vagy – burukkolta Cher. 

Shadrach nem felelt, csak lerogyott egy székbe, és meg-

dörzsölte az arcát. Feltehetően lezuhanyozott a főzés után, en-

nek ellenére verítékezett. 

– Ő legalább nem konkurencia – súgta oda Cher Zoenak 

és Beccának. 

Becca összenézett Zoeval. 

– Mintha kissé elbízta volna magát – dünnyögte Becca. 

Végre-valahára – Zoe alig bírta már idegekkel –

 megkezdődött a vetítés. Nagyon örült, hogy ő az első. Így ha-

marább fellélegezhet. 

A versenyzők maguk között pusmogva értettek egyet ab-

ban, hogy nagyon bizarr látni, mi történik az ételekkel, miután 

az ember az útjukra bocsátotta őket. A pincérek belibbentek az 

étterembe, és letették a tányérokat a zsűri elé A somerbyi zsű-

riből mindössze az egyik tag volt jelen, és hirtelen elkerülhetet-

lennek látszott, hogy Zoe éppen Gideont kapja. Cher belecsí-

pett a karjába, amikor a kamerák ráálltak a férfira. 



 

Vele volt továbbá a mosolygós celebséf, aki meginterjú-

volta Zoet, meg egy séf, két ételkritikus, egyikük az ingerült 

hangvételű cikkeiről volt nevezetes, valamint még egy nő, akit 

Zoe nem ismert. 

Zoe beleszédült, oly erősen koncentrált az ételekre. Ez 

legalább megakadályozta abban, hogy elájuljon, rosszul le-

gyen, vagy valamilyen más, kínosan fizikai módon elárulja az 

érzéséit. 

Mindent egybevetve elégedett volt a borsókapucsínója 

kinézetével. Nagyon csinosan festett az anyja kávéscsészéiben, 

és a menta csakugyan kakaóporra hasonlított. Ám lehet, hogy 

az ötlete így is csupán egy rettenetes kulináris klisé. Tartott 

tőle, hogy az. 

Néhány kínkeserves pillanatig senki nem szólalt meg. 

– Ez jó! – mondta az egyik séf. – Meglepően jó. 

– Egyszerű, mégis ízletes – csatlakozott hozzá az étel kri-

tikusok egyike. – De nem túl könnyű megoldás a leves egy 

efféle versenyen? 

– Nézzük, hogyan boldogul a kakashallal – mondta az el-

ső séf. 

– Úgy van – mondta a szőke nő. – A kakashal nagy fi-

gyelmet kíván. Könnyű elrontani. 

– A kávéscsészékét elvittek és megérkezett a kakashal. 

– Jó – mondta Gideon, bár látszott rajta, hogy nehezére 

esik megszólalni. Lehetséges, hogy valami ehetetlent várt, vagy 

inkább abban reménykedett, hogy Zoe meggondolta magát? 

– Meg lehet enni – mondta az egyik hírhedt és kérlelhe-

tetlenségéről ismert kritikus –, de én továbbra is úgy vélem, 

hogy nem ér fel a verseny színvonalához. Mi egy Michelin-

csillagos séfet keresünk. 



 

– Ne légy már nevetséges – mordult rá Gideon. – Itt ama-

tőrök mérik össze az erejüket, nem évek tapasztalatával rendel-

kező séfek. 

Cher odahajolt Zoehoz. 

– Ezt úgyis ki fogják vágni. 

Zoe nem felelt. 

– Szerintem ez a nő igen magas színvonalon főz –

 mondta a séf. – Engem meggyőzött. 

– A következő fogás érdekesnek ígérkezik – így a szőrö-

zős kritikus. – Steak háromféleképpen. Elvetélt ötlet. A Wel-

lington tésztabatyuja a hamburger zsömléjével együtt biztosan 

túl nehéz lesz. 

– Várjuk ki a végét – mondta az egyik séf. – Nekem ked-

vemre való az elgondolás. A leveles tészta és a zsemlye is saját 

készítésű. Sokoldalú ez a lány. 

Zoe nagyon meg volt elégedve a főfogása kinézetével. 

Természetesen látta, amikor kivitték, ő rendezgette el a tányé-

rokon, és helyezte el mellé a salátaleveleket, de felszolgálva 

valahogy egész más megvilágításba került az étel. Zoe előre 

rettegett, hogy mindjárt meg is fogják kóstolni. 

Ahányan voltak, annyiféleképpen láttak hozzá. Gideon a 

mini Wellington-szeletet közelítette meg. – Nem rajongok túl-

ságosan ezért a hármas attrakcióért – mondta. – Az az érzésem, 

hogy ez inkább a séf magamutogatásáról, hogy mást ne mond-

jak… magakelletéséről szól, mintsem a jó ételekről. 

Zoe ettől egy kicsit leeresztett, ugyanis egy percre megfe-

ledkezett róla. hogy Gideonnak nem szabad lelkesednie a főzt-

jéért. 

– A leveles tészta mennyei – mondta az első séf. –

 Elolvad a szájban. 



 

– A hús jó puha, de nagyon el van fűszerezve – mondta a 

másik séf, miközben meglepő lelkesedéssel rágott. 

– Sose kedveltem a színes fűszernövényeket – mondta az 

ételkritikus –, de be kell vallanom, hogy ínycsiklandó a lát-

vány. – Bekapott egy szem krumplit. – Ez kiváló! 

– Akkor meg – szólalt meg a másik ételkritikus – . mi a 

jó nyavalyaért ilyen sós ez a steak? 

– Meg a hamburger is – mondta a nő. – Ami egyéb ként 

remek! 

Gideon a homlokát ráncolta. Feltekintett, és ez olyan 

volt. mintha egyenesen Zoera nézne. Tudnia kell, hogy szándé-

kosán sózta el a húst. Zoe arca megrándult. 

– A krumpli kifogástalan .. – mondta az első számú étel-

kritikus, és Zoe örült, hogy hat helyett nyolc szemet tett a tá-

nyérra. 

– Hát akkor lássuk a desszertet – mondta az első séf. 

– A mindenit! – álmélkodott a zsűri, amikor bevitték ne-

kik a croquembouche-t. A közönség soraiból is a legnagyobb 

ámulat hangjai csaptak fel. 

– Ügyes – súgta oda Cher Zoenak. – De unalmasan régi-

módi. 

A hátuk mögül valaki csendre intette, mire Cher ingerül-

ten hátraereszkedett a székében. 

– Hát, ez igazán tetszetős – mondta a szőke nő –, de mit 

sem ér, ha a fánkok esetleg megszívták magukat. 

– A croqaembouche azt jelenti „szájban roppanós” –

 mondta Gideon. 

– Ennyit mi is tudunk – mondta az egyik ételkritikus a 

szemöldökét ráncolva. Zoe azon tűnődött, vajon riválisok-e. 

– A nézők kedvéért említettem meg – mondta Gideon. 



 

– Vagy úgy. Akkor bocs. 

– Hát ez tényleg a szájban roppan – mondta az egyik séf. 

– Ritkán lehet ilyen finom profitterolt enni. 

– Imádom azokat a kis aranygyümölcsöket – mondta a 

nő. – ízlésesen látványosak. 

– Ez a lány nagyon ért a tésztákhoz – mondta az egyik 

séf. 

– Hmm, milyen kár, hogy megbízhatatlanok az ízlelő-

bimbói – így a másik. 

– Mondd csak, Gideon – szólt a szőkeség –, te ugye min-

dent megkóstoltál, amit a verseny során ez a lány… 

– A neve Zoe – mondta Gideon, aztán elhallgatott. – A 

nézők…! 

– Ó, bocsánat – így a nő, aki immár kimondottan irritálta 

Zoet. – Mindig elfelejtem. Áruld el tehát, csakugyan megbízha-

tatlanok az ízlelőbimbói? 

Cher karmai Zoe karjába vájtak. Nehéz lett volna meg-

mondani, melyikük izgul jobban. 

– Mindmostanáig semmi baj nem volt az ízlelőbimbóival 

– felelte Gideon nyomatékosan. Tudta, hogy Zoe szándékosan 

csinálta ezt. 

Csend lett, mialatt az egyik ételkritikus befalt még egy 

kis croquembouche-t. 

– Akkor pontozzunk – mondta a nő. – Mindenkinek 

megvan a pontozólapja? 

Rövid technikai jellegű sustorgás kezdődött a szakácsok 

között, addig a versenyzőtársak gratuláltak Zoenak. – Szuper 

voltál! – mondta Becca. – Őszintén remélem, hogy te nyersz. 

– Na és veled mi lesz? – kérdezte tőle Shadrach megle-

petten. 



 

– Szerintem nincs esélyem – mondta Becca. – Én nem 

voltam ennyire jó. 

Cher jött sorra. Gideont felváltotta Fred, a közkedvelt, 

mosolygós zsűritag. A zsűri összeállítása egyébkent nem válto-

zott. 

– A végén közösen beszélik majd meg, kit akarnak győz-

tesnek – magyarázta Miké a teremben lévőknek –, a végső dön-

tést azonban az eredeti zsűri hozza. 

Cher előételnek libamájat kínált, hozzá szorbét mandula-

öntettel. Zoe verítékszagúan körülményesnek érezte ezt az el-

gondolást, Cher azonban nagyon öntudatosnak látszott. 

A zsűri keservesen hosszú ideig egy szót sem szólt. 

– Nagyra törő – jegyezte meg az egyik séf. 

Az a nő, akiről Zoe időközben megtudta, hogy Laura 

Mathesonnak hívják, és egy neves étteremlánc tulajdonosa, 

felvett a villájára egy kevés libamájat, megszemlélte, majd a 

szájába vette. Hosszan hallgatott, miután lenyelte. 

Az ételkritikus lecsapta a villáját. 

– Nem tudom, mit gondoltok, de szerintem ez a szorbé 

olyan, mint a cukrozott takony. 

– Pfüj! – így Laura. – Ezt most muszáj volt mondanod? 

– Honnét tudod egyáltalán, hogy milyen az íze a takony-

nak? – kérdezte a séfek egyike. – Ez már a főzés profi szintje! 

Folytatódott a vita, de nem született megegyezés. 

– Nézzük meg a főfogást – javasolta Fred. 

– Fogjatok le! Hab is van benne! – füstölgött az ételkriti-

kus, aki takonyízűnek találta a szobrét. – Azt hittem, már le-

csengett a szörnyűséges habok ideje. Ezek szerint mégsem. 



 

– Michelin-csillagos menükön is szerepelnek habok! –

 sziszegte Cher. 

Zoenak ekkor kezdett derengeni, hogy Cher alighanem 

valamelyik Michelin-csillagos étterem menüjét másolta le. Ez 

csalásnak minősült, de ha nem jönnek rá, akkor Cher megdi-

csőülve kerül majd ki a dologból. Zoe akaratlanul is megsajnál-

ta őt a „takonyízű” hasonlatért. Hiszen mégiscsak a nemzeti 

televízióadó fogja vetíteni a műsort. 

– A kalamári megfőtt – mondta Laura –, a töltelék vi-

szont ízetlen. 

– A tintahalat nehéz jól elkészíteni – mondta az egyik séf. 

– Ezért gratulációt érdemel. 

– Őt ismerem – súgta Cher Zoenak megvidámodva. –

 Édes egy pali! 

Zoe nem tett megjegyzést. Ő volt az, akit zsarolnak, még-

is úgy tűnt, Cher bárkivel képes lenne lefeküdni, hogy feltör-

tessen a csúcsra! 

– Haladjunk. Szorít az idő – mondta Fred, miután Laura a 

fejével jelzett neki. 

– Tudom, hogy a galambhúsnak rózsaszínnek illik lennie 

– mondta az ételkritikus, aki szemlátomást nem rajongott Cher 

főzési stílusáért –, de ez szinte még mozog. 

– Na ne viccelj! Állítólag ételszakértő vagy, és ezek mi-

nőségi ételek! – mondta a séf, akit Cher „édes egy palinak” 

ismert. 

– A kelbimbó nagyon ízletes – mondta Laura. 

– Már megint libamáj – mondta az egyik séf. – Tán csak 

nincsenek érdekeltségei egy libatenyészetben? 



 

– Kérem a desszertet – mondta az ételkritikus. – És ba-

romira remélem. hogy almás lepény vagy morzsasüti lesz, ami 

ellensúlyozza ezt a félresikerült flancolást. 

Négyféle desszert volt: panna cotta, zselé, szorbé, illetve 

granita, azaz jégkása, mind vagy körtével, vagy citromfűvel 

ízesítve. 

– Rafinált aromák – mondta Laura. 

– Az én ízlésemnek túlságosan is rafinált – mondta az 

ételkritikus, aki egy óvodás elvárásait támasztotta a desszertek-

kel szemben. 

Cher fennhangon dohogott Zoe oldalán, míg a zsűri áttért 

a két hátralévő versenyzőre Becca és Shadrach gyötrődve kö-

vették figyelemmel a zsűrizést. Zoe is gyötrődött. Ő ugyan 

készakarva hibázott, ám az egyaránt avatott szakácsnak számí-

tó Becca és Shadrach sem alkotott tökéleteset. Vagyis még 

mindig lehet, hogy ő nyer! 

