


Borítószöveg

A bábaként dolgozó Emily látszólag tökéletesen elégedett
az életével. Élvezi, hogy egyedülálló nőként kötöttségektől
mentes lehet. Mégis változásra vágyik, ami érzelmileg is
felüdülést jelentene a hétköznapok egyhangúságából. Így
amikor legjobb barátnője, Rebecca felajánlja, hogy töltse
a nyarat a hajóján főszakácsként, kapva kap az
alkalmon. Ám mielőtt igazán kiismerhetné magát a
hajókonyhában, alkalmazkodnia kell új környezetéhez.
Rebecca várandós, ezért egyre több feladatot ad át
Emilynek, akinek még a féltékeny konyhai kisegítővel is
meg kell küzdenie. Ott van továbbá Alasdair, a
szívdöglesztő orvos, akit Emily mindenáron igyekszik nem
észrevenni, hiszen ha beleszeret, új időszámítás kezdődik
a számára. Vajon tényleg ez lesz élete legfelszabadultabb
nyara?

A Francia kaland, a Tökéletes esküvő és számos egyéb
nemzetközi bestseller szerzője e kötetében ismét egy
lélekemelő, romantikus és szórakoztató történettel
kedveskedik olvasóinak.
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Az 1942-es építésű, Vic 32-es Clyde gőzösnek és Mandynek,
a bábának – nélkületek nem születhetett volna meg ez a

könyv.



Köszönetnyilvánítás

Hatalmas köszönet Nick és Rachel Walkernek, a gőzös
tulajdonosainak, akik jó barátaink immár negyven éve.
Szintén hatalmas köszönet illeti Mandy Robothamet, aki
nem sajnálta rám áldozni az idejét. Rengeteget segített,
hogy belebújhassak egy bába bőrébe, amit rendkívül
élveztem. Külön köszönet neki azért, hogy világra
segítette az unokámat. Biztosan elkövettem néhány hibát,
amiért elnézést kérek.

Hálás vagyok továbbá Alice és Robert Walkernek, akik
szintén számos módon segítették a munkámat – Alice a
csodálatos Crinan Hotelben tartotta az esküvőjét, Robert
pedig gyönyörű műalkotásokat készített. Köszönet a
Crinan Hotelnek, amiért a világ leggyönyörűbb helyén
építették fel, és mert arra ösztönzött, hogy ezen a
környéken játszódjon a könyvem cselekménye.

Ugyancsak köszönet illeti Jane Griffithst, aki először
mesélt nekem a Fair Isle kötésmintáról (és aki
elképesztően köt ezzel a módszerrel), ráadásul annyira
imádni való háza van, hogy kénytelen voltam
kölcsönkérni a könyvem számára.

Változatlanul örök hálám csodálatos ügynökömnek,
Bill Hamiltonnak, ám ezúttal különösen, mivel ő javasolta,
hogy vegyem bele a könyvembe a gőzöst (amelyet maga is



látott, amikor a Jura-hegység felé utazott). Én pedig úgy
döntöttem, hogy a gőzöst teszem meg főszereplőnek.

Szintén köszönet illeti a Random House remek
csapatát. A szerkesztőimet, Selina Walkert, Georgina
Hawtrey-Woore-t és Francesca Pathakot – hihetetlenek
vagytok, mindig inspiráltok, és önbizalmat adtok, attól
függően, éppen mire van szükségem. Köszönet a
csodálatos értékesítő csapatnak, Aslan Byrne-nak, Chris
Turnernek, Ruth Tinhamnek és Emily Bromfieldnek.
Továbbá Jen Doyle-nak, Vincent Kellehernek és Sarah
Ridley-nek a marketingosztályról, amiért szinte nem
hagynak más választást az embereknek, mint hogy
megvegyék a könyvemet. Végül, de nem utolsósorban
köszönet Charlotte Bushnak és Rose Tremlettnek,
valamint Richenda Toddnak, akik mindig kisegítenek,
amikor rövidzárlatot kap az agyam.



Prológus

Emily és Susanna – a bába és a kismama – csöndben,
nyugodtan ült a gyertyafényes szobában. Minden a terv
szerint haladt; idáig tankönyvbe illő volt a szülés. Emily
úgy vélte, nem lesz semmi baj, és – mint mindig – most is
borzongató izgatottság kerítette hatalmába. Sohasem
unta meg, hogy segédkezzen egy új élet
világrajövetelében.

Bár nyugodt testtartásban ült, miközben arra várt,
hogy folytatódjon a vajúdás, valójában nagyon is éberen
figyelt. Hallotta, hogy elfordul egy kulcs a bejárati ajtó
zárjában, és ugyanabban a pillanatban egy férfi lép be az
előszobába. Emily rájött, hogy ez csakis Susanna férje, Ed
lehet, a katonatiszt, aki a tengerentúlon gyakorlatozott az
ezredével. Emily megijedt: sem ő, sem Susanna nem
számított rá, hogy a férj ilyen hamar visszatér.

– Maga bizonyára Ed – szólította meg Emily. –
Csodálatos, hogy sikerült időben ideérnie. Susanna azt
mondta, nem fog tudni elszabadulni.

Ed fáradtnak tűnt – minden bizonnyal órákat utazott.
Ugyanakkor láthatóan feldúlt is volt. Valószínűleg az
egész hazaúton azon idegeskedett, hogy a felesége



másféle módját választotta a szülésnek, mint amilyet ő
megfelelőnek tartott volna.

– Hol van Susanna? – kérdezte kurtán. – Látnom kell!
Emily tudta, hogy távol kell tartania a férfit a

feleségétől, mivel majd szétveti a feszültség, ami könnyen
átragadhatna Susannára is. Emily megállt az ajtó előtt,
amely mögött Susanna vajúdott. Rendszerint nem állta el
a leendő apuka útját, de ez most különleges helyzet volt.
A férfinak először is le kell csillapodnia. Ha ilyen dühösen
lép be a másik szobába, azzal mindent tönkretehet.

– Hogyne – felelte mosolyogva Emily megnyugtató
hangon, miközben kétségbeesetten törte a fejét, hogyan
tarthatná távol Susannától a férjét. Aztán eszébe jutott. –
Először azonban meg kell kérnem, hogy legyen szíves
kezet mosni. És talán egy csésze teát sem utasítana vissza,
ugye? Ilyen hosszú utazás után. Biztosan holtfáradt. –
A férfi nem tudhatta, hogy mint partnert sohasem kérnék
meg tevékeny segítségre, de a kézmosás nyugtató hatású
lehet.

A dühös férjet azonban nem lehetett ilyen könnyen
megnyugtatni. – Nézze, Susanna tudta, hogy azt akarom,
kórházban szülje meg a gyerekünket, szóval az, hogy
maga meg ő így összeesküdtek ellenem a hátam mögött…
El sem tudom képzelni, mit szólna ehhez az apám!

Emily már hallott az ügyfele apósáról. Egy már
visszavonult, régi vágású szülészorvos volt, aki vadul
ellenzett mindent, ami távolról is „természetes”-nek
nevezhető a szülésben. Elfogadhatatlannak tartott



minden olyan forgatókönyvet, amelyben a szülő nő nem a
hátán feküdt egy kórházban, körülvéve egy minden
lehetséges orvosi beavatkozásra kész személyzettel.
A menyének, Susannának egészen más elképzelése volt a
szülésről, és szinte örült neki, amikor kiderült, hogy
katona férje valószínűleg nem ér haza a szülésig. Ám Ed
teljes mértékben magáévá tette apja nézeteit.

– Ugyan! Higgye el, szó sem volt semmiféle
összeesküvésről. És egy darabig még semmi sem fog
történni. Bőven van ideje, hogy egy kicsit felfrissítse
magát, és megigyon egy teát. – Emily ismét rámosolygott a
férfira. – Én most megyek, és megnézem, hogy van
Susanna.

Ám úgy tűnt, Ednek esze ágában sincs felfrissítenie
magát és megnyugodni. – Nem állíthat meg! – kiabálta. –
Az én feladatom, hogy megvédjem a feleségemet!

Az nem volt egészen világos, mitől is akarja megvédeni
a feleségét, de láthatólag nagyon eltökélt volt. Már-már
félretaszította az útjából Emilyt, de az utolsó pillanatban
megálljt parancsolt magának.

– Nem – ismételte Emily. – Nem mehet be, amíg… –
Elharapta a mondatot, és elgondolkodott, ugyan mit
mondhatna, amitől a férfi nem rontana be úgy a másik
szobába, mint egy hím elefánt. – Először egyen és igyon
valamit, aztán bejöhet.

Emily visszament a nappaliba, és csak remélte, hogy
nem hangzott túlságosan nagymamásan. Ám elég volt
csak egy pillantást vetnie Susannára, és egyből rájött,



hogy a helyzet megváltozott, amióta elhagyta a szobát.
Susanna borzalmasan festett.

– Ugye nem az lesz, amit ő akar? Mondd, hogy nem fog
bevinni a kórházba!

Emily már nyitotta a száját, hogy megnyugtassa, de
ebben a pillanatban Ed belépett a szobába.

– Susanna! – kiáltotta. – Mi a fészkes fene ütött beléd? –
Lenézett a még csak félig telt szülőmedencére, és dühösen
belerúgott. – Az isten szerelmére! Mi akar ez lenni? Miféle
újabb őrültséget vettél a fejedbe? Azt hittem,
megegyeztünk, hogy hagyományos szülést akarunk!

Emily erről is tudott. Susanna mindent elmesélt neki az
első látogatásuk alkalmával.

– Nem egyeztünk meg, hanem így döntöttél. Én viszont
ezt akartam – felelte Susanna bátran. – Florának is itt
kellene lennie velem, de megbetegedett. Tudtad, mire
vágyom. Hogy itthon szülhessem meg a babát, Emilyvel és
Florával.

– Hát, Flora nélkül lőttek a tervnek – mondta Ed
megkönnyebbülten. – Amilyen gyorsan csak lehet,
bevitetlek a kórházba, és minden rendben lesz.

– De Susanna otthon szülést akar! – vágott közbe Emily.
Tudta, hogy nem nyerheti meg ezt a vitát – ezúttal nem –,
de azért meg kellett próbálnia.

– Nem vagyok hajlandó akár Susannát, akár a kisbabát
bármilyen kockázatnak kitenni! Teljes körű orvosi
felügyeletre van szüksége, és meg is fogja kapni. –
Susannához fordult. – Gyerünk a kocsiba!



Mielőtt Emily tovább tiltakozhatott volna, hangos
kopogás hallatszott az ajtó felől.

– Ez biztosan a körzeti orvos – mondta Ed. – Beengedem.
– A körzeti orvos? – hökkent meg Emily. – Ő meg mit

keres itt?
– Amikor útközben idefelé rájöttem, mi folyik itt,

felhívtam. Arra az esetre, ha nem érnék ide időben.
Emily megértette, hogy Susanna – értehető módon –

megírta a férjének SMS-ben, hogy úton van a baba, ám
ennek végzetes következményei lettek. Ugyanis jól tudta,
ki Susannáék körzeti orvosa: Derek Gardner, aki bár még
újonc a kerületben, máris megalapozta a hírnevét mint a
hagyományos szülés híve.

Egy perc se telt bele, és valóban Derek Gardner lépett a
szobába, Ed szorosan a nyomában. Ránézett Emilyre, és
felvonta a szemöldökét. – Tudhattam volna, hogy magát
találom itt! – Tekintete egy pillanatig megállapodott a
kötésen, amelyen Emily dolgozott, mielőtt félbeszakították
ezt a gyönyörűen eltervezett szülést. – Ó! Igazak hát a
pletykák! Hogyan figyelhet oda egy vajúdó nőre,
miközben kötöget?

Ez költői kérdés volt, így Emily nem is méltatta válaszra.
Pedig valójában könnyedén megmagyarázhatta volna,
hogyan segíti a kötés abban, hogy jobban oda tudjon
figyelni a vajúdó anyákra. Amikor lefoglalta valamivel a
kezét (és ilyen esetekben mindig csak valami nagyon
egyszerűt kötött), a hallása szó szerint kiélesedett, és egy
pillanat alatt képes volt megmondani, ha valami



megváltozott, és meg kellett nézni az anyát. Ám Derek
Gardner sohasem lett volna képes megérteni efféle
finomságokat, még ha Emily órákig magyarázza is.

– Gyere szépen, drágám! – szólt immár kedvesebben a
feleségéhez Ed. – Elviszünk a kórházba, ahol
megkaphatod a fájdalomcsillapítót, amire szükséged van.

Most, hogy Susanna ellenállása végleg lelohadt, Emily
eltűnődött, vajon miből gondolja Ed, hogy a feleségének
fájdalomcsillapítóra van szüksége, de közben azt is tudta,
hogy ezt a csatát elveszítette.

Susanna bocsánatkérőn nézett Emilyre. – Rettenetesen
sajnálom! Azt hittem, sikerülni fog.

Ed most megfogta a felesége kezét, és talpra segítette. –
 Megkeresem a kabátodat.

– Az utazótáskájára is szüksége lesz – szólalt meg Emily.
– Idehozzam?

Egy másodpercre összetalálkozott a pillantásuk, és Ed
szemében is kialudt az ellenségesség.

– Azt megköszönném.
Miután Ed és Susanna már elment, a körzeti orvos még

ott maradt. Emily hamarosan azt is megtudta, miért.
– Ugye tudja, hogy fel kell hagynia ezzel? – kérdezte

Derek. – Tud róla, hogy az először szülőknél magasabb a
kockázat otthon szülés esetén?

– Csakugyan? Azt hittem, ha valaki, maga biztosan
tudja, hogy a statisztikák szerint az otthon szülés
rendkívül biztonságos.

– Mihez kezdene, ha felmerülne valamilyen probléma?



Elsuttog egy varázsigét, és reménykedik, hogy minden
rendben lesz?

Emily lenyelte a mérgét. A kellemes szoba, ahol a tervek
szerint Susanna megszülte volna a kisbabát, talán nem
pont úgy nézett ki, mint egy szülőszoba, de Emily
dobozaiban és táskáiban, elrejtve a székek és kanapék
mögé, ott volt minden felszerelés, amire csak szüksége
lehetett egy biztonságos és boldog szülés levezetéséhez.

– Veszítettem már el akár egyetlen gyereket is? –
kérdezte Emily, nehezen türtőztetve magát, miután ilyen
szükségtelenül és barbár módon megszakítottak egy
gondtalannak ígérkező szülést.

– Volt egy nyomozás…
– Igen, és ha vette volna a fáradságot, hogy alaposan

utánanézzen, tudná, hogy senki sem sejthette előre, hogy
farfekvéses szülés lesz. A baba az utolsó pillanatban
fordult meg, de semmi baja sem lett, és azóta is egészséges.

Derek Gardner sóhajtott.
– Nézze, Emily…
Emily, aki rendszerint egyáltalán nem adott a

formaságokra, most dühösen összevonta a szemöldökét.
– Miss Bailey! – mondta.
Derekben volt annyi jóérzés, hogy erre már kissé

zavarba jött.
– Csakis idő kérdése, hogy valami végzetes dolog

történjen. – Elhallgatott. – Megmondom őszintén, aggódom
önért és az egész szülészetéért. Egy nagyon befolyásos
embert haragított magára. Igaz, hogy Sir Roger már



nyugdíjba vonult, de még mindig tagja valamennyi
tanácsnak és bizottságnak. Rendkívül megnehezítheti az
életét.

Emily kis híján elmosolyodott. – Köszönöm az aggódást,
de az életem amúgy is elég nehéz.

Nem szándékozott elmondani ennek a férfinak, hogy
hajnalig egy anya mellett volt, akiről tizenkét órán
keresztül gondoskodott. Alig maradt ideje egy gyors
zuhanyra és bekapni egy szendvicset, mielőtt Susanna
felhívta. Ha Susanna barátnője, Flora, aki a dúlája lett
volna, nem betegedik meg, Emily nyugodtan alhatott
volna néhány órát, mielőtt elindul. De megígérte
Susannának, hogy nem hagyja egyedül vajúdni, szóval
rögtön idejött.

Derek megvonta a vállát, és Emily hirtelen rájött, hogy
a férfi is fáradt, és nagy nyomás nehezedik rá.

– Csak annyit kérek, hogy jól gondolja meg, hogyan
praktizál – mondta. – Sőt akár azt is megfontolhatná, hogy
visszatér a kórházba a rendes szülészetre. Nagy
szükségünk lenne egy jó szülésznőre.

Emily együttérzése elpárolgott, és átadta helyét a
haragnak – úgy érezte, mintha megszilárdult láva lenne a
gyomrában. De tudta, hogy ha most nem lesz nagyon
óvatos, könnyedén mondhat vagy tehet valami olyat, ami
súlyos következményekkel járhat.

– Történetesen szerintem mi igenis rendesen
dolgozunk. Minden szempontból profi módon gyakoroljuk
a hivatásunkat. És ezt, úgy vélem, mindennap bizonyítom,



amikor dolgozni megyek, és biztonságban világra segítek
egy kisbabát.

– Én csak segíteni próbálok – mondta Derek. – Maga
nálam is jobban tudja, hogy a szülészetére sokan rossz
szemmel tekintenek, és ha elterjed, hogy nem hajlandók
az együttműködésre, és rugalmatlanok, a helyzet csak
tovább romlik. Ezt most a maga és a társai érdekében
mondom.

Bár Dereknek igaza volt abban, hogy a szülészetére
sokan rossz szemmel néznek, ez most nem sokat segített.
Emilyből kitörtek az elfojtott indulatok.

– Hogy merészeli? Milyen jogon… – Emily akkorát
rúgott a gumi szülőmedencébe, hogy a víz egy része
kiloccsant, eláztatva Derek lábát. A férfi szitkozódva
hátraugrott, Emily pedig ijedten kapta a szája elé a kezét.
Egy pillanatig dermedt csend ült a szobára, aztán Emily
feszesen megszólalt: – Ki fogok venni némi szabadságot,
azután pedig talán tartok egy hosszabb szünetet. Kérem,
most távozzon. Sok takarítanivalóm van még.

– Emily… Miss Bailey, én csak segíteni próbálok.
Emily vett egy mély lélegzetet. – Akkor sem kellene a

segítsége, ha vak volnék, és át kellene kelnem egy
hatsávos autópályán. És most menjen innen, kérem!

Emily elvégzett néhány légzőgyakorlatot, amelyet a
várandós anyukáknak szokott tanítani, azután
feltakarította a vizet, eloltotta a gyertyákat, és
összepakolta a felszerelését, beleértve a kötését is, aztán



átgondolta a lehetőségeit. Jól tudta, hogy túl messzire
ment a vitában Derek Gardnerrel. Fennált a veszélye,
hogy mindent tönkretesz, nemcsak magának, hanem a
társainak is. Sohasem jött volna ki így a béketűréséből, ha
nem ennyire fáradt. Azaz nem is csak fáradt – inkább
kimerült. Nem csak arról volt szó, hogy előző éjszaka nem
aludt; már időlen idők óta nem engedélyezett magának
hosszabb pihenőt. Rengeteg ki nem vett szabadsága volt,
és ahogy Dereknek is mondta, ráfért volna egy hosszabb
szünet. Az elkövetkező néhány héten egyik kismamája se
volt mindenórás, mindegyiknek legalább néhány hete
volt még a szülésig – ez bőven elég idő ahhoz, hogy
megismerkedjenek valaki mással a bábák közül.
Emilynek nem kellett úgy éreznie, mintha bárkit is
cserben hagyna.

Azt az apró részletet, hogy hova megy, és mit csinál,
majd később kitalálja – döntötte el.

Néhány nappal később Emily éppen a számítógépe előtt
ült, utazási tippeket adó honlapokat nézegetett, és azon
tűnődött, miért nem nyűgözi le igazán egyik napsütötte
tengerpart látványa sem, amikor megcsörrent a telefonja.
A vonal túlsó végén a legjobb barátnője volt az
egyetemről, akivel már hosszú évek óta nem találkozott.

– Rebecca! De örülök! – Mivel elmaradt a válasz, Emily
is elhallgatott. – Minden rendben?

– Hát, Em, van egy kis gond. De mielőtt akkora
szívességet kérnék tőled, amekkorát még soha senkitől



sem kértem, mesélj, hogy vagy?
Emily a leglényegesebbekre korlátozta beszámolóját,

mert fúrta az oldalát a kíváncsiság, mit akarhat tőle
Rebecca.

– …szóval egy kissé belefáradtam a mindennapos
hajtásba, és most éppen az interneten keresgélek úti
célokat, hogy hová is mehetnék pihenni – fejezte be Emily.
– Tehát mi lenne az a fene nagy szívesség?

– Ó, Em! Van Isten! Szükségem van valakire, aki vinné
a konyhát a gőzösünkön – tudod, a gőzhajón, amelyet
Jamesszel hotelként üzemeltetünk. És te vagy az egyetlen,
aki eszembe jutott, és akiben megbízom, és nem kergetne
az őrületbe. – Egy pillanatra elhallgatott. – Talán meg
kellene magyaráznom. Várandós vagyok.

Emilynek kellett pár pillanat, hogy megeméssze az
információt.

– Hányadik hónapban jársz?
– Úgy a hatodikban. Azt hittem, képes leszek folytatni a

munkát a szezon végéig. De újabban nagyon könnyen
kijövök a sodromból, és Jamesnek elege lett.

Emily az ajkába harapott, nehogy elnevesse magát.
– Ó, a szerelem!
– Egyszerűen nincs hozzá erőm, hogy elmagyarázzam a

vicceimet. Vagy a konyhára érvényes szabályaimat egy
idegennek – folytatta Rebecca. – Emlékszel, amikor egy
csodás nyarat töltöttünk abban a jó kis étteremben?
Remekül össze tudtunk dolgozni, és szerintem tökéletes
lennél…



– De Becca! – Emily próbált nem túl feddő hangot
megütni. – Ha tudtad, hogy várandós vagy, miért nem
fogadtál föl valakit már korábban?

– Mint mondtam, nem hittem, hogy szükség lesz rá.
Vannak embereim, akik be tudnának ugrani pár hétre,
de közel három hónapra senki sem vállalná. Az előző két
terhességemen játszva túlestem, de most valahogy nagyon
fáradtnak érzem magamat.

– Nem csoda, hat hónapos terhesen. Mikorra vagy
kiírva?

– Szeptember végére. És minden a terv szerint halad,
tényleg; épp csak azt nem hittem volna, hogy ilyen
fáradtnak és gyengének fogom érezni magamat a hatodik
hónapban.

Emily felsóhajtott.
– A harmadik terhesség gyakran más, mint az első

kettő.
– Szóval eljössz? Azt mondtad, belefáradtál a hajtásba,

és szeretnél elutazni valahova pihenni. Ez persze nem
lenne éppen igazi pihenés…

Mire Rebecca egy órával később letette a telefont, Emily
már meghozta a döntést. Most már csak meg kellett
látogatnia Sallyt.

Sallynek és Emilynek, noha már két éve munkatársak
voltak, ritkán adódott alkalma leülni hosszabban
beszélgetni. Általában csak néhány szót tudtak váltani,
amíg gyorsan megbeszélték a szülés előtt álló



kismamákkal kapcsolatos teendőket vagy a nekik tartott
felkészítő alkalmakat. Most azonban Sally egyből
hajlandó volt meglátogatni, amikor Emily felhívta, és
ezért Emily igazán hálás volt neki.

– Az a helyzet – kezdett bele végül némi habozás után –,
hogy szükségem van egy kis szabadságra. Rebecca régi
barátnőm, és várandós. A beszélgetésünk alapján úgy
éreztem, nem nagyon tervezték a gyereket. Az a lényeg,
hogy nem tudja ellátni a szakácsnői feladatokat a
gőzösükön…

– Az micsoda? Valami vonatféle?
Emily elnevette magát.
– Dehogy, az egy hajó, egy régi teherszállító. Annak

idején súlyos rakományokkal megpakolva ingázott a Skót-
felföld és a Szigetek között. Most afféle úszó szállodaként
üzemel, ahol az emberek a vakációjukat töltik.

– És te lennél a főszakács?
Emily bólintott.
– Tudsz főzni?
Emily egy pisztáciahéjat hajított a barátnője felé.
– Tudod, hogy tudok! És tökéletes az időzítés. Elegem

van már belőle, hogy mindig keresztbe tesz a rendszer,
meg hogy folyton csak azt hallom, az otthon szülés
veszélyes. Lazítanom kell.

– Szóval a legrosszabbkor hagysz itt minket, hogy még
nehezebb dolgunk legyen, mint amilyen amúgy is lenne?

Emily rémülten pillantott Sallyre.
– Szönyen sajnálom, hidd el! De tényleg nagyon



kimerültem, és…
– Jaj, fogd be! És ne aggódj miattunk. – Sally felkapta a

borosüveget, és kitöltötte a poharakba az utolsó
cseppeket. – Túléljük. Legalábbis remélem.

– Biztosan. Tudom, hogy nem vet föl minket a pénz, de
első osztályú munkát végzünk.

– Erre te lelépsz főzőcskézni egy özönvíz előtti hajóra,
ahelyett hogy folytatnád velem ezt a jó munkát?

– Igen! De vissza fogok jönni. Épp csak szükségem van
egy kis környezetváltozásra. – Emily felállt, és megölelte a
barátnőjét. – Nagyon jó érzésem van ezzel az egésszel
kapcsolatban. Tudom, hogy feltöltődve és újult erővel
térek majd vissza, és ígérem, hogy akkor majd helyettetek
is megküzdök a rendszerrel!



Első fejezet

Emily a hátizsákját szemlélte, amely épp az imént landolt
egy túlméretezett fürdőjátékot idéző hajó fedélzetén.
A hajónak jókora kéménye és magas kormányosfülkéje
volt – ahonnan a kilátást jócskán eltakarta a kémény, jött
rá Emily –, valamint magasra nyúló orra, amely egyenes
vonalban húzódott egészen a víz felszínéig. A hajóorrtól
nem messze sárgára festett árbóc magasodott, amiről
drótkötelek lógtak. A hajó többi részét pirosra és feketére
festették, és ha nincs Emily mögött már hat óra utazás, a
látvány mosolyt csalt volna az arcára. Szinte el is
felejtette, milyen távol van Skócia Anglia délnyugati
részétől.

– Nem kellett volna idejönnöm – dünnyögte maga elé. –
Hogyan juthatott egyáltalán eszembe, hogy elvállaljak
egy nyári munkát? Ilyesmit diákkorában csinál az ember,
nem harmincöt évesen, szakmával a kezében. Ez
nevetséges!

De aztán körülnézett, és meglátta, ahogy a júliusi
napfény megcsillan a tengeren: az apró szigeteken a kék
ég hátterében, a hegyeken, közelebb pedig a csinos kis
kikötőn, Crinanon, amelyet színesre festett házak és egy



remeknek tűnő szálloda övezett. Emily visszagondolt a
tájra – amelyben idejövet először a buszból, majd az
autóból bámészkodva gyönyörködhetett –, és arra a
következtetésre jutott, hogy talán a világ legszebb helyén
tartózkodik éppen. Nem esett az eső, és pillanatnyilag
szúnyogok sem támadtak. Ez már éppen elég ok ahhoz,
hogy csatlakozzon a hátizsákjához, amelyet az a sötét
hajú és rendkívül szófukar férfi pakolt fel a hajóra, aki
felvette a Lochgilphead buszállomáson. Ha már meghozta
ezt az őrült döntést, jobb nem visszakozni.

Emily fellépett a gőzös fedélzetére, amelyet Rebecca
olyan meleg szavakkal festett le neki, mintha egy
családtagról beszélne. Valójában ősrégi teherszállító hajó
volt, egy második világháborús flotta tagja, amelyet arra
terveztek, hogy bármit elszállítson, amire szükség lehet a
Felföldön vagy a Szigeteken, a hadi felszereléstől kezdve
az élelemszállítmányokig, a haszonállatoktól egészen a
whiskyig. Sok-sok évvel ezelőtt átalakították, hogy utasok
szállítására is alkalmas legyen. Gőz hajtotta, és – Rebecca
szerint – nagyon karakterisztikus megjelenése volt. Emily
azt a feladatot kapta, hogy főzzön az utasokra, mivel
Rebecca, aki a férjével, Jamesszel közösen birtokolta a
hajót és vitte az üzletet, a terhessége miatt nem volt képes
ellátni ezt a munkát.

Emily kiadta a házát, kivette az összes szabadságát,
majd elintézte a fizetés nélküli szabadságát is. Amikor
mindezzel megvolt, felszállt egy repülőre, majd két
buszra, és már itt is volt.



– Hahó! – kiáltott. – Van itthon valaki? – Bábaként már
hozzászokott, hogy ne várja meg, amíg ajtót nyitnak,
hanem bemenjen a házba, ahol amúgy is sok minden
történt egyszerre, de ez most más volt. Mindenütt csönd
honolt.

Egy darabig a fedélzeten maradt, gyönyörködött a
varázslatos látványban, és hagyta, hogy elpárologjon az
utazás okozta feszültség, aztán úgy döntött, lemegy a
fedélközbe. Kell lennie itt valakinek. Rebecca
figyelmeztette, hogy éppen vásárolni fog, amikor majd
megérkezik, James pedig a szénszállítmány ügyében
intézkedik, de megnyugtatta, hogy legalább egyvalaki a
személyzetből ott lesz a hajón, hogy üdvözölje.

Emily talált egy falépcsőt, ami a valamikori
rakodótérbe, a mostani személyzeti szállásokhoz vezetett,
és megindult lefelé.

– Van itt valaki?
Továbbra sem érkezett válasz, így hát körülnézett, és

úgy döntött, ha senki nem vezeti körbe, hát önállósítja
magát.

Látott egy hosszú, fényezett mahagóniasztalt, amely – a
Rebeccától kapott brossúra alapján – arra szolgált, hogy
mindenki együtt étkezzen, utasok és a személyzet
egyaránt. Most egy hatalmas gyümölcsöstál állt rajta egy
halom olvasatlan újság társaságában. Az egyik oldalon
beépített ülősor volt kényelmesnek tűnő párnákkal, a
másikon pedig egy pad. E bútorok hosszából Emily azt a
következtetést vonta le, hogy jó sok emberre kell majd



főznie. Rég volt már, amikor étteremben dolgozott, és húsz
főre készítette a vegetáriánus lasagnét – csak remélni
tudta, hogy nem jött ki teljesen a gyakorlatból.

A szalonban (ahogy a brosúra nevezte) beépített
díványok vettek körül egy hatalmas, fatüzelésű kandallót.
Bár meleg nyári nap volt, izzott a parázs, ami kellemes,
fűszeres illatot és némi meleget is árasztott. A falakon
(pontosabban válaszfalakon, javította ki magát Emily)
festmények lógtak, illetve szép számmal gyapjútakarók és
párnahuzatok, mindegyik kifejezetten skót mintával, ami
otthonosságot és családias hangulatot kölcsönzött a
helyiségnek. Egy lépcsősor nyilvánvalóan a vendégek
kabinjaihoz vezetett, és összességében nagyon lakályos,
meghitt térnek tűnt a hely.

Noha csábította a gondolat, hogy kényelembe helyezze
magát a kandalló mellett egy magazin társaságában,
Emily úgy érezte, illene felfedeznie magának a
hajókonyhát is, amely mégiscsak a szorosan vett
munkahelyeként fog szolgálni. Végül is, ha bekövetkezik a
legrosszabb, és megszűnik a szülészete odahaza, vagy ha
túl sok fontos embert sikerült magára haragítania, talán
jövőre is visszatér majd ide. A jó ég tudja, mit csinálna
télen, amikor nem üzemel a gőzös.

Útban a hajókonyha felé Emily megtorpant az egyik
festmény előtt. A legtöbb képhez hasonlóan ez is a gőzöst
ábrázolta, de nem abban a békés környezetben, távoli
szigetekkel és hegyekkel körülvéve, ahol most időzött.
A képen közelebb voltak a hegyek, és méltóságteljes, már-



már fenyegető hatást keltettek. A gőzös hősiesen szelte a
habokat, a kéményéből füst tört elő, és láthatólag erős
ellenszéllel küzdött. Emily éppen azzal bajlódott, hogy
elolvassa a festmény címét, amely apró betűkkel ott
szerepelt a kép alján – remélte, hogy így kiderül a jelenet
helyszíne –, amikor egyszer csak hangos zörgés ütötte meg
a fülét odafentről.

– Hahó!
Istenem, futott át Emily agyán, patkányok! Egyedül

vagyok egy öreg hajón, és patkányok vannak a
fedélzeten! Emily a környezete szerint „irracionálisan”
rettegett a patkányoktól. Ő persze egyáltalán nem
gondolta, hogy a félelme irracionális lenne; a patkányok
visszataszító, járványokat terjesztő vadállatok, és futás
közben vizelnek. Rebecca egy szóval sem említette a
patkányokat. Lehet, hogy egy patkányoktól hemzsegő
hajón kell töltenie az éjszakát? Hát, azt leshetik! Inkább
lelép, és megszáll a hotelban.

Hirtelen valami mozgásra lett figyelmes a szeme
sarkából, amitől ismét pánik tört rá. A hajókonyhában
volt, és bár nem szerette volna látni a patkányt,
önkéntelenül is a hang irányába nézett. Egy műanyag
bevásárlószatyor volt a mosogatóban, és mozgott.

Emily felsikoltott. Nem túl hangosan, de ahhoz éppen
eléggé, hogy valaki kinevesse. Egy lány lépett elő a
hajókonyha sarkából. Fiatalabb volt Emilynél, és nagyon
csinos; fekete haja enyhén göndörödő fürtökben hullott
alá, és formás idomait szépen kiemelte a feszes farmerja



és pulóvere. Nyilvánvaló volt, hogy ez a lány szándékosan
nem jött elő, hanem arra várt, hogy Emily megijedjen
attól a valamitől, ami a hangokat kiadta.

– Ezek csak rákok – jegyezte meg a lány csípős hangon.
– Languszták. Ma reggel vettük őket. Csak nem fél a
Rebecca által frissen felvett szakács a rákoktól?

Emily, aki jó emberismerő volt, rögtön megértette, hogy
ez a lány nem szívesen látja őt itt, és kíváncsi volt, miért.
Vajon azt hitte, ő is átvehetné ezt a feladatot, és neheztelt
Rebeccára, amiért inkább egy idegent hozott ide? Emily
attól tartott, hogy nem lesz könnyű dolga, ha ki akar jönni
ezzel a lánnyal. De nem volt más választása.

– Szia, Emily vagyok. Nem, általában nem félek a
rákoktól, de legtöbbször már nem élnek, amikor
dolgoznom kell velük.

– Mi itt csak a legfrissebb hozzávalókkal dolgozunk. –
Emily figyelmét nem kerülte el, hogy a lány többes szám
első személyben beszél, mintha ő is a hajó tulajdonosa
lenne; láthatólag büszke volt rá, hogy igazán színvonalas
konyhát visznek a gőzösön.

– És téged hogy hívnak?
– Billie-nek – felelte a lány.
Emily bólintott. – Azért jöttem, hogy kisegítsem

Rebeccát, mivel lassan a harmadik trimesztert kezdi.
Billie enyhén felvonta a szemöldökét, s ebből Emily

rájött, hogy kissé talán túl szakszerűen fogalmazott, de
nem akarta kellemetlen helyzetbe hozni Billie-t, ezért
nem magyarázta meg. Előbb-utóbb magától is rájön.



– Rebeccának nem kellett volna mást idehívnia.
Megbirkóztam volna a feladattal. Tele vagyok energiával,
mivel én nem vagyok terhes! Vagy ha már mindenképp
hoz valakit, az új ember beállhatott volna helyettem
konyhaszolgának.

Emily kissé megütődött ezen a kifejezésen, de
feltételezte, hogy így hívják a szakács kisegítőjét a
gőzösön. Így nem kellett törődni vele, vajon illendő-e ilyen
szavakkal dobálózni.

– Hát, talán összedolgozhatnánk. Megoszthatnánk a
munkákat. Így mindketten csinálnánk minden feladatot.

Ezt hallva kissé enyhült az ellenséges kifejezés Billie
arcán.

– Ez akár működhet is. Kivéve persze, hogy te nem
tudsz úgy kisegíteni a fedélzeten, mint én.

– Ez is része a konyhaszolga feladatainak?
– Van egy fedélzetmester. Drew. De amikor bonyolult

manővereket hajtunk végre, meg amikor kikötünk vagy
ilyesmi, nem árt, ha van néhány plusz ember a
puffereknél.

Emily magában elmosolyodott. Most Billie használt
olyan hajós szakkifejezéseket, amelyeket ő nem teljesen
értett, de tudta, hogy Billie-hez hasonlóan előbb-utóbb ő is
rá fog jönni a jelentésükre anélkül, hogy
megmagyaráznák neki.

– És ezt nekem is meg kell tanulnom?
– Ó, hogyne. – Billie arcáról tisztán leolvasható volt,

hogy nem bízik Emily képességeiben.



– Van kedved körbevezetni? Ha már Rebecca és James
nincs itt.

– Oké. – Billie nem volt túl lelkes, de azért hajlandó volt
teljesíteni a kérést. – Szóval ez a hajókonyha, mint már
kitalálhattad – legyintett hanyagul. – Elég kicsi, de hátul
van egy kis extra tér. Ez elég hasznos tud lenni. Egyszerre
ketten is dolgozhatunk. Ügyelned kell a tisztaságra.

Emily mindig is nagyon tisztán tartotta a konyháját.
Erre Rebecca is emlékezett azokból az időkből, amikor
együtt dolgoztak. Részben ezért akarta őt felvenni, nem
pedig valaki mást, akit nem ismer. Jó kis csapatot alkottak
ők ketten.

– Megmutatom, hol fogunk aludni – mondta Billie. –
Hozd a táskádat! Van még cuccod?

– Nincs.
– Szuper. Csak a legszükségesebb dolgoknak van hely.
Emily követte Billie-t a fedélzetre, aztán odaértek egy

fém csapóajtóhoz, amelyet a lány úgy nyitott ki, mintha
egy szardíniásdoboz fedele volna.

Alatta egy sötét alagút szája tátongott, ám Emily
észrevett pár létrafokot. Függőleges létra vezetett lefelé.

– Kizárólag lábbal lefelé lehet bemászni – mondta Billie.
– Megfogom a táskádat.

Billie megragadta Emily hátizsákját, és gyakorlott
mozdulattal leereszkedett a létrán, aztán eltűnt. Emily
vett egy mély lélegzetet, és – igyekezve utánozni Billie
mozdulatait – nagy nehezen rálépett a létrára, és
lemászott.



– Ó, te jó ég! – csúszott ki a száján. – Rebecca nem itt
aludt, ugye?

A fülkében két beépített egyszemélyes ágy volt, alattuk
kihúzható fiók. Egy hálóban az egyik ágy fölött – amelyen
nyilvánvalóan Billie aludt – Emily piperecikkeket látott,
egy üveg vizet, néhány magazint és egy könyvet. Az ágyak
végén volt annyi hely, hogy az ember letegyen egy
hátizsákot, amennyiben az nem túl nagy és nincs
telepakolva.

– Persze hogy nem. Ő a tulajdonosi kabinban van. Bár
azt is jól betöltheti most, hogy akkora, mint egy bálna.

Rebecca már a hetedik hónap elején járt, szóval ez
talán nem is volt olyan nagy túlzás, de mivel Emily még
nem találkozott vele, inkább nem kommentálta a
megjegyzést.

– Szóval most a te szobádban vagyok? – kérdezte
inkább. – Igazán sajnálom. Most már értem, miért nem
repestél az örömtől, amikor találkoztunk. – A kabin egy
embernek is kicsi volt; kettő számára már igencsak
korlátozottan tűnt használhatónak.

Billie megvonta a vállát, mintegy beismerve, hogy Emily
fején találta a szöget.

– Csak azt remélem, hogy nem kell esténként fölkelned
pisilni.

– Ö… Hol van a mosdó?
– A rakodótérben. Három vécé van. Ja, meg még egy a

kormányállás alatt, de azt általában a fiúk használják.
Elég büdös.



– Már most érzem, hogy imádni fogom ezt a melót –
jelentette ki komolyan Emily. Most már értette, miért
kérdezte meg Rebecca, amikor megbeszélték a
részleteket, hogy még mindig szeret-e kempingezni. Emily
azonban nem hagyta, hogy kedvét szegjék olyan dolgok,
mint egy kényelmetlen szálláshely vagy a hálókabintól
távol eső mosdó. Ha sikerülne elérnie Billie-nél, hogy
felengedjen kissé, több kívánsága már nem is lenne.

– Emily! – hallotta meg az ismerős női hang
robbanásszerű kiáltását. – Rendben megérkeztél?
Alasdair a szavát adta, hogy egy darabban idehoz.

Emily villámgyorsan felmászott a létrán – már alig
várta, hogy viszontláthassa régi barátnőjét.

– Becca!
A két nő ügyetlenül topogva indult meg a másik felé –

Emily azért, mert megbotlott valamiben, Rebecca pedig a
nagy hasa miatt. Szorosan megölelték egymást.

– Ó! De jó viszontlátni téged! – mondták egyszerre.
– Semmit sem változtál! – jelentette ki Rebecca, miután

hátrébb lépett, hogy szemügyre vehesse Emilyt. – Bár most
melírozott a hajad. Idáig mindig is nagyon sötét volt.

– Amikor idő előtt elkezdtem őszülni, úgy döntöttem,
nem harcolok ellene, inkább csináltatok a fodrásszal még
néhány csíkot.

– De ettől eltekintve ugyanúgy nézel ki. Nem híztál el
vagy ilyesmi.

Emily felnevetett.
– Ugyanezt már nem lehet elmondani rólad, bár azt



leszámítva, hogy akkora lettél, mint egy ház, még mindig
ugyanaz a Becca vagy, akivel együtt koptattuk az
iskolapadot.

– Jó hatalmasra nőttem, mi?
Emily bólintott.
– Biztos vagy benne, hogy a kisbaba még benned marad

néhány hétig? – Emily ismét megölelte a barátnőjét; a
maradék kétsége is elmúlt, hogy jó ötlet volt-e idejönni.

– Egészen biztos! – Elnevették magukat, mert módfelett
örültek, hogy oly sok év után ismét találkoztak.

– Körbevezetted Emilyt a hajón, Billie? – kérdezte Re-
becca, amint a lány is megjelent.

– Elkezdtem.
– Hát, akkor talán igyunk egy csésze teát vagy valamit,

aztán majd én megmutatom neked az egész hajót.
– Hálás lennék, ha az idegenvezetés a mosdóknál

kezdődne – mondta Emily.

Nem sokkal később Emily és Rebecca már a szalonban ült
egy-egy bögre tea és egy tál házi készítésű aprósütemény
társaságában. Emily már elő is készítette a jegyzetfüzetét
és egy ceruzát. Billie időközben eltűnt valamerre, amitől
Rebecca jól láthatóan megkönnyebbült. Emily gyanította,
hogy barátnője olyasmit akar mondani Billie-ről, amit
nem a lány fülének szán.

– Biztosan nem kérsz ebédet? – kérdezte Rebecca,
miközben kivett egy süteményt, és beleharapott.

– Ettem szendvicset a buszon. És a repülőtéren is, amíg



a buszra vártam.
– Jól van. Akkor most fussuk át a teendőidet. Az utasok

öt óra körül érkeznek. Teát és süteményt szolgálunk fel.
Aztán vacsora nyolc körül. Van egy becsületkasszás
bárunk, de James tartani fog egy kis üdvözlőbeszédet, és
mindenkit meghív egy italra, hogy megalapozza a
hangulatot. Csináltam két jókora lasagnét – húsz emberre
elég…

– Ó! – A bősz jegyzetelgetés közben Emilyre egyszerre
tört rá a nosztalgia és az „első nap” idegessége. –
Emlékszel azokra, amiket régen az étteremben
csináltunk? Úgy vitték, mint a cukrot!

– Még most is ugyanazt a receptet használom a
vegetáriánus lasagnéhez. Mindig megkérdezzük az
embereket, hogy vegák-e, de néha elfelejtenek szólni,
ezért mindig kétféle menüvel készülök az első este. Van
egy csomó bagett, lehet csinálni fokhagymás kenyeret…
James megfőzi a rákot, az lesz az első fogás – ez a
specialitása, de nem sűrűn főz, szóval ne szokj hozzá…

Rebecca tovább részletezte, hogyan mennek a dolgok a
gőzösön, míg végül Emilynek már háromoldalnyi jegyzete
volt.

– Mesélj nekem Billie-ről! – kérte Emily, és letette a
ceruzáját. – Miért nem ő kapta meg a munkámat? Nem
lett volna egyszerűbb segédet találni mellé, és őt
alkalmazni főszakácsnak?

Rebecca nagyot sóhajtott.
– Hát, azon kívül, hogy nagyon szerettem volna, hogy



ide gyere…
– Én is lehettem volna konyhaszolga.
– Billie sok szempontból remek munkaerő.

Fantasztikusan elboldogul a fedélzeten. Tud kormányozni
is, sőt még a szeneszsákokat is elcipeli, ha megkérjük rá.
De nem túl ügyes a konyhában. Hanyag, és bár igaz, hogy
remek sütiket meg kekszeket készít, nem tud kenyeret
sütni. Te tudsz kenyeret sütni?

Emily megvonta a vállát.
– Szoktam nézni a Sütimestert; recept alapján bármit

megsütök.
Rebecca homloka kissé ráncba szaladt. – Ó! Na,

mindegy, biztos megoldod valahogy. Vagy
megcsinálhatom én is otthon, aztán elhozom.

Emily megrázta a fejét.
– Nem kell, meg fogom tanulni. Megnéztem a

programot. Nem lenne túl szerencsés, ha keresztül
kellene vezetned az egész felföldön, főleg a te
állapotodban.

– Mit gondolsz, boldogulsz majd Billie-vel? Nem könnyű
eset. És nagyon sajnálom, hogy egy ilyen aprócska helyen
kell osztoznotok! Azért nem említettem a telefonban, mert
féltem, hogy akkor nemet mondasz, pedig nagyon
szerettem volna, hogy gyere.

Emily megpróbálta megölelni barátnőjét, de a hasától
alig fért hozzá.

– Semmi gond. Valahogy majdcsak megleszünk, és ami
a legfontosabb, szerencsére kibírom úgy az éjszakát, hogy



nem kell kimennem pisilni.
– Ez máris több, mint amit én elmondhatok magamról –

jegyezte meg Rebecca rosszkedvűen. – Amikor a baba
végre abbahagyja a rugdosást, és el tudok aludni, szinte
rögvest felébreszt a húgyhólyagom.

– Mostantól fogva legalább tarthatsz egy kis szünetet
napközben, és kipihenheted magad. Archie és Henry már
elég idősek, megértik, ha elnyom téged az álom a
kanapén, miközben ők azt a sárkányos izét nézik a
tévében. – Emily az otthonlátogatások alkalmával
ismerkedett meg a gyerekműsorokkal, s ez sokszor kapóra
jött neki.

– Hát, ami azt illeti, annak már a gondolata is maga a
mennyország. Az pedig szintén fantasztikus lenne, ha
nem kellene aggódnom amiatt, ki vigyáz legközelebb a
gyerekeimre.

– És miattam meg Billie miatt sem kell aggódnod, majd
megosztozunk a munkán, szóval nem fogom megmondani
neki, mit csináljon, legföljebb csak diszkrét javaslatokat
teszek neki.

Rebecca erre ismét a homlokát ráncolta.
– Hát, sok szerencsét hozzá.
Miután sorra vettek minden feladatot, ami Emilyre

várt, Rebecca körbevezette barátnőjét a gőzhajón.
A languszták még mindig aggasztó módon mocorogtak és
zörögtek a mosogatóban, de Emily most már nem ijedt
meg tőlük.

– Ha egy halászhajó felajánlja, hogy elad valami csodás



árut, felejtsd el az aznapi menüt, és vedd meg a halat.
Ehhez elvileg elég a kasszában lévő pénz, de ha mégsem,
csak szólj Jamesnek, majd ő megoldja. – Rebecca a
konyhapultnak dőlt, az egész folyosót eltorlaszolva. –
Imádom a spontán ötleteket. Vannak szakácsok, akik nem
lennének képesek ilyesmire, de én szeretem, ha van egy
tervem, és tudom, hogy ötféle fogást is elkészíthetek
anélkül, hogy elmennék vásárolni. Nincs is annál jobb,
mint amikor valami finomság kerül a kezem közé, amit
egyszerűen nem hagyhatok megfőzetlenül.

– Egyszer elmentem egy régi pasimmal egy halételek
készítésével foglalkozó tanfolyamra, szóval nekem sincs
ellenemre az ilyesmi. – Emily rájött, hogy Rebecca
nemcsak jó kezekben akarta tudni a hajókonyhát, de a
filozófiáját is tovább akarta adni. – Nagyszerű lesz.
Pontosan erre van szükségem. Annyira le fog kötni a
munka, hogy nem marad majd időm amiatt aggódni, mi
történik a szülészetemmel. Folyton az ételekről kell majd
gondolkoznom! Ez egyszerűen remek!

– Ahogy mondod – értett egyet Rebecca, bár az ő
hangjából kevesebb lelkesedés csendült ki. – Most pedig
avass be: hogy állsz a szerelemmel? Csak nem hagytál
hátra egy összetört szívű szeretőt?

Emily kuncogott. – Nem! Bár van valaki, aki talán
szívesen tetszelegne ebben a szerepben, de nem járt sok
sikerrel.

– Szóval jelenleg nincs párod?
– Nincs.



– Ez nagyszerű. Utálnám a gondolatot, hogy valaki után
epekedsz, miközben itt dolgozol. – Rebecca elhallgatott egy
pillanatra. – Mit gondolsz Alasdairról?

– Kiről?
– A férfiról, aki idehozott az állomásról.
– Ja, hogy róla! Hát, szinte egy mukkot sem szólt egész

út alatt. Azt hittem, ő a helyi taxis, de nem fogadott el
pénzt, úgyhogy…

– Tetszik? – szegezte neki a kérdést Rebecca, mielőtt
Emily befejezhette volna a mondatot.

Emily ezt a hormonok számlájára írta. Rendes
körülmények között Rebecca sohasem kérdezett volna
ilyet olyasvalakiről, akit Emily csak az imént ismert meg.

– Nem! Csak azt szeretném tudni, miért hozott el az
állomásról, és miért viselkedett úgy, mintha néma volna.
Biztosan nagyon kellemetlen volt neki. Ami azt illeti, ezt
határozottan éreztem is rajta.

– Ne szívd mellre! – Rebecca tartott egy kis szünetet;
nyilvánvalóan azon tűnődött, hogyan is fogalmazhatná
meg a legjobban, amit mondani készül. – Alasdair James
öccse. Én mondtam neki, hogy fáradt leszel, és
valószínűleg nem lesz kedved beszélgetni.

– Komolyan? – Emily őszintén meglepődött. – Emlékszel
te olyan esetre, amikor ne lett volna kedvem beszélgetni?

– Hát, hosszú volt az út, és tudod, milyen fárasztó tud
lenni, amikor az embernek el kell mesélnie valakinek,
hogy mit dolgozik meg ilyesmi.

– Mégis mi a csudáért bánnám, ha el kellene mesélnem



valakinek, hogy mivel foglalkozom? Büszke vagyok a
munkámra.

– Gondoltam, talán kissé kínosnak éreznéd a jelen
körülmények között – magyarázkodott Rebecca.

Emilyt nem igazán győzte meg ez a magyarázat, de
mivel nem foglalkoztatta túlságosan a dolog, csak ennyit
mondott:

– Nem, szó sincs róla. Végül is semmi rosszat nem
tettem.

– Persze hogy nem. Na, térjünk vissza a teendőkhöz!
Készítettem egy kis sütit a mai teához. – Úgy tűnt, Rebecca
gyorsan témát szeretne váltani, és egyáltalán nem akar
arról beszélgetni, miért hagyta ott az állását és utazott
Skóciába olyan hirtelen Emily. – Az utasok öt körül
érkeznek, szóval kapnak egy csésze teát James
köszöntőbeszéde előtt, amit hétkor tart. Azután, mint
mondtam, nyolckor vacsora. Azért ilyen későn, mert
mindig benne van a pakliban, hogy első este valaki
később ér ide valamiért. Rendes körülmények között
hétkor szoktuk felszolgálni a vacsorát.

– Remek. Mivel azt már megsütötted, nekem csak egy
salátát kell összedobnom meg fokhagymás kenyeret?

Rebecca bólintott.
– Van egy vendég, akiről feltétlenül szólnom kell neked.

Egy asszony, aki minden évben a fiával érkezik. A fiú
szinte azonnal el szokott tűnni a gépházban, és ott is
marad, mert rajong a gőzösökért. Az asszony általában
csak ül egy helyben, és kötöget, meg néha segít a



mosogatásban.
– Szóval az utasok besegítenek a mosogatásba? Hát

nem azért jönnek ide, hogy ne legyen gondjuk a
házimunkával?

Rebecca megrázta a fejét.
– Nem. Ez sokban különbözik egy átlagos üdüléstől. Az

emberek azért jönnek ide, mert szeretnék, ha bevonnánk
őket a munkákba. Természetesen senkinek nem kötelező
beszállni, de az emberek élvezik ezeket a
foglalatosságokat. Ez más, mint amikor otthon csinálja az
ember. És Maisie, akiről az előbb beszéltem, imád itt lenni.
Kezdek aggódni érte, mert már nem mai csirke, de mindig
talál valakit, akivel elbeszélgethet, és ezt a hajóutat a
fiával tölti. Legalábbis ami az étkezéseket illeti.

– Alig várom, hogy találkozzak vele. Imádom az idősebb
embereket. Olyan sok minden rejtőzik a ráncaik és a
furcsa frizurájuk mögött.

– Isteni, hogy így állsz hozzá! Billie hamar
türelmetlenné válik. Azt szokta mondani, hogy be kellene
vezetnünk egy korhatárt. Bizonyos szempontból igaza
van, néha valóban nehéz az idősebbekkel, és eléggé
aggódom is, hogy túl meredek a szálláshelyekhez vezető
lépcső, másrészről viszont ez tökéletes nyaralás számukra.
És Maisie tényleg imád itt lenni, szóval, amíg jönni akar,
én szívesen látom.

Rebeccának végül sikerült elszakadnia gőzöse imádott
hajókonyhájától – már szinte egészen biztos volt benne,



hogy jó kezekben hagyja. Emily immár egyedül folytatta
az ismerkedést a hajóval, elhelyezte a számára
nélkülözhetetlen konyhai eszközöket, és örült, hogy Billie
még mindig nem jött vissza, akárhová ment is.

Amikor végül visszajött, Emily megkínálta teával, amit
egy „Főszakács” feliratú bögrében nyújtott át.

– Szóval felosztjuk a munkát, igaz? Majd én
megcsinálom a teát, így legalább gyakorolhatom az
ismerkedést az ügyfelekkel…

– Utikkal. Úgy hívjuk őket, utik – ez az utasok
rövidítése.

Emily bólintott.
– Szuper. Akkor készítjük együtt a vacsorát? Gondolom,

jobb, ha egyből a mély vízbe vetem magam – mosolyodott
el. – Persze nem szó szerint. Nem vagyok egy nagy úszó.

Billie-nek egy arcizma sem rándult erre az ügyetlen
vicckísérletre. Emily beharapta az ajkát. Ha ennyire
ellenséges lesz ez a lány, akkor nem túl kellemes
hónapoknak néz elébe.

Ám nem volt idő ezen töprengeni, mert a következő
pillanatban léptek kopogását hallotta a lépcső felől, és
amikor felnézett, meglátta Jamest, akit szakáll nélkül alig
ismert meg. Jamest egy nála valamivel fiatalabb férfi
követte.

Emily éppen akkor lépett ki a hajókonyhából, amikor
Rebecca megjelent a hálókabinok felől, hogy bemutassa
barátnőjét az érkezőknek.

– James! Ugye emlékszel Emilyre?



– Hát persze! Hogyan is felejthettem volna el?
A legszebb koszorúslányod volt – ölelte meg Emilyt.

– Én voltam az egyetlen koszorúslány, James – mondta
Emily, és viszonozta az ölelést. A férfi meghízott kissé az
esküvő óta, de még mindig fantasztikus kisugárzása volt.
Nem volt nehéz rájönni, miért annyira sikeres egy olyan
üzletben, ahol emberekkel kell foglalkozni.

– De még mindig szép vagy – mondta James. –
Emlékszem a csodás mosolyodra. Most pedig hadd
mutassam be az elsőtisztünket, Drew-t.

Egy fiatal férfi lépett elő, aki farmert és „Személyzet”
feliratú melegítőfelsőt viselt.

– Helló! Örülök, hogy megismerhetem. Általában
fedélzetmesterként szoktak hivatkozni rám, de elfogadom
az előléptetést.

Ebben a pillanatban egy másik, kissé idősebb,
kezeslábast viselő férfi is feltűnt, és széles mosollyal kezet
nyújtott.

– A nevem Bob. Én vagyok a főgépész, és sokszor csak
McPhailnek szólítanak a Para Handy-történetek után.

– Szia, Drew! Itt a kávéd, feketén, két cukorral – szólalt
meg Billie. – Így szereti – tette hozzá Emilyre nézve olyan
hangsúllyal, mintha csakis ő lenne képes így elkészíteni a
kávét.

– Ez instant kávé, és nagyon szívesen elkészítem
magamnak – mondta Drew egy rendkívül vonzó mosoly
kíséretében.

Emily elcsípte Billie pillantását, ahogy Drew-ra nézett,



és enyhe megbántottságot vélt felfedezni a lány arcán.
– Ezt jó tudni.
– Nos, Isten hozott, Emily! Igazán kedves tőled, hogy

hajlandó vagy velünk tölteni a nyarat a felföldön –
mondta James. – Na, van idő még egy csésze teára, mielőtt
megérkeznek a vendégek?

Miközben megfőtt a tea, és előkerült a „legénységi
sütemény”, Emilynek hirtelen eszébe jutott, hogy Alasdair
– az ő néma sofőrje – James öccse. Nagyon mások voltak.
Jamesnek brit akcentusa volt (egy kicsit úgy beszélt, mint
aki a felső tízezerhez tartozik), és közvetlen, barátságos
kisugárzása. Alasdair alig szólalt meg, de az a pár szó,
amit kiejtett a száján, inkább skótosan csengett. Emily
jóképűnek tartotta férfit, aki kissé megmozgatta a
fantáziáját, bár ezt álmában sem vallotta volna be
Rebeccának. Ezzel csak bogarat ültetett volna a fülébe.
Különben is most fontosabb dolgokkal kell foglalkoznia,
mint a két fivér közötti különbségek.



Második fejezet

Emily kezdte otthonosan érezni magát a hajókonyhában,
és mivel Rebecca már megcsinálta az előkészületek
oroszlánrészét az esti étkezéshez, maradt ideje arra, hogy
süssön egy adag sajtos rudat és egy teakenyeret
másnapra. Rebecca figyelmeztette, hogy használja ki a
szabad idejét sütésre, mert a társalgás az utasokkal
éppannyira a munkája része, mint a főzés.

Billie nem volt a közelben, de ez megfelelt Emilynek,
mert szívesebben találta meg a dolgokat a szekrények
nyitogatása árán, mint hogy Billie oktassa ki erről is,
arcán alig leplezett gúnyos kifejezéssel. Nem volt könnyű
feladat megpuhítani új munkatársát, hogy az ne
fenyegetést lásson a jelenlétében.

Emily idejébe még az is belefért, hogy felderítse a
fedélköz kabinjait, így amikor a fedélzet felől újabb és
újabb köszöntéseket hallott, úgy érezte, már készen áll rá,
hogy találkozzon a vendégekkel.

Megállt a szalonba vezető lépcső legalsó fokán, és
felkészült, hogy barátságosan mosolyogva előlépjen,
amint szólítják.

– Ne haragudjon, mindig mi érkezünk először –



hallatszott egy hang enyhén skót akcentussal, amely egy
idős nőhöz tartozott: nyilvánvalóan Rebecca kedvenc
utasa érkezett meg. Rebecca hosszasan részletezte
Emilynek, hogyan kell bánni Maisie-vel, amit egyszerűen
ennyivel össze lehetett foglalni: „Figyelj rá, mintha az
imádott nagymamád lenne.”

Emily a lépcsőn félúton találkozott Maisie-vel, és készen
állt rá, hogy segítsen neki, ha nehezére esne lemenni, de
az asszony a kora ellenére meglehetősen fürgén mozgott,
és jól láthatóan hozzá volt már szokva ehhez a lépcsőhöz.
Emily megkönnyebbült.

– Üdvözlöm, Emily vagyok – mutatkozott be.
– Én pedig Maisie – felelt az asszony, amint leért a

lépcső aljára. – Rebecca már mesélt magáról. Felhívott
telefonon, amikor rájött, hogy nem tudja vállalni az utat.
A kis butus! Nem kellett volna aggódnia. Mondtam is neki,
hogy jól megleszünk.

– Ahogy mondja! – helyeselt Emily. – Rebecca is mesélt
nekem önről, és említette, hogy szeret kötni. Időnként én
is kötögetek.