Chernek ugyanez járhatott a fejében, mert összehúzott 

szemmel nézett rá, és egyedül a botox gátolta meg, hogy a 

megvetés kiüljön az arcara. 

Hosszú és rendkívüli módon idegölő szünet következett, 

míg a zsűri az ételek végigkóstolása után visszavonult ítéletho-

zatalra. Ennek csak az utolsó részét vetítik majd le este, amikor 

már megvan az eredmény. Senki sem tudta, mennyit kell vár-

niuk. Cher karon ragadta Zoet, és magával ráncigálta a női 

mosdóba. 

– Elfecsegted Gideonnak, hogy nem szabad nyerned, 

igaz? – szegezte neki a kérdést, miután meggyőződött róla, 

hogy kettesben vannak. 

– Igaz! És elsóztam a steaket és a hamburgert. 

– Á, szóval az szándékos volt' 



 

– Hát persze! 

– Nem mintha egyébként esélyes lehetnél a győzelemre, 

ahhoz túl naiv és retró volt a menüd. – Chei szemrevételezte a 

tükörképét, de nem fedezett fel korrigálnivalót. 

– Akkor meg mit izgulsz? – Zoe meghúzkodta a fürtjeit, 

és helyére igazította a szakácssapkáját. 

– Inkább neked kéne izgulnod. Ha a zsűri rossz döntést 

hoz… 

Zoe nem tudta megállapítani, hogy Cher a győzelemre 

vágyik-e jobban, vagy arra, hogy zsarolhassa őket. S mert a 

fotók még mindig Chernél voltak, Zoenak még a verseny el-

vesztése esetén is volt mitől tartania. 

Már úgy tűnt, hogy soha nem lesz vége. Az emberek fel-

álltak a helyükről, beszélgettek, iszogattak, és nyugtalanul téb-

láboltak. 

– Nem is tudom, mit merengek én itt a győzelemről –

 mondta Becca a második pohár pezsgőjével a kezében. –

 Úgysem nyerhetek. Mindnyájan remekeltetek! 

– Ha szemet hunyunk a cukrozott takony fölött – mondta 

Shadrach. 

– Ne beszéljünk erről – így Zoe. – Belegondolni is éme-

lyítő. 

– Neked legalább nem kellett megkóstolnod! – tette hoz-

zá gonoszul Shadrach. 

– Jaj, fogd már be! A te összeesett szuflédat se díjazták. 

Egyáltalán hogy jutott ilyesmi az eszedbe, hogy fagylaltot te-

szel a forró felfújt közepébe? – eresztette ki Cher a karmait. 

– Az íze az viszont pazar lehetett! – mondta Zoe. 



 

– Úgy nézett ki, mint amit kihánytak – mondta Cher, aki 

csípős megjegyzések terén felvette a versenyt a könyörtelen 

ételkritikussal. 

Végre-valahára felszólították őket, hogy foglaljanak he-

lyet, és tekintsék meg a zsűrizés befejezését. 

A celebséfek, az étteremtulajdonos és az ételkritikusok 

eltűntek. Csak azok a zsűritagok voltak jelen, akik már ismerő-

sek és (egy-két esetben) kedvesek voltak a versenyzők számá-

ra. 

– Szerintem viszont harmonikus és majdnem tökéletes 

menüt állított össze – mondta éppen Fred, de nem lehetett tud-

ni, kiről beszél. 

– Akadt pár igen jól sikerült étel – mondta Gideon. – A 

szuflé például fantasztikus volt. 

Zoe ettől csuklani kezdett. Örült, hogy a férfi nem az ő 

főztjét méltatja? Vagy inkább elárulva érezte magát? 

A vita tovább tekergőzött, s a végen, egyszerre csodála-

tos és borzasztó módon, úgy tűnt, Zoe lesz a befutó. 

– Nekem mindig ízlett a főztje, és a legnehezebb helyze-

teket is nagyszerűen oldotta meg – mondta Fred. 

A hosszúra nyúló csönd akár a Háború és béke elolvasá-

sához is elegendő lett volna. Aztán Gideon feltette a kérdést: 

– Megbocsátható-e, hogy botrányosan elsózta a steaket? 

– Közben dacosan nézett a kamerába, és Zoenak újfent az volt 

az érzése, hogy ez a nézés neki szól. Arra vágyott, hogy legyen 

végre vége, és ő elmagyarázhassa a férfinak, hogy nem volt 

választása. Nem bírta elviselni, hogy Gideon rosszat feltételez 

róla. 

Újabb, az előzőnél is hosszabb szünet következett. 



 

– Nem – mondta Fred. – Azt hiszem, ez megbocsáthatat-

lan. 

– Akkor tehát Becca a győztes? – kérdezte Gideon. 

A többi zsűritag bólogatott. 

A mozi felbolydult. Cher hápogott. 

– Nem… nem lehet! – Beccát körbevette a barátok és 

családtagok gyűrűje, mind elsőként akartak gratulálni neki. Zoe 

alig bírta kinyögni, hogy szép volt, mielőtt Beccát elcipelték, 

hogy meginterjúvolják, mit érez most. 

Cher merev arccal méregette Zoet. Már újból ura volt 

önmagának. 

– Most biztos nagyon megkönnyebbültél. 

Zoe bólintott. 

– Te pedig biztos nagyot csalódtál. Rossz versenyzőt 

próbáltál megzsarolni. 

Cher a fejét rázta. 

– Ó, nem. Te nagyon is ügyesen sáfárkodtál, még ha bor-

zasztóan régimódi volt is a menüd. Ha nem sózod el a húst, te 

nyersz. – Elmosolyodott, de a szeme nem vett részt benne. – A 

fotók ugyebár még mindig nálam vannak – mondta, és csöpö-

gött a hangjából a gyűlölet. 

Zoe ránézett, ám esze ágában sem volt tiltakozni, kiköve-

telni, hogy Cher ott őelőtte törölje ki a fényképeket a telefonjá-

ból. Nem akart ürügyet szolgáltatni Chernek, hogy patáliát 

csapjon. Így hát sarkon fordult, és odalépdelt Mike-hoz, aki a 

karját lengette feléjük. 

– Most visszamegyünk a hotelbe, hogy átöltözhessenek, 

aztán indul a buli! – mondta Mike. 

– Kisminkelnek minket? – kérdezte Cher. 



 

– Nem – mondta Mike kategorikusan. – Ezt most nem 

vesszük filmre. Úgyhogy a sminkjükről maguknak kell gon-

doskodniuk. 

Cher hátravetette aranyhaját, és vállat vont. 

Huszonhatodik fejezet 

Ahogy Zoe áthúzta a ruháját a fején, belátta, hogy még 

ha érzelmileg romokban van is, kénytelen lesz elmenni a buli-

ra. Muszáj látnia Gideont, hogy beszéljen vele, még ha a férfi 

meg tudná őt ölni, akkor is. Ő úgy látta, nem volt semmi egyéb 

választása annál, amit végül is tett, és Gideon érdekét ugyan-

úgy szolgálta vele. Hatalmas kérdés, hogy a férfi is így látja-e. 

Talán inkább azt fogja mondani – és igaza lesz –, hogy amíg 

Cher birtokában van azoknak a fotóknak, megteheti, hogy to-

vább zsarolja őket. Akkor pedig Zoe a semmiért vesztegette el 

a győzelmi esélyeit. 

Mindenesetre teljes fegyverzetben fog színre lépni. Mint 

ideális, dekoratív barátnő. Jó érzés volt kivételesen puccba 

vágni magát. Gideon nem is nagyon látta még csinos ruhában, 

tisztességesen kifestve, szép cipőben. Természetesen nem 

szállhat ringbe Cher napbarnított, botoxos, kiszedett szemöldö-



 

kű fotómodellszépségével, de Cher miatt már nem kell aggód-

nia. Vagy mégis? 

Okos időzítéssel sikerült Beccával egy taxiba szállnia. 

Cher még javában cicomázta magát, Shadrach pedig a vetítőte-

remből egyenesen a buli helyszínére ment. Feltehetően már 

nagyban parádézik makulátlan fehérségét rég elvesztett sza-

kácsruhájában.  

Mike lépett oda hozzájuk. 

– Becca! Zoe! Káprázatosan néznek ki! Komolyan mon-

dom. Nem mintha máskor nem így lenne, de most… még annál 

is csinosabbak. – Látványosan Zoera nézett, és kipréselt magá-

ból egy mosolyt. 

– Még jó. Hosszan állítgattam minden egyes hajszálamat. 

Mike nevetett. 

– Kíméljen meg a részletektől! Becca, elrabolhatom ma-

gát egy pillanatra? 

Zoe szívesen fecserészett volna még Beccával. Ugyanis 

hirtelen félszegség fogta el. Tele volt a buli harsány, számára 

idegen emberrel. Az anyja tényleg pocsékul érezte volna itt 

magát. 

Aztán kiszúrta Gideont a terem távoli végében. Nem 

érezte volna elegánsnak, hogy ő járuljon a férfi elébe, de köze-

ledni kezdett felé, hogy Gideon észrevegye. Elszánt ábrázattal 

kérte az elnézéseket, ahogy átvágott a tömegen. 

A célpont felé közeledve Sylvie-t vette észre, aki segítsé-

gére volt az éttermi feladatnál, és boldogan, hogy végre isme-

rősre bukkant, odament hozzá beszélgetni. 

– Szia, Sylvie! Hogy vagy? 



 

– Zoe! Szia! Olyan kár, hogy nem te nyertél! Az elsózott 

steaken múlott. Azt hittem, veled nem fordulhat elő ilyesmi. –

 Úgy tűnt, Sylvie magára vette Zoe kudarcát. 

Zoe bűnbánóan vállat vont. 

– Tudod, hogy van ez. Az idegesség. 

Sylvie továbbra is hitetlenül rázogatta a fejét. 

– A halad viszont tökéletes lett, legalábbis annak tűnt. 

Örülök neki. 

– Sokat segítettél – mondta Zoe. – Soha nem fogom elfe-

lejteni, amit tőled tanultam. 

– Jó tanítványom voltál! – Sylvie szünetet tartott. –

 Gideon mit szólt, hogy elsóztad a steaket? 

– Nem is beszéltünk még azóta – mondta Zoe. 

– Le fogja szedni a fejed – mondta Sylvie nyugodtan – Ő 

pontosan tudja, mire vagy képes. Mindenkinek rólad áradozik. 

Ez sokként érte. Eddig fel sem merült benne, hogy 

Gideon esetleg másoknak is beszel az ő szakácstudományáról. 

A körülmények fényében ez némiképp indiszkrétnek tűnt. Egy 

pillanatra pánikba esett, hátha Gideon más egyebet is kikotyo-

gott, de a következő pillanatban ráeszmélt, hogy azt persze 

nem tenné meg. Gideon nem olyan. Ám beletelt egy kis időbe, 

mire a feje után a szíve is lecsillapodott, és már nem verdesett 

riadtan, akár a kalitkába zárt vadmadár. 

Zoe megemberelte magát. 

– Jobb, ha megyek, és beszélek vele. – Ha csak a történet 

felét ismerő Sylvie is úgy véli, hogy Gideon dühöngeni fog, 

akkor Zoe alighanem nehéz percek elé néz. 

– Itt várak egy brandyvel meg egy nedves törülközővel, 

szükség esetére – mondta Sylvie. – Nem értem, hogy szúrhat-

tad el így!… 



 

Miközben Zoe egy kellemesnek cseppet sem ígérkező 

beszélgetéshez gyűjtötte az erőt, rendkívül csinos szőke nő 

lepett oda hátulról Gideonhoz. A férfi éppen társalgásba merült 

valakivel, így először nem vette észre, Zoe és Sylvie viszont jól 

látták onnét, ahol álltak, hogy a nő meg akarja lepni Hátulról 

átölelte Gideont, és arcon csókolta. Zoe látta, amint Gideon 

meglepetten hátrafordul, aztán széles mosoly ömlik el az arcán, 

ahogy meleg ölelésbe vonja a szőkét. 

– Ez a felesége – dünnyögte Sylvie Zoe oldalán. –

 Rákerestem Gideonra a Google-on, azután, hogy beszéltünk 

róla, és ott láttam ezt a nőt. 

Zoe megszédült, és úgy kellett magát visszafognia, hogy 

ne kapaszkodjon meg Sylvie-ben. A szája kiszáradt. Olyan 

iszonyúan érezte magát, hogy legszívesebben elájult volna. De 

moccanni is alig bírt. Az emberek valami okból egyre közelebb 

nyomultak, összepréselték őket Sylvie-vel. Diszkrét távozásról 

szó sem lehetett. Ránézett Gideonra, szuggerálta, hogy pillant-

son felé, és valahogy hozza helyre a dolgot. De csak annyit 

látott, hogy a nő – a feleség – közelebb simul hozzá. 