– Hát ez nagyszerű, kedvesem. – Maisie hagyta, hogy
Emily elkísérje a kandalló melletti padig. – Robertnél
vannak a bőröndjeim. Egy perc, és itt lesz, csak előbb még
megbeszéli Jamesszel, mi minden történt a gőzössel a
legutóbbi látogatásunk óta, szóval ha nem bánja, addig én
kényelembe helyezem magam a tűz mellett. Szeretem a
tüzet, még nyáron is.

– Én is. Hozhatok esetleg egy csésze teát? Mellé egy kis



harapnivalót? – Emily nem volt benne biztos, vajon Maisie
inkább teakenyeret kíván vastagon megkenve vajjal,
esetleg csak teasüteményt enne. Hirtelen ásított egyet.

– Csak nem fáradt? Rebecca említette, hogy egész nap
utazott – mondta Maisie.

– Manapság az ember kénytelen hajnalban felkelni, ha
el akar csípni egy repülőgépet – magyarázkodott Emily. –
De szívesen hozok önnek egy csésze teát.

– Ne is foglalkozzon velem; jól megleszek itt. Inkább
megvárom a többieket. Nálam van a kötésem, és később
Robert majd segít lemennem a kajütömbe.

Mivel Maisie láthatólag kényelmesen elhelyezkedett a
kandalló mellett, Emily visszatért a konyhába, hogy
felmelegítse a hatalmas teáskanna tartalmát, és bögréket
tegyen egy tálcára.

Lassanként minden utas befutott, és a többségük szíves
örömest megivott egy teát, megkönnyebbülve, hogy végre
megérkezett a gőzös crinani indulópontjára. Mihelyt teljes
volt a létszám, és mindenki kényelembe helyezte magát a
szalonban, hogy meghallgassa James beszédét, a tea
hamar feledésbe merült; egy whiskysüveg csak arra várt,
hogy kinyissák.

James, miután mindenkit bemutatott, és rövid
beszédben üdvözölte a vendégeket, még hozzátette:

– A holnapi különleges program pedig a szénlapátolás
ebéd után. Jelen pillanatban éppen egy nagy rakás szenet
szállítanak a rakpartra, ahová tartunk. Szóval, akinek



van kedve segíteni, az kap egy kezeslábast, egy ásót, és
ebéd mellé egy sört. Akinek nincs kedve lapátolni, jobb, ha
minél távolabb marad, mert a szénpor mindent beborít.
Mostantól pedig – dobpergést kérek! – nyitva van a bár!

– Az első italt a ház állja – folytatta –, de ezután már
mindenki maga fizeti az italát. Erre szolgál a
becsületkassza. Minden kabinnak van egy saját kártyája,
arra kell felírni, ki mit fogyasztott. Most Billie körbejár a
sherryvel és a pálinkával, és mindenki választhat.
Alkoholmentes italok szintén kaphatók.

Miközben Billie körbement az italostálcával, Emily a
sajtos rúddal kínálta az utasokat.

– Ó, ez a kedvencem! – kiáltott fel Drew. Több rudat is
elvett, és lelkesen a szájába tömte. Aztán elkapta Billie
pillantását.

– Kérsz egy sört? – kérdezte Billie. – Hozok egyet, és
behúzom a kártyádon. Mi is ihatunk – magyarázta
Emilynek –, de nekünk is fel kell írnunk a
fogyasztásunkat, és a hét végén ki kell fizetnünk.

– Mi beszerzési áron ihatunk – tette hozzá Drew. – Ami
elég király.

Egyenesen Emily szemébe nézett, és Emily érdeklődést
olvasott ki a tekintetéből. Egy kicsit idősebb volt Drew-nál,
és eltűnődött, vajon Drew éppen abban a korban van-e,
amikor a férfiak különösen vonzónak találják az idősebb
nőket. Emily ráébredt, hogy ha Drew akár csak egyszer is
félreérthetően néz rá, azt Billie biztosan rossz néven veszi,
és onnantól kezdve lőttek a felhőtlen közös munkának.



Olyan mosolyt küldött Drew felé, ami egyértelművé tette,
hogy nem érdeklődik iránta. Legalábbis remélte, hogy
sikerült neki.

Miközben körbejárt a tálcával, szemügyre vette a
vendégeket, akikre a következő hét során főzni fog.
Rebecca szólt neki, hogy az embernek könnyen a szívéhez
nőnek, és hogy majd szomorú lesz, amikor látja őket
elmenni. De aztán újabb csoport érkezik, és az új
vendégeket is éppannyira megszereti.

– Szerintem amiatt, mert gondoskodik róluk az ember –
magyarázta Rebecca. – Szinte beléjük szeret. Mint a
tengerimalacokba. Érted? Mint amikor az ember
gondoskodik egy ismerős háziállatáról, amikor az
elutazik. Pusztán azzal, hogy eteti, a szívéhez nő.

Emily nem volt róla meggyőződve, hogy az emberek
tényleg annyira hasonlítanak a tengerimalacokra, de
Rebecca gyereket várt, szóval nyugodtan megengedhetett
magának merészebb képzettársításokat. Ő nem látott az
utasain olyasmit, ami miatt azt érezte volna, hogy nehéz
lesz gondoskodni róluk, és Rebecca is megnyugtatta, hogy
ilyesmi ritkán fordul elő.

– A gőzösre pihenni jönnek, és ez nagyon másfajta
kikapcsolódás, mint egy átlagos üdülés. A vendégek
többsége tisztában van ezzel, és nem számítanak
ötcsillagos tengerjáróra. – Rebecca elkomorodott. –
Valójában ötcsillagos kiszolgálásban részesülnek – sőt
tízcsillagosban –, de nem úgy, mint a luxushajókon.

Miután felszolgáltak néhány további italt, eljött a



vacsora ideje. Billie megkongatta a hajóharangot, és némi
egyeztetés után mindenki helyet foglalt. Emily a
konyhában volt, és igyekezett, hogy minden simán
menjen. Elvileg az asztalnál kellett volna ülnie a
többiekkel, de meggyőzte Rebeccát, hogy ne aggódjon,
nem süllyed el a gőzös, ha a konyhában marad, de jobb,
ha inkább rendet rak és elmosogat, amint visszaérkeznek
a tányérok.

James megfőzte a langusztát, Emily pedig készített két
nagy tál aioliszószt. A falatkákhoz külön tálak kerültek a
tányérok mellé. Kissé összevissza látványt nyújtott a
teríték, de mégis tetszetős volt. Emily még meleg vízzel teli
tálkákat is tett az asztalra, bennük egy-egy citromszelet,
hogy az utasok megmoshassák az ujjaikat. Billie gúnyosan
mosolygott – nyilván úgy gondolta, a kézöblítő edény már
túlzás.

Bár minden úgy ment, mint a karikacsapás – nem
voltak kínos percek, amikor várni kellett, hogy
megbarnuljon az étel, és senkin sem jelentkeztek allergiás
tünetek a fokhagyma miatt –, a vacsora végeztével Emily
kimerültnek érezte magát. Rebecca hazament, a férfiak
pedig a fedélzeten gyűltek össze, és vagy kávéztak, vagy
malátawhiskyt ittak, sőt néhányan rá is gyújtottak. Az
utasok közül páran sétálni mentek az enyhe nyári
estében. Ha Emily nem érzi úgy magát, mint akit fejbe
kólintottak egy nagy, tompa tárggyal, ő is így tett volna.
Gyönyörű volt az este. De túlságosan fáradt volt a sétához
is.



– Teljesen kész vagyok! – mondta Billie-nek. Kicsavarta
a mosogatószivacsot, majd beledobta a tisztára sikált
mosogatóba.

– Nem értem, miért – felelte Billie, miközben kávézaccal
szórta tele a pultot, amelyet Emily éppen az imént törölt
le. – Még csak nem is te főzted a vacsorát.

Emily nem magyarázkodott, hogy hajnalban indult,
mert időben akart kiérni a reptérre, vagy hogy igencsak
fárasztó beletanulni egy új munkába meg egyebek. Nem
lett volna értelme. Ehelyett csak ennyit mondott:

– Mi, öreg csontok már nem bírjuk úgy a rohanást, mint
ti, fiatalok. Ha nem bánod, én most lefekszem. Amúgy azt
hiszem, Drew említette, hogy inna még egy csésze kávét.
Gondolod, hogy meg tudja csinálni magának?

– Majd én megcsinálom – sietett a válasszal Billie.
Emily magában megdorgálta a lányt, amiért olyan

készségesen pattan, hogy egy férfi kedvére tegyen, akire
kivetette a hálóját. Felment a lépcsőn, átvágott a
fedélzeten, aztán lemászott a létrán a hálóhelyiségébe.
A szűkös fekhely és a helyzet idegensége aznap éjszaka
egyáltalán nem okozott gondot számára.

Amikor felébredt, Emily szinte biztos volt benne, hogy
ugyanabban a pozícióban van, mint amelyben elaludt.
Teljesen ébernek érezte magát, és izgatott várakozással
nézett az új nap elébe. Elhatározta, hogy kiélvezi ezt a
nyarat a Skót-felföldön, és ez azt jelentette, hogy minden
pillanatból a lehető legtöbbet kell kihoznia. Így hát, bár a



telefonja szerint még alig múlt öt óra, úgy döntött, felkel.
Sikerült anélkül felöltöznie, hogy felébresztette volna

Billie-t, aztán felmászott a létrán. A létra tetejéről
körülnézett, és úgy látta, rajta kívül még minden és
mindenki alszik. Elhatározta, hogy gyorsan letusol, aztán
elmegy felfedezni a környéket. A reggeliztetés csak
nyolckor kezdődött, még bőven volt ideje.

Óvatosan végighaladt a harmattól nedves fedélzeten,
becsukta maga mögött a szalonba vezető ajtót, majd
folytatta útját lefelé a tusolókig. A hajókonyhába be se
nézett; hamarosan úgyis munkába kell állnia, de addig is
ki akarta használni az időt.

Tíz perc múlva már ismét a fedélzeten volt, és alig
várta, hogy sétáljon egy jót ezen a gyönyörű reggelen.

A nap finom ködréteg mögé bújt, és gyönyörű nap
ígérkezett, de Emily úgy érezte, a várakozásteljes
hangulat mindennél csodálatosabb. Egy pillanatig
elidőzött, hogy kiélvezze a mindenféle méretű hajóktól
hemzsegő kikötő látványát, amelyet azért a gőzös uralt.
Néhány apró fehér ház állt a hotel mellett, ahonnan
bizonyára világszép látvány tárulhatott az ember szeme
elé, a hajó árbócai között pedig egy felhőpamacs úszott –
úgy nézett ki, mint egy selyemsál. A közelben a szép
pókhálókat apró harmatcseppek borították, olyanok
voltak, mint egy finom díszítés, amelyeken időnként
megcsillant a napfény, mintha gyémántok volnának.
Lélegzetelállító látvány volt.

Emily lelépett a partra, aztán elindult, hogy



megkeresse a fölfelé vezető utat. Szerette volna
megmászni a dombot, hogy még inkább befogadhassa a
szigetek látványát. Észrevett egy ösvényt, amely a
dombtetőre tartott, és máris ráfordult – olyan
könnyednek érezte a járást, hogy szinte futva tette meg a
távot a kilátópontig, ahonnan tökéletes rálátása nyílt a
tájra.

Bár egy kissé pihegett a domb megmászása miatt, ismét
megcsodálta a panorámát. Onnan fentről egészen más
volt. Tisztán rálátott mindenre: a nyugodt tengerre; a
szigetekre, közelebb és távolabb egyaránt; az itt-ott
feltűnő ködpamacsokra, amelyek mintha vízen úszó
tejfoltok lettek volna. Valahol megszólalt egy póling. Olyan
gyönyörű volt a látvány, hogy Emily kis híján elsírta
magát.

Tudta, hogy kockázatos dolog idejönnie. Megvolt rá az
esély, hogy amikor majd hazamegy, gyökeresen más
munkakörülményeket talál, hogy a bábák vezette
szülészet, ahol addig dolgozott, befejezi működését, és az
összes szülést a központi kórházban kell majd
levezényelni, húsz mérfölddel odébb. Ez a veszély fennállt.
A szülészet lehetséges bezárása egy ideje már ott lebegett
a fejük felett. Szintén nem segítettek az ügyüknek a
Derek Gardnerhoz hasonló körzeti orvosok, akik azt
terjesztették, hogy az ő munkájuk nem biztonságos. Emily
azonban biztos volt benne, hogy jó döntés volt idejönnie
szabadságra. Itt, mindenből kiszakadva, ha elérkezik az
ideje, felfrissülve, energiával telten és lelkesen



csatlakozhat majd újra szeretett társaihoz. Ha (ismét)
harcolnia kell a fennmaradásukért, azt újult erővel és
elszántsággal teheti majd.

Az egyik kollégája, Sally ugyanezt mondta neki a
kedvenc vendéglőjükben kettesben elköltött
búcsúvacsorán.

– Ha nem gond számodra a fizetés szünetelése, nagyon
jót fog tenni neked ez a kaland. Rettentő keményen
dolgozol, és szinte sohasem mész szabadságra.

– De ugye tudod, hogy csak néhány hónapig leszek
távol?

– Próbálj csak meg tovább maradni, nyomban küldök
érted egy mentőcsapatot!

Emily elmosolyodott.
– És bár nem fizet jól ez a munka, teljes ellátást kapok.

Tulajdonképpen csak a fonálhoz lesz szükségem pénzre.
A kötögetés az egyetlen káros szenvedélyem. – Emily
belegondolt ennek az igazságtartalmába. – Meg hogy
néha megiszom egy pohár bort.

– Lesz valamennyi bevételed a lakásod kiadásából? –
kérdezte Sally, aki láthatólag meg akart bizonyosodni,
hogy nem kell féltenie Emilyt.

– A nagy részét természetesen elviszi a jelzálog, de azért
marad valamennyi nekem is.

– Hát, remélem csodás pulcsikkal és miegyebekkel fogsz
visszatérni. Valami dögösebbel, mint a szokásos sálak meg
babatakarók, amiket munka közben szoktál kötni.

Emily elnevette magát.



– Ígérem, hogy hozok neked valamit, amit imádni fogsz.
Talán sikerül majd szereznem egy adag egészen
különleges gyapjúfonalat. Jó lesz, hogy végre tényleg
követhetek egy mintát, ahelyett hogy egyszerűen csak
kikapcsolódásként kötögessek, miközben a vajúdó
anyákra figyelek.

– Egy kardigánnak nagyon örülnék. És persze kifizetem
a fonal árát. De csak ha már megkötötted! – mondta Sally.
– Az új munkád elég megterhelőnek tűnik. Nem biztos,
hogy marad időd a kézimunkára!

– Hát, ha marad, neked feltétlenül kötök valamit.
Amúgy is leköteleztél, amiért ilyen jól fogadtad, hogy
lelépek egy hajóra. – Elvigyorodott. – De az is lehet, hogy
egyszerűen veszek neked egy skót szoknyát azokkal a
helyes kis ráncokkal a csípő körül…

Sally, aki „kissé dundi”-nak írta le magát, nevetve
meglökte.

– Te dög! – Aztán, valószínűleg azért, hogy visszavágjon
Emilynek a csípőjére tett megjegyzésért, azt mondta: – És
ha visszaérsz, választunk neked egy apát a meg nem
született gyerekednek.

– Sally! Tudom, hogy szerinted csakis olyan nők
dolgozhatnának bábaként, akik már szültek, de én
tökéletesen megvagyok gyerek nélkül. És férfira sem
vágyom. Élvezem a szabad életet. Innen sem léphetnék le
csak így, ha lenne férjem vagy gyerekem, nem igaz?

Sally kénytelen volt elismerni, hogy ez igaz.
– De nem halogathatod már sokáig, ugye tudod?



– Tudom! De még nem hasított belém, hogy nekem is
szülnöm kell. Az is épp eléggé boldoggá tesz, hogy a
másokét világra segíthetem.

– Előbb-utóbb meg fogod bánni, ha nem szülsz gyereket.
– Ez a mániád, észrevetted?
Sally elnevette magát.
– Jaj, menj csak szórakozni a gőzösödre, aztán mire

visszajössz, remélem, benő a fejed lágya!
Emilynek hirtelen az eszébe jutott a beszélgetés,

miközben a tengert bámulta. Sallyt addig lehetetlenség
meggyőzni, hogy Emilynek benőtt a feje lágya, amíg nincs
komoly párkapcsolata, és nem lesz várandós. Emily
azonban egyedülállóként is boldog volt. És bár úgy érezte,
egy nap talán majd készen áll egy saját kisbabára, és hogy
felneveljen egy gyereket, ez a nap még nem érkezett el.

Éppen elindult volna visszafelé, hogy nekikezdjen a
reggeli előkészítésének, amikor a tekintete megakadt
valamin a szemközti dombon. Egy férfit és egy kutyát
látott – együtt sétáltak. Nem sokkal lemaradva egy kislány
szökdécselt mögöttük, amennyire csak a lábacskájától
telt. Emily elmosolyodott. Milyen bájos jelenet, gondolta:
egy férfi kora reggel elviszi sétálni a kutyáját,
valószínűleg munka előtt, a lánya pedig velük megy, hogy
egy kis minőségi időt töltsön az apukájával. Emily egy
pillanatig sóvárogva nézte őket. Talán él egy nő egy szép
kis házban, aki éppen zabkását kever, kiválogatja a
szennyest, pirítóst készít, és várja, hogy hazaérkezzen a
családja a reggelire.



Erről eszébe jutott, hogy éhes, és hogy legalább hat
személy részére kell zabkását készítenie. Jobb, ha máris
indul, és hozzálát.

Amikor visszaért, meglepően sok utast talált a
szalonban. Még hét óra sem volt. Egy kissé korán
érkeztek! Billie a hajókonyhában sürgölődött, teát és
kávét főzött.

– Ó, hát itt vagy! – mondta kifejezéstelen arccal. –
Tudod, mi itt nulla-huszonnégy órás szolgálatban
vagyunk. Nem tűnhetsz el csak úgy, amikor kedved
szottyan rá.

– Jó reggelt! Hogy vagy? Igen, tulajdonképpen egész jól
aludtam, köszönöm a kérdést!

Billie-nek egy arcizma sem rándult.
– Elvihetnéd Maisie-nek a teát a kabinjába – mondta

Billie, aki ezt nyilvánvalóan büntetésnek tekintette. –
Mindig Rebecca szokta. Bár szerintem nem kellene. Senki
másnak nem szervírozzuk a teát a kabinban.

– Semmi gond. Megcsinálom.
Emily halkan bekopogott Maisie kabinjának ajtaján.

Ha Maisie békésen alszik, erre nem fog felébredni. Talán
igazi korán kelő, de Emily úgy érezte, ha az embernek
valamiért nyugtalan éjszakája volt, és csak hatkor tudott
visszaaludni, jobb nem fölkelteni hét órakor.

Mivel nem érkezett válasz, Emily benyitott. Részben
meg tudta érteni, miért vonakodik Billie ágyba vinni a
teát; senki sem szeretné felfedezni, hogy valaki meghalt
az éjszaka során. Maisie ágya felől azonban halk



szuszogás hallatszott, így hát Emily otthagyta a teát az ágy
melletti apró éjjeliszekrényen, és elhatározta, hogy
később még ránéz majd az asszonyra.

Odafönt az emberek a bögréjüket dajkálva körben
ültek, James pedig éppen életet lehelt a kandallóba. Nem
mintha hideg lett volna, de ha égett a tűz, a hajó is
megtelt élettel, amíg elég gőz nem keletkezett ahhoz, hogy
beinduljon a motor, és kihajózhassanak.

– Jó reggelt, Emily! – köszönt James. – Hogy telt az első
éjszakád a hajón?

– Nem igazán tudnám megmondani, a nagy részét
átaludtam.

James felnevetett.
– Remek. Nem volt túl kemény az ágy például?
Emily kuncogott.
– Tudnál tenni valamit ellene, ha azt válaszolnám, hogy

„de igen”?
– Nem, de az illem azt kívánja, hogy megkérdezzem.
Emily elmosolyodott.
– Nem hiszem, hogy figyelned kellene az illemre a

személyzet tagjaival szemben, James.
– Ellenkezőleg, nagyon is udvariasan kell bánni a

személyzettel.
James ezt nevetve mondta, de Emily tudta, hogy

komolyan gondolja. A jólneveltség alapvető fontosságú,
mindig és mindenhol. Emily rájött, hogy van valami
régimódi Jamesben, és hogy valószínűleg emiatt végzi
ilyen jól ezt a munkát.



– Namármost, tudod, hogyan zajlik a reggeliztetés? Fel
kell tálalnod mindent, beleértve a zabkását is, az utasok
pedig kiszolgálják magukat. De ha valaki meleg reggelit
szeretne, rendelésre elkészíted neki.

– Igen, Rebecca mondta. Csak azt remélem, senki nem
fog haggist kérni „skót specialitásként”.

– Szinte soha nem szoktak azt kérni. A zabkása a mi
skót specialitásunk. Ami azt illeti, néha így is hivatkoznak
rá. „Ma tejföllel eszem a spécit.”

– Tényleg? – Ez nagyon tetszett Emilynek. – Ez szuper! –
Rápillantott az órájára. – Jobb lesz, ha nekiállok a
kenyérnek. Rebbecától eltérően nekem nem megy recept
nélkül.

Amikor Maisie még nyolc harminckor sem jelent meg,
Emily otthagyta Billie-t a készülő szalonnás tükörtojással,
és vitt még némi teát az idős hölgynek.
Megkönnyebbülésére Maisie megmoccant, amikor
belépett a kabinjába.

– Ó, drágám! Ez annyira kedves magától. Látom, már
várt rám egy másik bögre is, amiről nem is tudtam.

– Mélyen aludt, és nem akartam felébreszteni, hátha
rossz éjszakája volt.

– Nos, egy kissé valóban rossz éjszakám volt, de hát
megesik az ilyesmi. Most már jól vagyok, és hamarosan fel
is kelek. Nagyon köszönöm a teát. Igazán jól fog esni.

Emily hosszú évek óta nem dolgozott nővérként, de
látott valamit az idős asszonyon, ami azt súgta neki, hogy



nincs vele minden rendben. Nem mondott semmit, mert
Maisie nem említette, de magában elhatározta, hogy
időnként azért rá fog nézni.

Amikor végre túl voltak a takarításon (ami az utasok
lelkes és szívesen fogadott segítségével együtt is egy
örökkévalóságig tartott), Emily ránézett a folpackkal
letakart kenyértésztára. Meglepve és örömmel
konstatálta, hogy szépen megkelt. Miután átgyúrta,
visszatette a tepsibe, hogy keljen még egy kicsit. Aztán
eszébe jutott az ebéd, és arra gondolt, bárcsak ott lenne a
konyhaszolgája, hogy megbeszéljék a teendőket. Billie
szíve azonban, illetve pillanatnyilag az egész fizikai valója
Drew-val volt, így hát Emily magára maradt a feladattal.

Rebecca azt mondta, ha tanácstalan, csináljon egy
levest, a menüben viszont quiche szerepelt aznapra. Még
kissé korán volt ahhoz, hogy nekiálljon a tészta
elkészítésének, de Emily tudta, akármit főz, szüksége lesz
hagymára. Leakasztott néhányat a spárgáról, amelyen
füzérben lógtak, és nekiállt megpucolni.

A fedélzetről leszűrődő hangok alapján nagyon úgy
tűnt, hogy felszedik a horgonyt. Felszaladt a lépcsőn, hogy
végignézhesse az indulást. Úgy is dönthetett volna, hogy
nem lábatlankodik, de tudta, hogy hamarosan már neki is
képesnek kell lennie megtartani egy puffert,
feltekercselni egy kötelet, és talán (bár nagyon remélte,
hogy erre sosem kerül sor) el kell majd kapnia egy
hajókötelet a parton, esetleg a partra kell majd dobnia.



Billie láthatólag otthonosan mozgott a fedélzeten.
Mostanra már a hajó orrában volt, és várta, hogy Drew
odahajítsa neki a hajókötelet – aki, miután ez megtörtént,
ügyesen visszalépett a hajóra.

Emily eltűnődött, Billie vajon szívesen lenne-e
fedélzetmester, nem pedig konyhaszolga, ha az a tisztség
is betöltésre várna.

Végül a gőzös lassan távolodni kezdett a dokktól, a
hajókéményből pedig hangos füttyszó harsant. Ettől egy
pillanatig Emily úgy érezte, mintha egy gyerekeknek szóló
tévéműsorban szerepelne: mindenki nevetett és
integetett, James pedig a kormányosfülkéből kiáltott
Bobnak, a gépésznek, mégpedig azon a nyugodt és úri
hangon, amely többek között annyira alkalmassá tette a
feladata betöltésére. A hajócska lassacskán eltávolodott a
kikötőtől, és megkezdte útját a Szigetek felé.

Már majdnem kész volt az ebéd, amikor feltűnt Maisie.
– Helló! – köszönt rá Emily, miközben megtörölte a kezét,
és kilépett a hajókonyhából, hogy üdvözölhesse az
asszonyt. – Hogy érzi magát? Mit adhatok? – Miközben
mindezt megkérdezte, segített Maisie-nek biztonságosan
keresztülmenni a helyiségen, azután keresett neki egy
párnát a dereka mögé.

– Voltam már jobban is, hogy őszinte legyek. De
mindjárt összeszedem magamat. Nem szeretném, hogy a
fiam aggódjon miattam, szóval kérem, ne említse neki ezt
a kis rosszullétet!



Mivel Maisie fia nem tűnt meglepettnek, amikor az
anyja nem jelent meg a reggelinél, Emily nem hitte volna,
hogy túlságosan aggódna, különösen, mivel az ebédnél
már ott lesz.

– Hozhatok esetleg egy csésze teát? Vagy egy szelet
pirítóst? Quiche lesz ebédre. Hozhatok belőle magának
egy adagot valamivel hamarabb, ha szeretné.

– Egy csésze tea és egy szelet pirítós éppen megfelelne.
Rebecca házi készítésű lekvárjával, ha lehet.

– Máris hozom.
– Utána pedig nagyon jólesne egy pohárka sherry.
Emily nevetett, és elindult a teáért. Nem lehet túl nagy

a baj, ha Maisie sherryt kér.
– Ahogy hallom a fedélzetről, hamarosan kikötünk –

mondta, amikor visszaérkezett a bögre teával.
– Ó, igen – bólogatott Maisie, mint akit cseppet sem

lepett meg az információ. – Ezen az úton az első reggelen
csak egy kisebb távot teszünk meg. Mindig ide hozzák a
szenet. A rakparthoz van köze a dolognak, meg hogy
milyen messze tud menni a teherautó.

– Most már tudom, kihez kell fordulnom, ha valamire
kíváncsi vagyok, de nem akarok butának tűnni – mondta
Emily.

– Ha kérdez az ember, attól soha nem tűnik butának,
kedvesem, de ha mindenki más elfoglalt, és tudni szeretne
valamit, én szívesen segítek.

Ebéd után nem sokkal – amit egy nagy szénhalom
mellett szolgáltak fel – az utasok kétfelé oszlottak. Voltak,



akik visszavonultak a kabinjukba ejtőzni (azzal
magyarázva a dolgot, hogy nincsenek hozzászokva az
ebéd mellé fogyasztott italhoz), a többiek pedig overallba
bújtak, és segítettek a szénrakodásban. Billie
megmagyarázta, hogy ennek során felhozzák a szenet a
fedélzetre, miközben nekik biztosítaniuk kell, hogy
minden kajütablak és nyílás csukva legyen, mert a
szénpor mindenhova beférkőzik. Mivel James egyszer már
elmondta neki ugyanezt, Emily nem volt különösebben
hálás ezért az információért.

Az utasok lelkesedése a kemény fizikai munkáért –
tekintve, hogy hivatalosan pihenni jöttek ide – lenyűgöző
volt, de Emily megértette, hogy a változatosság éppolyan
jó lehet, mint a pihenés, és ha az ember a napjai nagy
részét egy íróasztal mögött vagy a tévé előtt tölti, a
szénlapátolás mások társaságában kifejezetten kellemes
időtöltésnek tűnhet.

Emily a konyhában maradt, feltakarított, és teát főzött,
majd ki is vitte a teát meg a söröskorsókat a szomjazó
lapátolóknak. Eközben krumplit is pucolt, hogy
előkészüljön az estére. Billie azt ígérte, csinál halas pitét.
Emily készített egy adag scone-t későbbre, közben pedig
Maisie-t sem tévesztette szem elől. Amint a scone-ok
bekerültek a sütőbe, Emily otthagyta a hajókonyhát, és
leült az idős asszony mellé.

Maisie felhozta magával a táskáját a kötésével, és már
ki is vett belőle valamit, de mivel Emily figyelte, még nem
húzta ki a tűket a pamutgombolyagból.



– Elárulja, mit köt? – érdeklődött Emily.
– Igazából semmit. Hogy őszinte legyek, annyira gyötör

az ízületi gyulladás, hogy már nemigen tudok kötni, de
még reménykedem, hogy idővel megint képes leszek rá.

– Ó, milyen kár! Kapott valamilyen gyógyszert a
gyulladásra?

– Igen. De ezzel együtt sem tudok már ugyanúgy bánni
a kötőtűkkel, mint annak idején. Nem is venném
túlságosan a lelkemre, de megígértem, hogy megkötöm ezt
az ujjatlan pulóvert. A legkisebb unokámnak lenne, és a
többi unokámnak már mind kötöttem egyet.
Szeptemberben tölti be a huszonegyet. Ez még bőven elég
idő lenne, ha…

Maisie nagyot sóhajtott.
– Megnézhetem? – kérdezte Emily, mire Maisie átadta

neki a kötést.
– Hiszen ez csodaszép! – kiáltott fel Emily. – Fair Isle

kötésminta. Azt sem tudom, mikor próbáltam utoljára. –
Alaposan megvizsgálta a bonyolult mintát. A háttér
őzbarna volt, a mintázat pedig sötétkék, mesésen meleg
piros és sárga.

– Láthatja, már megcsináltam az elejét, és elkezdtem a
hátulját is, de nem jutottam vele messzire.

– Elbűvölő!
– Az édesanyám tanított meg rá, de sosem sikerült

igazán ráéreznem a passzé kötésére. Tudja, az a rész a
csípőnél. Azzal mindig meggyűlik a bajom.

– Láttam már róla képeket – felelte Emily, aki továbbra



is a kötést tanulmányozta. – Sokat kötök munka közben –
mármint, persze, nem az itteni főzés közben –, de
ragaszkodnom kell az egyszerű mintákhoz.

– Mit dolgozik?
– Ó, hát bába vagyok! – nevette el magát Emily. –

Valószínűleg nem gondolná, hogy abba a kötés is
beletartozhat, de akkor szoktam kötni, amikor a kismama
vajúdik, és nincs szüksége segítségre. Miközben kötök,
elfoglalom magamat, és az anyukák, ha ezt látják, maguk
is megnyugszanak. Tudják, hogy ha kötök, akkor nem
lehet semmi baj. – Emily azt nem tette hozzá, hogy emiatt
viszont ő személy szerint bajba került.

– Maga bába? Ez nagyon érdekes! És van gyereke?
Emily ismét felnevetett. Ezt gyakran megkérdezték tőle.
– Nem, nincs. Alaptalan pletyka, hogy az embernek

szülnie kell ahhoz, hogy világra segíthessen egy gyereket.
– Elhiszem, de már biztos közeledik a harminchoz.

Lassan el kell gondolkoznia, szeretne-e gyereket.
– Harmincöt vagyok, maga kis hízelgő, és azt hiszem

nem, nem akarok gyereket. De nagyon szívesen segítenék
magának a kötésben.

Maisie nem tűnt annyira hálásnak, amennyire Emily
várta. Úgy tűnt, kételkedik Emily képességeiben.

– Hm. Ez remek ötlet, de biztos benne, hogy tudja
követni a mintát?

– Nos, azt hiszem, megbirkóznék vele! – Emily
igyekezett leplezni a méltatlankodását. – Gyakorolhatok
előtte, köthetek néhány négyzetet, de eléggé magabiztos



vagyok. – Emily nem volt hozzászokva, hogy
megkérdőjelezzék a kötőtudományát. Maisie azonban
nem ismerte, úgyhogy nem lehetett hibáztatni.

– Tudja mit? – mondta Maisie, mint aki nagy
kompromisszumra készül. – Megpróbálhatja a
kötésmintámat. Ha megköt egy négyzetet, és helyesen
követi a mintát, segíthet a kötésemben.

– Sajnos nincs nálam megfelelő kötőtű – mondta Emily
immár kissé szerényebben.

– Majd kölcsönadom az enyémet. És itt van a minta. –
Maisie turkálni kezdett a táskájában, aztán felnézett. –
Tudja, kedvesem, azt hiszem, vissza kellene feküdnöm.
Nem érzem magam túl jól.



Harmadik fejezet

Emily rátette a kezét Maisie karjára. – Most egy kicsit
maradjon így. – Megigazította a párnát. – Ez az. Tegye fel a
lábát a padra. Máris szólok Robertnek.

Emily kiment a fedélzetre, bár nem igazán tudta, hol
keresse Maisie fiát. Meglátta Jamest a
kormányosfülkében, és odakiáltott neki. James kihajolt a
nyitott ablakon.

– Segíthetek?
– Remélem. Robertet keresem. Maisie nincs túl jól.
James a hír hallatán összevonta a szemöldökét.
– A gépházban van. Ő az egyik legbuzgóbb fűtőnk.

Kiálts be neki!
Robert a kezét törölgetve jött elő: az ehhez használt

rongy annyira koszos volt, hogy már-már úgy tűnt, nem
tisztább, inkább még piszkosabb lesz tőle a keze.

– Az édesanyjáról van szó – kezdte Emily. – Egy kissé
aggódom miatta. – Azután elmagyarázta a helyzetet.

– Pillanatokon belül kikötünk – mondta James, aki a
kormányosfülkéből kihajolva hallgatta a beszélgetést. –
Menj csak, és nézz rá, Robert, aztán majd kitaláljuk, mit
csináljunk.



Miközben Emily követte Robertet az oldalfedélzeten,
eszébe jutott, mit mondott neki egyszer Rebecca Jamesről:
előfordul, hogy aggódik, de sohasem esik pánikba. Ez
igazán jó tulajdonság egy főnök esetében.

Maisie eltökélte, hogy nem megy haza.
– Nem, drágám. Ha én hazamegyek, neked kell

hazavinni engem, és igazán megérdemled a pihenést.
Ráadásul, ha rosszabbra fordulna az állapotom, ki viselné
gondomat? Egyáltalán: ki tudna róla? A szomszédokat
kellene megkérnem, hogy figyeljenek rám.

– De anya…
– Nem, tényleg jobb helyen vagyok itt – kötötte az ebet a

karóhoz Maisie. – Emily majd vigyáz rám. Ő bába.
Robert elnevette magát.
– Akármi bajod legyen is, édesanyám, nem hiszem, hogy

bábára lenne szükséged!
Emily is nevetett.
– Szerintem Maisie úgy érti, hogy másokról szoktam

gondoskodni a munkám során, és korábban egy rövid
ideig ápolónőként is dolgoztam, mielőtt elvégeztem volna
a bábaképzőt.

– Nem hiszem, hogy bárkinek is különmunkát kellene
adnunk – erősködött Robert. – Anélkül is van elég dolga,
hogy még betegápolást is rábíznánk.

– Ez nagyon igaz, Robert – helyeselt Maisie –, de mi más
választásunk van?

– Én szívesen vigyázok Maisie-re – szólt közbe Emily. –
Mostanáig semmi gondot nem okozott.



– Megmondom, mi lesz – szólalt meg James. – Kerítünk
egy orvost, aki ide tud jönni. Ha ő úgy gondolja, hogy haza
kell mennie, esetleg kórházba, vagy akárhova, akkor
odamegy.

– Nem szeretném, ha az én apró-cseprő fájdalmaim
miatt ide kellene fáradnia egy orvosnak.

– Nem gond. Az öcsémről van szó. Ha hívom, jön.
Maisie még mindig nem lelkesedett túlságosan az

ötletért.
– De már arrébb hajóztunk. Valószínűleg sok mérföldre

járunk az otthonától.
James elnevette magát.
– Még nem hajóztunk olyan sokat, az öcsémnek pedig

az egész környéken vannak betegei.
– Ez nagyszerű lenne – mondta Robert gyorsan, mielőtt

az anyja kitalálhatott volna még egy indokot, miért nincs
szüksége orvosra.

Emily visszament a hajókonyába, és eltűnődött, hány
öccse lehet Jamesnek. Lehetséges volna, hogy a férfi, aki
egy mukkot sem szólt, miközben idehozta
Lochgilpheadből, körzeti orvos? Ha igen, valószínűleg
nem az a betegekkel barátkozós fajta. Emily még a
szomszédja kutyájával is jobban eltársalgott, mint vele.

Éppen főtt tojást pucolt a halas pitéhez, amikor látta,
hogy megérkezik az orvos. Ahogy a lépcsőn lefelé haladva
halkan magyarázott valamit Jamesnek, Emily ráébredt,
hogy tényleg ez a férfi hozta el a hajóhoz. Még mindig
jóképű volt a maga borús módján, de már kissé



felszabadultabbnak tűnt. Talán ő is olyan ember, aki
akkor igazán boldog, amikor dolgozik, mert a társas
életben nem igazán találja a helyét. A két férfi eltűnt a
kabinban, ahol Maisie pihent, amíg az orvosra várt.

Billie – akinek a hallal kellett volna foglalkoznia, mivel
ő volt felelős az esti ételért – még mindig nem volt sehol.
Emily már-már a keresésére indult volna, de nem akart
anyáskodni; ráadásul Billie valószínűleg éppen Drew-nak
segített valamiben, amiről azt állítaná, hogy fontosabb a
főzésnél. Emily úgy döntött, nélküle folytatja a munkát.
Kiszabadította a tőkehalat a sütőből, és leszűrte a tejet.
Éppen kaprit keresett, amikor James lépett be a
konyhába.

– Alasdair váltana veled egy-két szót, ha nem gond.
A fedélzeten megfelel? Maisie éppen most jön fel. Úgy
tűnik, „meglesz”. És hol van Billie? Nem itt kellene lennie?

– Valószínűleg éppen mással van elfoglalva – válaszolt
Emily. – De Maisie-hez hasonlóan én is „megvagyok”.

Emily felment a fedélzetre, és észrevette a vízre meredő
Alasdairt. Amikor a férfi meghallotta, hogy Emily
közeledik, megfordult.

– Helló! Én vagyok az orvos.
Vajon gyanakvás csillant meg abban a nagyon sötét,

vastag szemöldök alól kinéző szempárban? Emily nem
lehetett biztos benne, ezért inkább visszamosolygott a
férfira. Az ember nem nézhet morcosan, ha egyszer
rámosolyognak.

– Tudom. Már találkoztunk. Csak épp nem mondta,



hogy orvos.
– Nem volt okom rá, hogy megemlítsem, de tényleg az

vagyok, és szeretnék pár szót váltani magával Maisie
állapotáról.

– Csak nemrég találkoztam vele – mondta Emily, mielőtt
a férfi folytathatta volna. – Szóval nem sokat tudok róla.

– Tisztában vagyok vele. De megtenné, hogy rajta tartja
a szemét itt, a gőzösön? A sok egyéb tevékenység mellett,
amit egyébként csinálnia kell.

Emily elgondolkozott.
– Annak idején ápolónőként dolgoztam – erről már

meséltem is Maisie-nek –, de az már jó régen volt.
– Maisie-nek nincs szüksége ápolásra, csak arra, hogy

valaki rajta tartsa a szemét. Alacsony a vércukorszintje,
és adtam neki gyógyszert, de jó lenne, ha tudná
ellenőrizni, bevette-e. Azonnal szóljon nekem, ha nem lesz
jobban hamarosan, vagy esetleg romlik az állapota.
Magának gyakorlatilag azt kellene továbbra is csinálnia,
amit eddig csinált.

Emily nem tudta, mit mondjon erre.
– Nagyon kedvelem Maisie-t, jól kijövünk egymással, de

mi lesz, ha akkor romlik az állapota, amikor éppen valami
mást csinálok?

– Itt van a fia. Övé a felelősség. És ha haza kellene
mennie – amit tényleg nem szeretne –, akkor teljesen
magára maradna. Itt legalább emberek között van, és
nem függ a szomszédjaitól.

– Ebben az esetben természetesen vállalom.



– De biztosan lesz rá ideje? Új magának ez a munka, és
tudom, milyen nehéz dolga van a szakácsnak a hajón.
A gőzös híres a jó főztjéről, és meg kell őriznie a jó
hírnevét. – Alasdair ekkor már mosolygott, és a szavai
mögött mintha kihívás is rejtőzött volna.

– Akárhogy is, biztos vagyok benne, hogy megbirkózom
a feladattal. Végül is nem egymagam főzök. – Bár eleinte
vonakodott magára venni egy idős asszony gondozásának
a felelősségét, Emilyt kifejezetten sértette, hogy Alasdair
azt feltételezi, nem alkalmas a feladatra.

– Jamestől azt hallottam, nem kap meg minden
segítséget, ami megilletné.

Emily bólintott.
– Jelenleg még tényleg nem, ez igaz, de már dolgozom

rajta. A hét végére Billie már a tenyeremből fog enni. –
Emily bánatosan mosolygott, mert tudta, nagy kihívás elé
állította magát. – Jobban boldogulok az olyan emberekkel,
mint Maisie.

Alasdair ezt egy bólintással és ugyanazzal a majdnem-
mosollyal, amelyet Emily már ismert, tudomásul vette.

– Maisie azt mondta, megengedi magának, hogy
segítsen neki a kötésben. Azt hiszem, ez nem sűrűn fordul
elő nála. – A férfi meglepettnek tűnt, sőt a szavai mögött
mintha elismerés is bujkált volna.

Emily ettől kissé megnyugodott. Lehet, hogy ez a férfi
egy körzeti orvos, de nem ismeri őt, sem azt a környéket,
ahol ő dolgozik. Semmi olyasmit nem tehet vagy mondhat,
ami befolyásolná a megélhetését. Valószínűleg nyugodtan



bánhat vele úgy, mint bármelyik másik férfival.
– Először azért még el kell készítenem egy

próbadarabot, mert az is lehet, hogy nem vagyok elég
ügyes. Nagy kár lenne, ha többé nem tudna kötni.

Alasdair bólintott.
– A fiától úgy értesültem, hogy egy ideje már gondjai

voltak a kötéssel, ami eléggé megviselte lelkileg. Ha maga
tudna segíteni neki valamennyit, az rengeteget jelentene.
Az egészségi állapotát is nagyban javítaná.

Emily most már megengedett magának egy mosolyt. Ez
a férfi megértette, hogy kapcsolat áll fenn a boldogság és
az egészség között – ez egy nagy jópont.

– Nagyon örülnék neki. – Emily kérdő pillantást vetett
Alasdairre. – Árulja el, miért volt olyan hallgatag, hogy
szinte meg sem szólalt, amikor elhozott Lochgilpheadből?
Már azt hittem, néma.

– Nagyon szigorú utasításokat kaptam Rebeccától. És az
ember jobban teszi, ha nem száll szembe egy várandós nő
szeszélyeivel.

– Tessék? Talán a lelkére kötötte, hogy nem szabad
beszélgetnie velem? Ugyan miért tenne ilyet?

– Azt mondta, hogy maga utálja a körzeti orvosokat, és
ezért nem árultam el, hogy én is az vagyok. Nem akartam
felidegesíteni.

Emily enyhén elpirult. Ez meglehetősen túlzó leírása
volt annak, hogyan érez, de Rebecca végül is csak arra
támaszkodott, amit ő maga mondott neki.

– Nem utálok minden körzeti orvost. Amúgy pedig



nyugodtan beszélgethetett volna a tájról vagy ilyesmi.
– De lehet, hogy megkérdezte volna, mivel foglalkozom,

és nekem annyi.
– Mivel éppen engem fuvarozott, megtartottam volna

magamnak az érzéseimet.
– Nos, ezt örömmel hallom. Van valami különösebb oka,

miért utálja a körzeti orvosokat?
Emily ebbe most nem akart mélyebben belemenni.
– Már mondtam, nem utálom mindegyiket, de jó okom

van rá, hogy némelyiket utáljam, de ezt nem most fogom
kifejteni. Vissza kell mennem a konyhába.

– Mármint a hajókonyhába – javította ki a férfi.
– A hajókonyhába – visszhangozta Emily, és lement a

lépcsőn.
Emilyt némileg megviselte ez a beszélgetés. És egy kicsit

haragudott Rebeccára. Nyilván a jó szándék vezérelte, és
nem akarta, hogy Emilynek olyan emberrel kelljen
udvariasan csevegnie, aki talán nagyon eltérő nézeteket
vall arról, hogyan kell megszületnie egy csecsemőnek. De
az az igazság, hogy túlságosan fel lett fújva ez az egész.
Végül is Emily már hozzászokott, hogy megvédje az igazát.
Képes lett volna társalogni egy körzeti orvossal anélkül,
hogy kijönne a sodrából – feltéve, ha az a körzeti orvos
nem ragaszkodik hozzá körömszakadtáig, hogy minden
szülést kórházban kellene levezetni, valamennyi létező
orvosi beavatkozást kötelezően alkalmazva. De Rebecca
várandós volt, ezért Emily könnyebben megbocsátott neki.

Emilyt nem is igazán lepte meg, amikor megjelent



Rebecca. Mostanra rájött, hogy a gőzös alkalmasint
rövidebb távokat tesz meg, és egy autó könnyedén
utolérheti, bár ehhez néha igénybe kell vennie egy
kompot.

– Csak ellenőrizni akartam, hogy mennek a dolgok –
mentegetőzött Rebecca. – Tudom, hogy Billie nem mindig
jelent túl nagy segítséget. Most például hol van?

– Fogalmam sincs, de jól megvagyok egymagam is,
Becca. Igazából még egyszerűbb is így. – Valójában Drew
benézett, hogy megkérdezze, Emilynek nincs-e szüksége
valamire, Billie pedig azonnal kihasználta az alkalmat, és
magával vitte valahova Drew-t. Ezt azonban Rebeccának
nem kellett tudnia.

Rebecca viszont mintha megérezte volna, hogy ilyesmi
állhat a háttérben.

– Lesz hozzá egy-két szavam. Nem elég profi a
hozzáállása. Ja, amúgy itt maradok vacsorára.
Természetesen meg akarom kóstolni a főztödet – tette
hozzá. – Alasdair is itt marad. Az ő Kate-je az én
gyerekeimmel van, és egy szomszéd vigyáz rájuk, aki az ő
kislányára is gyakran szokott vigyázni.

Emily bekukkantott a sütőbe, hogy megnézze, pirul-e
már a krumplipüré a pite tetején. Amit Rebecca az imént
elmondott, nagyon bonyolultnak tűnt, és Emily nem
gondolta, hogy bármi köze lenne hozzá.

– Egyedülálló szülő – folytatta Rebecca, aki feltételezte,
hogy Emilyt érdeklik a részletek.

– Tényleg? Az nem lehet könnyű. És talán szomorú is.



– Eléggé szomorú. Özvegy.
Ez valóban szomorú.
– Ó, sajnálom. Gondolom, ezt azért említed, hogy ne

hozzam szóba előtte a feleségét.
– Ühüm. Eltaláltad. – Rebecca arca kifejezéstelen

maradt. Emilyt azonban nem lehetett ilyen könnyen lóvá
tenni.

– Igazából persze azért mondtad, nehogy véletlenül
elkerülje a figyelmemet, hogy egyedülálló, ugye?

– Ugyan már! – méltatlankodott Rebecca. – Dehogyis!
Miért tennék ilyet?

– Na, vajon miért, Becca? Pedig tudod, hogy egyáltalán
nem érdekel a dolog. Viszont ha maradsz vacsorára,
segíthetsz megteríteni. És akad esetleg valahol még egy kis
fehérbor?

– Jól ismersz, nem szokásom embereket összeboronálni.
– Rebecca mintha meg sem hallotta volna, hogy erre Emily
hangosan felhorkan, zavartalanul folytatta: – Ám
véleményem szerint, egyszerűbb, ha minden szükséges
információval rendelkezik az ember a többiekkel
kapcsolatban.

– A szükséges információkkal, mi? Most már nagyon
remélem, hogy Maisie-vel nem lesz semmi gond a hét
végéig, és hogy más utasnak sem lesz szüksége orvosi
ellátásra.

– Hát, én is, de Alasdair gyakran eljön, hogy ránézzen a
gőzösre… meg persze Jamesre. Végül is testvérek.

Emilyben feltámadt a kíváncsiság.



– Ez igaz, viszont eléggé különböznek egymástól, nem?
Jamesnek nincs skót akcentusa, Alasdairnek meg van…
egy kicsi.

– Igen. Szerintem ez Alasdair döntése. Így jobban
elfogadják a betegei. Tudod, kétnyelvűként nevelkedtek:
otthon brit angolt beszéltek, az iskolában és mindenhol
máshol pedig a helyi akcentust használták.

– Ez megmagyarázza a dolgot. Most azonban ideje, hogy
hozzálássak az előételhez.

– Nem! – tiltakozott Rebecca. – Inkább menj, nézd meg,
hogy van Maisie! Ha akar, vacsorázhat a kabinjában. Én
pedig megkeresem Billie-t. Majd ő elkészíti az előételt!

A hosszú asztal igencsak meg volt pakolva. Rebecca
ragaszkodott hozzá, hogy Emily is üljön le vacsorázni, aki
inkább a desszertet ellenőrizte volna. Miután rájött, hogy
nem mehet vissza a konyhába, leült Maisie mellé.

Maisie rámosolygott.
– Biztosan vannak hátrányai annak, ha az ember

Skóciában él, de én imádom a hosszú nyári estéket.
– Na és mik a hátrányok? – kérdezte Emily, inkább csak

a társalgás kedvéért, nem pedig kíváncsiságból.
James meghallotta, miről beszélgetnek.
– A szúnyogok. Kétségkívül a vérszívó muslicák. De ha

az ember egy bizonyos kozmetikummal jó vastagon
bemázolja magát, az segít.

– Úgy érted, azért, mert a muslicák belefulladnak a
kozmetikumba? – szólalt meg Bob, a gépész.



– Milyen kozmetikumról van szó? – kérdezte Emily. – És
miért nem nevezitek egyszerűen a nevén?

– Mert más muslicaellenes szerek is kaphatók –
magyarázta James. – És mi mindenkinek rendelkezésére
bocsátjuk a cuccot, szóval nyugodtan szolgáld ki magad!

– Szóval – szólalt meg Maisie –, ha a muslicákat
leszámítjuk, nincs semmilyen hátránya annak, ha az
ember Skóciában él.

Emily felnevetett. Úgy tűnt, Maisie jó formában van.
Valószínűtlennek látszott, hogy szüksége legyen ápolásra
vagy arra, hogy Emily „rajta tartsa a szemét”.

Vacsora után James és az utasok kiparancsolták Emilyt
a konyhából. Billie vállalta a mosogatást, a többiek pedig
az asztal leszedését és a tányérok törölgetését. Amíg Emily
szívott egy kis friss levegőt, James hozott neki egy
malátawhiskyt jutalomképpen, és a gyömbérteáját
kortyolgató Rebecca is csatlakozott hozzá.

– Hát, azt hiszem, kijelenthetjük, hogy a főztöd kiállta a
próbát.

– Billie volt a felelős a halas pitéért – tette le a poharát
Emily, és tanulmányozni kezdte a mintát, amit Maisie-től
kapott.

– De nem sokat segített benne, igaz? Most őszintén:
bármit megadott volna, hogy ő lehessen az új főszakács,
de hogyan bízhatnék abban, hogy el is végzi a munkát?
Ha egy egyetemistát hívtam volna konyhaszolgának, az
utasok talán nem is kapnának enni!

– Mi is egyetemisták voltunk, amikor legutóbb együtt



főztünk, és fantasztikusan teljesítettünk! – Emily még
egyszer megnézte magának a mintát, aztán kötni kezdett.

– Akkoriban mások voltak az egyetemisták – jegyezte
meg Rebecca komoran.

– Jaj, ugyan már! Ma is vannak köztük nagyszerűek! És
Billie-vel sem lesz gond. – Emily úgy érezte, egyedül
jobban elboldogulna Billie-vel, és jobb lenne, ha Rebecca
nem avatkozna közbe, de inkább nem mondott semmit.
Megértette, hogy Rebecca nehezen tud elszakadni a
gőzösétől, amelyet kénytelen másokra bízni.

– El is hiszem. Te aztán pokoli jól bánsz a kötőtűkkel!
Amikor utoljára láttalak, még nem kötöttél.

– Imádom! Megnyugtató, kreativitást igényel, és szinte
meditatív hatással van az emberre. A munkámban is
segítséget jelent.

– Hogyan? Bébiruhákat kötsz a születendő
gyerekeknek?

– Ne gúnyolódj! Van egy minta egy apró sapkához, amit
annyi ideig tart elkészíteni, amennyi idő alatt egy
elsőszülött gyerek világra jön.

– Vagyis kilenc hónapig? Ilyen sebességgel talán még én
is tudnék kötni.

Emily megrázta a fejét.
– Nem! Egy első vajúdás hosszáig! Még sohasem

készítettem el, mert munka közben csak nagyon egyszerű
dolgokat kötök, hogy figyelhessek a vajúdó kismamára. De
ha valaki számára meg kellene csinálnom, hipp-hopp
végeznék vele!



– Na és most min dolgozol? – kortyolt bele a teájába
Rebecca.

– Ez egy gyakorlókötés Maisie-nek. Ha kiállom a próbát,
én fogom befejezni helyette az unokája ujjatlan
pulóverét.

– Ez nagyon kedves tőled. Kérsz még egy whiskyt?
Emily megrázta a fejét.
– Nem, köszönöm, ehhez erős összpontosításra van

szükség. Bár meg kell hagyni, nagyon finom volt, de nem
ihatok, ha ilyen bonyolult kötést csinálok. Ez egy teszt!

– Örülök, hogy jól kijöttök Maisie-vel. Én imádom a
nyughatatlan öreg néniket, Billie viszont fárasztónak
találja őket.

– Billie még fiatal, és jelenleg senki nem érdekli Drew-n
kívül. – Emily megszámolta az szemeket, azután
hozzáfogott a kötéshez.

Rebecca sóhajtott.
– Őt viszont egyáltalán nem érdekli Billie.
– Viszonzatlan szerelem, mi? Senkinek sem hiányzik. –

Emily ujjai szinte repültek, ahogy a bordázatot csinálta.
A minta megkezdése után már jóval lassabb a munka.

– Neked nyilván nem – felelte Rebecca. – De szerintem
jobb, ha az ember átéli az igazi szerelmet, még ha nem sül
is ki semmi a dologból, mint amikor valaki leéli az életét
anélkül, hogy megismerné ezt az élményt.

– Nem kell még visszamenned a gyerekeidhez? –
kérdezte Emily, aki nem szeretett volna belemenni ebbe a
témába. Tisztában volt vele, hogy neki és Rebeccának még



van miről beszélgetniük (Emily nem továbbította élete
minden történését Rebeccának telefonon keresztül, SMS-
ben vagy e-mailen), de erre nem most látta elérkezettnek
az időt.

Rebecca az órájára pillantott.
– De igen, igazad van. Jobb, ha indulok.
Alasdair nyilván ugyanígy gondolta, ugyanis

csatlakozott hozzájuk, és Emily kezébe nyomott egy újabb
poharat.

– James azt mondta, magára fér még egy whisky.
Rebecca, nekünk pedig indulnunk kell.

– Igen, tudom. Bár meg kell mondanom, nagyon nehéz
ágyba parancsolni a gyerekeket, amikor ilyen világos van.

Rebecca lement a fedélközbe, hogy összeszedje a
cuccait, Alasdair azonban Emilyvel maradt.

– Szóval, hogy telt az első napja?
– Mozgalmasan. És épp most mondtam Rebeccának,

hogy nem kérek több whiskyt. Elkezdtem ezt a kötést
Maisie-nek, és nem szeretném elrontani.

– Hát akkor fejezze be, és utána igya meg a whiskyt.
Jura szigetéről származik, amit láthat is, ha elnéz
arrafelé.

– Az ott, a hegyekkel?
Alasdair bólintott.
– Kebleknek hívják őket.
Emily megemésztette az információt.
– Aha, már látom, miért. Fogadni mernék, hogy egy férfi

keresztelte el őket. A férfiak mindenben melleket látnak,



úgy hallottam.



Negyedik fejezet

Néhány nappal később Emily megmutatta Maisie-nek a
Fair Isle kötéssel készített mintanégyzetét. Maisie
komótosan felvette a szemüvegét, Emily pedig kissé ideges
volt, hogy talán nem ütötte meg a mércét. A többi utas
éppen kirándulásra készült a hangás vidéken Jamesszel.
Emily tömérdek szendvicset készített, olyannyira, hogy a
gőzösön végül nem maradt kenyér, leszámítva egy
lefagyasztott veknit, amit kivett a mélyhűtőből, hogy
kiolvadjon, illetve a folpack alatt kelő nagy adag tésztát.

– Na, kedvesem, hadd nézzem! – mondta Maisie.
Felvette a négyzetet, rápillantott, azután a saját maga
kötötte pulóver elejét kezdte vizsgálgatni.

– Nem tudom olyan feszesre csinálni, mint maga –
szólalt meg Emily. – Annyira azért nem vagyok ügyes.

Ekkor belépett valaki a szalonba. Emily az aggódó arcú
Alasdairt ismerte fel az érkezőben. Egy kilencéves forma
kislány volt vele, akinek vörös haját lófarokba fogták.

– Üdv, Maisie, Emily! Ő a kislányom, Kate – mutatta be
Alasdair.

– Szia, Kate! – köszönt Emily. Aztán hozzátette: – És
Alasdair.



– Az a helyzet, hogy van egy kis problémánk – kezdte
magyarázni Alasdair. – Itt akartam hagyni Kate-et, amíg
elugrom egy betegemhez, aki nem messze lakik egy
tanyán, ám mint kiderült, James kirándulni viszi az
utasokat, Kate viszont nem akar menni. – Pár pillanatnyi
szünetet tartott. – Persze elvihetném magammal a
tanyára, de akkor odakint kellene várakoznia a kocsiban,
és a dolog eltarthat egy darabig.

– Nos, ha van kedve csatlakozni a kötögetéshez… –
kezdte Maisie.

– Vagy a kenyérsütéshez – tette hozzá Emily –, akkor
nyugodtan itt maradhat velünk. Bár nem tudom,
mennyire lelkesedik az ötletért – mosolygott Emily.
Sajnálta a kislányt, aki önhibáján kívül ilyen nehéz
helyzetbe került.

– Néha szoktam segíteni Becca néninek a
kenyérsütésnél – mondta Kate. Úgy tűnt, nincs ellenére az
ötlet.

– Ebben az esetben valószínűleg ügyesebb vagy benne,
mint én – mondta Emily.

– De kötni nem tudok – vallotta be Kate.
– Ha szeretnéd, megtanítunk rá – ajánlotta Maisie.
– Mit szólsz, kicsim? – kérdezte Alasdair, és már nem

tűnt annyira gondterheltnek.
– Jobb móka, mint kint ülni a kocsiban, és rád várni –

felelte a kislány.
Alasdair majdnem elmosolyodott.
– Nagyon köszönöm. Rebeccánál akartam hagyni, de



egyik fia sem lesz otthon, és pihenni készült.
– Amúgy is elegem van már a fiúkból – mondta Kate. –

Mindig hangoskodnak.
– A lányok is szoktak hangoskodni – jegyezte meg

Alasdair.
– Az nem ugyanaz – jelentette ki Emily. – Szóval, Kate,

mit szólnál hozzá, ha először kötögetnénk egy kicsit, amíg
megkel a tészta, aztán nekiállnánk a nehéz munkának, és
jól meggyúrnánk a kenyértésztát? Bocs – tette hozzá,
amikor észrevette, hogy három furcsálló szempár
szegeződik rá. – Azt hiszem, túl sok főzőműsort néztem a
tévében, és átvettem a szófordulataikat.

– Na, jól megleszel itt Emilyvel és Maisie-vel? – kérdezte
Alasdair a kislányát.

– Hát persze, apu – felelte Kate, és láthatólag
megnyugtatta aggódó apját.

Alasdair adott egy puszit a lányka feje búbjára, és el-
sietett.

– Hát akkor, Kate – szólt Maisie –, gyere szépen, ülj ide
mellém. Éppen egy kötést néztem, amit Emily készített. Mit
gondolsz, van olyan jó, mint az enyém?

Kate figyelmesen megvizsgálta mindkét darabot.
– Igazából nem látok különbséget.
– Jaj, köszönöm, Kate! – hálálkodott Emily. – Ez csodás

bók volt!
– Meg kell mondanom, én látok némi különbséget –

vallotta be Maisie már-már vonakodva. – De éppen eléggé
hasonlóak, mivel úgysem látja majd őket senki egymás



mellett.
– Ez igazán hízelgő! Akkor elugorjak a kabinomba pár

nagyobb kötőtűért és vastagabb fonalért Kate számára?
Máskülönben elég sokáig tartana, amíg látható
eredményt érünk el – magyarázta Emily a kislánynak.