– Drágám! 

Zoe nem tudta, hogy tényleg hallotta-e a nőt a tömeg za-

ján át, vagy a szájáról olvasott, ám az asszony testbeszéde vilá-

gos volt, mint a nap. Ez a nő nagyon, de nagyon szereti 

Gideont. és ez kölcsönösnek tűnt. Gideon karja még mindig a 

nő derekán nyugodott, amikor az odahajolt hozzá, hogy súgjon 

neki valamit. Gideon felnevetett. Zoe nem bírta nézni, de arra 

is képtelen volt, hogy akár csak egy lépéssel is odább menjen a 

masszív emberkásában. 

Azután Gideon megfordult, és észrevette Zoet. Rámo-

solygott, és intett neki, hogy menjen oda. Zoenak épp erre a 



 

lökésre volt szüksége ahhoz, hogy mozgásra sarkallja bénult 

tagjait. Gideon be akarja mutatni a nejének? Hát van ennek 

szíve? 

– Most nem tudunk rendesen beszélgetni – mormogta 

Sylvie felé. – és pisilnem is kell. Később találkozunk. – Kezdte 

kiverekedni magát a tömegből, de azt vette észre, hogy újból 

Gideonra pillant. 

A férfi egyenesen ránézett, értetlen kifejezéssel az arcán. 

Elkepesztő ez az ember. Zoe a könnyeivel birkózva megrázta a 

tejét, és immáron határozottabban fúrta magának az utat a tö-

megben, kijutott a teremből a folyosóra. kereste a női mosdót, 

egyedül akart lenni, míg magához tér, s akkor egyszer csak 

Gideon toppant elébe. Nyilván nála is erőszakosabban csörte-

tett keresztül az embereken. Zavartnak, sőt mi több, megbán-

tottnak látszott. 

– Mit csinálsz, Zoe? Hova mész? 

– Haza! – vágta rá ösztönből. 

– De beszélnünk kell! Szeretnélek bematatni a… 

– A feleségednek? Te megvesztél! – Megiramodott a fo-

lyosón, már amennyire a magas sarkújában képes volt rá. 

– A szentségit. – Gideon üldözőbe vette, és elkapta a kar-

ját, épp mikor Zoe a sarokhoz ért. – Zoe! Nevetségesen visel-

kedsz! 

– Nem én – rázta fejet a nő. – Én tökéletesen ésszerűen 

cselekszem. Házasember vagy. Itt van a feleséged. Nyilvánva-

ló, hogy szeretitek egymást.–Ne is próbáld letagadni. Mi ket-

ten… – Körbenézett a folyosón, hogy biztosan egyedül van-

nak-e. – ...ez csak futó kaland volt. Nem akarom szétzúzni a 

házasságod. Úgyhogy hazamegyek szépen, és élem tovább az 

életem. 



 

– Félreérted! – Gideon letekintett rá, szemöldökét ráncol-

ta, összeszorította a száját. 

Zoe érezte, hogy mindjárt elbőgi magát. Fáradt volt, 

agyonhajszolt, és rettenetesen feszült. 

– Jaj, találj ki valami más szöveget! Mert ez már borzasz-

tóan elcsépelt! – vágta oda neki. 

– Hogy lehetsz ilyen eszetlen? 

– Az volnék?.Hát, bocsáss meg, ha nem csatlakozom egy 

édeshármashoz, de ehhez én túl konzervatív vagyok! 

– Nem úgy gondoltam! 

– Mindegy. Ezennel véget vetek annak, ami köztünk volt. 

– Az agya ekkor azzal kínozta, hogy visszaidézte a somerbyi 

napokat, amikor még azt hitte, hogy összetartoznak. Tudta, 

hogy már nem sokáig tarthatja vissza a könnyeket. 

– Nem sétálhatsz csak úgy el! 

– Dehogynem! – Szünetet tartott, amíg kibújt a cipőjéből. 

Csodával határos módon pont kiszúrta a női mosdót, és futni 

kezdett felé. Kiverte a víz, ahogy meghallotta maga mögött a 

lépteket. El kell érnie az ajtót, mielőtt a férfi éri el őt. 

Nem várt forrásból érkezett a segítség. Egy amerikai 

hang töltötte be a folyosót: 

– Gideon? Édesem? Van itt valaki, akivel feltétlenül ta-

lálkoznod kell… 

Gideon megtorpant, Zoe berontott az ajtón. 

Nekivetette a hátát, amíg biztos nem volt benne, hogy 

Gideon oda már nem követi, aztán az egyik fülkében keresett 

menedéket. 

Épp az arcát vizezte be, amikor Fenella lépett be 

Gloryval. 



 

– Zoe! De jó, hogy megtaláltalak! Olyan nagy a tolongás 

odabent, már azt hittem, el se tudok köszönni tőled. Csak tisz-

tába teszem Gloryt, és megyünk. 

– Ó. Máris? – Zoe hirtelen úgy érezte, mintha az egyetlen 

barátai készülnének emigrálni, elhagyva őt, hogy a továbbiak-

ban magányosan tengesse életének napjait. 

– Sajnos igen. Glory nem szereti a kocsit. Egyszerűbb, ha 

éjszaka utazunk. – Letette Gloryt a pelenkázóasztalra, és kezdte 

kicsomagolni. – Neked mik a terveid?  

– Azt hiszem, én is hazamegyek. Már ha ezt tervnek lehet 

nevezni. 

Csalódottak lesznek a szüleid, hogy nem te nyertél – Fen 

felemelte Glory lábat, és tiszta pelenkát csúsztatott alája. 

– Igen, de nem fogjak éreztetni velem. 

– Te nem vagy csalódott? – Fen arca érdeklődést tükrö-

zött. – Hisz olyan ügyes voltál! 

– Nem. Nem igazán – Zoe általában véve olyan cefetül 

érezte magát, hogy nehéz lett volna megmondani, mennyi eb-

ből a vereség miatti bánkódás, amit az a tudat erősített, hogy ha 

nem zsarolják meg, nyerhetett volna, de legalábbis jó esélyek-

kel indul. 

– És mihez kezdesz otthon? Mármint a pihenésen kívül. 

Zoe megvonta a vállat, és komolyan eltűnődött, lesz-e 

valaha annyi lelkiereje, hogy újra belefogjon valamibe. 

– Ejtőzöm egy kicsit, aztán keresek valami állást. 

– Gondolom, ki van zárva, hogy visszajöjj velünk. Hét-

végén újabb nagy eseményre készülünk, és jól jönne a segítsé-

ged. Sarah soros esküvője lesz. 

Zoe eltöprengett. Sok szempontból hazavágyott, hogy 

dédelgesse az anyukája, aki élete minden egyes kudarcánál 



 

vigaszt nyújtott neki. Másrészt viszont Somerbyben el lenne 

foglalva. Nem lenne rá ideje, hogy Gideon vagy amiatt szo-

morkodjon, hogy „mi lett volna, ha”. 

– Meg kell kérdeznem anyámat, nehogy úgy érezze, el-

hanyagolom. 

– Csörögj rá. 

Zoe előhalászta a telefonját. Az anyja azonnal felvette. 

– Mama? Mama, nem én nyertem. Nem ért meglepetés-

ként. A győztes lány, Becca igazán remek volt, és végül az 

idegességén is sikerült úrrá lennie. 

– Hát azért az is szép, hogy idáig eljutottál – mondta az 

anyja. – Értékelték a kávéscsészéimet? 

– Ó, igen, és hamarosan visszakapod őket. Feladom pos-

tán. 

– Hát nem személyesen hozod? 

Zoe hallgatott egy sort. 

– Az a helyzet, remélem, nem haragszol meg, de Fen 

megkért, hogy menjek vissza velük Somerbybe. Esküvőre ké-

szülnek, és a baba miatt segítségre van szükségük. – Vett egy 

lélegzetet, és kijátszotta az ütőkártyáját. – Legalább elterelem a 

gondolataimat arról, hogy vesztettem. 

– Ez esetben menj csak vissza Somerbybe, drágám! –

 Anyján megkönnyebbülés érződött, hogy Zoenak nem lesz 

alkalma búsongani. – Még az is meglehet, hogy akad ott neked 

egy állás! 

– Ó, mama. Nem maradok sokáig, mert már nagyon sze-

retnélek megölelni! De ebben a pillanatban most úgy érzem, 

hogy ezt kell tennem. 



 

– Ne haragudj, hogy elrángattalak – mentegetődzött 

Fenella, ahogy útnak indultak az éjszakában. – Más gyerekek 

imádják az autós babaülést, és rögtön elalszanak benne. A mi 

kis Glorynk nem hajlandó. 

– Semmi baj – mondta Zoe. – így legalább nem fordulhat 

elő, hogy véletlenül belefutok Cherbe. Egy kicsit olyan érzé-

sem van, mintha menekülnék. – Nem ment vissza a buliba. 

Remélhetőleg senki nem vette tőle rossz néven, hogy köszönés 

nélkül lépett le. 

– Igen? – így Rupert, és Zoera nézett a visszapillantó tü-

körben. 

– Értitek – mondta Zoe, és csak remélte, hogy nem árulta 

el magát az imént. – A nagy nyilvánosság, meg minden. Cher-

rel mi amúgy se jöttünk ki valami jól. 

– Na és mi van Gideonnal? – kérdezte Fenella. – Bocs, 

hogy rákérdezek, de feltűnt, hogy egy másik nővel volt a par-

tin. 

– Ühüm – mondta Zoe fahangon – Felesége van. 

– Te jó ég! Zoe, nagyon sajnálom! – mondta Fenella. 

– Micsoda piszok fráter. 

Zoe bólintott. 

– Minden férfi gazember, a jelenlévők kivételével. 

Zajosan ásított. – Azt hiszem, pihentetem egy kicsit a 

szemem. Kikészültem. 

– Csak nyugodtan – mondta Fenella. – Én is követem a 

példádat. Majd holnap kieszelünk Gideonnak egy méltó halál-

nemet. 

Zoe fáradt volt, de nem volt álmos. Ám ha alvást színlel, 

akkor legalább nem kell beszélgetnie. 



 

A nagy Range Rover végigberregett a londoni utcákon, 

aztán az autópályán dorombolt tovább, és lelki megrázkódtatás 

ide vagy oda, Zoe tényleg elbóbiskolt. Amikor felébredt, már 

Herefordshire kacskaringós útjain gurultak, és majdnem otthon 

voltak. 

A megérkezés után Fenella megetette Gloryt, és jóllehet 

nyár volt, rátukmált Zoera egy meleg vizes palackot, Rupert 

pedig ragaszkodott hozzá, hogy fogadjon el valami erős italt. 

Zoe ezekkel felszerelkezve vonult fel a számara kijelölt szobá-

ba, balszerencséjére éppen abba, amelyikben Gideonnal hált. 

Fenella együtt érzőn tette a kezet a karjára. 

– Ne haragudj ezért, de meg van vetve az ágy, és nem 

akarom, hogy a tehénistállóban aludj. Itt a helyed a házban, 

velünk. 

Ha eltekintett annak fájdalmas pikantériájától, hogy 

ugyanabban az ágyban kell aludnia, ahol azelőtt oly boldog 

volt Gideonnal, Zoe is örült neki, hogy befogadták a házba. A 

meleg vizes palack, a whisky, na meg az átélt eseményekkel 

járó kimerültség gondoskodott róla, hogy szinte rögtön álomba 

szenderüljön. 

Arra ébredt, hogy csicseregnek a madarak, és napfény 

ömlik be az ablakon. Az első percekben azt sem tudta, hol van 

és miért. Kaotikus érzéseitől enyhe hányinger kerülgette, így 

hát felkelt, és az ablakhoz ment, hátha a nyári reggel majd 

megnyugtatja. 

Természetesen örült neki, hogy nem ő nyert, hiszen a 

zsaroló Cher fenyegetése ezáltal szinte megszűnt. (Amíg nála 



 

vannak a fotók, addig Zoe sem tudott teljesen megnyugodni.) 

És természetesen boldog volt, hogy Somerbyben van, ahol sen-

ki nem érheti el. Ám a Gideonnal folytatott vitájuk emléke 

olyan érzést keltett benne, mint egy izomszakadás vagy nyílt 

seb. Maga előtt látta a férfi egykor oly gyengéd arcát, ahogy 

most zavarodottan és becsmérlően néz rá. 

Nem mintha Zoe pusztán egyedül tehetne róla. Mindket-

ten felelősek. De ő legalább facér. Gideonnak viszont felesége 

van, amiről nem tett említést. Becca persze megérdemelten 

győzött. Ő volt messze a legjobb szakács. De Zoe is esélyes 

volt, amíg nem hagyta, hogy a szíve vegye át az irányítást az 

agya fölött – s mindezt egy olyan férfiért, aki elmulasztotta 

közölni vele, hogy nős. 

Csakhogy Zoe beleszeretett. S egészen addig, míg esze és 

szíve egymásnak hol ellentmondó és veszekedő, hol egyetértő 

és békülő hangjait hallja, szeretni is fogja. Csupán az volt a 

bökkenő, hogy a szíve nem hitte el, amivel az agya nagyon is 

tisztában volt. Ez nem az ész hiánya volt nála, csak éppen nem 

tudta meggyőzni a szívét vagy a testét – Gideon rossz ember 

mivoltáró1, és arról, hogy – jobb lesz neki a férfi nélkül. 

Gyors zuhanyt vett, lenge nyári ruhát öltött, és azonmód, 

vizes hajjal, smink nélkül leszaladt a földszintre. 

– Imádom a nyarat – jelentette be Fenellának és Rupert-

nek a konyhában –, amikor legfeljebb kettő ruhadarabot kell 

felvenni. – Eltökélte, hogy jó képet fog vágni. Porul járt, pedig 

Fenella előre figyelmeztette, hogy vigyázzon magára. 

Fenella és Rupert előírásosan nevetett 

– Azt akarod mondani, hogy most is csak két ruhadarab 

van rajtad? – kérdezte Fen. 



 

– Úgy bizony. De megnyugtatásodra közlöm, hogy van 

rajtam bugyi. – Kihúzott egy széket, és leült. – Hol van ma 

reggel a keresztlányom? 

– Még alszik. – Rupert megfogta az alvásfigyelőt, mintha 

arról óhajtana meggyőződni, hogy működik-e. 

– Kapott enni mikor hazaértünk, vagyis elég későn, és 

szerencsére azóta is édesdeden alszik. És most – mondta a te-

nyeret dörzsölve. – Jöhet a reggeli? 

Zoe igent mondott a szalonnás tojásra kolbásszal, és ma-

ga is meglepődött, hogy ennyire éhes. Hajthatatlan vidámsága 

megtette hatását. Senki sem nézett rá szánakozón, nem faggat-

tak, így békében szürcsölhette a teáját, amit Fenella nyújtott 

felé. Nézhette, ahogy Rupert főz. Nem volt benne biztos, hogy 

neki magának lesz-e kedve egyhamar fakanalat ragadni, de már 

azt is megnyugtatónak találta, hogy Somerby konyhájában le-

het. 

– Tessék parancsolni – mondta Rupert, két tele tányér 

ételt téve az asztalra. – Valódi pirítóst vagy AGA- pirítóst 

kérsz? 

– Naná, hogy AGA-pirítóst. 

– Szóval, Zoe – mondta Fenella, amint minden ott volt 

előttük az asztalon, ami kell –, mihez kezdesz most? És hogy 

az ördögbe sóztad el azt a steaket? 

– Fen! – szólt rá a férje. – Tapintatosságra intesz, aztán 

meg ajtóstul rontasz a házba! 

– Mi van? – Zoe egyikükről a másikra nézett, és azon tű-

nődött, megúszhatja-e még ezt a beszélgetést. 

– Fen azt mondja nekem, „Rupes, nehogy egy szót is 

szólj. Légy tapintatos szegény lánnyal” – idézte Rupert a fele-

ségét. – Erre bedob egy ilyet, és a tapintatot sutba vágja! 



 

–Á. – Zoe mélyet sóhajtott. Szentül hitte, hogy a nyári 

ruhája, hetyke vidámsága és farkasétvágya majd meggyőzi őket 

afelől, hogy remekül érzi magát. Ezek szerint tévedett. 

– Mi történt? – kérdezte Fen. – Hisz előtte olyan jól csi-

náltad! Nem létezik, hogy véletlenül sóztad el. 

– Szerinted mások is így gondolták? – Ebből még ko-

moly baja származhat. 

– Hogy szándékosan sóztad el a húst? – Fenella elméláz-

va folytatta: – Igazából akik nem ismerik a főzőtudásod, azok 

hitték azt szerintem, hogy hibáztál. 

– Pedig nem? – kérdezte Rupert, miután megforgatta az 

első szelet kenyeret a serpenyő alján összegyűlt szalonnazsír-

ban. 

– Persze hogy nem! – csattant fel Fenella. – Zoe elsőran-

gú szakács! 

– Talán nem akar beszélni róla – mondta Rupert, és meg-

bökdöste a kenyeret. 

– Remélem, nem egyedül kell megennem azt a hatalmas 

szeletet – mondta Zoe, hogy késleltesse az igazság pillanatát. 

– Majd besegítünk. Csak előbb még bedobom egy pilla-

natra a sütőbe pirulni, hogy lecsöpögjön róla a fölösleges zsír. 

– Főzök meg egy kis teát – mondta Fenella –, aztán Zoe 

mindent elmesélhet. 

– Csak ha ő is úgy akarja! – mondta Rupert, és ígéretéhez 

híven már dobta is be a kenyeret a sütőbe. 

Fenella a rossz zsaru szerepénél maradva rázta a fejét. 

– Ne haragudj, de nincs választásod Mindent el kell 

mondanod. 

– Hát jó – sóhajtott Zoe – A tea meg a pirítós talán elég 

ösztönzés lesz, hogy színt valljak. 



 

– Lekvárt is kaphatsz rá – mondta Rupert mint jó zsaru. 

– Jól van, elmondom. Az van… illetve úgy volt,.. –

 mondta Zoe tele szájjal – ..Chernek fényképfelvételei vannak 

rólam és Gideonról. 

– Honnét szerezte őket? – Fenella dühében lecsapta a 

bögréjét az asztalra, kilöttyintve a teát. – Annyit fáradoztunk, 

hogy létrehozzuk ezt a biztonságos, diszkrét menedéket a pi-

henni vágyóknak. 

– Akkor kapott le minket, amikor az erdőben gyűjtöget-

tünk – magyarázta Zoe. – Nem tört be a hálószobákba, meg 

semmi ilyesmi. 

Fenella sóhajtva huppant le a székbe. 

– Ó. 

– Rajtakapott benneteket, miközben a fák közt becézget-

tetek egymást, igaz? – kíváncsiskodott Rupert, egyik szemöl-

dökét megjátszott rosszallással felvonva. 

– Gyűjtögettünk – felelte Zoe méltósággal. – De lehet, 

hogy elcsattant egy csók.  

– Ez az átka a kamerás mobiloknak! – mondta Fenella. –

 Egy csomó bosszúságot okoznak! 

– Meglehet, de nekem például egyetlen fotóm se lenne, 

ha a telefonommal nem lehetne fényképezni – mondta Zoe. 

– Igaz – hajtott fejet Fenella. Aztán sóhajtott. – Szóval le-

fotózott titeket. Mikor jöttél rá? 

– Csak már Londonban, közvetlenül a végjáték előtt. Azt 

mondta, ha nyerek, eljuttatja a képeket a sajtónak, biztosan 

ismer valami paparazzót. Mindenesetre vagy neki, vagy a 

nagybátyjának megvannak a kapcsolatai. Cher azt mondta, az 

egész műsor blamálva lenne, ami igaz is, és Gideon karrierjé-

nek szintúgy befellegzett. 



 

– És mi van a te karriereddel? – kérdezte Fenella. 

Zoe mosolygott, és beharapta az ajkát. 

– Szerintem Cher úgy gondolta, hogy nekem nincs karri-

erem. És jelen pillanatban igaza is van. 

– Elmondtad Gideonnak? Ő mit szólt ehhez? – kérdezte 

Rupert. 

– Tajtékzott. Azt mondta, nem szabad engednem a zsaro-

lásnak. De mert minden igaz volt, amit Cher ki akart teregetni, 

úgy éreztem, nincs választásom. 

Fenella együtt érzőn megérintette Zoe karját. 

– És… összevesztetek? 

Zoe csaknem nevetve felelte: 

– Őrjöngött! Képtelen volt felfogni, hogy nincs választá-

som. Muszáj volt kihullanom a versenyből. 

– Megjegyzem, alaposabb is lehettél volna – mondta Ru-

pert. – Remekeltél, és én éppen ezért kezdtem gyanakodni, 

hogy vajon miért sóztad el az ételt. 

– Most már én is tudom. Akkor nem mérlegeltem: mivel 

nem nyerhettem, nem is hajtottam a győzelem-re, csak tettem a 

dolgom. Aztán meg kitaláltam, hogyan fogom elrontani.  

– Csakhogy a többiek is követtek el kisebb-nagyobb hi-

bákat – mondta Rupert. – és a te teljesítményed volt a legszín-

vonalasabb. 

– Rupert nagy rajongója a főzőversenyeknek –

 magyarázta Fenella. – Nem értem miért. 

– Te meg folyton a házkereső műsorokon lógsz – vágott 

vissza a férfi. – Nem is tudom, mivel magyarázod. Ezzel az egy 

házzal is épp elég munkánk van. 

– De Rupert, gondolod, rá fognak jönni, hogy akarattal 

rontottam el? Ez kétségbeejtő! 



 

– A többi fogásod mind remekül sikerült – mondta 

Fenella. 

– Megőrülök! Bezzeg ha nyerni akartam volna, biztos 

egy csomó minden balul sült volna el. Csak hát annyira aggód-

tam, hogy tönkreteszem Gideon karrierjét… – Hangja meglas-

súdott, ahogy ráébredt, jóval többet mondott a szándékoltnál. –

 Aztán Gideonnak kiderültek a dolgai, és rájöttem, hogy sokkal 

többet vesztettem egy nyavalyás versenynél… 

– Kérünk még egy kis teát – mondta Fenella, és oda se 

nézve megpaskolta Rupert karját. – Szóval szereted őt? 

Zoe mély lélegzetet vett. 

– Azt is nehezen éltem meg, hogy vitatkoztunk, de mie-

lőtt megbeszélhettük volna, megláttam őket… – Elhallgatott, 

mert fojtogatta a sírás. 

– Szóval szereted? – ismetelte Fenella szelíden. 

Zoe bólintott 

– Reménytelenül. Mert nemcsak hogy Gideon soha többé 

nem áll velem szóba, ráadásul még nős is. Lehet, hogy tiszta 

hülye vagyok, de nem fogom elfecsérelni az életemet azzal, 

hogy egy házasembert szeretek. Még akkor sem, ha fontos vol-

tam neki – tette hozzá. 

Fenella pár pillanatig hallgatott. 

– Nyilván így az ésszerű. De azért klasszul néztetek ki 

együtt. 

– Egy darabig klassz is volt, bár bűntudat és titkolózás 

nélkül még jobb lett volna. És ez még azelőtt volt, hogy meg-

tudtam, felesége van! 

– A verseny miatt ne főjön a fejed – mondta Rupert. – A 

nézők nem tudják, hogy hibátlanul működnek az ízlelőbimbó-

id. 



 

A biztatásától Zoe csak még pocsékabbul érezte magát. 

Amikor az alvásfigyelő mozgást jelzett, Zoe felpattant. 

– Majd én! 

– Még nem ébredt fel egészen! Ráérsz vele… 

De Fenella szavai elenyésztek, ahogy Zoe felszaladt a 

lépcsőn, örvendve a szökés lehetőségének. 

Aznap este Sarah és Hugo érkezett vacsorára. Zoe kuk-

táskodott Rupert mellett, több különböző krumpli- és zöldség-

köretet készített. Elfoglaltságokra volt szüksége, és Gloryt 

mindössze napi pár órán át lehetett babusgatni, elvégre volt 

neki anyja is. 

Zoe helyzetéről nem sok szót ejtettek. Világos volt, hogy 

később, amikor majd asztalhoz ülnek Sarah-val és Hugoval, 

amúgy is alaposan meg fogják tárgyalni a fejleményeket. Zoe 

leeresztett hőlégballonnak érezte magát. A sok főzés, aggódás, 

gyakorlás, meg hogy végül is szépen szerepelt, mindez hiába 

volt. Nem maradt számára más, csak az az érzés, hogy bolon-

dot csinált magából: buta kislányként hagyta magát megszédí-

teni egy vonzó, erőteljes férfitól. Önbecsülése a nullára zuhant. 

Egyedül a tevékenykedéssel vehette elejét annak, hogy az ágy-

ra vesse magát, és naphosszat zokogjon. 

Rupert gavalléros vendégszeretetének bizonyságaként 

több üveg pezsgő és Pimm's állt az asztalon, amikor Sarah és 

Hugo megérkezett. 

– Igyatok egy King Pimmet – mondta Rupert. –

 Habzóbor és Pimm's, kevésbé édes, és négyszer olyan erős. 

– Én csak egy pohár habzóbort kérnék – mondta Sarah. –

 A Pimm's rögtön a fejembe száll, 



 

– Akkor inkább pezsgőt igyál. A habzóbort megtartsuk a 

Pimm's-hez. 

Zoe lassan kortyolgatta a pezsgőjét. A szorongás miatt 

kicsit sem volt ünnepi hangulata. Még sokallta is a nagy vigas-

ságot. Ki akarta beszélni a problémáit Sarah-val és Hugoval. 

Fenella biztosra vette, hogy tőlük megkapja a szükséges vá-

laszt, és Zoe emlékezett, hogy Sarah korábban is nagy érdeklő-

dést mutatott a tervei iránt. 