– Addig én rákukkantok a kenyérre – ajánlkozott Kate.
A kabinban Emily összefutott Billie-vel. A lány éppen

egy hátizsákba pakolt.
– Helló! – köszönt rá Emily. – Csak nem lelépsz

itthonról?
– Nem! Csak elmegyek a túrára Drew-val… meg a

többiekkel. Talán baj?
– Nem – válaszolt Emily. Tudta, addig kell csiszolnia

Billie hozzáállásán, amíg késő nem lesz. – De esetleg
lehetnél egy kissé együttműködőbb, amikor visszajössz,
rendben? Nem ártana, ha képesek lennénk együtt
dolgozni. Érzékeny és intelligens felnőtt nők vagyunk. –
Ezt Emily maga sem igazán hitte, de remélte, hogy sikerül
kihoznia Billie-ből a jobbik énjét, ha ezt mondja.

Billie megtorpant.
– Az a helyzet, Billie, hogy ha nem segítesz nekem egy

kicsit többet, James ki fog rúgni. Ha el tudod fogadni, hogy
velem kell dolgoznod, itt maradhatsz, és továbbra is sűrűn
találkozhatsz Drew-val. Ha viszont nem veszed ki a részed
a munkából, az idény végéig nem láthatod viszont. És
szerintem ő is kevesebbre tartana téged, ha kirúgatnád
magadat.

– Jól van – morogta durcásan Billie.



– Köszönöm. Igazán hálás vagyok. Meggyőződésem,
hogy sokat tanulhatok tőled, és remélem, lesz is rá a
lehetőségem.

Emily figyelte, ahogy Billie felmászik a létrán, ki a
kabinjukból – jól tudta, hogy a lánynak most lesz min
gondolkoznia.

– Jól van, Kate. Van egy játék mackód vagy bármi más,
aminek szeretnél sálat kötni? – kérdezte Emily, és
felkészült, hogy munkához lásson. – Vagy inkább most
csak szeretnél megtanulni kötögetni, és hagyjuk a sálat?

– Van játék mackóm!
– És vajon mit szólna egy piros sálhoz? De vannak más

színeim is. – Emily elővette a színes gombolyagokat, hogy
Kate választhasson.

– Sőt csíkos sálat is csinálhatnál – javasolta Maisie. –
Nekem is vannak ilyen színeim, de vékonyabb fonálból.
Azok jobban illenek egy kisebb teremtményhez, például
egy játék mackóhoz.

– De a vastag fonállal mókásabb kötni, és gyorsabb is –
mondta Emily.

– Hát, akkor először köss neki egy sálat vastagabb
fonálból – javasolta Maisie –, aztán, ha már belejöttél,
csinálhatsz még egyet, kisebb tűkkel.

– Szuper! Igen, kössünk először egy vastag fonalú
csíkosat, aztán, ha belejöttem, kötök még egyet! – Kate
nagyon lelkes volt.

– Kezdjünk pirossal? – vetette fel Emily, de csakhamar



átadta a tűket Maisie-nek. – Jól van, azt hiszem, magának
nagyobb tapasztalata van a kötés tanításában, mint
nekem.

Kate gyorsan ráérzett, és mire Emily tésztája megkelt, a
kötögető trió már túl volt az első színváltáson.

– Nagyszerű! – lelkendezett Emily. – Fantasztikusan
haladsz! – Rápillantott Maisie-re, és látta, hogy az idős
asszony kezd fáradni. – Készen állsz egy kis
kenyérsütésre?

– Hát persze! A legszívesebben focacciát sütök.
– Kate! – kiáltott fel Emily. – A te korodban én még nem

is hallottam a focacciáról. Mi a baj például a
tündértortával? Vagy, mondjuk, a zsömlével?

– Uncsik – mondta Kate. – A nők állandóan azt akarják,
hogy tündértortát süssek.

Emily egy pillanatra eltűnődött, pontosan mit is
jelenthet ez. Kik lehetnek azok a nők?

– Rendben, akkor hagyjuk a tündértortát, de zsömlét
mindenképpen kell sütnöm, szóval azt is csináljunk a
focaccia mellett. Vajon van receptünk? Anélkül bajban
leszünk.

Emily leterített egy rongyot az asztal alá, hogy ne
legyen csupa liszt a padló. Kate feladata a hozzávalók
kimérése volt: az élesztőé és a vízé. A kislány zsenge kora
ellenére meglehetősen tapasztaltnak tűnt a sütés
tudományában, talán mert egyedül élt az édesapjával.
Vagy a titokzatos „nők” miatt.

Miközben Kate a hozzávalók adagolásával és pontos



kimérésével foglalatoskodott, Emily elkészítette a
vacsorát. Előző este kiolvasztott egy adag szarvashúst, ezt
most felvágta, azután zöldséget aprított, hogy ragut
csináljon. Remélte, hogy megmarad a jó idő, amikor
visszaérkeznek a kirándulók a Felföldről, de ezt
képtelenség volt megjósolni. Egyelőre sütött a nap, de mire
eljön a vacsora ideje, akár az eső is eleredhet.

Maisie visszavonult a kabinjába pihenni. Emily
időközben rájött, hogy Kate hasznos és kellemes társaság.
Egész ügyesen bánt a késekkel, és Emily többé-kevésbé
biztos volt benne, hogy rábízhatja a répapucolást anélkül,
hogy vér folyjon a végén.

Kate többet tudott a focaccia sütésének módjáról, mint
Emily.

– A tévéből tanultam. Az összes vizet hozzá kell adni.
– Oké – mondta Emily. – Te vagy a főnök.
Kate összevonta a szemöldökét.
– Ugye tudod, hogy csak kilencéves vagyok?
– Tudom, de veled ellentétben én nem tanultam meg a

tévéből a focaccia készítésének minden csínját-bínját, és
az, hogy csak kilencéves vagy, még nem jelenti azt, hogy
mindenről többet tudok, mint te.

Kate eléggé meglepődött ettől a kijelentéstől.
Amikor a ragu már lassú tűzön rotyogott, és a focaccia

tésztája is szépen nőtt, Emily és Kate legjobb tehetségük
szerint feltakarítottak a konyhában, aztán végre
kifújhatták magukat egy kicsit.

– Szóval, mit szeretnél most csinálni? – kérdezte Emily a



kislányt.
– Nem tudom – mondta Kate. – Vannak játékok a

telefonodon?
– Van néhány, de szerintem ennél valami

izgalmasabbat is csinálhatnánk. – Emily eltűnődött. –
Megmutathatnám neked a kabinomat, bár biztosan
rengetegszer jártál már ott. Valószínűleg jobban ismered
a gőzöst, mint én.

– Nem sokszor jártam a kabinodban – felelte Kate –,
mert általában Becca nénivel és a fiaival szoktam lenni.

– Jól van – mondta Emily. – Mivel Billie épp távol van,
elmehetünk megnézni a hálóhelyemet.

– Nem túl nagy – jegyezte meg Kate, miután lemásztak
a létrán. – Az én szobám sem valami tágas otthon, de
ennél azért nagyobb, pedig én egyedül vagyok.

– Odahaza – válaszolta Emily – nekem egy egész saját
kunyhóm van, mégis belakom egymagam. De most ez is
megteszi. Olyan ez a kabin, mint a gőzös maga.

– Kedveled az apukámat? – kérdezte Kate.
Emily nem tudta, hogyan válaszoljon erre a kérdésre.

Kissé veszélyes terepnek érezte.
– Hát – mondta –, nem igazán ismerem, de biztos

vagyok benne, hogy nagyon kedves ember.
– Szóval nem szeretnél feleségül menni hozzá? – Kate

most éppen Emily sminkkészletével babrált.
Emily visszafogta magát, és nem mondta ki, hogy

semmire sem vágyik kevésbé, mint feleségül menni Kate
apukájához. Ez kissé durva lett volna.



– Még tényleg csak párszor találkoztam vele. Alig
beszéltünk.

Kétségkívül nem csak Alasdair hibája volt, hogy
némasági fogadalmat tett Rebeccának, Emily viszont
továbbra is neheztelt a dolog miatt. Emily szótárában
létezett olyan, hogy túl erős és túl csöndes.

Kate lecsavarta a szempillafesték tetejét – amit Emily
egy ideje már nem használt –, és előhúzta az ecsetet.

– Csak azért kérdeztem, mert általában a nők azért
kedvesek velem, mert feleségül akarnak menni apuhoz.

– Tényleg? Biztos vagy benne? – borzadt el Emily.
– Aha, teljesen – felelte Kate. Ő láthatóan nem csinált

nagy ügyet a dologból. – Becca néni azt mondja, ez azért
van, mert apu jó parti, de nem nagyon értem, ez mit
jelent.

– Nem magyarázta meg?
– Nem igazán. Egy kissé mintha mérges lett volna,

amikor elmondtam neki, mit mondanak. De nem rám
haragudott.

– Ezen nem csodálkozom! Amúgy az, hogy „jó parti”, azt
jelenti, hogy jó munkája van – az emberek szerint az
orvos az jó fogalkozás –, és valószínűleg szép a háza is.
Ráadásul már nincs felesége.

– Az anyukám meghalt. – Kate most Emily tükre előtt
ült, és éppen a szempilláját festette.

– Tudom, kedvesem. Nagyon szomorú.
– Semmi gond. Nem emlékszem rá vagy ilyesmi, de azért

jó lenne, ha lenne anyukám.



– Akkor kénytelen leszel beletörődni, hogy egy nő hozzá
fog menni az apukádhoz – mondta ki egyenesen, kertelés
nélkül Emily.

– Tudom. De szerintem apu meg én jól megvagyunk
magunkban is.

– Ebben biztos vagyok. – Emily igyekezett belegondolni,
milyen érzés lenne egy nőnek beköltözni abba az
otthonba, amelyre a néhai feleség halálának tragédiája
vet árnyékot. Nem lehet egyszerű feladat, és valószínűleg
nem is érdemes megpróbálni. Kate bizonyára nem
szívesen osztozna az apukáján.

Ekkor Emilynek valamiért eszébe jutott a férfi, a gyerek
és a kutya hármasa, akiket az első reggel látott meg a
dombtetőről, amikor hajnalban elment felfedezni a
környéket.

– Van kutyátok? – kérdezte.
– Igen. Becca néninél van. Egy ír szetter. Úgy hívják,

Rupert.
– És Crinan közelében laktok?
– Igen. Van egy házunk a hegyen, ami a kikötőre néz.
– Azt hiszem, láttalak titeket! A kutyával sétáltatok, és

nagyon korán volt.
Kate a tükörképét tanulmányozta, és feltett még egy kis

feketét.
– Nyáron szoktunk így sétálni. Apa úgy hívja, egymásra

szánt idő. Én meg azt mondom, elvisszük Rupertet sétálni.
Emily nevetett.
– Mit fog szólni az apukád, ha ki leszel sminkelve, mire



visszaér?
– Nemtom. Még sosem sminkeltem.
– Szerintem le kellene törölnöd. Tessék, használd ezt a

folyadékot! Pompás illata van!
Miközben Emily figyelte, ahogy Kate vastagon bekeni

magát sminklemosóval, aztán majdnem egy fél tekercs
vécépapírt elhasznál, hogy letörölje az arcáról, hirtelen
csalónak érezte magát. Hagyta, hogy Kate kisminkelje
magát, aztán lemosatja vele, hogy az apja meg ne tudja.

– De meg fogjuk mondani az apukádnak, hogy
sminkeltél, különben azt fogja hinni, hogy rossz hatással
vagyok rád.

Kate nagy szemeket meresztett Emilyre.
– Elárulod, hogy ez mit jelent?
– Ha valaki rossz hatással van a másikra, az azt jelenti,

hogy helytelen dolgok megtételére bátorítja.
– A sminkelés helytelen dolog?
– Ha az ember még csak kilencéves, akkor igen – felelte

Emily.
– Rajtad sincs smink, pedig felnőtt vagy.
– Tudom. Én csak kivételes alkalmakra sminkelem ki

magamat, például ha elmegyek valahova. Munkához
viszont nem. Jut eszembe, meg kellene néznem, hogy áll a
kenyér. Gyerünk!

Miközben Kate visszapakolta Emily szépítőszereit a
helyére, azt mondta:

– Biztos vagy benne, hogy nem akarsz feleségül menni
apuhoz?



– Tökéletesen. Biztosan csodálatos férfi, és sok nő
szívesen hozzámenne, de én inkább egyedülálló
maradnék. Elboldogulok egyedül, és jól elvagyok
egymagam.

Ez a válasz láthatóan kielégítette Kate-et, aki
becipzárazta a táskát, aztán visszatette a hálóba, ami
Emily ágya fölött lógott a többi cuccával együtt.

– Szóval nem akarsz kisbabát?
A kisbabára vonatkozó kérdések bármilyen irányba

elmehettek volna, és Emily nem akarta megkockáztatni,
hogy arra kelljen válaszolnia, honnan jön a baba. Úgy
döntött, inkább kitérő választ ad.

– Jelen pillanatban jobban foglalkoztat a kenyér!
Miközben Emily követte Kate-et fel a létrán, aztán

keresztül a szalonon, remélte, sikerült elterelnie a kislány
gondolatait az apja esetleges házasságáról. Ám amikor
megérkeztek a hajókonyhába, hogy megnézzék a
kenyértésztát, Kate azt mondta:

– Tök jó lenne, ha lenne egy kishúgom. Csupa fiú van
körülöttem.

– Talán Becca kisbabája lány lesz, és akkor lesz egy
unokahúgod, akivel játszhatsz. Ez pedig itt, azt hiszem,
mehet is a sütőbe.

Alasdair még azelőtt megérkezett, hogy felvegye a lányát,
mielőtt a kirándulók befutottak volna. Kate a szalonban
ült Maisie társaságában, és kötögetett. Mivel Maisie és
Emily is be-besegített a munkába, már majdnem kész volt



a sál.
– Látom, nem unatkoztatok – puszilta meg a kislány

homlokát Alasdair.
– Nem ám! Megtanultam kötni, csináltunk kenyeret, és

játszottam Emily sminkkészletével. De lemosatta velem,
mert szerinte mérges lennél.

– Én nem pont így fogalmaztam – mondta Emily, és egy
kicsit olyan érzése volt, mintha lebukott volna.

– Igaz – felelte Kate. – De értettem, mire célzol.
Emily megállapította, hogy a korához képest nagyon jól

vág Kate esze. Ráadásul rendkívül jó megfigyelő. Ember
legyen a talpán az a nő, akibe az apja majd beleszeret, és
el akarja venni. Másrészt biztosan meg fogja védeni az
apját minden olyan jelentkezőtől, aki csak a „jó partit”
látja benne.

Mire Billie és a többiek visszaérkeztek, a konyhában
nyoma sem volt kiszóródott lisztnek, és tökéletes rend
uralkodott. Billie viselkedése érezhetően megváltozott.

– Helló – köszönt. – Szedtünk vadmálnát. Ha szeretnéd,
edd meg, vagy felhasználhatod egy desszerthez is. –
Letette a műanyag dobozt a konyhapultra. – Megyek,
átöltözöm, aztán elintézem a vacsorát, ha gondolod.

Emily nem habozott. Levette a kötényt, és köszönettel
elfogadta Billie ajánlatát; azután felment a fedélzetre,
hogy körülnézzen.

James lépett mellé a hajó orrában, kihajolt a korláton,
és a hegyeket bámulta.

– Tessék – nyomott Emily kezébe egy tubust. – Erre



szükséged lehet. Amikor egy helyben állunk, rögtön
megjelennek a muslicák.

– Ó, köszönöm! – hálálkodott Emily, és bekente magát a
krémmel. – Eddig még nem zavartak.

– Ha az ember tengeren utazik, nem annyira
idegesítőek, de amint kikötünk, lecsapnak. – Pár
másodpercig nem szólt, csak némán gyönyörködött a
látványban. – Mesés táj, nem igaz?

– Eddig még csak mesés tájakkal találkoztam – mondta
Emily. – Bár csak egy-egy röpke pillanatra a hajókonyha
ablakából. Vagy kajütablaknak hívják?

– Szerintem a kajütablakok kör alakúak, míg a rendes
ablakok szögletesek, sarkuk van. Viszont gyakrabban ki
kell mozdulnod a konyhából. Beszéltem Billie-vel.

– Sejtettem. Elküldött a konyhából, és azt mondta, majd
ő befejezi a vacsorát.

– Remek. Nagyon sokat dolgoztál, ráadásul az
unokahúgomra és a Maisie-re is vigyáztál közben. – James
levette a szemét a tájról, és Emilyre nézett. – Ez igazán
kedves volt tőled, és messze túlteljesítetted a
kötelességedet.

– Kate és Maisie vigyázott egymásra. Megtanítottuk
Kate-et kötni, és remekül éreztük magunkat. És tudom,
hogy Becca nem kért volna meg erre akárkit, de én a
barátja vagyok, és tudta, hogy szívesen elvállalom.

– Ő kért meg, hogy beszéljek Billie-vel. Amióta babát
vár, könnyebben kijön a sodrából, és belátta, hogy ha
mondana valamit Billie-nek, talán túllőne a célon.



– És egyikünk sem szeretné, hogy Billie kilépjen –
borzongott meg Emily. – Nekem is volt hozzá néhány
keresetlen szavam.

– Hát, úgy tűnik, végre eljutott hozzá az üzenet.
Igazából remek matróz, jövőre alkalmazni fogom fedélzeti
munkásként. – James mosolygott. – Bár nem biztos, hogy
szívesen marad, ha nem tartjuk meg Drew-t.

Emily visszamosolygott Jamesre – szép dolog a fiatalok
szerelme.

– És a konyhában is ügyes. Szóval örülök, hogy – ha
minden igaz – most már egy hajóban evez velünk,
többiekkel.

– Becca úgy vélte, kissé rendetlen – mondta James.
– Becca nagyon magasra teszi a lécet. Én is, a magam

számára, de másokkal nem vagyok ennyire szigorú.
– Szóval megtanítottad Kate-et kötni? Szép munka!
– A dicséret elsősorban Maisie-t illeti. Ő már

valamennyi unokáját megtanította kötni.
– Jó, hogy Kate végre női társaságban lehetett –

folytatta James. – De olykor elég éles a nyelve, ha úgy érzi,
egy nő szemet vetett az öcsémre.

Emily felnevetett.
– Talán ezért jöttem ki vele olyan jól! Gyorsan

tisztáztam, hogy nem áll szándékomban elcsábítani az
öcsédet. Bármilyen kedves legyen is – tette hozzá gyorsan.

– Szóval mindenképp vénlány akarsz maradni?
Emily elfintorodott.
– A vénlány olyan pejoratív. Mondjuk inkább, hogy



nem kötötték be a fejemet, annak legalább köze van a
kötéshez.

– A bekötetlen fejű kötögető?
– Hm. Jó, ez tetszik.
– Szóval, miért maradtál pártában, ahogy az anyám

mondaná? Ha nem haragszol a kérdésért.
– Nem haragszom. Igazából a munkám miatt. Nagyon

speciális napirendet igényel. Az utolsó pasim végül
megunta, hogy éjszaka sosem vagyok otthon, napközben
pedig alszom. Nem is hibáztatom. Barátokként váltunk el.
– Emily az órájára pillantott. – Most vagy ránézek az e-
mailjeimre, vagy elmegyek sétálni egyet, mielőtt teríteni
kellene vacsorához.

– Menj el sétálni! Mint kapitány utasítalak rá.
Szükséged van friss levegőre. Szerettem volna
megköszönni, hogy otthagytál mindent, és eljöttél segíteni
nekünk. Becca nagyon hálás volt, és meg is könnyebbült.

– Nagyon szívesen jöttem. Szükségem volt rá, hogy egy
kicsit kiszakadjak a hétköznapi rutinból, és ennél mi sem
lehetne alkalmasabb rá. – Emily a táj felé intett. – Régen
nem jártam már itt, de nagyon szeretem.

– És nem túl kemény a munka? Na és a kajütöd nem túl
szűkös így, hogy meg kell osztanod Billie-vel?

– Egyáltalán nem! Ha nem haragszol, most akkor
elmegyek sétálni.

A sétától felfrissült Emily éppen akkor lépett be ismét a
hajókonyhába, amikor Billie nekikezdett volna, hogy



összetörje a krumplit.
– Ne csináljam én? Vagy inkább terítsek meg?
– Maisie már felajánlotta, hogy megterít – válaszolta

Billie –, szóval csinálhatod a krumplipürét, ha szeretnéd.
Vagy olvasd el a leveleidet. Pityegett a telefonod.

– Akkor ránézek gyorsan, aztán jövök, és segítek.
A e-mail Sallytől érkezett, Emily bábakollégájától.

Szia, drágám! Remélem, jól elvagy ott fent, északon a
vérszívó muslicákkal. Idehaza minden a legnagyobb
rendben. Mostanra a helyi körzeti orvosok is jobban
beálltak mögénk. Belátták, hogy az otthon szülés
biztonságosabb a kórházi szülésnél. Még egy olyan
kismama is felkeresett minket, aki a te orvos
haverodhoz, Derek Gardnerhez járt. Ki gondolta
volna, mi?

Emily gyorsan válaszolt. Gondolom, Derek szerint
biztonságosabb lett a dolog most, hogy nem vagyok otthon!
Néhány mondatban megírta, hogy megy a sora a gőzösön,
aztán kijelentkezett.

Rá kellett azonban jönnie, hogy kissé vegyes
érzelmeket váltott ki belőle az e-mail. Hogyhogy jobban
megy a sora a helyi bábáknak az ő városában most, hogy
nincs ott? És Derek Gardner tényleg kismamákat küld
hozzájuk az után a borzalmas veszekedés után?

Észrevette, hogy hangosan felhorkan.



Ötödik fejezet

Az hétköznapok kialakítottak egy menetrendet, amely
mindenkinek megfelelt. A főzés és a Maisie-től kapott
kifakult minta követése mellett a fennmaradó
szabadidejében Emily egyre jobban megismerte a gőzöst.

Amikor először járt a fedélzeten, még némi kihívást
jelentettek számára a függőleges létrák. Ám hamarosan
már olyan fürgén termett fenn a kormányosfülkében
vagy lent a kabinjában, mintha évek óta így közlekedne.
Többé-kevésbé a gépházzal is megismerkedett. Bob, a
gépész megtanította fűteni – megmutatta, hogyan kell a
kazánba lapátolni a szenet. Bár nem telt bele sok idő, és
Emily már szívesen visszatért a hajókonyhába, meg tudta
érteni, miért fizettek azért jó pénzt az utasok, hogy
munkaruhába bújva, szenet lapátolva tölthessenek egy
egész hetet. A mérleg másik serpenyőjében ugyanis ott
volt a gyönyörű táj, a tengeri madarak és – nagy ritkán –
a fókák. Az utasok megizzadtak, egész testüket belepte a
szénpor, mégis imádták az egészet. Amikor szemtanúja
volt, Emily azt is megtanulta, mit jelent a „hamuürítés”: a
forróságtól izzadó gépészek – néhány fizetett alkalmazott,
de főleg fizetőutasok – hatalmas, forró hamuval teli



vödröket vonszoltak ki a kazán alól. Eközben sokat
kiabáltak, és ordítva kértek limonádét. Billie megmutatta
Emilynek, hogy az üdítőt félliteres korsókban viszik ki
nekik, és minden munkásnak legalább két korsóra van
szüksége.

A kormányosfülke más tészta volt. Itt csend és
nyugalom honolt. Meglehetősen gyakran volt valaki
Jamesnél, hogy beszéljen vele, a kormányzást tanulgassa,
vagy egyszerűen csak kinézzen az ablakon.

Emily imádott felmenni a kormányosfülkébe. A kilátás
egy kicsit olyan volt, mintha filmet nézne. Bár cselekmény
nemigen volt, a háttér folyamatosan változott, és az is
fenntartotta az ember érdeklődését, hogy bármikor
megláthatott egy fókát vagy valami mást. Emily kezdte
átérezni, mitől is olyan vonzó a tengeri lét.

Emellett azonban a kötelességeit sem hanyagolhatta el.
Maisie kötésmintájának lemásolása időigényes feladat
volt, és nagy összpontosítást követelt. A kötésminta
nagyon gyűrött volt, sok volt benne a javítás, és a tinta is
kifakult már. Emily úgy érezte, szüksége lesz egy tiszta
másolatra, mielőtt Maisie hazamegy, máskülönben senkit
sem kérdezhet meg, ha nem tud rájönni, hogyan kellene
továbbhaladnia.

Amikor befejezte, Emily egyből megmutatta Maisie-nek
a másolatot.

– Jaj, drágám, én nem tudom kiolvasni a kötésmintát! –
mondta az idős asszony, aki csodálkozott Emily
optimizmusán. – Sajnos már évek óta nem megy.



Kizárólag fejből dolgozom!
Emily nagyon csalódott volt. Szerette volna, ha Maisie

ellenőrzi, nem követett-e el hibát másolás közben.
– Csak amolyan biztosítékként van nálam a kötésminta

– magyarázta Maisie. – Ha elfelejteném, mit kell
csinálnom, megkérhetek valakit, hogy ellenőrizze,
minden rendben van-e.

Emily felnevetett.
– Maisie! Elég csekély az esély rá, hogy összefut

valakivel, aki értelmezni tudja a Fair Isle mintát!
– Mégis találkoztam valakivel, aki képes rá, nem igaz?

És biztos vagyok benne, hogy nem lesz gond a kötéssel.
Ezt kár lett volna vitatni. Emily eltette a mintát, és

ment, hogy hozzon Maisie-nek egy pohár sherryt.

Emilynek rendkívül fájdalmas volt elköszönni Maisie-től.
A gőzösön töltött két hete alatt nagyon megkedvelte az
idős asszonyt. Mindegyik utassal jól kijött, és nem örült,
hogy elmennek, de Maisie-hez különösen szoros szálak
fűzték. Rengeteg időt töltöttek együtt, és bár Maisie
tökéletesen egészségesnek tűnt, volt benne valami szívbe
markoló törékenység.

– Nagyon fog hiányozni, Maisie! – mondta Emily a
reggeli után aznap, amikor az idős asszony és a fia
hazaindult.

– Közel sem annyira, amennyire maga fog hiányozni
nekem! – felelte Maisie. – Nagyszerű, ha az embernek van
társasága – és nem csak azért, mert olyan remekül



gondoskodott rólam. Hiányozni fognak a közös
kötögetések.

Miközben Emily igyekezett elsajátítani a Fair Isle
kötésmintát, Maisie ruhákat kötött Kate játék
mackójának, mivel a fájós kezével könnyebben kötött
kisebb dolgokat, mint felnőtteknek való ruhadarabokat.
Emilyvel egyetértettek abban, hogy a mackónak még
elkelne egy pulóver a sálja mellé.

– Vannak barátnői, akik szintén szoktak kötni?
Maisie bólintott.
– Vannak, de ők messze laknak, és csak ritkán látjuk

egymást. Ha pedig egy-egy baráti összejövetelen mégis
találkozunk, inkább beszélgetünk.

Emily azt gondolta, ez nagy kár, de mivel ezen nem
változtathatott, inkább nem szólt semmit.

– Magának viszont – folytatta Maisie – el kellene végre
felejtenie ezt a feminista szamárságot az
egyedülállóságról. Szerezzen magának egy rendes férfit,
és alapítson családot. Örökké bánni fogja, ha nem így tesz.

– Hát, ha az utamba kerül egy rendes férfi, majd
lecsapok rá, addig viszont jól megleszek egyedül is.

– De ne húzza túl sokáig az időt! Már nem mai csirke!
– Maisie! – kiáltott fel Emily. Nem tudta, hogyan kellene

erre reagálnia, ezért csak nevetett.
Később, amikor lesegítette Maisie-t a gőzösről, és

megölelték egymást, még el is pityeredett kissé.
A személyzet többi tagjával együtt integetett Robertnek és
Maisie-nek, miközben beszálltak a taxiba, amely



hazaindult velük, aztán megköszörülte a torkát.
– Gyerünk – szólalt meg. – Cseréljük ki az ágyneműket.

Este újabb utasok érkeznek. Készüljünk fel a
fogadásukra!

A gőzös útvonala nem volt állandó. Attól függően, mi
volt az úti céljuk, és hol kellett újabb utasokat felvenniük,
a hajó különböző távolságokat tett meg. Most éppen egy
ötnapos útra készültek, így amikor áthúzták az ágyakat,
Emily és Billie azt tervezte, hogy eltaxiznak a legközelebbi
városba elintézni a bevásárlást. Bár Rebecca felajánlotta,
hogy bevásárol helyettük (szép és jó dolog a pihenés, de
már kezdte unni), ragaszkodtak hozzá, hogy maguk
menjenek, „mert nem hagyatkozhatunk túlságosan rád” –
fejtette ki Emily.

Emily írt egy listát, és kitalálta a fogásokat: előételek,
főételek, desszertek; ebédek; illetve hozzávalók a
reggelihez. Billie elvette tőle a listát, és kétkedve pillantott
bele.

– Ne vegyünk semmi olyasmit, amit nem lehet
lefagyasztani. Bármikor összefuthatunk egy
halászhajóval.

– Jó ötlet. A szarvasraguhoz viszont vegyünk egy adag
húst. Szeretem, ha van valami a mélyhűtőben, amit
bármikor ki lehet olvasztani. Biztonságérzetet ad.

Billie elnevette magát.
– A gőzös mélyhűtőjében nincs túl sok hely.
– A semminél azért több – mondta Emily. – Emlékszem,

Rebecca azt mesélte, hogy amikor először nekivágtak a



tengernek, még nem volt mélyhűtőjük, de a konyhában
sem segített neki senki, szóval teljesen magára volt utalva,
és minden fogást a semmiből kellett elővarázsolnia,
teljesen egyedül.

– Ne vegyünk valamilyen pizzaalapot ebédre? – vetette
fel Billie.

Emily megfontolta az ötletet, aztán megrázta a fejét.
– Nem, a boltban vásárolt pizzaalap nem az igazi. Majd

mi készítünk házit.
– És biztonságérzetet ad neked, hogy ott van a

mélyhűtőben – mosolyodott el Billie.
– Nem azért, hanem mert fenn kell tartanunk a jó

hírünket. Vagy készítünk saját pizzaalapot, vagy mást kell
kitalálnunk.

Billie megvonta a vállát.
– Ha én lennék a főnök, én vennék néhány pizzát,

tennék egy kis extra sajtot a tetejükre, aztán simán
feltálalnám.

– Valószínűleg ezért nem te vagy a főnök, Billie –
mondta komolyan Emily.

Billie ismét vállat vont.
– Úgyis meg fogod bánni.
De amikor kiléptek a boltból, kezükben az ennivalóval

teli sok szatyorral, Emilyt elégedettség töltötte el, amiért
már javul a viszonya Billie-vel, olyannyira, hogy egymást
ugratják.