Hugo mintha megérezte volna az idegességet, leült mellé. 

Óvatos kérdéseket tett fel neki a versenyről, az ételekről, és 

arról, hogyan állította össze a menüjét, miközben a többiek 

nevettek, terítettek, és sorra bontották ki az üvegeket. 

– Ne aggódj – mondta Hugo. – Sarah-nak van egy terve, 

és ha Sarah-nak terve van, akkor minden megoldódik. 

Sarah terve pedig egy barát delikateszére épült. 

– Most vette át az üzletet, az előző tulajdonosnak nem 

ment a bolt. A barátnőm teljesen át akarja alakítani. 

Ez érdekesen hangzott. 

– Ó! 

– Aranyos kis üzlet remek helyen egy tipikus 

delikateszvárosban – tudod, ahol csupa olyan ember él, aki 

bizarr ételekre utazik.  

– Mondjuk inkább, hogy az egzotikus ételeket favorizál-

ják – így Rupert. 

– Én maradok a bizarrnál – folytatta Sarah. – De ez ha-

talmas munka ahhoz, hogy a barátnőm bírja egyedül. Ma dél-

után rácsörögtem, hogy megkérdezzem, mit szólna egy remek 

asszisztenshez… 

– És? – Zoe nem bírta már a feszültséget. 



 

– Úgyszólván a nyakamba ugrott. Örömmel alkalmazna 

téged. 

– Hisz nem is ismer! 

Sarah megrázta a fejét. 

– Elmeséltem neki, milyen jó szakács vagy, találékony, 

és krízishelyzetben sem veszted el a fejed. Az egyetlen hátul-

ütő, hogy csak minimálbért tud neked fizetni. Sokkal többet 

érdemelnél, de ha beindul az üzlet, a fizetésed is emelkedni 

fog… 

Zoe egy pillanat alatt döntésre jutott. Ez egy tökéletes 

ajánlat. Lesz munkája, ráadásul azt csinálhatja, amit szeret. 

Tapasztalatszerzésnek is jó lesz, majd ha egyszer megnyitja a 

saját delikateszét – most minden eddiginél szilárdabban élt 

benne az elhatározás, hogy összekuporgatja hozzá a pénzt. 

– Pont ilyen állásra vágyom. A fizetés igazából nem is 

érdekel, csak csinálhassak valamit. A kemény munka majdnem 

mindenre gyógyír! 

– Gratulálok! – mondta Rupert, lapátkezét Zoe vállára 

helyezve. 

– Úgy van, szép volt – mondta Hugo. 

Zoe mosolyra húzta a száját. 

– Na és merre van ez a delikatesz? Remélem, nincs na-

gyon messze. 

– Dehogy. A Cotswoldsban található. 

– Azon belül? – kérdezte Zoe örömmel konstatálva, hogy 

kőhajításnyira lesz úgy hazulról, mint Somerbytől. 

– Fearnley-ben – mondta Sarah. – Rögtön...  

Ám Rupert és Fenella egyszerre kezdett nevetni. 

– Mi tudjuk, hol van Fearnley! 

– Tényleg? – így Zoe. – És hol van? 



 

– Ott laknak Rupert szülei! – mondta Fenella egyre hisz-

térikusabban. – Biztos, hogy be fognak menni a boltba, és 

megint ki kell őket szolgálnod! 

Zoe tréfával ütötte el a dolgot: 

– Legalább már tudom, hogy a borsót és a babot nem szí-

velik. 

Huszonhetedik fejezet 

– Szóval, ne továbbítsd nekem Gideon levelét, ha írna. 

Jó, mama? 

– Nem fogom, drágám. 

– Es ne add meg neki a mobilszámom, ha idetelefonál. 

– Nem. 

– Ne áruld el neki, hol vagyok.  

Zoe anyja megölelte a lányát. 

– Dehogy árulom! Tudom, milyen nehéz ez neked. Nem 

fogom még jobban megnehezíteni! 

Zoe megnyugodva szállt be a kocsijába. Somerbyben 

ugyanezeket az ígéreteket csikarta ki Fenellából és a többiek-

ből. Fenellát valamivel tovább tartott meggyőzni, de ő nehe-

zebb helyzetben is volt, hisz ismerte Gideont. Pontosan tudta 

róla, mennyire elbűvölő tud lenni. 



 

– Soha nem jutok túl rajta, ha folyton abban reményke-

dem, hogy jön egy levél vagy e-mail – hangoztatta Zoe. –

 Minden szálat el kell vágnom. – Meglehet persze, hogy 

Gideon nem is szándékozik felvenni vele a kapcsolatot. Alig-

hanem visszatért a feleségéhez, és borsódzik a háta, ha arra 

gondol: hajszálon múlott, hogy megúszta. 

Az ígéreteket bezsebelve, két héttel a verseny után Zoe 

Fearnley kicsiny városkája felé hajtott. Szomorú volt, hogy el 

kell hagynia Somerbyt és a kis Gloryt. Az egész családot a szí-

vébe zárta, de nem maradhatott. Ott könnyen rátaláltak volna, 

és túl sok volt a fájdalmas emlék. A pár napos otthonlét a csa-

ládja és Jenny körében lelket öntött belé, s most megerősödött 

elszánás fűtötte. Lehet, hogy egy életre összetörték a szívét, és 

vénlányként végzi majd, de egy szép napon akkor is megcsinál-

ja a saját delikateszét és ehhez az lehet az első lépés, hogy be-

segít Sarah barátnőjének. Mintha két énje lett volna: az egyik 

teljes értékű felnőttként funkcionált, míg a másik fetrengett a 

szerelmi bánatban, és fogalma sem volt, kihever-e valaha. 

Ahogy az üzletet kereste, megállapította, hogy Fearnley 

valóban eszményi hely egy ételkülönlegességeket árusító bolt-

hoz. Régiségkereskedések és ajándékboltok váltakoztak a szál-

lodákkal, teázókkal meg a porcelánt, ruházati és lakberendezési 

cikkeket kínáló üzletekkel. A város századok óta turisztikai 

paradicsomnak számított; ideje volt már, hogy valaki gondos-

kodjék a nyaralótulajdonosok meg a finomabb ízlésű nyugal-

mazott katonatisztek élelmezéséről. Rupert szülei jutottak 

eszébe, és azon tűnődött, hajlandóak lesznek-e teafüvet, Bath 

Oliver kekszet vagy szardellapasztát vásárolni, amennyiben 

ezek helyben készült termékek. 



 

Meglátta a boltot a fehérre mázolt portállal, mellette pe-

dig egy keskeny utcával, mely a bolt háta mögé vezetett, és 

parkolóhelyet kínált Zoenak. Egy ütött-kopott FordTramifi 

melle parkolt le, aztán kiszállt, és megszemlélte a bolt hátát. 

Volt benne egy kis félsz, ugyanakkor izgatottan várta, hogy 

hamarosan új fejezet kezdődik az életében. 

Újdonsült főnöke. Astrid egyik kezében ecsettel, a má-

sikban egy csésze kávéval üdvözölte. Fehér festékkel össze-

fröcskölt munkavédelmi ruhát viselt.  

– Üdv! Te lennél Zoe? Pompás! Fogj egy csésze kávét, és 

mindjárt hozzá is láthatunk a festéshez. Munka közben majd 

beszélgetünk. 

– Részemről rendben, de ami a festést illeti, ne számíts 

tőlem nagy mutatványokra. 

– Hurrá! Sarah azt mondta, szívesen segédkezel nekem, 

mutatványokra pedig nem lesz szükség. Csak lekenünk min-

dent fehérre, mielőtt megjönnek az asztalosok, hogy felszerel-

jék a polcokat. Azt vettem a fejembe, hogy szeretnék egy nagy, 

hosszú polcot ide keresztbe, ahová tányérokat meg mutatós 

bádogdobozokat tennék – mint egy konyhában. 

– Pártolom az ötletet! 

Zoe nem volt olyan lelkes, mint amennyire mutatta, de 

nem azért, mert nem tetszett neki, hogy egy jókora bemutató-

polc fusson keresztül a bolton, hanem mert sajgott a szíve. Az 

adott pillanatban csak mímelhette a lelkesedést. Ám ezen a 

helyen reggeltől estig el lesz foglalva. Ha minden áldott este 

fizikailag elcsigázva megy ágyba, akkor talán aludni is fog, és 

megszabadul a kényszertől, hogy a Gideonhoz kötődő emlék-

képeken rágódjon. 



 

Az agilis Astrid se perc alatt elővarázsolt Zoenak egy a 

sajátjáéhoz hasonló overallt, és keresett valami ritmusos zenét 

a rádióban. Zoe kezébe nyomta a festőhengert. 

– Tessék, használd egészséggel! 

Zoe mosolygott. Tetszett neki Astrid. Jó móka lesz vele 

dolgozni. 

Amikor Astrid közölte, hogy ha mindjárt nem eszik va-

lamit, akkor felfordul az éhségtől, Zoe kiment szendvicsekért. 

Egy kis szupermarketben vásárolta őket, és nem voltak valami 

bizalomgerjesztőek. Egy jó delikatesz ezzel szemben friss 

szendvicseket kínál; elhatározta, hogy erről Astridnak is emlí-

tést tesz majd, hátha ő még nem gondolt rá. 

– Hát persze! – mondta Astrid, amikor Zoe elővezette az 

ötletét. – Mér nekem is eszembe jutott, hogy, nagyapám szavá-

val elve, „szandvicsok” is lesznek, de bármilyen további ötle-

ted van, akár a legvadabbat is örömmel meghallgatom. 

– Receptkártyák? Segíthetek az elkészítésükben. 

– Jó! Összetesszük a hozzávalókat, és receptet adunk 

melle így megkönnyítjük a főzést azoknak, akik nem valami 

készételre vágynak. Úgy örülök, hogy Sarah beajánlott nekem! 

Fantasztikus vagy. 

– Nem is tudom. 

– Gyere, nézd meg, mit csináltam, míg el voltál, – Zoe 

felment a lépcsőn Astrid mögött. – Nekiláttam az emeleti la-

kásnak. Az lesz majd a tiéd. Eddig irodának használtam, de be 

van bútorozva. 

Míg Zoe körbejárt, Astrid feltúrta a földszinti hűtőt sö-

rért, hogy legyen mit inniuk a harapnivaló mellé. Komoly lehe-

tőségek rejlettek a lakásban, és meglehetősen tágas volt. Két 

hálószoba, az egyiket szinte teljesen betöltötte a franciaágy, 



 

míg a másikat majdnem teljesen betöltötte egy papírokkal elbo-

rított íróasztal.–Ezenkívül volt még egy nagyobbacska, utcára 

néző szoba, benne kanapé és karosszék, valamint egy teakony-

ha és egy fürdőszoba. 

– Akarod, hogy a másik hálószobából is kipakoljak? –

 kérdezte Astrid, egy üveg Beck sört nyújtva Zoenak, 

Zoe értette a célzást. 

– Nem szükséges. Egy hálószoba éppen elég nekem. 

– Tudom, hogy nem luxuskégli de ha gondolod, át tudok 

neked hozni egy tévét, és az ágy meg az ágynemű is új. Hiány-

zik meg valami?  

Zoe körülnézett. 

– Egy asztal a laptopomhoz. 

– A konyha elég csicsás, meg a fürdőszoba is, és mind-

kettő jéghideg, de ezt még a tél beállta előtt orvosolni fogjuk –

 folytatta Astrid. 

Zoe összeborzongott a tél gondolatára, nem csupán a 

várható hideg miatt, hanem azért is, mert nem tudta elképzelni, 

milyen lehet itt az élet télen, vagy hogy itt lesz-e ő még akkor. 

Túljut-e addigra Gideonon? Vagy még akkor is kísérteni fogja 

az emléke? Mindenesetre aznap délelőtt egészen sokáig –

 legalább tíz percig – egyáltalán nem gondolt rá. Ez már hala-

dás! 

A napok gyorsan teltek, bár az órák hosszúra nyúltak. 

Zoe azon kapta magát, hogy a legkülönbözőbb feladatokat 

végzi a festéstől a szállítmányok ellenőrzésén át (igyekezett 

nem belegondolni, hogy az olívaolaj akár Gideon cégétől is 



 

érkezhetett) egészen odáig, hogy segített Astridnak a reklám-

kampányban. 

– A tévéműsorokban nagy megnyitóünnepségeket ren-

deznek – közölte Astrid. 

– Tudom. Anyám odavan az ilyen műsorokért, hogy pél-

dául „mentsünk meg egy lepukkant hotelt, mert az egészség-

ügyi hatóság már bezárással fenyegeti” – mondta Zoe, gyöm-

béres kekszet mártogatva a teájába. Éppen szünetet tartottak 

polcfeltöltés közben, festékpettyes székeken gubbasztottak, és 

egy felfordított doboz volt hevenyészett asztaluk. 

– Ezekért az átalakítós műsorokért én is odavagyok! 

Imádom, ahogy Ruth Watson beolvas az arisztokratáknak, azok 

meg többnyire birkamód bólogatnak neki. – Astrid szünetet 

tartott. – Először minden felhajtás nélkül megnyitunk, amint 

kész vagyunk, és megkaptuk az engedélyeket, aztán szervezünk 

egy össznépi bulit. – Újbó1 elhallgatott. – Örülnék, ha rád bíz-

hatnám a büfét, persze csak ha van hozza kedved .. 

Astrid mostanra feltárta Zoe képességeit, ami az ételeket 

illeti. Hallotta a történetet, hogy Zoenak egyidejűleg kellett 

borkorcsolyákat meg egy halom muffint készítenie. Gideonról 

is hallott éppen eleget. Mivel maga is számtalanszor választott 

rosszul, egyetértett Zoeval, aki a férfival való érintkezésben a 

zéró tolerancia elvét követte. 

– Már csak azt kellene tudni, hogy hány vendégre szá-

míthatunk. – Zoe gyűrött noteszt húzott elő a farzsebéből, és 

fogott egy régi IKEA-s ceruzát. – Mi legyen akkor: hideg-

meleg szendvicsfalatok? Édesség? 

– Ez mind. Viszont,.. – Astrid nagyon figyelmesen és 

óvatosan tanulmányozta Zoet. – . nagyon szépen mutatna a 

kirakatban egy croquembouche. 



 

Zoe sóhajtott. 

– Miért is nem tudtam tartani a szám! De azt hiszem, már 

rutinos croquembouche-készítő vagyok. 

– Szemkápráztató lesz. És elegáns – mondta Astrid sóvá-

rogva. 

Zoe szakács volt: a kirakatrendezés mindeddig nem sze-

repelt élete palettáján. 

– Azt mondod? 

– Azt! Van egy barátom, aki konyhai szaküzletet vezet 

egy Birmingham melletti kisvárosban, tőle kaphatunk kölcsön-

be egy állványt. Hétvégén találkozom vele, és elhozom. 

– Nem lesz mivel megtölteni a fánkocskákat, de majd 

igyekszem, hogy csinosan nézzen ki. Igazad van, vonzani fogja 

az embereket. – Megütögette a noteszt a ceruzájával. – Szóval, 

hány fő lesz?  

Astrid zaklatottnak tűnt. 

– A tévében soha nem derül ki, hogyan állítják össze a 

vendéglistát. Szerintem üssük fel a helyi telefonkönyvet. 

– Meg a helyi lapot. 

Astrid bólintott. Zoe mindent lejegyzett. 

Végre-valahára elkészültek. Megkapták az engedélyt a 

munkavédelmi hatóságtól (egy hivatalos dokumentum formá-

jában, amit fel kellett szögezniük a falra), megszáradt a festék, 

és a polcok is a helyükre kerültek. Zoe nem kevés büszkeség-

gel és elégedettséggel gondolt bele, mennyi időt és energiát 

fektetett ebbe a boltba. Bárcsak a saját delikatesze lenne! De 

persze ez is valami. Volt egy ideális főnöke, és eltekintve a 

hétvégétől, amikor Astrid Birminghambe ment, meg az éjsza-



 

káktól, amelyeket Zoe az üzlet feletti lakásban töltött, alig ma-

radt ideje, hogy Gideonra gondoljon. A készételek legyártása 

Astrid konyhájában ugyancsak segített neki abban, hogy a sze-

relme helyett az ételekre koncentráljon. Zoe tudta, hogy az in-

gyen szállással és a szerény fizetéssel ki tudja itt húzni addig, 

amíg Astridnak szüksége van rá. Kis szerencsével a szívén 

esett seb is begyógyul addigra. 

A nyitás elkeserítően visszafogott volt. Astrid kinyitotta a 

bolt ajtaját, átfordította a táblát a „Nyitva”jelzés- re, és ez volt 

minden. 

Mindazonáltal őket felvillanyozta a bolt kinézete. A 

hosszú bemutatópolc pazar látványt nyújtott. Erre helyezték el 

azokat a tárgyakat, amelyekkel Astrid nem tudott mit kezdeni. 

Volt ott egy óriási majolika, mutatós darab, még ha csúnyán 

meg volt is sérülve, Astrid egy ószeresnél szeretett bele. To-

vábbá több doboz olívaolaj, üvegekben olajbogyó, meg egy 

üveg citrombefőtt, közöttük díszes tányérok ékeskedtek, me-

lyek közül többet is Astrid anyja ajándékozott a boltnak. 

– Úgy örülök ennek a polcnak – áradozott Astrid. – Irtó 

jól néz ki! 

– A te ötleted volt – mondta Zoe 

– Igen, de te rakosgattad rá a tányérokat, miegyebeket. 

Nagy veszteség egy boltosnak, ha nem létrázhat. 

– Zoe kuncogott. 

– A többi polcot használtam támasznak. Lényeg,hogy 

kész van. Majd veszünk egy hosszú nyelű tollseprűt, hogy tisz-

tán tartsuk. 

Astrid ezt mindjárt le is jegyezte. 

– Kitűnő! 



 

Szeretett dekorációs polcukon kívül a többi polcra csupa 

ritka, hasznos vagy egyszerűen finom terméket rakodtak. Egy 

kisebbfajta fagyasztót teli töltöttek a Zoe alkotta készételekkel, 

gyorssegélyként azoknak a nyaralótulajdonosoknak, akik balga 

fejjel áthívják a barátaikat vacsorára. Külön szekcióban sora-

koztak az összeválogatott hozzávalók recepttel együtt azok 

szamara, akiknek inspirálóra van szükségük a főzéshez. Voltak 

ott helyi termelőktől beszerzett organikus zöldségek, valamint 

szigorúan helyi sajt és felvágottfélék. 

Zoe boldog volt, hogy felhasználhatja a verseny során ki-

épített kapcsolatait. Volt egy termelő, akitől tejet és tejszínt 

szereztek be, s aki olyannyira helyi kuriózum volt, hogy a tej 

dobozán feltüntette a tehén nevét. De árultak kenyérpudingot 

is. A recept egy idős nénitől származott, akivel Astrid véletle-

nül futott össze. Olyan finom lett, hogy az első adagot majd-

nem mind felfalták Astriddal, de megesküdtek, hogy nem esz-

nek többet addig, amíg el nem adtak belőle valamennyit. 

– Igazi spórolós finomság! – mondta Astrid. – Szikkadt 

kenyér mindig van kéznél, úgyhogy szinte semmibe sem kerül! 

Zoenak átfutott a fején, hogy mit csinálhatnak vajon a 

versenyzőtársai. Nem kizárt, hogy Chert éppen most szerződte-

tik televíziós műsorvezetőnek. Azon is elmerengett, hogy 

Gideon vajon kapcsolatba lépett-e azóta Fenelláékkal, de elhes-

segette a gondolatot. Nincs értelme, hogy fájós lábú kutyaként 

a sebeit nyalogassa. 

Mivel a tatár éppenséggel nem hajtotta őket, Zoe akkor 

tervezte meg az ételt a megnyitóra, amikor Astrid a pult mögött 

állt, s míg Zoe szolgált ki, addig Astrid a vendéglistán és a rek-

lámkampányon dolgozott. 



 

Esténként általában együtt ettek, legtöbbször Astrid ki-

csiny házában, melyhez parányi belső kert tartozott egy akkor-

ka asztallal, amelyen Astrid állítása szerint pont két tányérnak, 

két pohárnak és egy üvegnek volt hely. 

– Benne leszünk a helyi lapokban, az ingyenes napilap-

okban, és a Cotswolds Line-ban – mondta Astrid –, valamint 

egy helyi illetőségű új főzőmagazinban. Pompás! 

– Valóban az, de hány emberre tervezzem a büfét? 

– Ötven főre – mondta Astrid határozottan. 

– Most csak a hasadra ütöttél, ugye? 

Astrid bólintott. 

– Az is ugyanolyan jó döntési módszer! A maradékot 

majd eladjuk. 

– Azt talán mégse – felelte Zoe. – De megesszük. 

Néhány nappal később Astrid épp egy megrendelést írt, 

és Zoe állt a pult mögött, a Bach-virágterápiás üvegcséket 

igazgatta, amikor feldalolt a csengő. Arcán szívélyes mosollyal 

megfordult, de mikor meglátta, ki jött, menten lebukott a pult 

mögé, nehogy észrevegyék. Rupert szülei voltak azok. 

Zoe szerencséjére hangosan beszélgettek, és nem figyel-

tek fel rá. 

– Ki is szolgálják itt az embert? Ezer éve az első tisztes-

séges bolt a városban, és sehol egy eladó! 

Astrid hátrafordult. Pillanatokkal korábban Zoe még ott 

volt De most eltűnt. 

– Segíthetek? – kérdezte. 

– Na végre! Szóval mégiscsak van itt valaki. A nejem 

körbe szeretne nézni, nem igaz, drágám? 



 

A pult mögött lapuló Zoenak egyre erősebb 

kuncoghatnékja támadt. 

Hallhatta, ahogy Lord és Lady Gainsborough körbejár a 

boltban, megtapogatnak ezt azt, majd elégedetlenül morgolód-

va továbbhaladnak. 

– Mi az ördög ez? Úgy néz ki, mint a szárított agyvelő! 

Ez biztosan a méregdrága szárított erdei gomba lesz, 

gondolta Zoe. 

– Meg ez – is. Babkonzerv egy ilyen boltban? Minek ez a 

csicsás címke? Hol van a régi fajta? Nekünk az tökéletesen 

megfelel. 

Hmm, toprengett Zoe. Vajon az egész város ilyen figu-

rákkal van tele, akik nem hajlandóak többet fizetni a különle-

ges amerikai importbabett, mely hagyományos recept alapján 

fekete melasszal készül? 

– Algy! – szólt Lady Gainsborough. – Van abból a rémes 

szardellapasztából, amit úgy szeretsz! 

A Gentlemans Relish lesz az, gondolta Zoe, akinek köz-

ben kezdett elgémberedni a lába. 

– Hál' istennek. Végre valami ehető. 

Zoe azt kívánta, hogy igyekezzenek, döntsék már el,hogy 

vásárolnak-e valamit, vagy sem, mert mindjárt orra bukik. 

Mégis ki kellett volna szolgálnia őket. 

Miközben Rupert apjára fülelt, aki a fagyasztóhoz lép-

delt, arra jutott, hogy a Gideon elől való bujkálás paranoiássá 

tette. Nehezen képzelhető el, hogy a férfi éppen Lord és Lady 

Gainsborough-nál érdeklődött utána. Leült a földre. Most már 

nem ugorhat csak úgy fel a pult mögül. 

– Kincs! – bömbölte Rupert apja. – Kincsre leltem! 

Rupert anyja odatalpalt hozzá. 



 

– Az isten szerelmére, mitől jöttél így lázba? 

– Kenyérpuding! – jelentette ki Lord Gainsborough. –

 Azt hittem, már soha nem látok ilyet! 

Astrid nevetett, mikor Zoe a lábát nyújtóztatva-

dörzsölgetve kiemelkedett a pult mögül, amint tiszta volt a le-

vegő. – Szóval oda bújtál! Jól jártunk a vén trottyokkal. Az 

összes kenyérpudingot megvették. Minimális költségráfordítás-

sal máris kerestünk egy tízest. Hála neked, konyhatündér –

 tette sietősen hozzá. 

Zoe csak mosolygott. Ha belegondolt, minő felháboro-

dással reagált volna Lord és Lady Gainsborough a vén trotty 

megnevezésre, már nem is fájlalta annyira a megmacskásodott 

lábát. 

Huszonnyolcadik fejezet 

Astrid és Zoe úgy döntöttek, hogy egy két házzal arrább 

lévő gasztrokocsmában tartják meg az üzlet nyitóbuliját, mivel 

a boltban nem lett volna elég hely mindenkinek. De természe-

tesen nyitva lesznek, és arra biztatják majd az embereket, hogy 

az akciós kuponokkal a kezükben fáradjanak át az üzletbe. 



 

Megvesztegették Astrid egyik barátjának igencsak szemrevaló 

lányát, hogy álljon be a pult mögé, és ő szolgálja majd ki a 

Pimm’s-szel megpuhított érdeklődőket. 

Astrid és Zoe még egyszer utoljára végighordozták tekin-

tetüket a kocsma termében. Tálcákon sorjáztak a szendvicsfa-

latkák, mellettük kancsókban a Pimm’s és a bor, sörök, üdítő-

italok. 

– Csak az a baj – mondta Astrid, aki szemlátomást nem 

volt maradéktalanul elégedett a látvánnyal, bár nem válogathat-

tak – , hogy ez az egész nem mond rólunk semmit. Nem külön-

bözik egy akármilyen kocsmai rendezvénytől. 

– Ez nem akármilyen kocsma – mondta Zoe. – De értem, 

mit akarsz mondani. A boltot ünnepeljük, és bizonyos értelem-

ben épp a bolt marad ki a buliból. 

– A szendvicstálcákkal se vagyok kibékülve – mondta 

Astrid. 