Másnap, reggeli után, amikor az új utasok még mindig
idegenül mozogtak a gőzösön, és láthatólag még nem



szoktak hozzá a tengeri életmódhoz, Emily csakugyan
megbánta korábbi makacsságát. Egy egyszerű ebéd
tökéletes lett volna, és bár nekikezdett a tészta
elkészítésének, nem volt benne biztos, hogy az a pár
darab méretes quiche, amit ebédre akart kisütni, valóban
el fog készülni időre. Két utas nem volt megelégedve a
szálláshelyével, de legalább örömmel cseréltek. Ez jó
megoldásnak bizonyult, ám több ágyat kellett újrahúzni,
és emiatt Emily lemaradásban volt. Mindezek ellenére a
gőzösön minden rendben ment, és egy kis csúszást
valószínűleg senki sem tett volna szóvá.

Emily éppen a tésztát sodorta, amikor Billie vágódott be
izgatottan a hajókonyhába.

– Felejtsd el a quiche-t! Itt egy halászhajó! Gyere, nézd
meg!

Emily letépte magáról a kötényt, és követte Billie-t a
fedélzetre. Nem messze meglátott egy halászhajót, a gőzös
pedig fokozatosan lassított.

– Útban az ebéd! – kiáltott ki James Emilynek a
kormányosfülke ablakából. – Az a halászhajó épp most
kérdezte meg tőlünk a rádión keresztül, hogy nem
vennénk-e egy adag langusztát.

Emilynek egyből beugrott az érkezésének napja,
amikor halálra ijesztették a mosogató felől érkező
hangok, amíg ki nem derült, hogy csak rákok vannak
benne.

– Megfőzöd őket? – kiáltott vissza Emily, mivel remélte,
a kapitányi teendők mellett belefér Jamesnek, hogy



kisegítsen kicsit a konyhában.
– Persze! Drew majd átveszi a kormányt. Az aiolit rád

bízhatom?
– Hogyne.
Emily nem ment vissza a konyhába, csak miután a

halászhajó és a gőzös egymás mellé ért, és a halászhajóból
átadtak nekik egy óriási, mozgó csomagot. Drew felelt az
átvételért, és egy bankjeggyel fizetett a halászoknak.
Vidáman tréfálkoztak, miközben a frissen kifogott, élő
rákokkal teli csomag átkerült a gőzösre, hogy utána a két
hajó lassan eltávolodjon egymástól, és meginduljon a
maga útján.

– Ez az egyik szépsége ennek a munkának – mondta
később James, amikor csatlakozott Emilyhez a
hajókonyhában. A kezében tartotta a mocorgó csomagot.
– Keresünk egy kikötésre alkalmas helyet, aztán lejövök,
és megfőzzük ezeket. Csak egy nagy adag aiolira lesz
szükségünk, na meg kenyérre és vajra, egy kis salátára, és
kész. Talán már elég meleg az idő ahhoz, hogy a
fedélzeten együnk, nem gondolod? A rákpáncélt meg
egyszerűen kidobhatnánk a tengerbe. Ezzel
megspórolunk magunknak egy bűzölgő szemeteszsákot.

Ahogy James ezt előadja, nagyon egyszerűnek tűnik,
gondolta Emily, miközben a tojássárgáját választotta el a
fehérjétől.

És valamiért tényleg egyszerű volt. Az utasok mind
kivitték a megpakolt tányérjukat a fedélzetre, és
mindenki talált magának helyet, ahová letelepedhetett.



Elült a szél, a nap pedig melegen sütött az étkező
utasokra, akik élvezettel dobálták a tengerbe a kiürült
rákpáncélokat.

– Akár Franciaországban is lehetnénk – mondta Emily
Jamesnek, aki történetesen éppen mellette ült.

– Én inkább vagyok itt – felelte James.
Emily rájött, hogy ő is szívesebben van itt, mint bárhol

máshol.

A hétvégén, amikor az utolsó utasok is partra szálltak,
megjelent a gőzösön Rebecca, Kate-tel az oldalán. Úgy
tűnt, az előrahaladott terhesség váratlanul sok energiát
adott neki.

– Sziasztok! Kate meg én úgy gondoltuk, tartunk egy
„szünidőzáró” csajos napot. A fiaim a drága szomszédom
hasonló korú fiaival vannak, Alasdair pedig dolgozik,
szóval mára elraboljuk Emilyt.

– Nahát! Nem bánnád, Billie? – Bár Emilyben eddig
nem tudatosult, hogy szeretne eltávolodni a hajótól, most
valósággal ellenállhatatlannak tűnt számára a lehetőség,
hogy többet is megnézhessen magának a tájból, mint
amennyi a gőzösből látszott.

Billie megrázta a fejét.
– Dehogy. Holnap délutánig senki sem érkezik, és már

lehúztuk az ágyakat is. Menj csak nyugodtan, és érezd jól
magad.

Emily megértette, hogy Billie-nek valószínűleg éppen
kapóra jön, hogy egyedül maradhat. Ha ugyanis ő egész



napra elmegy, Billie és Drew kettesben tölthetnek egy kis
időt, még ha ennek az időnek egy részét a munka viszi is
el.

– Jól van – fordult Emily Rebeccához. – Hova megyünk?
– Az attól függ. Befejezted már azt a pulóvert Maisie-

nek? Legutóbb már nem sok hiányzott belőle.
– Ami azt illeti, már befejeztem. Ez engem is eléggé

meglepett. A múltkor nagyon sokat tudtam haladni,
amikor mindenki elment kirándulni, és Billie készítette a
vacsorát. Meglehetősen elégedett vagyok a
végeredménnyel.

– Hát ez csodálatos! Akkor szerintem menjünk, és
vigyük el Maisie-nek.

– Te tudod, hol lakik?
– Persze – vágta rá Rebecca flegmán. – Gyerünk, kapd

össze magad, és már indulunk is!

– Ez annyira szuper! – lelkendezett Emily. – Nem mintha a
gőzösön nem éreztem volna jól magamat, de tényleg
nagyon örülök, hogy egy kicsit többet is láthatok
Skóciából.

– Jó néha kiszakadni a munkából – helyeselt Rebecca. –
Amikor beindítottuk az üzletet – mielőtt a fiúk
megszülettek –, minden héten újra elindultunk, és
sohasem tartottunk szünetet az utak között. De az első év
után rájöttünk, hogy ezt így nem tudnánk folytatni.
Felvettünk egy konyhaszolgát, és betanítottam néhány
barátomat, hogy alkalomadtán átvehessék a főzés



feladatát. Hiányzik, amikor nem vagyok ott, de mégiscsak
kemény munka.

– Tényleg az, de én is imádom. Billie az utóbbi időben
nagyszerű partner, ami igazán nagy könnyebbséget
jelent.

– Nézd csak! – húzódott le a padkára Rebecca. – Ott,
arrafelé – mutatott ki az ablakon – látható Dál Riata
királysága, amely a legfontosabb volt Skócia tizenhét ősi
királysága közül. A táj semmit nem változott
kilencszázkilencvenkilenc óta, amikor utoljára skót
királyt koronáztak itt, mielőtt a koronázási szertartás
helye átkerült volna Scone-ba.

– Mintha egy útikönyvet hallanék.
Rebecca bólintott.
– Memorizáltam ezt a szöveget, hogy elmondhassam az

utasaimnak.
– Igazából – szólt közbe Kate a kocsi hátuljából – két Dál

Riata királyság létezik. A másik Írországban van.
Erre a két nő elöl nagyot hallgatott.
– Gyakrabban kellene kimozdulod – mondta aztán

Rebecca. – Túl sok időt töltesz az apukáddal.
Emily hátrafordult, hogy megnézze, hogyan fogadta

Kate ezt a meglehetősen durva kritikát. A kislány arcán
egyszerre büszke és pajkos mosoly ült. Nyilvánvaló volt,
hogy Rebecca nem először jegyzi meg az unokahúga
jelenlétében, hogy a korához képest kissé túl érett.

– Szeretem a történelmet – mondta Kate.
– Ami azt illeti – szólalt meg Emily –, én is szeretem. De



csak azokat a részeit, amelyek érdekelnek is.
– A suliban nem sok történelmet tanulunk –

magyarázta Kate. – Apu meséli el azokat a dolgokat,
amikre emlékszik.

– Hisz orvos – mondta Emily. – Biztosan nagyon sok
ismeretet halmozott fel.

– Ő is ezt mondja – válaszolta Kate, de látszott rajta,
hogy nincs egészen meggyőződve a dologról.

– Apukád elfoglalt ember, szívecském – mondta Rebec-
ca, és ismét beindította a motort. – Nem egyszerű az
egyedülálló szülők élete.

– Az emberek mindig ezt hajtogatják – vetette ellen
Kate. – De nem értem, miért. Én nagyon jó gyerek vagyok.

– El tudom képzelni, hogy az apukád jól elvan veled –
mondta Emily. – Csak te és ő, és nincs senki más, aki
bonyolítaná az életet.

Rebecca erre majdnem mondott valamit, de végül
mégsem szólalt meg.

– Szerintem is – helyeselt Kate, miután átgondolta a
kérdést. – De az emberek mindig változtatni akarnak a
dolgokon.

– Én is ugyanígy vagyok ezzel, Kate – biztosította Emily.
– Mindig azt ismételgetem az embereknek, hogy boldog
vagyok független nőként, de nem hisznek nekem. Azt
gondolják, biztosan nagyon vágyom egy férjre, csak nem
vallom be magamnak.

Rebecca, aki tisztában volt vele, hogy ő is ezek közé az
emberek közé tartozik, most megköszörülte a torkát.



– Hát, én csak annyit mondok, hogy akármit értem is el
az életemben, semmi sem fogható a gyerekeimhez. Most
viszont menjünk. Maisie már vár ránk.

Valamiért Emily azt hitte, hogy Maisie biztosan
hagyományos skót házban lakik, ami szürke kőből épült,
fehérek az ablakai, a kopogtatója pedig szarvasfejet
mintáz. Valóban kőház volt, ezt leszámítva azonban Emily
elképzelése nem is állhatott volna távolabb a valóságtól.

– Ez Maisie háza?
– Igen – nevetett Rebecca. – Imádni való, nem? Egy

tehénistállóból alakították át.
A bejárat hagyományos volt: kőveranda

zsindelytetővel. Mellette azonban üveg volt, és fa. Ahol
korábban szürke kőfalak lehettek, apró ablakok és
alacsony eresz, most hatalmas, fakó faoszlop állt, mellette
pedig egy üvegfal. A középen elhelyezkedő
franciaablakokat futórózsa keretezte. Az egész ház a
hagyományos stílus és a modern dizájn csodás elegyét
alkotta.

Mielőtt Emily további kérdéseket tehetett volna fel az
épülettel kapcsolatban, Maisie kinyitotta az ajtót –
messziről lerítt róla, mennyire örül a látogatóinak.

– Fáradjatok beljebb!
Emily szinte megbabonázva követte az idős asszonyt.

Nagy, magas mennyezetű szobába léptek; a helyiség egyik
végét konyhának alakították ki, a többi része pedig
kényelmes nappaliként funkcionált, középen jókora



kandallóval. A szoba másik végében az egész falat
eltakaró szekrény állt, tele apró kötésmintákkal.

Kate, akit kevésbé kötött le a felnőttek csevegése,
boldogan szaladt oda a szekrényhez.

Míg Rebecca azzal volt elfoglalva, hogy üdvözölje
Maisie-t, Emily kihasználta az alkalmat, és körülnézett
kissé. Mindkét oldalon földig érő ablakok voltak. Az
egyikből egy erdő borította hegyet látott, amely fölött két
héja keringett. A másik ablakból egy mediterrán stílusú
fallal körülvett kert látszott. Emilyt ez meglepte.

– Kate, drágám – mondta Maisie –, ha jó leszel, kinyitom
a szekrényt, de ne áruld el az unokáimnak! Kivehetsz
néhány mintát, és játszhatsz velük, csak utána tedd is
vissza őket – nem kell ugyanabban a sorrendben, de
épségben.

– Micsoda fantasztikus ház! – lelkendezett Emily
valamivel később, amikor a felnőttek már letelepedtek a
kandalló köré, teát iszogattak, és házi készítésű
teasüteményt ettek. – Imádom!

– Tényleg szép – ismerte el Maisie, ám a hangjából közel
sem csengett ki annyi lelkesedés. – De amióta a férjem
meghalt, néha egy kicsit…

– Azt ne mondja, hogy magányos! – kiáltott fel Rebecca.
– Annyi ember veszi körül! Arrébb, a parasztházban. Na
meg az istállóban.

Maisie letette a csészéjét.
– Tényleg remek szomszédaim vannak, de néha sokért

nem adnám, ha jól elbeszélgethetnék valakivel, akivel



van közös témám. – Emilyre nézett, és megveregette a
kezét, jelezve, hogy őt is ebbe a kategóriába sorolja. – Van
valami, amit meg akar mutatni nekem?

Emily, akinek a táskájában volt a pulóver, aggódva
mocorogni kezdett. Korábban alig várta, hogy átadhassa a
munkáját Maisie-nek, de most, hogy eljött az idő, úgy
érezte, mintha vizsga előtt állna.

– Hát, igen, elkészültem, de nem vagyok biztos benne,
hogy elnyeri a tetszését.

– Hadd lássam!
Maisie felvette az olvasószemüvegét, amitől Emilyben

csak nőtt a szorongás. Előhúzta a táskájából a kötést, és
átadta Maisie-nek.

Maisie gondosan megnézte.
– Kate, drágám! – szólalt meg kisvártatva. – Idehoznád

nekem azt a kis dobozt az ajtó mellől? Amelyiken van egy
kis fiók.

Kate, aki a maga csendes módján látszólag ragyogóan
érezte magát, azonnal odavitte a dobozt Maisie-nek.
Maisie kinyitotta, és elővette belőle a pulóver elülső felét.
Némán összehasonlította a két darabot. Emily nem ült
elég közel ahhoz, hogy megállapíthassa, vajon eléggé
hasonlóak-e.

– Ez nagyszerű! – szólalt meg végül Maisie. – Bárcsak
összevarrhatná nekem a kedves barátnőm! Az ilyesmivel
manapság már nem nagyon boldogulok.

– Ó! – kiáltott fel együtt érzőn Rebecca. – Csak nem…
– Hogy meghalt-e? Dehogy, csak már nehezemre esik



meglátogatni. Ennek a gyönyörű háznak az az egyik nagy
hátránya, hogy nagyon messze lakom a barátnőimtől.
Megöregedtünk, és egyikünk sem vezet már.

Emily elkomorodott.
– Ez szomorú.
– Na és a tömegközlekedés? – vetette fel Rebecca.
– Az túl bonyolult, és fárasztó már a buszozás is. Na de

kér még valaki teát? Kate, kérsz még abból a furcsa
dobozos italból?

– Abból már ne igyál többet, Kate! – kérte Rebecca. –
Nem szeretném, ha az apukád szemrehányást tenne
nekem, mert túl sok cukros üdítőt ittál. Inkább vizet igyál,
ha szomjas vagy.

– Semmi akadálya – bólintott Maisie. – Emily, drágám,
lenne szíves főzni még egy teát? Csak tegye a kannát a
főzőlapra, pillanatok alatt felforr.

– Szóval jónak találja a kötésemet? – érdeklődött Emily.
– Megfelelő – válaszolta Maisie, és Emily tudta, ez nagy

elismerés az öregasszony szájából. – Remek munkát
végzett.

Emilyt nagyon boldoggá tette ez a válasz. Keményen
dolgozott, de megérte a fáradságot.

– Mi lenne, ha én varrnám össze a két darabot? –
vetette fel Rebecca.

– Csináltál már ilyet korábban? – kérdezte kíváncsian
Emily. – Azt hittem, a kötőtűk forgatása nem tartozik az
erősségeid közé.

Rebecca felnevetett.



– Finoman fogalmaztál.
– A barátnőmre, Rhonára szeretném bízni. Legutóbb is

ő csinálta. És persze Donald, a legkisebb unokám. Többet
már nem kötök. Bonyolult dolgokat legalábbis biztosan
nem.

– Postán is elküldhetnénk Rhonának – javasolta
Rebecca.

– Vagy – jutott most Emily eszébe – akár bérelhetnénk
egy buszt, ami az összes kötőbarátnőjét összegyűjtené.

– Remek ötlet! – kapott a szón Rebecca. – Ezt könnyedén
meg tudnám szervezni. Ismerünk egy kedves fickót,
akinek van egy bérelhető retró busza. Általában
esküvőkre szokták hívni, de simán körbeautózhatna, és
összegyűjthetné a barátnőket.

– Imádok buszozni! – mondta Kate, aki az asztal mellett
ült, és éppen a virágos mintájú sablonokkal játszott,
amelyeket Maisie dobozából vett elő.

– Te is eljöhetnél – biztosította Maisie. – Jut eszembe:
van néhány ruhadarabom a játék mackód számára.
Emlékszel még? Kötöttél neki egy sálat. Hát, én meg
kötöttem neki egy pulóvert és egy mellényt. Rebecca,
drágám – elővenné a kötőtáskámból?

Kate szemügyre vette a ruhadarabokat.
– Nem lehetne, hogy olyan pulóvert kapjon, amilyet

Emily kötött az unokádnak?
– Ezt Emilyvel kell megbeszélned – kuncogott Maisie.
Kate most Emilyre emelte hatalmas szemét, de

láthatóan nem számított kedvező válaszra.



– Hát jó – egyezett bele Emily. – Gondolom, ha egyet már
csináltam, menni fog másodszor is. De azt hiszem, ehhez
már vékonyabb tűkre lesz szükségem.

– Vegyen a táskából! – ajánlotta Maisie.
– Tetszik az ötlet: egy aprócska Fair Isle pulóver –

merengett Rebecca.
– A te születendő kisbabád takarót fog kapni – mondta

Emily. – Legalábbis tőlem.
– Fair Isle mintájú takarót? – csillant fel Rebecca szeme,

ahogy ránézett a barátnőjére.
Emily gyorsan lehűtötte a lelkesedését.
– Szeretnéd, ha a kicsi még babaként kapná meg a

takarót? Vagy inkább párnahuzatként, amikor már
egyetemre megy?

– Ó, hát jó – sóhajtott csalódottan Rebecca.
– A Fair Isle gyapjú amúgyis szúrós lenne egy

kisbabának – mondta Emily.
– Tényleg kötsz egy ilyen pulóvert a mackómnak? –

mutatott bizonytalanul Kate a még két darabban lévő
ruhára. – Őt nem zavarná, ha szúrós.

– Megpróbálom. Feltéve, hogy Maisie kölcsönadja hozzá
a fonalat. Isten tudja, mikor találok boltot, ahol kapható.

– Fonalat a sifonérban talál – mondta Maisie.
– A sifonér a szekrény megfelelője – magyarázta

Rebecca.
– Menjetek, forgassátok fel nyugodtan, meglátjuk, mit

találtok. Én már amúgy sem sok hasznát veszem – mondta
Maisie.



Miközben Emily és Kate a szekrényben kutakodott a
fonalak után, Rebecca azt mondta:

– Szóval, ha megszerveznénk a buszutat, tudná
értesíteni a barátnőit?

– Ó, igen! Gyakran beszélek velük telefonon. Néhányan
e-maileznek is. – Ezt némi büszkeséggel mondta.

– Ejha! Magának is rá kellene szoknia, Maisie – mondta
Emily. – Nagyon hasznosnak találná.

– Úgy véli, kedvesem?
– Igen. Ha itt maradnék, szívesen megtanítanám rá, de

biztosan akad más is, aki megteszi. – Emily felvett még egy
gombolyagot. – Szerintem ezek igazán remek színek. Mit
gondolsz, Kate?

Kate erre csak durcásan megvonta a vállát.
– Emily addig nem megy el, amíg meg nem köti a

pulóvert a mackódnak – biztosította Rebecca, aki egyből
kitalálta, mi okozza a kislány hirtelen hangulatváltozását.

– Így igaz! – helyeselt Emily. – És addig még különben is
rengeteg idő van. Szóval… – Emily most Maisie-hez fordult,
hogy hagyjon egy kis időt Kate-nek visszanyerni a lelki
egyensúlyát. – Hová utazna szívesen a barátnőivel?

– Hát – tűnődött Maisie –, ott van a régi kápolna. Annak
idején mindig ott találkoztunk. Kacatvásárokat meg
efféléket tartottunk.

– Pontos címet kérnék – szólt közbe Rebecca. –
Utánanézek, és kiderítem, tudják-e ott fogadni magukat.

– Biztosan fogadnak – mondta Maisie. – Mi készítettünk
nekik zászlót. A templomnak fontos évfordulója lesz idén.



– Hát ez remekül hangzik! – mondta Emily. – El tudom
képzelni, ahogy ott ülnek körben, kötögetnek, és
cseverésznek. Nálunk, lent délen, erre klubjaink vannak.

Maisie csípős pillantást vetett Emilyre.
– Évekig ezt csináltuk. Csak az utóbbi időben nem.
– Megszervezzük – jelentette ki Rebecca. – Úgyis el kell

foglalnom magamat valamivel.
– Az hétszentség! – helyeselt Emily. – Különben

egyfolytában rajtam lógna – magyarázta Maisie-nek. –
Meggyőződése, hogy nem lehetek boldog férj és kisbaba
nélkül.

– Hát, ebben igaza van – mondta Maisie.
– Olyan furcsa, hogy valaki bába, és közben nem

szeretne kisbabát – jegyezte meg Rebecca.
– Nem szereted a kisbabákat? – kérdezte Kate

csodálkozva.
– A mindenségit! Az, hogy jelen pillanatban nem

vágyom saját kisbabára, még nem jelenti azt, hogy
irtózom tőlük! Nézzenek oda! Ez még nem bűn, vagy igen?

Ám az Emilyre szegeződő három szempárból azt
lehetett kiolvasni, hogy igenis az.

Rebecca már éppen szólásra nyitotta a száját, de
mielőtt újabb kioktatásba kezdhetett volna, kopogtattak,
azután nyílt az ajtó.

– Apu! – sikkantott fel Kate meglepetten. – Nem
számítottam rád. Azért jöttél, hogy hazavigyél?



Hatodik fejezet

– Bravó, Alasdair! – szólalt meg Rebecca. – Hát ideértél!
Emily kissé zavarba jött. Miért nem említette Rebecca egy
szóval sem, hogy Alasdair megjelenik?

– Örülök, hogy látom! – mosolygott Maisie. – Valaki
behozna még egy csésze teát?

Emily máris felállt. Maisie úgy tudott rávenni másokat,
hogy teljesítsék a kívánságát, hogy még azok érezték
megtisztelve magukat.

– Hogy kerülsz ide, apu? – tudakolta Kate.
Alasdair hátradőlt a karosszékben, és vett a

teasüteményből, amellyel Emily megkínálta a tea mellé.
– A kórházban voltam, egy asszony épp most szült, vele

foglalkoztam. – Felnézett Emilyre, aki még mindig a
kezében tartotta a tálcát. – Köszönöm.

Emily érezte, hogy elpirul. Nem volt biztos benne,
Alasdair vajon tudja-e róla, hogy bába.

– Minden rendben ment? – érdeklődött Rebecca.
– Szerencsére igen. Csak néhány öltésre volt szükség.

Első gyerek. Nem lépett fel komplikáció. Már alig várja,
hogy hazamehessen.

– Akkor miért van a kórházban? – kérdezte Emily,



mielőtt észbe kaphatott volna, hogy jobb lenne, ha
csöndben maradna. – Ő döntött úgy, hogy ott szül?

Alasdair kissé elkomorodott.
– Az első gyereke.
– Emily bába – magyarázta Rebecca, és kissé elpirult. –

Az otthon szülésre esküszik.
Most Emilyn volt a sor, hogy elpiruljon.
– Csupán az a véleményem, hogy talán nem a kórház a

legjobb hely egy gyerek megszülésére, ha az ember
számításba veszi a fertőzésveszélyt meg ilyesmiket. – De
inkább lakatot tesz a szájára, döntötte el magában. Egy
heves vita a szülésről közte és Alasdair között egy idős
asszony, egy várandós nő és a férfi kislánya előtt nem tűnt
jó ötletnek. Senkinek nem használna.

Rebecca kevésbé feszélyezte magát.
– Én otthon szerettem volna szülni, de James lebeszélt

róla.
– Kate! – fordult a kislányhoz Emily. – Meg tudnád

mutatni a kötéseket, amikkel játszottál? Vissza kellene
tenni őket a helyükre.

– Most már tényleg indulnunk kellene, kicsim – fordult
a lányához Alasdair.

– Semmi gond – mondta Emily. – Akkor majd én
elpakolom őket.

– Én akarom visszatenni őket, Emilyvel! – tiltakozott
Kate. – Szeretek vele játszani, mert olyan vicces!

Alasdair kétségbeesetten pillantott Emilyre, mert nem
akart vitába keveredni vele mások előtt. Ránézett az



órájára.
– Komolyan, kicsim…
– Majd én megcsinálom, Kate – mondta Emily. Kate úgy

nézett rá, mint aki mindjárt elsírja magát. – Talán Maisie
máskor is megengedi majd, hogy játsszunk.

A kislány az ajkát biggyesztette.
– Tényleg? Ezt nem csak úgy mondod, ahogy a felnőttek

szokták?
Emily nagyot nyelt. Nem volt olyan helyzetben, hogy

bármit is megígérjen Maisie vagy más nevében.
– Talán legközelebb, ha ismét lesz egy szabadnapom,

csinálhatnánk majd együtt valamit, jó? Biztosan jól
fogunk szórakozni!

Kate elmosolyodott.
– Szuper! Áthívod majd hozzánk, apu?
Alasdair újabb rosszalló pillantást küldött Emily felé.
– Persze nem tudom biztosan, hogy mikor lesz ismét

szabadnapom… ha lesz egyáltalán – tette hozzá Emily.
– Természetesen lesz! – szólt közbe Rebecca.
– És ha mi – Kate és én – áthívnánk… – Alasdair

habozott, kereste a megfelelő szót.
– Játszani – sietett a segítségére Kate.
– Eljönne? – Alasdair a lányára pillantott, hogy jelezze,

őmiatta hívja meg.
– Hát persze! – mondta Emily, szintén nem leplezve,

hogy csak a kislány miatt fogadja el a meghívást.
– Akkor jó – nyugodott meg Kate. – Na, indulunk, apu?
– Hát – mondta Rebecca, amikor Kate és Alasdair



elment, ő pedig Emilyvel elrakta a „virágoskerteket” a
szekrénybe –, most már nekünk is indulnunk kell. Vissza
kell vinnem a főszakácsomat a gőzösre.

– Nagyon örültem a látogatásnak – mondta Maisie. –
Nem nélkülözöm a vendégeket, de ritkán van szerencsém
ilyen kellemes társasághoz. Semmi sem deríti jobb kedvre
az embert, mint egy kislány.

– Az biztos – hagyta helyben Emily. – Annyi kisbabát
látok, hogy néha el is felejtem, milyen remek társaságot
jelentenek, amikor idősebbek lesznek.

– Na ugye! – tódította Rebecca, aki ezt úgy vette, mint
annak beismerését, hogy neki volt igaza. – Hát mégiscsak
szeretnél gyerekeket!

– Nem én!
– Ne várjon vele túl sokáig – figyelmeztette Maisie. – Ez

a cirkusz, hogy legyen gyerekem vagy ne, szerintem nem
feltétlenül jó dolog.

– Teljesen egyetértek – bólogatott Rebecca.
– Hát, én is egyetértek, szóval barátokként válhatunk el

– mondta Emily. – Gyerünk, főnök asszony. Ideje
indulnunk.

A búcsúzkodás persze nem ment gyorsan, és Emilyt
kissé meg is viselte. Maisie-nek semmi baja sem volt – jó
egészségnek örvendett, és a kedélyállapotára sem lehetett
panasz –, de már benne járt a korban, és az életben
semmi sem biztos. Emily örült, hogy ilyen gyorsan sikerült
befejeznie a pulóvert, ami ráadásul az idős asszony
tetszését is elnyerte.



Békésen, csendben autóztak visszafelé. Emily az
ablakon bámult kifelé, amikor Rebecca megszólalt:

– Szóval hajlandó lennél világra segíteni a születendő
gyerekemet, Bába kisasszony?

Emily a barátnőjére nézett.
– Szó sem lehet róla. Leszámítva minden egyebet, ez

ellenkezik az elveimmel, ráadásul szabadságon vagyok. –
Gyanakvón méregette a barátnőjét. – Nem vagy
megelégedve a szülésznőddel?

– De igen! Nagyon kedves, de ő mégsem te vagy, és
ragaszkodik hozzá, hogy a kórházban szüljek. Ahogy
James is.

– Van rá bármilyen orvosi indok?
– Tudtommal semmi. Persze kissé benne járok már a

korban – legalábbis az ő szemükben –, de szerintem
egyszerűen csak azt gondolják, hogy a kórház
biztonságosabb.

– A legújabb kutatások kimutatták, hogy ennek
éppenséggel a fordítottja igaz. Beszéltél már velük erről?
Amennyire meg tudom ítélni, nincs semmi akadálya, hogy
otthon szüld meg a kicsit.

– Azt hiszem, azzal érvelnének, hogy távol lakunk a
kórháztól, és ha bármi rosszul sülne el, ez növelné a
kockázatokat – magyarázta Rebecca.

– Hát így állunk! És Alasdair nyilván teljesen kibukna,
ha az otthon szülést választanád.

Rebecca néhány másodpercig nem válaszolt.
– Azt hiszem, igen – felelte végül, de látszott rajta, hogy



azt kívánja, bárcsak mást mondhatna.
Újabb néhány mérföld után Emily törte meg a csendet.
– Szóval eggyel több ok, hogy ne próbálj meg összehozni

minket.
– Nem is próbáltam! – méltatlankodott Rebecca. –

Legalábbis nem igazán. Na, jó, talán egy kicsit – ismerte el.
– De továbbra is azt gondolom, hogy adnod kellene neki
még egy esélyt.

Emily felsóhajtott.
– Figyelj, biztos vagyok benne, hogy remek fickó, de még

ha mágnesként vonzódnánk is egymáshoz, akkor sem
tudnánk túltenni magunkat a gyökeresen ellentétes
nézeteinken. És nem vonzódunk egymáshoz mágnesként.

Rebecca az útra szegezte a tekintetét.
– Ezt nem tudhatod.
– De igen, tudom – biztosította Emily. – Abban legalábbis

biztos vagyok, hogy én nem vonzódom hozzá. – Magában
azért elismerte, hogy ez nem teljesen igaz, de ha csak
halványan is utalna erre Rebeccának, onnantól kezdve a
barátnője folyamatosan a fülét rágná a dologgal.

– Lehet, hogy Alasdair vonzódik hozzád – mondta
Rebecca, és még mindig nem nézett Emilyre.