– Tudom! Megyek és áthozom az üzletből azokat a jó 

nagy, régi tányérokat. Ha azokra tesszük az ételt, sokkal külön-

legesebb, már-már mediterrán hatást érhetünk el. 

– Azok a tányérok a bemutatópolcon vannak – vetette el-

lene Astrid. – és még vagy fél óra, mire Tilly megjön. 

– Szívesen létrázom. Én tettem fel őket oda, tehát én is 

veszem le. 

Zoe jól kigondolta. Úgy helyezte el a létrát, hogy rá le-

hessen akasztani egy kosarat, és abba rakosgatta a tányérokat, 

így nem kellett az értékes porcelánnal a kezében a létrán imbo-

lyognia. Astrid kikötötte neki, hogy tegye a mobilját a melltar-

tójába, hogy segítséget tudjon hívni vészhelyzetben. Egyedül a 

vendégek közelgő érkezése akadályozta meg abban, hogy a 

biztonság kedvéért Zoeval tartson. 



 

Zoe két tányért már beügyeskedett a kosárba, és éppen a 

harmadikért nyújtózott ki, mert az egy kicsit odébb volt, ami-

kor az ajtóból ismerős hang szólította nevén. 

Ijedtében még feljebb mászott, és azon kapta magát, 

hogy már nem is a létrán áll, hanem az egyik alsó polcon, és a 

legfelsőbe kapaszkodik. 

– Nem akarlak látni, Gideon! – mondta. Alig bírt beszél-

ni, úgy kiszáradt a szája. 

Hallotta, hogy Gideon halkan nevet alatta. 

– Szerintem nemigen van választásod. 

Zoe becsukta a szemét, biztonságosabbnak érezte, ha 

nem látja őt. Egy része egyetlen pillanatra eltűnődött azon, 

hogy talán csak az ő megviselt képzelete varázsolta oda a férfit. 

Rá gondolt ugyanis, amikor a második tányérért nyújtotta a 

kezét, gondolatát az olívaolajos doboz ihlette, amelyről Zoe 

most már biztosan tudta, hogy Gideon cége importálta. Hallot-

ta, amint Gideon megmozdul, hogy szemben legyen vele, de ő 

szorosan csukva tartotta a szemét. 

– Zoe, kérlek, hallgass meg. Hadd magyarázzam meg. 

Hetek óta kereslek. Senki nem akarta elárulni, hol vagy. 

– Nagyon helyes. – Legalább a barátok és a család teljesí-

tette a kérését – Akkor hogy találtál rám? – Úgy érezte, hogy 

amíg nem látja, addig bátran intézhet hozzá kérdéseket. 

– Egy barátomnál voltam. Ő szintén ételkritikus, és ol-

vasta a sajtóban megjelent hirdetéseket. Ahogy megláttam a 

croquembouche-t, tudtam, hogy csak te lehetsz az. Egyből ide-

rohantam. 

Zoe, még mindig csukott szemmel, mélyet sóhajtott. Mi-

lyen romantikus is lett volna, ha a kapcsolatuk kapott volna egy 

esélyt. De mit akart elérni a férfi azzal, hogy most idejött? Hisz 



 

nős ember! Ez megerősítette Zoe elszántságát, hogy igenis ke-

ménynek kell lennie. 

– Zoe, volnál szíves leereszkedni onnét? Nehéz a hátad-

nak meg az elfehéredett bütykeidnek beszelni. 

– Nem láthatod a bütykeimet! Nincsenek is elfehéredve. 

Egyáltalán nem félek a magasban – így is volt, de már kezdte 

zavarni ez a helyzet, hogy polcokba kapaszkodik, miközben 

Gideonnal tárgyal. Könnyebb lett volna, ha egy része nem ör-

vend titkon a férfi felbukkanásának. Tudta, hogy nem lenne 

szabad örülnie neki, mégis remegett a gyomra az izgalomtól és 

a zavarodottságtól. Szíve és a teste eltökélték, hogy cserben-

hagyják. 

– Kérlek szépen. 

Ez elég udvariasnak hangzott olyasvalaki szájából, aki 

dirigáláshoz szokott, nem kéréshez vagy kérleléshez. 

– Nem. – Igent akart mondani, le akart szállni a földre, a 

szó szoros és átvitt értelmében is, de erősnek kellett lennie. 

Nem láthatta Gideont, de hallotta, ahogy sóhajt. 

– Ne haragudj, hogy erőszakra vetemedem, de nem tehe-

tek egyebet. 

Zoe egyszer csak azt érezte, hogy megragadják a térdé-

nél, és húzzák hátrafelé. Megkapaszkodott a polcokban, 

Gideon pedig megfordult, hogy szemben legyen vele. A követ-

kező pillanatban Zoe már a férfi válláról lógott lefelé. 

– Gideon! – tiltakozott, amilyen erélyesen csak tellett tő-

le. – Tegyél le! – Próbálta kiiktatni a hangjából a hisztériát, de 

levegőt is alig kapott. Remélte, hogy senki nem fog rájuk nyit-

ni. Ez roppant kínos. És hogy merészel Gideon így bánni vele? 

– Mi folyik itt? 

Zoe tekintete Astrid aranyflitteres szandáljára esett. 



 

– Segíts! Ez az ember el akar rabolni! 

– Látom, drága, de megnézted te, hogy ki ez az ember? –

 Úgy beszélt, mint egy hitvány Leslie Phillips-utánzat. Miért 

nem siet a segítségére? Gideonnak alighanem arra is jutott ide-

je, hogy megnyerje magának Astridot. 

– Igen! Gideon! Tegyél már le! Nekünk most le kell ve-

zényelnünk egy bulit. Dolgozom! 

– Szabadnapot kapsz – mondta Astrid, a hitszegő. 

– Lefizetett téged? – akarta tudni Zoe. – Egyedül úgyse 

bírod. Ez nevetséges! 

Senki sem törődött vele. Zoe azt vette észre, hogy kicipe-

lik a boltból az utcára. Már vörös volt a képe, így nem tudott 

még jobban elpirulni. Feladta a harcot. Ha ficánkol, csak még 

nevetségesebb látványt nyújtana. 

Gideon kocsija szerencsére odakint állt. Zoe hallotta, 

hogy kinyitja az ajtót, aztán bedöntötte őt a hátsó ülésre. Zoe 

rögtön felült. 

– Kösd be magad – mondta a férfi. – Kérlek. 

Zoe mélyet sóhajtott. A kocsinak csodálatosan ismerős 

volt az illata. Becsatolta az övét. 

– Hová viszel? – kérdezte mogorván. 

– Olyan helyre, ahol beszélhetünk. 

Zoe újból sóhajtott, és hátradőlt az elnyűtt bőrülésen. Mi-

lyen mondanivalója lehet, ami javíthatna a helyzeten? 

Már majdnem megkérte, hogy álljon félre, hadd üljön 

előre mellé; furcsán érezte magát hátul. Aztán úgy döntött, 

hogy jobb lesz, ha marad a fenekén. Ha túl közel kerülnek. 

megeshet, hogy nem bír ellenállni egy újabb csábításnak. Pedig 



 

nem engedhet a férfinak. Már megtette az első apró lépeseket 

ahhoz, hogy elfelejtse. Ha most az első adandó alkalommal a 

karjába veti magát, utána sokkal rosszabb lesz. De mi van, ha 

azért jött ide, hogy bocsánatot kérjen tőle, és elmondja Zoenak, 

hogy jól érezte magát vele, de vége van, és reméli, hogy nem 

bántotta meg? Gáláns lenne a részéről, ha ezt a szemébe mon-

daná, de Zoe remélte, hogy mégsem teszi. 

Úgy negyedórányi hallgatag vezetés után Gideon megállt 

egy tisztáson az erdő szélen. Az ösvény végén gázló és egy pad 

látszott. A fák majdnem a vízig lehúzódtak, napfénypászma 

színezte aranyosra a képet. Elképesztően romantikus volt. Mi-

lyen ironikus, gondolta Zoe. 

– Megjöttünk. – Gideon kinyitotta Zoenak az ajtót, hogy 

kiszállhasson. 

Zoe elszántsága, hogy erősnek kell lenni, először megin-

gott, aztán megszilárdult. Az előbb a kocsi csendjében arra 

jutott. hogy az lesz a legjobb, ha fesztelenül viselkedik. Gideon 

nem tudhatja meg, milyen nagy hatással van rá, vagy hogy 

mekkora fájdalmat okozott neki. 

– Most kellene elővenni egy üveg pezsgőt, meg a kemé-

nyített asztalkendőt és fürjtojásokat rejtő piknikkosarat –

 mondta Zoe nyegleséget színlelve, ám ez nem nagyon sikerült 

neki. 

Gideon a fejét rázta. 

– Bocs, de nem dugdosok semmi ilyesmit. Azt hittem, 

sose látlak többé, és mikor megpillantottam a hirdetést, szó-

val… – Szünetet tartott, és elmosolyodott. – .. .mindent eldob-

tam a kezemből. – Most egyszerre idegesnek látszott, mintha 

nem lenne biztos magában vagy őbenne. Zoe ezt megelégedve 

konstatálta. 



 

Aztán a férfi jellegzetes mosolyától liftezni kezdett a 

gyomra, és túlcsordultak az érzelmei. Ettől enyhe szédülés kör-

nyékezte, a vágyakozás és a zavarodottság megrogyasztotta a 

térdét. 

– Sétáljunk egyet – javasolta Gideon. – Tetszik a ruhád –

 tette hozzá. 

Zoe nem értette a bókot. Egyszerű, oválisán kivágott, uj-

jatlan ruha volt rajta, amelyet arra terveztek, hogy jól mutasson 

a kötény alatt. Nem volt benne semmi különös. Arra gyanako-

dott, hogy Gideon csak hízelegni próbál. 

– Igazán? 

– Igazán! – Gideon a kezét nyújtotta felé, amiről Zoe lát-

ványosan nem vett tudomást, erre vállat vont, és azt mondta: –

 Na, menjünk. 

– Csak ne túl messzire. Ezt a cipőt nem sárdagasztásra 

tervezték. – Úgy beszélt, mint egy nyűgös kisgyerek, de annak 

is érezte magát. Segédkeznie kell egy delikatesz megnyitóján. 

Nincs ideje az erdőben grasszálni. 

– Az ösvényen megyünk, és csak a padig. Sok mindent 

kell mondanom. 

– Astrid mellett volna a helyem. Rengeteg tennivaló van 

még. Nem léphetek csak úgy le. 

– Astrid majd megoldja, és nem te leptél le, én hoztalak. 

Zoe úgy gondolta, abból még nem lehet baj, ha végig-

hallgatja. Kezdte megszokni, hogy újból együtt vannak, és 

visszatért a humorérzéke. 

– Igaz, és erre éppen Astrid a tanú. 

– Szerintem kimondottan pártolta az elrablásodat! 

– Tudom! Túl romantikus lélek.– Zoe megrázta a fejé t. –

 Tétlenül hagyta, hogy elcipelj, mint egy szabin nőt. 



 

Gideon hallgatott, mint aki emlékezik. 

– Nem egészen. Ugyanis a Hét menyasszony hét fivérnek 

szerint a szabin nőket tömegben rabolták el. 

– Jaj, tudod, hogy értem. 

Gideon megállt, és lenézett rá, szeme összeszűkült, mint-

ha a nő gondolatainak apró betűs részét silabizálná. 

– Már csak azt nem tudom eldönteni, hogy te magad mu-

tattál-e bármiféle hajlandóságot, amikor elraboltalak. 

Zoenak a lélegzete is elállt Remélte, Gideon nem jön rá, 

hogy szilárd elhatározása ellenére végtelenül és reménytelenül 

szerelmes belé, mindig is így volt – és ha Gideon szabad lenne, 

odaadna magát neki. Nem, ennek nem adhatja jelét. Valahogy 

kerülnie kell a testi kontaktust. Ám most volt valami félénkség 

a férfiban, ami reményt adott Zoenak. Azt sem tudta, miben 

reménykedik: hogy Gideon örökre elhagyja? Vagy hogy véget 

ért a házassága – a szerelme – gyerekkori kedvesével? 

– Nem tudom, mit mondjak erre – Ahogy azt sem tudta, 

mit gondoljon vagy érezzen, és természetesen nem akart beval-

lani semmit. 

– Alaposan összekutyulódtak a dolgok – mondta a férfi. 

– Így is lehet mondani, hogy házas vagy – dörmögte a nő. 

Odaértek a padhoz, s bár Zoe szívesebben sétált volna 

még, saras lett a cipője, és késő lett volna beismerni, hogy őt ez 

egy cseppet sem érdekli. 

– Üljünk le – mondta Gideon, és gyengéden lehúzta ma-

ga mellé. 

Bámulták a folyót. Olyan széles és sekély volt, hogy 

szinte gumicsizma nélkül is át lehetett rajta lábalni. Fecskék 

siklottak a víz fölött legyekre vadászva, és barázdabillegetők 

tették a dolgukat, amiről Zoenak egy gyerekkorában tanult vers 



 

jutott az eszébe. Madár dalolt az erdő mélyén. Ha nincs tele 

kételyekkel és nyugtalansággal, Zoe boldog lett volna itt. Va-

jon miért kereste meg Gideon? Még ha most szerelmet vall 

Zoenak, akkor sem lesz jobb semmi. 

– Házas voltam, de hamarosan egyedülálló leszek – törte 

meg Gideon a csöndet. – A jövő hónapban mondják ki a válást. 

Zoe mélyet sóhajtott válaszképpen. Az a férfi és az a nő, 

akiket a partin látott, nem úgy nézett ki, mint akik hamarosan 

elválnak. Inkább úgy, mint akik még nagyon is szeretik egy-

mást. 

– Tudtam, hogy nem hiszel majd nekem – folytatta 

Gideon. – Mert ahogy oda is vágtad nekem, mielőtt elviharzot-

tál, minden nős férfi ezt mondja, aki csalja a feleségét: „Ez 

csak névleges házasság”, vagy,,A nejem nem ért meg engem”. 

– Szünetet tartott. – Pedig így van. De te elszaladtál, mielőtt 

megmagyarázhattam volna. 

Zoe érezte, ahogy felcsillan benne a remény. Ezt most 

komolyan mondja? Őszintének és átgondoltnak hatottak a sza-

vai, de nem ehhez a módszerhez folyamodnak-e mindig a sze-

xis férfiak, amikor a céljuk elérése érdekében megpróbálják 

magukat jó színben feltüntetni? Zoe egy kicsit távolabb ara-

szolt tőle a padon Keserves volt ennyire közel ülnie hozzá. 

– Zoe, mi a baj? Olyan feszültnek tűnsz. 

– Az is vagyok! 

– Miért? Csak nem félsz tőlem? – kérdezte a férfi riadtan. 

– Dehogy felek! Illetve nem tőled. 

– Hát mitől? – Ezt már csak suttogta. Zoe majdnem elsír-

ta magát a hangjában megbúvó aggodalom és gyengédség hatá-

sára. 



 

Becsukta a szemét, és hátradöntötte a fejét, próbált a ma-

dárcsicsergésre koncentrálni – Mióta utoljára találkoztunk, 

minden áldott nap minden egyes percének minden egyes má-

sodpercében azon igyekeztem, hogy elfelejtselek. 

– De én nem akarom, hogy elfelejts. Veled akarok lenni. 

Zoe csüggedten fordult ellene. 

– Hisz nős vagy, és válás ide vagy oda, úgy tűnt, egész 

jóban vagytok a feleségeddel! 

– Jóban vagyunk, igen. Ő nagyon érzelmes típus… –

 Elhallgatott, mert rájött, hogy ezzel alighanem csak ront a 

helyzeten. – Ezt most úgy értem, hogy mindig jól kijöttünk 

egymással, de már ezer éve, hogy nincs köztünk semmi. Ő 

évek óta az Államokban el. Mit mondjak még, hogy higgy ne-

kem? 

– Miért utazott most ide? – kérdezte Zoe. 

– Szerette volna, ha elmegyek Amerikába, és levezetek 

ott egy főzőversenyt. Ő a műsor producere. Emlékszel, mikor a 

verseny közepe táján New Yorkba utaztam? Akkor beszéltük át 

a dolgot vele meg az ottani csapattal. Azért utazott ide, hogy 

lássa… 

Zoe a szavába vágott, mielőtt befejezhette volna. 

– És miért nem mentél el? 

Gideon beharapta az ajkát. 

– Csak arra voltam kíváncsi, hogy lenne-e ott neked is 

valami állásféle. De nem volt. Ám ezt időbe tellett kideríteni. 

Én mindent megpróbáltam. De ha te nem jöhetsz, akkor én se 

akarok menni. Rosalind azért utazott ide, hogy megpróbáljon 

mégis rábeszélni. Azt mondta, életem legnagyobb lehetőségét 

szalasztom el, de én nem bírtalak itt hagyni. 



 

– Aha. – Zoe becsukta a szemét, és megpróbálta vissza-

szorítani a könnyeket, amelyek már azzal fenyegették, hogy 

átütnek a szemhéján, és az arcára csurognak. 

– Lehet, hogy nem is lett volna kedved jönni, de nekem 

akkor is tudnom kellett. 

Zoe továbbra sem mert ránézni. A férfi szavai egyre na-

gyobb reménységgel töltötték el, de biztos akart lenni a dolgá-

ban. 

– Miért nem váltál el már korábban? Amikor rájöttél, 

hogy nem tesz boldoggá a házasság. 

Gideon sóhajtott. 

– Semmit sem akarok elhallgatni előled. Nagyon fiatalok 

voltunk. Az egyetemen találkoztunk. Közel kerültünk egymás-

hoz. A kapcsolatunk a barátságról és a nemi vágyról szólt, s ez 

akkor szerelemnek tűnt. 

– Miért, hát nem ez a szerelem? 

Gideon átható pillantást vetett rá. 

– Nem. A szerelem az, amikor nem tudod elképzelni az 

életed a másik nélkül, amikor egyfolytában ő jár a fejedben, 

amikor boldogan és gondolkodás nélkül odaadnád érte a fél 

karod. – Félig nevető, félig kétségbeesett hangot hallatott. – Én 

pontosan így érzek irántad. – Megfogta Zoe kezét, s mint aki 

azt sem tudja, mit csinál, megcsókolta a csuklóját. Zoe nem 

húzta vissza a kezét. 

A lelke mélyén tudta, hogy Gideon igazat beszél. Igen! 

Én is ugyanezt érzem irántad, akarta volna mondani. De nem 

fedhette fel az érzéséit, amíg nem hallott mindent. Gideon arra 

még mindig nem adott magyarázatot, hogy miért maradtak 

olyan sokáig házasok 



 

– De minek házasodtatok össze, ha nem érezted, hogy… 

ha nem voltál igazán szerelmes? 

A férfi megrázta a fejet. 

– Nemrégiben mi is beszéltünk erről, és megállapítottuk, 

hogy részben a család nyomására alakult így, részben a nagyon 

jó kapcsolatunk miatt, meg azért, mert mindketten rendkívül 

ambiciózusak vagyunk. Ő kapott egy fantasztikus állásajánlatot 

tudtuk, hogy nem utazhatunk együtt Amerikába, hacsak össze 

nem házasodunk. Fogalmazzunk úgy, hogy akkor jó ötletnek 

tűnt. – Elhallgatott. – Aztán ahogy múlt az idő, szétváltak útja-

ink. De barátok maradtunk, és valahogy kiment a fejünkből, 

hogy el kellene válni. Eddig ez nem volt fontos. Tulajdonkép-

pen – és most őszinte leszek, bár amit mondok, az nem vet rám 

valami jó fényt – olykor hasznos volt, hogy azt mondhattam, 

nős vagyok. 

Zoe bele se mert gondolni, hány szívet törhetett össze a 

férfi sziklakemény közönye. 

– De most… – Gideon elhallgatott 

– De most mi van? 

– Most már fontos volt elválni, mert megismertelek, így 

mikor Amerikába utaztam, közöltem Rosalinddel, hogy szeret-

ném beadni a válókeresetet. Ez volt a másik ok, amiért aztán 

ideutazott, hogy elmondja, nemsokára mindketten szabadok 

leszünk. 

Zoe szíve már dalolni kezdett, de most újból riadtan rán-

dult össze. 

– Valaki, akivel találkoztam… Sylvie, te biztos nem em-

lékszel rá… szóval Sylvie azt mondta, hogy szerinte valaki 

mást szeretsz, valakit a múltadból. 



 

– Nem vagyok én akkora Casanova, hogy ne emlékeznék 

Sylvie-re. De nincs igaza. Nem az elvesztett szerelmemet ke-

restem, hanem az igazit. – A nőre nézett, és Zoe megint azt a 

szokatlan félénkségét látta rajta. – Ez kislányosan hangzott, 

igaz? 

Zoe mosolygott, és beharapta az ajkát. 

– Egy kicsit. 

– Sajnálom, mert nem tesz jót az imázsomnak. 

– Nincs az imázsoddal semmi baj. 

– Az is valami. De én azt szeretném, ha egyáltalán nem 

lenne semmi baj. Elsősorban is szeretném, ha újra bíznál ben-

nem. – Váratlanul elvigyorodott. – És ha tetszem még neked, 

szóval, kezdetnek azzal is beérem. 

Zoe azon kapta magát, hogy ő is mosolyog, előbb csak a 

szája széle rezzent meg, amiből hamarosan széles mosoly lett. 

Beleomlott Gideon karjába, és a következő pillanatban már 

ölelkeztek, csókolóztak, és nevettek. Aztán Gideon olyan heve-

sen megszorította, hogy alig kapott tőle levegőt. 

– Úgy hiányoztál! Már előbb is jöttem volna, csak úgy 

éreztem, hogy el kell rendeznem a dolgokat Rosalinddel, mie-

lőtt a keresésedre indulok. 

– Hol kerestél volna? – kérdezte Zoe a férfi ingénél, me-

lyen már ki volt bujtatva néhány gomb. 

– Somerbyben és anyádnál már próbáltam… 

– Megeskettem őket, hogy nem fogják neked elárulni, hol 

vagyok. 

– Nem is árulták el. Édesanyád egy tündér. 

– Bevetetted nála a vonzerőd? – kérdezte Zoe vádlón. 

– Be, de ő akkor is hallgatott. Pedig még ebédelni is el-

vittem – Szünetet tartott, nevetve sandított fele. – Alaposan 



 

szemügyre vettem. Ha a végen úgy fogsz kinézni, mint ő, ak-

kor hosszú távon is jó parti vagy. 

– Valóban? Él még az apád, hogy én is „alaposan szem-

ügyre vegyem”? 

– De él ám! És minden szál haja megvan, úgyhogy jó ló-

ra tettél. 

Zoe a férfi melléhez bújt, és boldog sóhajt hallatott. 

– Mire gondolsz? – kérdezte kisvártatva Gideon. 

– Arra, hogy szeretnélek-e kopaszon is. 

– Szamárság! Persze hogy szeretnél. 

Ezen vitatkoztak egy darabig, aztán ahogy kart karba ölt-

ve visszasétálták a kocsihoz, Gideon így szólt: 

– Igaz is, elintéztem még egy aprócska lezáratlan ügyet. 

– Mire gondolsz? 

– Cherre meg a fénykepeire. 

Zoe menten ideges lett. Azok a nyomorult fényképek. 

Már azt remélte, hogy nem kell többé hallania felőlük. 

– Nem tudom elhinni, hogy megvált a fotóktól. Egyfoly-

tában ezért aggódtam. – Még most sem akaródzott bevallania, 

hogy Gideon annyira kitöltötte a gondolatait, hogy emellett 

Cher zsarolási kísérletei szinte eltörpültek. 

– Igazan könnyen ment. Elvittem a nőt egy italra. Boldo-

gan elfogadta a meghívásomat. Aztán megértettem vele, hogy 

ha felhasználja azokat a fotókat, a tévé nem fogja leadni a mű-

sort, és ő örökre lemondhat a nagy áttörésről. 

– Mire ő kitörölte a képeket? 

– Ühüm. A laptopjáról is. 

– Lehet, hogy háttértárra mentette őket. 

– Sajnos igen alattomos voltam. Kiderítettem, hogy tech-

nikai antitalentum. Szóval lehetséges, amit mondasz, de nem 



 

valószínű. És ha mégis, a fenyegetés, hogy nem szerepelhet 

egy főműsoridős főzőshow-ban, szerintem mindenképpen el-

hallgattatja. 

– Hál' istennek. Őszintén sajnálom, hogy elszúrtam a ver-

senyt, de akkor úgy tűnt, hogy nincs választásom. Mindkettőnk 

érdeke így kívánta. 

– Tudom, hogy féltetted a karrierem, ez volt az egyik ok, 

amiért haragudtam rád. De egy szűk kis kör már látta a műsort, 

és nagyon tetszettél nekik. Biztosra veszem, hogy meg fogod 

kapni az anyagi támogatást a saját delikateszedhez, ha még 

mindig ez a szíved vágya. 

– Ez. Úgy élveztem a munkát Astriddal! Apropó, muszáj 

visszamennem. 

Gideon csókot nyomott a feje búbjára. 

– Én pedig megyek, és elhozom a barátomat a megnyitó-

ra. Egy elég jó nevű főzőmagazint szerkeszt, nem árt, ha Astrid 

ismeri. Aztán kiveszem a legszebb lakosztályt a Cotswolds 

legdrágább szállodájában, és a megnyitó után magammal visz-

lek. Ott majd elmondom és demonstrálom, mennyire szeret-

lek… 

– Számolhatom majd? – kuncogott Zoe. 

– Elképesztő vagy! Hát csak a szexen jár az eszed? 

– Néha a főzésre is szoktam gondolni. 

– Ezt örömmel hallom. És boldog bizonysággal állítom, 

hogy mindkettőben nagyon jó vagy. 
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