– Még ha ez kölcsönös lenne is, Kate hallani sem
akarna a dologról. Javíts ki, ha tévedek, de az a
benyomásom, hogy már számos pótanyajelöltet elüldözött
az apja mellől.

Rebecca sóhajtott.
– Ez így igaz.



– Na látod! És mi a terved, a gőzösön vacsorázol?
– Jobb, ha visszamegyek a fiaimhoz. Lassacskán át kell

gondolnom, mi mindenre lesz szükségük a következő
tanévben.

– Miért vannak Skóciában máskor a szünidők, mint
Angliában?

– A krumpliszedés az oka. Régen volt egy úgynevezett
krumpliszünet októberben, hogy a diákok elmehessenek
a földekre krumplit szedni. James apja még emlékszik rá,
hogy részt vett benne.

– Aha, értem. Na és én mikor láthatom a fiaidat?
– Rövidesen lesz némi szabadidőm. Meglátom, mit

sikerül megszerveznem. Talán össze tudunk hozni egy
nálunk alvós estét vagy ilyesmi.

– Be kell vallanom, hogy bár mostanra már
hozzászoktam, és – hála a kemény munkának meg a friss
levegőnek – mindig egyből elalszom, egy nagyobb ágy
komoly csábítást jelentene.

– Elintézem a dolgot. Megérdemled. Nem is tudom, mi
lenne velem, ha nem jöttél volna el.

– Ez kölcsönös. Tényleg szükségem volt rá, hogy
elszakadjak az otthoni dolgaimtól, és ennél jobb
lehetőséget keresve sem találhattam volna. Máris
rengeteg új dolgot tanultam!

– Úgy érted, a főzés terén?
– Nem! Az már azelőtt is ment, különben nem engem

hívtál volna. Hanem például a hamuürítést és a Fair Isle
kötést.



Rebecca felnevetett. Jól tudta, hogy senki sem kérte
volna meg Emilyt, hogy cipeljen tűzforró hamuval teli
vödröket, de ha mégis megtette, bizonyára önként
vállalkozott rá.

– Hát, a Fair Isle kötésnek még biztos hasznát fogod
venni a jövőben, efelől semmi kétségem. – Hirtelen
komolyra fordította a szót. – Nagyon kedves volt tőled,
hogy felajánlottál egy pulóvert Kate mackója, Ted
számára. Kate odavan azért a mackóért.

– Tényleg aranyos jószág. Kate pedig egy aranyos
kislány. Nem esett nehezemre ez az aprócska szívesség. –
Egy pillanatra elhallgatott. – Emlékszel, hogy meséltem,
milyen hasznosnak tartom a kötögetést egy-egy elhúzódó
vajúdás alatt? Hogy segít odafigyelnem a kismamára?
Képzeld el, valahogy ugyanezt érzem a gőzösön is. Amikor
a hajón kötögetek, általában az utasok tárasaságában
vagyok. Mivel elfoglalom magamat valamivel, nincs az az
érzésem, hogy szimplán csak csevegek. Végül is fontos a
társalgás, mert ez is része a nyaralásuknak, hogy valaki
mással beszélgethetnek.

– Tudtam, hogy ideális választás vagy erre a munkára!
– jelentette ki Rebecca. – Mert te megérted az ilyen
dolgokat.

Emily látta, hogy lesz egy kis szünet az előttük álló
programban augusztus közepén, amikor véget ér a nyári
szünidő. De mire elérkezett ez a nap, Rebecca egyszer sem
hívta el magához vagy egy kirándulásra, hogy



találkozhasson a fiaival, így hát, amikor reggeli után nem
sokkal James elindult haza, Emily úgy ítélte meg, a család
minden bizonnyal elfoglalt, ő pedig jobb híján azzal fogja
majd tölteni a szabadidejét, hogy végre kimossa néhány
ruháját, és talán a sok munkától elnyűtt kezét is rendbe
hozza némileg.

Billie sem tervezett elmenni a hajóról, ahogy a
gépészek sem. Emily enyhe lelkiismeret-furdalást érzett,
amiért csalódott volt. Úgy döntött, jókedvűen vág neki az
előtte álló napnak.

Tizenegy előtt nem sokkal a hajókonyhában volt Billie-
vel. Emily éppen kézzel mosta ki a pulóverét (Billie azt
mondta neki, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy az
ember keze tényleg tiszta legyen), amikor kiáltást
hallottak a fedélzet felől, és egyszer csak megjelent Kate.
Keresztülrohant a szalonon, egyenesen a konyhába.

– Helló! Magunkkal viszünk, Emily! Becca néni ránk
parancsolt, és te is azt mondtad, hogy eljössz, ha lesz rá
időd. Befejezted már a pulóvert?

A kislány után az apja jelent meg a szalonban.
– Kate elmondta már, hogy velünk kell töltenie a

napot? Vidranézőbe megyünk – bár nem biztos, hogy látni
is fogjuk őket –, azután pedig piknikezünk egyet, és végül
magunknál fogjuk éjszakára is. Megígértem Kate-nek.
Maga pedig azt mondta…

Emily hirtelen úgy érezte, azonnal el kell szabadulnia a
gőzösről, hogy vidranézőbe menjen.

– Nem is tudom… – pillantott Billie-re. – Nem leszel



nagyon magányos, ha most elmegyek, és csak holnap
jövök vissza?

– Hát, az biztos, hogy egy utolsó ribinek foglak tartani –
mondta Billie, és cseppet sem törődött vele, hogy Kate is
hallja. – De semmi baj, menj csak! És ha már piknikezel,
vidd csak el az utolsó sütit is a hajóról! Majd sütök
másikat, amíg elvagy.

– Biztosan nem baj?
– Persze hogy nem! Ha kifacsarod, még ki is teregetem

helyetted a pulóveredet, aztán behozom, ha esőre áll az
idő.

– Tényleg nagyon szeretnéd, hogy elmenjek, mi?
– Aha.
Emily egyszeriben felélénkült, hogy kissé többet is

láthat végre Skóciából.
– Akkor gyere, Kate, segíts készülődni!
– Apu azt mondta, nem kérdezhetem meg – kezdte Kate,

és az apjára nézett, aki éppen egy félredobott újságot
kezdett lapozgatni –, de befejezted a pulcsit?

– Pulóver, garbó, kardigán… miben is állapodtunk meg,
mit kötök? – tréfálkozott Emily, miközben előhúzott egyet
a saját felsői közül.

– Ez most igent vagy nemet jelent? – Kate annyira
komolyan vette a kérdést, hogy Emily úgy érezte, nem
tarthatja tovább titokban a választ a kislány előtt.

– Igent – felelte. – Menj szépen föl, és köszönj Drew-nak,
amíg rendezkedem itt egy kicsit, aztán amikor visszajössz,
segíthetsz nekem összepakolni. Felpróbálhatjuk Tedre a



pulcsit.
Kate nagyon örült az apró pulóvernek, amely, ezt Emily

kénytelen volt elismerni, különösen jól sikerült. Megölelte
Emilyt.

– Most már csak egy skót sapkára van szüksége, ami
illik a többi ruhájához.

– Az meg hogy néz ki? – kérdezte Emily, miközben az
utolsó tiszta bugyiját kereste.

– Nem tudod, hogy néz ki egy skót sapka? – csodálkozott
Kate.

– Nem ismerem túl jól a skót ruhadarabokat.
– Majd megmutatom – ha készítesz egyet Tednek.

Gyere! Apu már biztos vár!
Emily követte Kate-et, és közben azon morfondírozott,

helyes-e, ha hagyja, hogy a kislány így parancsolgasson
neki.

Billie Emily kezébe nyomott egy doboz sütit és néhány
sört, aztán amilyen gyorsan csak tudta, letessékelte a
hajóról.

– Te aztán nagyon várod már, hogy kettesben maradj
Drew-val! – nevetett Emily.

– Úgy van. Na, tűnés!
Alasdair és Kate már várta. Kate szökdécselt

izgalmában, Alasdair pedig a kocsinak támaszkodott – a
kezében pórázt tartott, és egy nagy, vörös szőrű kutya ült
előtte.

– Ó, a kutyátok! El is felejtettem – kiáltott fel Emily, és
rögtön eszébe jutott, az első reggel, amikor meglátta a kis



család sziluettjét a dombon. Egy férfi, egy kislány és egy
kutya, akik mind ébren vannak már a napfelkelte előtt.

– Ő Rupert – mutatta be az ebet Alasdair. –
A feleségemé volt.

Most, hogy közelebbről is megnézte, Emily észrevette,
hogy a kutyának fehér a szőre a pofájánál. Hirtelen
elképzelte, ahogy ők hárman – a férfi, a kutya és a kislány
– összeölelkezve gyászolnak. Remélte, hogy már túl
vannak a veszteségen.

Miközben Kate a hátsó ülésen csivitelt, Emily
elhessegette a szomorú gondolatokat, és inkább élvezte a
látványt. Gyönyörű volt a táj, és folyton változott. Hegyek,
folyók és tavacskák tűntek föl, majd tűntek el, ahogy
haladtak az autóval. Néha a tenger is elő-előbukkant a
távolban, máskor nyoma sem látszott. Emily végül
megkérdezte:

– Hová megyünk?
– Egy fjordhoz. Csodás hely. Van néhány barátom,

arrafelé laknak, szóval lesz kitől kölcsönkérni egy
csónakot, hogy átevezhessünk egy szigetre. – Alasdair
vetett egy pillantást Emilyre. – De sajnos nem túl
valószínű, hogy vidrákat látunk.

– Hát, ha nem tévedek, végül is éjszakai állatok –
mondta Emily. – Nem mintha túl sokat tudnék róluk.

– Amióta elszaporodtak, már napközben is nagyobb
eséllyel találkozhat velük az ember, de azért még mindig
jó adag szerencse kell hozzá.

Volt valami Alasdair hangjában, amitől Emily



akaratlanul is elmosolyodott.
– Megígérem, hogy nem fogok sírni, ha végül egyet sem

látunk.
– Én sosem sírok amiatt, ha nem látunk vidrát – mondta

Kate. – Butaság lenne.
– Miután rögzítettük, hogy senki sem fog sírni,

beszélhetünk a piknikről – mondta Alasdair. – Attól
tartok, nem lesz egy fejedelmi lakoma.

– Hogyhogy, még skót tojás sem lesz? – kérdezte Emily. –
Azt hittem, az kihagyhatatlan. Mivel, ugye, skót meg
minden.

– Sonkás meg sajtos szendvicseket hoztunk – mondta
Kate. – Én készítettem, bár apu vágta fel a kenyeret. Ha
apu ott van, én is szeletelhetek kenyeret, de szerinte én
lépcsőfokokat vágok, ezért most nem engedte, hogy én
csináljam. – Elhallgatott egy pillanatra. – Hogy lehet
lépcsőfokokat vágni kenyérből?

Emily együtt érzett Kate-tel: gyerekként ő is mindent
szó szerint értett.

– Szerintem ez azt jelenti, hogy olyan vastag szeleteket
vágsz, mint egy lépcsőfok.

– Ó! – Úgy tűnt, leesett neki a tantusz. – Viszont hoztunk
kolbászt is!

– Imádom a hideg kolbászt! – mondta Emily.
– Tényleg hideg – erősítette meg Alasdair. – Ráadásul

nyers. Az a terv, hogy majd a tűz fölött megsütjük.
– De hát biztos nem lehet csak úgy bárhol tüzet

gyújtani – értetlenkedett Emily. – Manapság tilos az



ilyesmi.
– Ahova megyünk, ott ez nem gond. Tökéletes hely lesz

az ebédhez. Ráadásul a füst a muslicákat is távol tartja –
magyarázta Alasdair. – Mindjárt ott is vagyunk.

Leparkoltak az út mellett, Alasdair pedig kiosztotta,
hogy ki mit visz.

– Magának itt egy pár gumicsizma – fordult Emilyhez. –
Vegye fel!

Valami szöget ütött Emily fejében. Tudta, hogy jobban
tenné, ha elfelejtené, de képtelen volt rá.

– Csak nem a… – szólalt meg, és bár biztos volt benne,
hogy ezt nem lenne szabad megkérdeznie, hirtelen rossz
érzés fogta el a gondolatra, hogy felvegye egy halott nő
csizmáját.

– Beccáé a csizma – mondta Alasdair. – Ő mondta, hogy
szüksége lesz rá.

– Nagyon akaratos egy nőszemély – mondta Emily,
miközben levette a cipőjét. Kifejezetten örült, hogy Becca
ilyen előrelátó volt.

Rupert láthatólag jól tudta, hová mennek, és boldogan
szimatolt körbe. Milyen érzés lehet: az embernek ott van a
felesége kutyája, a felesége azonban nincs? És milyen
lehet ez Kate számára? Ilyesmire végképp nem illik
rákérdezni, gondolta Emily, és már így is tapintatlannak
bizonyult a gumicsizmával.

Kate és Alasdair még mindig a kocsiból pakolták ki a
holmit. Alasdair a kislány kezébe nyomott egy apró
hátizsákot, amelyet Kate rögtön fel is vett. Azután kapott



egy újságpapírral megtömött csajkát.
– Nyomás! – adta ki az utasítást Alasdair, a kis csapat

pedig megindult utána az ösvényen az öböl felé.
– Találtam vidrakakit! – jelentette be Kate

jelentőségteljesen, miközben Emily éppen a tájban
gyönyörködött, a pólingok hangját hallgatta, és arra várt,
hogy Alasdair végre befejezze a szöszmötölést a
csónakkal, illetve a piknikhez szükséges cókmók
bepakolását. – Első pillantásra felismerem – büszkélkedett
Kate.

Kate nagyon érett a korához képest, gondolta Emily, de
annyira azért nem, hogy ne jöjjön izgalomba némi
vidrakaki láttán. Ami jó dolog.

– Elbűvölő – mondta Emily, és úgy tett, mint aki nagyon
lelkes.

– Ez jó jel – magyarázta Kate. – Azt jelenti, hogy a
közelben vannak.

– Ennek igazán örülök – biztosította Emily. – De
bármennyire szívesen látnék vidrát, a kakijáért azért
nem rajongok annyira.

– Azt mondják, valójában nem is büdös – mondta
Alasdair. – Tele van hormonokkal meg ilyesmikkel, mert
így üzennek a többi vidrának.

– Okos – mondta Emily. – Szóval akkor milyen az illata?
– Szagolja meg bátran – javasolta Alasdair.
– Nem, köszönöm, elég nekem, ha elárulja. Hiszek

magának.
Alasdair nevetett.



– Van, aki szerint a jázmintea illatára hasonlít.
– Szuper – mondta Emily.
– Jól van – komolyodott el Alasdair. – Emily, szálljon be,

és üljön a csónak hátsó részébe. Kate, a tiéd a közepe, én
pedig majd belököm.

– Nem lenne jobb, ha Kate ülne a hátsó részbe? –
kérdezte Emily, aki azt tervezte, hogy kilógatja a csónak
oldalán a lábát.

– Nem: szükségünk van a súlyra a csónak végénél, hogy
eltávolodhassunk a parttól.

– Hát jó, akkor megyek én hátra – egyezett bele Emily,
és bemászott a csónakba.

Alasdair megtolta a csónakot, amíg az már
akadálytalanul siklott a vízen, azután ő is
felkapaszkodott. Igazán szép szál ember, ezt Emily
kénytelen volt elismerni. Jó érzés volt megcsodálni a férfit,
anélkül hogy Rebecca vagy bárki más félreértelmezte
volna az érdeklődését.

– Mindenki megvan? – kérdezte Alasdair. – Akkor
gyerünk!

Úgy forgatta a csónakot, hogy a hátsó fele nézzen a
sziget felé, így Emily most jobban szemügyre vehette.

– Most nézem csak, ez elég messze van, nem? –
kérdezte. – Eddig fel sem tűnt.

– Nincs közel – ismerte el Alasdair –, de megéri a
fáradságot. Egy nap, amikor Kate már valamivel nagyobb
lesz, majd letáborozunk ott egy éjszakára.

Emily bólintott.



– Mint a Fecskék és Fruskákban.
– Pontosan. És talán hívunk pár embert, hogy még

jobban szórakozzunk.
– Emily is jöhetne – mondta Kate. – Én örülnék neki.
Alasdair kissé zavarba jött.
– Kate néha…
– Semmi gond – mondta Emily. – El tudom képzelni,

hogy érezhet Kate. Nem kell magyarázkodnia.
Alasdair Emilyre villantott egy meglepően kedves

mosolyt. Nem sűrűn mosolygott, így annál nagyobb hatása
volt.

Egy darabig senki sem szólalt meg. Emily egyszer csak
valami mozgásra lett figyelmes a szeme sarkából – az
öbölparton volt, szóval meglehetősen távol.

– Azt hiszem, láttam egy vidrát!
– Elő a távcsővel! – mondta Alasdair.
Kate előkapta egy táskából, majd kivette a tokjából.

Látszott, hogy nem először csinálja. Odaadta a messzelátót
Emilynek, akinek nagy nehezen sikerült beállítani az
élességet.

– Nézze meg inkább maga! – Átadta a távcsövet Alas-
dairnak.

A férfi elengedte az evezőket, és belenézett.
– Szerintem egy vízirigót láthatott. Amikor úszik,

nagyon hasonlít a vidrához.
– Később talán igazi vidrát is látsz majd – mondta Kate

kedvesen. – Csak figyelni kell.
Amikor elérték a szigetet, Kate bement Emilyvel az



erdőbe, hogy tűzifát gyűjtsenek. Az apja szigorú
szabályokat állított fel, magyarázta: a tűzifának való nem
lehet sem túl zöld, sem túl nagy, és pláne nem lehet
nedves.

– Pedig itt aztán biztosan minden nedves lesz –
ellenkezett Emily; úgy érezte, képtelenség megfelelni
ilyen elvárásoknak, és félt, hogy csalódást fog okozni
vendéglátóinak.

– Az a legjobb, ha azokat az elszáradt ágakat gyűjtöd
össze, amelyikek még a fákon vannak. És a legjobb fafajta
a kőris.

Emily követte a kislányt, és rájött, hogy ha egyszer rááll
az ember szeme, már könnyedén kiszúrja az elszáradt
ágakat.

– Ez jó móka! – kiáltotta, miközben rákapaszkodott egy
száraz ágra, és addig lógott rajta, amíg az le nem törött.

– Lehet, hogy apu ezt túl nagynak fogja találni –
méricskélte Kate. – De ne törődj vele.

– Szükségünk lesz néhány nagyobb ágra is, ha kolbászt
akarunk sütni – mondta Emily.

– Aha, biztos. – Nem tűnt úgy, mintha meggyőzte volna
a kislányt.

Alasdair már jókora halom fát összegyűjtött, és éppen a
tűzcsiholással foglalatoskodott. Láthatólag nagy
tapasztalata volt már benne. Rámosolygott Emilyre,
amikor az rátette a halomra a maga faadagját. Kate még
mindig tökéletesen száraz ágakra vadászott.

– Remélem, mind használható – mondta Emily. – Kate



nagyon szigorú utasításokat adott, hogy mit szabad
összegyűjteni, és mit nem.

– Jónak tűnnek.
A férfi most nyugodtabbnak látszott – mintha a szabad

levegő és a tűzgyújtás megnyugtatná, máris nem tűnt
annyira komornak.

– Foglaljon helyet! – intett a körben heverő
szikladarabokra. – Azért itt gyújtjuk meg a tüzet, mert itt
alapból akad ülőhely. Kempingszéket pakolni a csónakba
már kissé túlzás lenne.

– Bár ha az ember kempingezni jön, talán megérné a
fáradságot. Ha valamivel tovább itt maradna valaki.

– Maga szeret kempingezni?
– Igen is meg nem is. A nagy kempingeknek már a

gondolata is elborzaszt, de amíg biztonságban érzem
magam, szívesen alszom sátorban, ébredek a harmatos fű
illatára, a víz fölött gomolygó köd látványára meg ilyesmi.

– És ha leszakad az ég éjszaka, és esélye sincs elhagyni
a sátort gumicsizma nélkül?

Emily bólintott.
– Ez már egy fokkal nagyobb kihívásnak hangzik, de

amíg számíthatok egy laktató reggelire, állok elébe.
Alasdair nem válaszolt egyből.
– Kár, hogy csak a szezon végéig marad. Eljöhetnénk az

őszi szünetben is.
Emily nem tudta, mit mondjon erre. Valahogy rossz

érzéssel töltötte el a gondolat, hogy hamarosan itt kell
hagynia mindent, és vissza kell térnie az igazi életébe.



Hirtelen sokkal több kedvet érzett magában ahhoz, hogy
kempingezni menjen ezzel a férfival és a kislányával.
Megrázta a fejét, hogy visszatérjen a valóságba.

– Azt hittem, még túl fiatalnak tartja Kate-et egy
ilyesfajta kempingezéshez.

– Egy kicsit fiatal még hozzá, ha én vagyok az egyetlen
felnőtt a közelben, de ha valaki más is van itt, szerintem
nem lenne gond. De ez csak egy kósza ötlet volt.

Mielőtt Emilynek eszébe juthatott volna valami kedves
és semleges válasz, befutott Kate.

– Elvihetem egy körre Rupertet a szigeten, apu?
– Megvan a sípod?
A kislány lelkesen bólogatott, és belefújt a nyakában

lógó sípba.
– Akkor nyomás!



Hetedik fejezet

A tűz szépen lobogott, Alasdair pedig felszúrta a
kolbászokat a vékony botokra, amelyekről előbb
lehántotta a kérget. Úgy rendezte el a köveket, hogy rájuk
lehessen támasztani a nyársakat, így most sisteregve
csepegett a zsír.

– Az ebéd hamarosan elkészül – jelentette be Alasdair.
Emily lerúgta Rebecca gumicsizmáját, és felhalmozott

magának néhány táskát meg párnát, majd leheveredett a
kényelmesre sikeredett fekhelyre; gyönyörködött a
látványban, és ahogy megszállta a nyugalom, a szeme is
le-lecsukódott. Rupert Emily meztelen bokájára hajtotta a
fejét. Ez nagyon jólesett a lánynak.

Kate egy kisebb kőhalmot építgetett a tűz mellett –
gondosan kiválasztott minden egyes kavicsot, hogy le ne
omoljon a kis építmény. Amikor elégedett volt a
végeredménnyel, a tetejére ültette a mackóját, aki most is
a Fair Isle pulóvert viselte.

– Nem lesz melege Tednek a pulóverben ilyen közel a
tűzhöz? – kérdezte álmosan Emily.

– Nem. Egy kicsit megfázott, és nem akarom, hogy
nagyon beteg legyen.



Emily Alasdairre nézett, aki felvonta a szemöldökét.
– Esküszöm, nem tőlem kapta el! – mondta.
Emily felnevetett.
– Hát, időnként azért nézd meg a homlokát, és ha

melegnek érzed, vidd egy kicsit távolabb a tűztől.
Rupert feltápászkodott, odakocogott a vízhez, és

hosszan ivott belőle.
– Nem szomjas, Emily? Hoztunk néhány sört, és van

bodzavirág is. Később főzhetünk belőle teát, de akár most
is odatehetem forrni a vizet.

– Belefér egy rövid szunyókálás? Csak tíz percet kérek.
Szeretek néha hunyni egyet. Nekünk, bábáknak minden
adandó alkalmat ki kell használnunk egy kis alvásra.

– Akkor jobban teszi, ha ken magára egy kicsit ebből. –
Alasdair az egyik hátizsákból elővett egy tubust, és
átnyújtotta Emilynek. – Sosem tudom megállapítani, hogy
tényleg a szaga tartja távol a rovarokat, vagy egyszerűen
belefulladnak a krémbe. Ne spóroljon vele!

– Jamesnek is ilyen van, és mind ezt használjuk –
mondta Emily, miközben bekente magát. – Jó cucc.

Alasdair bólintott.
– Akkor pihenjen csak nyugodtan. Majd szólok, ha kész

a tea. Kate majd megvajazza a zsemléket, amelyekbe a
kolbászok kerülnek.

Miközben kényelmesen elhelyezkedett, és behunyta a
szemét, Emily eltűnődött, vajon miért képes gátlások
nélkül elaludni egy szinte idegen férfi társaságában,
akivel valószínűleg nem sokban hasonlítanak egymásra.



Bár mindketten szerettek a szabad levegőn időzni,
piknikezni, csónakázni, a természetet járni, ez még kevés
egy rendes barátsághoz.

Emily néhány perc múlva arra ébredt, hogy Kate a
füléhez hajol, és súg valamit.

– Nézz oda! – sürgette a kislány. – Vidrák! Ott, a
túlparton!

Emily próbált arra nézni, ahova Kate mutatott.
– Semmit sem látok!
– Tessék – nyújtotta felé Alasdair a távcsövet. – Látja azt

a fenyőfát? Az alatt keresse őket.
Emilynek beletelt néhány másodpercbe, mire sikerült

megtalálnia őket, de végül csak észrevette a vidrákat. Úgy
tűnt, egy kis családnyi állatka futkos a part mentén.

– Szeretnél belenézni a távcsőbe, Kate? – Emily
továbbra is a kis teremtményekre tapasztotta a szemét a
víz túlpartján.

– Nem kell, köszi – felelte a kislány. – Már sokszor
láttam vidrákat, és fiatal vagyok. Jó a szemem.

– Alasdair?
– Nem, köszönöm. Én bármikor láthatom őket.

Magának talán ez az egyetlen lehetősége.
Néhány másodperc múlva a kis család becsobbant a

vízbe, és eltűnt.
Emily leengedte a távcsövet, és nagyot sóhajtott.
– Ez csodás volt! Sosem hittem volna, hogy valaha is

látni fogok vidrákat a szabadban. Köszönöm!
– Azért nem mi hoztuk őket ide direkt magának –



mondta csodálkozva Alasdair.
– De maga hozott el erre a helyre, és tényleg láttam is

őket. Nagyon hálás vagyok!
– Elég legyen a hálálkodásból, inkább harapjon egyet!
Alasdair átnyújtott Emilynek egy zsömlét, benne egy

kolbásszal. Ahogy Emily elvette, egy pici olvadt vaj a
nadrágjára csöppent. Gyorsan beleharapott a zsömlébe.

– Ez mennyei!
– Jaj, elnézést, nem kér ketchupot? Van valahol pár

tasak. – Alasdair kotorászni kezdett a hátizsákban.
– Nem kérek, köszönöm.
– Én kérek! – lépett közelebb Kate. – Kenhetek belőle

én?
Alasdair beleegyezett, Emily pedig figyelte, ahogy a

kislány igyekszik megbirkózni a ketchuppal.
– Szerintem amikor apukád azt mondta, „igen”, arra

gondolt, hogy a kolbászra kend, ne magadra.
Kate-nek beletelt néhány pillanatba, hogy felfogja,

Emily viccel, pedig már alaposan összekente magát.
Felnevetett.

– Olyan vicces vagy!
Emily vállat vont.
– És most mihez lenne kedve? – kérdezte Alasdair. – Van

még kolbász, mint láthatja, bár szerintem Rupert legalább
egyet elpusztítana közülük. Van többféle desszert is:
shortbread, gyümölcskenyér és…

– Tablet! – kiáltott Kate. – Van tablet is!
– Ühüm… Kate… elmagyaráznád, hogy mi az? Nem



hiszem, hogy ismernénk Angliában – kérte Emily.
– Az… hát… tablet – habogott Kate.
– Cukor és vaj keveréke, ami minden bizonnyal halálos.

Talán még sűrített tejet is tartalmaz – mondta Alasdair. –
A shortbreadhez meg a gyümölcskenyérhez hasonlóan ezt
is egy betegemtől kaptam – aki azt hiszi, hogy egyedülálló
férfiként biztosan nem tudok főzni, tehát nélküle
valószínűleg éhen halnék.

– Ó, de bosszantó! Nem érzi ezt leereszkedőnek?
– Nem, inkább úgy érzem magam tőle, mintha még élne

a nagyanyám.
Ez igazán kedves megjegyzés volt.
– Szóval: a shortbreadet ismerem, a gyümölcskenyér

várhat, de még mindig nem egészen értem, mi az a tablet.
– Olyasmi, mint a fudge nagyon tömör változata –

magyarázta Alasdair. – Finom, de annyira édes, hogy nem
lehet egyszerre túl sokat enni belőle. Hacsak nem Kate az
illető, ő viszont csak annyit ehet belőle, amennyit én adok
neki.

– Hiperaktívvá válhatnék tőle – magyarázta Kate.
– Ijesztő gondolat.
Kate bólintott.
– És akkor nem lennék hajlandó időben lefeküdni.
– Jól van, jöhet a tablet! – mondta Emily. – Szeretek

veszélyesen élni! De mindig időben lefekszem.
A tablet valóban olyan finom és édes volt, amilyennek

Alasdair lefestette.
– Hűha, ez nagyon jó!



– Egy kis gyümölcskenyeret? – ajánlotta Alasdair. Emily
felé nyújtotta a gyümölccsel gazdagon megtömött
süteményt.

Emily már így is jóllakott.
– Meddig maradunk? Később nagyon szívesen

megkóstolnám a gyümölcskenyeret egy bögre teával.
– Semmi akadálya. Most nem kér teát? Vagy valami

mást?
Emily elmosolyodott.
– Nem szokásom nemet mondani a teára – mondta. –

Legalábbis az első hét bögréig.
– Hét bögre! – kerekedett el Kate szeme.
– Már mondtam neked, hogy bábaként dolgozom –

magyarázta Emily. – A kisbabáknak néha nagyon sokáig
tart, hogy megérkezzenek, és ilyenkor az emberek teát
főznek nekem. Ezt lehet ilyenkor csinálni. Meg vizet
forralni. Bár az utóbbi időben kevesebbet iszom.

– Akkor mit szokott csinálni, amíg vár? – kérdezte
Alasdair.

– Kötök – válaszolta Emily, noha tudta, hogy most talán
veszélyes terepre merészkedik, tekintve, hogyan szoktak
bizonyos emberek reagálni, amikor értesülnek erről a
szokásáról. – Ez több szempontból is előnyös foglalatosság.
Egyrészt sálak vagy babatakarók kerülnek ki a kezem
alól, másrészt ez megnyugtatóan hat a kismamákra: amíg
kötök, addig biztosan minden rendben van.
Harmadrészt… – Emily elhallgatott.

– Igen? Csupa fül vagyok – mondta Alasdair.



Emily habozott. Ha elmondja, a férfi amolyan naiv,
radikális bábának fogja tartani – és tulajdonképpen az is,
de nem akart elrontani egy majdnem tökéletes napot
azzal, hogy alapot ad a vitára.

– Megígéri, hogy nem fog kinevetni?
– Persze.
– De nevethetünk, ha vicces? – kérdezte Kate.
– Nem vicces – mondta Emily, bár maga is mosolygott,

mivel nagyon szórakoztató volt a kislány társasága. Vett
egy mély lélegzetet. – Amikor kötök, a kezemre nézek,
nem pedig a kismamára, és ilyenkor jobban hallok. Én is
„csupa fül” leszek, hogy úgy mondjam. Ha akár csak a
legkisebb változás is beáll a kismama által kiadott
hangokban, én meghallom, és tudom, hogy ideje újra
megnéznem.

Pillanatnyi szünet állt be a beszélgetésben.
– Kate, megtöltenéd a csajkát a patakból? Tudod, hogy

kell csinálni?
– Apu! Már hároméves korom óta én szoktam csinálni.
– Kaphatnék esetleg egy leheletvékony szeletet a

gyümölcskenyérből? – kérdezte Emily, megkímélve
Alasdairt attól, hogy válaszolnia kelljen a kislányának.

Kivételesen tiszta volt az idő, és bár a hőmérséklet nem
kúszott túl magasra, a nap igen, és Emily a földön fekve
azon merengett, milyen szerencsés. Csodás munkája volt a
világ egyik leggyönyörűbb vidékén, most pedig éppen egy
nagyon helyes kislánnyal és az apjával piknikezett, aki



mogorvasága ellenére nagyon rendes ember volt.
Emily gondolatban fennakadt a „rendes” jelzőn. Be

kellett látnia, hogy ez nem jellemzi elég pontosan a férfit.
Tényleg kedves volt, ez abból is kitűnt, ahogy Maisie-vel
bánt, ráadásul csodálatos apa is – ezt Emily a nap minden
percében tapasztalta. Önmagából azonban nagyon
keveset mutatott meg. Még pihengetek egy kicsit a napon,
döntötte el magában Emily, azután megpróbálom
kideríteni, milyen könyveket és filmeket szeret. Talán a
zenei ízlésére is rákérdezek…

– Megint elaludtál! – méltatlankodott Kate. – Már forr a
víz a csajkában. Itt az idő a teához és a
gyümölcskenyérhez.

– Jaj, ne haragudj, drágaságom. Ígérem, tea után
valami érdekesebb dolgot fogok csinálni, mint az alvás. Ha
lesz még rá idő.

Emily Alasdairre pillantott, aki egy könyvet olvasott,
miközben a tüzet táplálta, és a csajkára felügyelt.

– Öt körül vissza kellene indulnunk. Még csak három
óra van, szóval bőven van időnk, mielőtt csomagolnunk
kell.

Emily elfogadott egy bögre teát. Alasdair maga főzte:
megbizonyosodott róla, hogy már forr a víz, mielőtt
beletette a leveleket, és ismét felforralta, háromszor is
(erre azért van szükség, hogy a tealevelek elsüllyedjenek,
magyarázta Kate), végül pedig kiöntötte a bögrébe, és
töltött hozzá tejet is.

– Jól van, akkor lássuk a gyümölcskenyeret! Ha nem



ízlik, nem kell megennie, de a már említett betegem tudta,
hogy elhozom piknikezni, és direkt erre az alkalomra
sütötte. Elvárja, hogy beszámoljak róla, sikere volt-e.

– Nem hiszem, hogy valaha is láttam volna ennyi
gyümölccsel megrakott sütit – jegyezte meg Emily,
miközben elfogadott egy szeletet.

– Egyszerre nem lehet túl sokat enni belőle, és emiatt
ideális a piknikhez vagy kiránduláshoz. Ha az embernek
van egy darab gyümölcskenyér a zsebében, és időnként
talál magának egy patakot, amiből ihat, több nem is kell.

– Nem veszélyes egyenesen a patakból inni a vizet? –
kérdezte Emily.

– Hát, nem árt körülnézni, hogy nem lát-e az ember egy
elhullott birkát vagy őzet a közelben – válaszolta Alasdair.
– De James és én az életünk során számtalanszor ittunk
már patakok vizéből, és soha semmi bajunk nem lett tőle.

– Maga és James nem pont ugyanúgy beszélnek, igaz?
Úgy értem, más a kiejtésük. – Emily már beszélgetett erről
Rebeccával, de Alasdairtől is szerette volna hallani a
magyarázatot.

– Mindketten tökéletesen beszéljük a brit angolt, de a
helyi akcentussal is ugyanúgy meg tudunk szólalni.
Viszont amikor James egyetemre ment, inkább
tartózkodott a tájszólástól. Egyetem után egy darabig
Londonban dolgozott, és ekkor teljesen elhagyta.

– Nagy kár – sajnálkozott Emily. – Nekem tetszik.
Alasdair egy fontos pillanatig habozott.
– Ennek örülök.



Innen már nem volt visszaút; Emily most már nem
mondhatta, hogy csak Alasdair akcentusára gondolt.

– Úgy értem – hebegett Emily –, szerintem jó dolog, ha
az ember kiejtéséből rá lehet ismerni, honnan jött.

– Maga honnan jött, Emily? A kiejtése alapján
képtelenség megmondani.

– Pontosan erről beszélek. Én egy London környéki
megyéből származom, és a kiejtésem is olyan, mint az otta-
niaké – magyarázta szinte bocsánatkérőn. – De néhány
évig Cotswoldsban éltem és dolgoztam, és újabban mindig
azt szoktam mondani, hogy onnan jöttem. A szívem ott
van. Végül is ott az ember otthona, ahol a szíve van.

– És a szíve otthonra talált délnyugaton?
Emily felvonta a szemöldökét.
– Ezzel most azt akarja ilyen körmönfontan

megkérdezni, hogy egyedülálló vagyok-e?
Alasdair szeme kissé elkerekedett.
– Hogy őszinte legyek, nem is tudom. De ha már itt

tartunk: egyedülálló?
– Az vagyok, és az is szeretnék maradni, legalábbis

egyelőre.
– Hogyhogy?
Emily Kate felé pillantott, aki egy kicsivel arrébb éppen

a tökéletes kavicsot kereste, amit majd hazavihet
magával. Mivel a kislány nem hallhatta őket, Emily
megkérdezte:

– Maga miért egyedülálló még mindig, amikor a
felesége már évekkel ezelőtt meghalt?



A férfi habozott a válasszal.
– Ezt nehéz pontosan megmondani.
– Majd én megmondom! – emelte fel a hangját Emily.

Remélte, hogy nem hangzik túl diadalmasnak. – Azért
egyedülálló, mert sokkal könnyebb és kevésbé stresszes
egyedül élni, mert így az ember a saját ízlése szerint
alakíthatja az életét, olyan kávét ihat, amilyet akar, ha
ahhoz van kedve, szerteszéjjel hagyhatja a ruháit a
fürdőszobában, és senki sem fogja érte megszólni, senki
nem tesz miatta megjegyzést, és senki nem kritizálja.

– Ez úgy hangzik, mintha egy rossz kapcsolatban élt
volna.

Emily bólintott.
– Így van. Maga nem?
Emily későn kapott észbe, hogy ez nagyon merész

következtetés volt a részéről, és ezúttal kínosan hosszú
csend következett, ami alatt Emily hiába gondolkodott,
semmi nem jutott az eszébe, amivel megtörhetné a
némaságot anélkül, hogy hülyét csinálna magából.

– De igen – szólalt meg végül Alasdair. – Rossz
kapcsolatban éltem. És tökéletesen értem, mire gondol.

– Mindenki élt már rossz kapcsolatban, nem igaz?
Hacsak nem tízéves az ember – vagy olyan, mint Rebecca
és James. Ők nagyon fiatalon házasodtak össze, és
láthatóan jól megvannak.

– Ők a ritka kivétel, gondolom – mondta Alasdair. – Egy
kapcsolat ritkán működik olyan jól, mint az övék. Ez talán
azért lehet, mert együtt dolgoznak, ugyanaz a



munkahelyük. Csapatot alkotnak: nemcsak
házastársakként, hanem munkatársakként is.

– Hm… – Emily akaratlanul is visszagondolt a rossz
kapcsolatára, amelyet említett. A húszas évei elején
együtt volt egy férfival, aki törődött vele, de folyton
irányítani akarta; féltékeny volt az életére és a barátaira,
de egyikhez sem akart kötődni. Emily összetörte a szívét,
amikor szakított vele, és ezt nagyon sajnálta. Akkoriban
sokat gondolkodott rajta (és később is el-eltűnődött), hogy
vajon annak jobb-e, akit otthagynak, vagy annak, aki
otthagyja a másikat, a szabadság ára ugyanis az, hogy
valaki másnak fájdalmat és szomorúságot okoz az ember.

Emily éppen megkérdezte volna Alasdairt Kate
anyjáról, amikor megjelent a kislány, és (Emily érzése
szerint) kihívó pillantást vetett rá.

– Jössz gátat építeni velem? A gátépítésben vizes lesz a
lábad, és szörnyen hideg a víz.

– Visszaveszem a csizmámat, és akkor nem fog zavarni,
ha fázik a lábam – felelte Emily. – És imádtam gátat
építeni, amikor kicsi voltam. Jó ideje nem próbálkoztam
vele, de biztos vagyok benne, hogy ez olyan, mint a
biciklizés.

– Miért lenne a gátépítés olyan, mint a biciklizés? –
kérdezte kíváncsian Kate, miközben elindultak a patak
felé. Bár most, hogy sikerült szert tennie egy segédre a
gátépítéshez, már nem zavarta, ha furcsa dolgokat hall a
felnőttektől.

– Ez egy szófordulat – magyarázta Emily. – Azt szokták



mondani, hogy a biciklizést nem lehet elfelejteni, szóval
minden olyan dolog, amit az ember akkor is gond nélkül
meg tud csinálni, ha már réges-rég nem próbálkozott vele,
ilyen… mint a biciklizés. – Elhallgatott. – Ezt most
valószínűleg nem túl jól magyaráztam el.

– Tényleg nem – hagyta helyben Kate. – De szerintem
megértettem.

– Évek óta nem éreztem magam ilyen jól! – lelkendezett
Emily valamivel később csuromvizesen és reszketve.

Kate-tel egy pazar miniatűr tavacskát csináltak,
amelyet hozzá illő apró kavicsokkal és ritka szép homokos
partszakasszal kerítettek körül. Egy vékonyka csermely
folyt mind befelé a tavacskába, mind kifelé belőle, és
nagyon büszkék voltak mind az alkotásukra, mind saját
magukra. Vörösfenyőgallyakat törtek le egy nagyobb
ágról, és igazi kis erdőcskét varázsoltak belőlük, majd
lapos kavicsokból kanyargós utacskát raktak ki hozzá.
Addig-addig egészítették ki újabb és újabb részletekkel a
művüket és babráltak a már meglévőkkel, amíg végül
késznek nem ítélték.

Tedet, aki kissé túlméretezett volt a miniatűr tóhoz, a
tavacska partjára ültették egy tűzrakás mellé, amelyet
Kate rögvest meg akart gyújtani, amint sikerül
kiharcolnia, hogy megkapja a gyufát az apjától.

Alasdair, aki a gátépítés ideje alatt olvasással és
madárlessel szórakoztatta magát, most odament
hozzájuk, kezében újságpapírral és a gyufával.



– Nahát, ez elképesztő! – mondta elismerően, tisztelettel
adózva az apró csoda alkotóinak mérnöki teljesítménye
előtt. – Minden van itt, még egy sétaút is.

– Emily nagyon ügyes – mondta Kate szerényen. –
A tópartot teljesen egyedül csinálta. Azt mondta, az a
vidráknak kell, hogy kedvükre futkározhassanak rajta.

– Miniatűr vidrák – mondta Alasdair.
– Varázsvidrák – javította ki Emily.
– Szárnyakkal? – kérdezte Alasdair.
– Juj! Akkor rovarok lennének. Nincsenek szárnyaik –

szögezte le Emily.
– De nézzenek oda! Mindketten csuromvizesek

vagytok! Kate, neked van váltóruhád, de mi lesz Emilyvel?
Nem mondom, hogy megfáztok, ha a nap hátralevő
részében vizes farmerben csücsültök, de nagyon
kényelmetlen lesz. Nincs valami más, amit felvehetne?

Emily végiggondolta, mit pakolt be a hátizsákjába.
– A pizsamanadrágom? Az végül is megteszi. Majd

bebújok egy szikla mögé, amíg átveszem.
– Addig én felélesztem a tüzet, hátha egy kicsit meg

tudjuk szárogatni a farmerjét.
– Miután meggyújtottuk Ted tűzrakását – mondta Kate.
– Jaj, azzal várjatok meg engem is! – kérte Emily. – Vagy

talán csináljuk most rögtön. Egy kicsit még kibírok vizes
cuccokban.

Emily elővette a fényképezőgépét, és belenézett a
keresőbe.

– Kelleni fog neki egy csajka – mondta. – Különben csak



azért ül a tűz mellett, hogy a lábujjait melegítse. Á, tudom
már: hoztunk KitKatet! A csokipapír ideális lesz.

Szerencsére az alufóliát nem nagyon gyűrték össze, így
Emily ki tudta egyengetni, és tökéletes kis csajkát
hajtogatott belőle. Fűszálakból még fület is készített neki.

– Jól van, ez el fog égni, ha meggyújtjuk a tüzet, de ha
gyorsak vagyunk, előtte még lőhetünk néhány képet. Van
fényképezőgéped, Kate?

– Nincs – felelt helyette Alasdair.
– Nem gond, használhatod az enyémet. Akkor én a

telefonommal fényképezek – rendelkezett Emily. – Majd
beállítom neked a fényképezőgépet, Kate. Aztán, ha
készen állunk, Alasdair meggyújtja a tüzet, mi pedig
kattintgatunk.

Kate majd kiugrott a bőréből, olyan izgatott volt, és jó
pár fényképet készített a tűz mellett ülő játék mackóról,
miközben a csajka szép lassan a lángok martalékává vált.

Azután végignézték a képeket.
– Kétségkívül Alasdair a győztes – mondta Emily. – Neki

sikerült az utolsó pillanatot elkapnia, amikor a csajka
még felismerhető volt. Most viszont le kell vennem ezeket
a vizes cuccokat.

Emily beszerzett néhány jó minőségű, visszafogott
stílusú pizsamát, mielőtt Skóciába utazott, mivel tudta,
hogy osztoznia kell majd a hálószobán és a fürdőszobán
másokkal. És bár kissé szokatlan viselet volt a
pizsamanadrág nem túl közeli ismerősök társaságában,
Emily nemigen zavartatta magát. Azonban még mindig



vacogott egy kicsit, mivel a pulóvere is vizes lett.
– Tessék! – dobott felé egy melegítőfelsőt Alasdair. –

Vegye fel! Tartalék pulcsi. Becca megtanított rá, hogy
mindig vigyek magammal tartalék ruhát. Akad még zokni
is, ha szeretné. – Beletúrt a hátizsákba, azután Emily felé
hajított egy pár zoknit.

Emily hálás volt a ruhákért. Elvonult egy szikla mögé,
hogy átöltözzön.

– A gyapjú az egyetlen olyan anyag, ami akkor is
melegen tartja az embert, ha megázott – mondta, amikor
visszatért, és letelepedett a tűz mellé. – A farmerről már
nem mondható el ugyanez.

– Valóban nem – helyeselt Alasdair.
– Nem hiszem, hogy sikerülne megszárítani a ruháimat

indulásig – folytatta Emily, és kirázta a farmerjét –,
akármekkora tüzet csináljunk is. Kénytelen leszek
pizsamában végigcsinálni a nap hátralevő részét. – Emily
inkább nem említette, hogy a bugyija is átázott.
Alasdairnek erről nem kellett tudnia.

– Hát, mindenesetre igyekszünk megszárítani őket, még
ha tovább tart is.

Alasdair kifeszített egy ruhaszárítónak kinevezett
hosszú kötelet, ami szintén a hátizsákjában volt, és
hamarosan már azon lógtak Kate és Emily gőzölgő ruhái.

– Azt mondják, a tűz és a víz nem keveredik – mélázott
Emily, miközben a lángok mellett melegedett. – Szerintem
viszont nagyon is jól megvannak egymással. Remekül
éreztem magam, hála nekik – és persze nektek. – Halkan



biztatta Rupertet, hogy menjen oda hozzá melegedni.
– Szerintem az olajra meg a vízre mondják, hogy nem

keveredik össze – jegyezte meg Alasdair.
– Meg a szezonra és a fazonra – tódította Emily.
– Az szerintem más – mondta Alasdair.
– A felnőttek néha egy csomó sületlenséget hordanak

össze – állapította meg Kate, Tedhez és Ruperthez címezve
a szavait. – Utóbbi lelkes farkcsóválással fejezte ki
egyetértését.

– Teljesen igazad van, kicsikém – ismerte el Emily. –
Most pedig kérek szépen egy szelet tabletet, mert már csak
az hiányzik a boldogságomhoz.

Először az apróbb dolgokat csomagolták el, amelyek
mintha valamiképpen megsokszorozódtak volna, és
berakták a csónakba, aztán Alasdair visszaevezett velük a
partra, és felsétáltak a kocsihoz. A holmik bepakolása is
több időt vett igénybe a tervezettnél, különösen, mivel
most a legtöbb vizes volt. Úgy fél órája autóztak, amikor
Alasdair megszólalt:

– Válaszúthoz érkeztünk. Most vagy visszaviszem a
gőzöshöz, vagy eljön a hozzánk, és nálunk alszik.

Kate már félálomban volt a hátsó ülésen. Nem vette
volna észre, ha a kocsi rossz irányba megy tovább. Emily
eltűnődött, vajon túlságosan intim lenne-e a helyzet, ha
Kate-tel és Alasdairrel egy fedél alatt töltené az éjszakát.

– Megígértem Kate-nek, hogy maguknál éjszakázom, és
mivel nagyjából egy koporsóéval vetekszik a hálóhelyem



nagysága, amióta megérkeztem, túlságosan csábító az
ajánlat, hogy végre elnyúlhassak egy rendes ágyon,
hogysem visszautasítsam.

– Nem terhelte meg nagyon, hogy egy egész napot
velem és Kate-tel kellett töltenie? Elvisel minket még
további néhány órára?

– Azt hiszem, igen.
Alasdair elmosolyodott, és ismét a gázra lépett.
– Örülök. Valahogy biztosan kimagyaráztam volna

Kate-nek, de nagyon csalódott lett volna.
– Imádni való kislány. Nagyon élveztem a vele töltött

időt.
– De ugyanezt már nem mondhatná el az apjával töltött

időről, igaz?
Emily elnevette magát.
– Nem. Ő nem annyira szórakoztató.

Emily vizes ruháit betették a szárítógépbe, kapott egy
újabb pár vastag zoknit és papucsot, és Alasdair pulcsiját
sem vette le. Ahogy a konyha felé haladva megakadt a
pillantása a tükörképén, arra gondolt, még szerencse,
hogy nem akar tetszeni a férfinak. Úgy festett, mint egy
madárijesztő, a haja összevissza állt, és bántóan
előnytelen ruhákat viselt.

– Segíthetek valamiben? Kate tévét néz, és úgy tűnik, jól
elvan.

– Hát, segítségre nincs szükségem, viszont örülnék a
társaságnak. Megkínálhatom egy pohár borral?



– Ó, hogyne, köszönöm! Biztos ne hámozzak krumplit?
Abban profi vagyok. Az utóbbi időben rengeteget
gyakoroltam.

– Éppen ezért nem bíznám magára. Most inkább
pihenjen. Üljön le szépen, és kortyolgassa a bort. Fölteszek
valami zenét.

Emily azt gyanította, Alasdair azért szeretne zenét,
hogy ne kelljen beszélgetniük, de ez egyáltalán nem
zavarta. A zene kellemes volt, vissza-visszatérő
dallamokkal, némi kelta beütéssel, ami kifejezetten
tetszett a lánynak.

– Ez nagyon jó – mondta. – Ki játszik?
– Egy helyi banda. Néha én is velük zenélek.
– Játszik valamilyen hangszeren? Énekel is?
– Igen, egy kicsit ezt is, azt is. Szeretek zenélni. Ha a

szükség úgy hozza, fuvolázom.
– Nahát, igazán? Erre… nem is tudom… nem

számítottam.
– A morcos skót körzeti orvostól?
Ezen lehetetlen volt nem nevetni; annyira közel állt ez

ahhoz, amit a férfiról gondolt.
– Hát, igen.
– Mi, kelták olyanok vagyunk, mint egy jéghegy: sokkal

több rejtőzik a felszín alatt, mint amennyi első pillantásra
látszik.

Alasdair végül elkészült a vacsorával, és Kate is
kénytelen volt elszakadni az Így neveld a sárkányodat
című filmtől.



– Fácánragu – csont nélkül, Kate – krumplipürével és
káposztával – mondta a férfi, és kivett két forró tányért a
sütőből, egy hideget pedig Kate számára.

– Ez nagyon finom! – dicsérte Emily, miután belekóstolt.
Alasdair töltött neki még egy kis bort. – Maga készítette?
Esetleg egy betege?

– Én csináltam, de egy betegemtől kaptam a fácánt. Egy
ideje már a mélyhűtőben volt, mivel most nincs
fácánszezon, de szerintem ez nem ártott a húsnak.

– Fantasztikus. Különösen ezzel a krumplipürével.
– Apu nagyon sok vajat tesz a krumplipürébe –

magyarázta Kate. – Mi így szeretjük.
– Akárcsak én!
Később, miután Kate megfürdött és lefeküdt, Alasdair

visszatért a nappaliba, ahol Emily éppen a DVD-
gyűjteményét nézegette.

– Nem akarok udvariatlan lenni, de nem nézünk meg
egy filmet? Azóta szeretném újra megnézni a Porunk
hősét, amióta itt vagyok. – Emily nem érezte úgy, mintha
randevún lenne.

– Jó ötlet! Begyújtok a kandallóba. Kezd hűvösödni.
– Valószínűleg azért, mert ilyen tiszta az éjszaka –

mondta Emily.
– Tessék, takarózzon be, amíg begyullad a tűz! Van még

egy korty bor az üvegben. Kinyissak egy másikat? Esetleg
inna egy kis whiskyt?

– A korty bort elfogadom, de ne nyisson ki új üveget!
A film közepe felé Emily megszólalt.



– Igazán remek nap volt. Köszönöm.
– Nagyon szívesen – vonta közelebb magához Alasdair.
Emily behunyta a szemét. A férfi közelsége valahogy

természetes volt – és nagyon-nagyon kellemes érzés.



Nyolcadik fejezet

Emily viszonylag későn aludt el. A tóparti ejtőzés a
napsütésben nagyon jót tett neki. Kate ébreszette föl
azzal, hogy beviharzott a szobájába.

– Itt vannak! Itt vannak! A Vidám Táncosok! Gyere
gyorsan!

Emily sietve követte a kislányt, és hirtelen nem tudta,
mi az a sürgős ok, ami miatt talán a házat is ki kell
üríteni.

Kate a télikertbe vezette, ahol egy hatalmas
panorámaablakon keresztül rálátás nyílt az öbölre, a
háttérben a Jura keblével. Alasdair is ott volt. Emily
megnyugodott – szó sem volt vészhelyzetről, valami más
oka volt a váratlan ébresztőnek.

– Helló! – köszönt a férfi lágy hangon. – Jöjjön, nézze
meg. Az északi fény – az évnek ebben a szakában
rendkívül ritka.

– Van még idő, hogy visszamenjek egy pulóverért?
– Valószínűleg nincs. Tessék, vegye fel ezt!
Alasdair átnyújtott neki egy pulóvert, ami olyan puha

volt, mintha szőrméből készült volna. Enyhén filcszerű
tapintása volt, mint a sokat mosott kasmírnak. Emily



belebújt; éppen olyan illata volt, mint Alasdairnek. Vagy
egy drága kölni, vagy pedig öblítő illata lehetett –
akárhogy is, határozottan tetszett a lánynak.

– Úgy tűnik, kifogyhatatlan készlete van pulóverekből –
jegyezte meg.

– Mindenkitől pulóvert kapok ajándékba. Figyeljen
csak!

Egymás mellett álltak a télikertben, és elbűvölve
bámulták a jelenséget. Emily állt középen, egyik oldalán a
tátott szájú Kate, a másikon pedig Alasdair, aki a
fényképezőgép segítségével igyekezett megörökíteni
valamit az élményből.

Nem olyan élénk színben pompázott az ég, mint ahogy
azt Emily a képeken látta, hanem sokkal halványabban,
amolyan mozgó vízfestményként – leginkább a kék
dominált, egy kevéske zölddel és némi rózsaszín
árnyalattal –, mintha színes fényujjak játszanának
valamilyen láthatatlan hangszeren, amely az égig, sőt
azon is túl ér.

– Miért hívja Kate Vidám Táncosoknak a jelenséget? –
törte meg a csendet Emily, amikor úgy érezte, már nem
számít szentségtörésnek a hangos beszéd.

– Mert a Shetland- és az Orkney-szigeteken így nevezik
– magyarázta Alasdair. – A szüleim annyira szerették ezt a
kifejezést, hogy továbbadták nekünk.

– Látta már korábban is?
– Egyszer, még kisfiúként. Jamest és engem a szüleink

ébresztettek fel. Ahogy én most felébresztettem Kate-et.



– Engem is felébresztett volna?
A férfi halkan felnevetett.
– Igen, de Kate-tel szemben esélyem sem volt.
– Nem akartam, hogy Emily lemaradjon róla – mondta

Kate.
– Ez annyira szép volt – mondta elérzékenyülve Emily. –

De hadd kérdezzem meg: mit is láttunk? Ha
tudományosak akarunk lenni?

– A napszél találkozását a Föld légköréből származó
részecskékkel. Egyszer egy repülőgépen ülve voltam
tanúja a jelenségnek, amikor éppen Miamiból tartottam
hazafelé. Az aztán igazán látványos volt, de ez most
valahogy különlegesebb.

– Miért?
– Mert annyira ritka. Skóciában, nyáron.
– Mint az igazi és örökké tartó szerelem – mondta Emily,

és a legszívesebben azonnal leharapta volna a nyelvét.
A férfi őszinte tekintettel pillantott rá.
– Csakugyan.
– Igazán fogalmam sincs, ez most honnan jött –

mentegetőzött kétségbeesetten Emily. – Valószínűleg az
emelkedett pillanat hozta ki belőlem.

Pár másodpercig senki sem szólalt meg.
– Semmi gond. Teljesen normális reakció volt.
Emily hirtelen nem tudta eldönteni, inkább

megkönnyebbültnek érezze magát a válasz hallatán, vagy
egy kissé bosszúsnak.

A fények már csak néhány percig tartottak. Kate



nagyot sóhajtott, és megremegett.
– Ez igazi varázslat volt, apu. Az emberek azt mondják,

nem létezik varázslat, de akkor ez mi más lett volna?
– Tényleg az volt – helyeselt Alasdair. – De talán amikor

az emberek azt mondják, hogy nem létezik varázslat, úgy
értik, hogy nagyon-nagyon ritka.

– Most már elmondhatom, hogy láttam őket, ugye?
A Vidám Táncosokat.

– Hogyne. Most viszont nyomás vissza az ágyba!
– Ó! – Kate csalódottsága nem is lehetett volna

nyilvánvalóbb.
– Mondjak valamit? – fordult hozzá Emily. – Amikor

kicsi voltam, és azt hittem, képtelen vagyok aludni, az
anyukám mindig forró csokit hozott nekem az ágyba.
Mindig elaludtam, mielőtt megittam volna. De reggel is
szerettem meginni a maradékot, mert addigra jó sűrű lett.

– Ez jól hangzik – kapott a szón Alasdair. – Azt hiszem,
van itthon csokiporunk.

– Majd én megcsinálom – ajánlkozott Emily. – Fel kell
verni egy habverővel vagy valamivel, hogy kellően
selymes legyen.

– Efféle high-tech konyhai eszközöket nem használunk
– mondta Alasdair. – Általában csak hozzáadjuk a tejet, és
elkeverjük.

– Menjen csak, dugja ágyba Kate-et – rendelkezett
Emily. – Én majd szervírozom a forró csokoládét.

Tapasztalt bábaként Emily gond nélkül feltalálta
magát idegen emberek konyhájában. Az ember sohasem



tudhatta, mikor kell elkészítenie egy teát vagy egy pirítóst
– vagy akármit – a kimerült szülőknek. Alasdair nagyon
rendszerető és pedáns ember volt, így Emilynek pláne
nem okozott gondot a feladat. Hamarosan már útban is
volt egy bögrével a kezében – ami nyilvánvalóan Kate-é
volt, mivel Katie Morag képe virított rajta – arrafelé,
amerről a mesét olvasó Alasdair hangját hallotta.

– Tessék, kicsikém – mondta halkan.
– Maradj itt! – kérte ellentmondást nem tűrő hangon

Kate, és megpaskolta az ágy szélét. – Hallgasd végig te is a
mesét!

Emily letelepedett az ágy szélére, és hallgatta Alasdair
mély hangjának búgását az enyhe skót beütéssel, amely
határozottan tetszett neki, ahogy egy nyúl, egy mókus és
egy vakond történetét meséli, akik eltévedtek, de aztán
fény támadt az égen, és rájöttek, hogy nagyon is közel
vannak az otthonukhoz; a Vidám Táncosok mentették
meg őket. Kate az ágyában ülve szürcsölte a forró
csokoládét, Alasdair hangja pedig egyre mélyebben és
halkabban szólt. Végül elvette a kislánytól a bögrét, és
félretette. Kate már aludt, de azért Alasdair még befejezte
a mesét. Az állatok pikniket rendeztek, hogy
megünnepeljék a hazatérésüket. Nagyon kedves mese
volt, és épp csak egy kicsit érzelgős.

Alasdair és Emily halkan kiosont a szobából.
– Ezt mesterien elintézte – mondta Emily. – Lenyűgözött.

A legtöbb gyerek, akit ismerek, nem egykönnyen bújik
ágyba.



– Be kell vallanom, Kate sem mindig. Szerintem azért
viselkedett ilyen jól, mert jó benyomás akart tenni
magára.

– Rám? Miért?
Alasdair megvonta a vállát.
– Kedveli. Képes megnevettetni. És ami még fontosabb,

az ő kedvéért játszik vele, és nem azért, mert el akar
csábítani engem.

Emily válaszra nyitotta a száját, de közben rájött, hogy
bármit mondana, az rosszul venné ki magát. Ha tagadná,
hogy el akarja csábítani, az gorombaságnak hatna,
ráadásul immár nem is volt teljesen igaz.

– Aha – bökte ki végül.
– Álmos? – kérdezte Alasdair.
– Egyáltalán nem. Sokkal több kéne, mint egy selymes,

forró csokoládé, hogy most elaludjak.
– Akkor hát gyújtsunk be, és igyunk egy pohárkával!
Elég volt egyetlen fújás a fújtatóval és egy újabb

fahasáb, s már lobogtak is a lángok. Emily leült a
kanapéra, nem messze a kandallótól, maga köré tekerte a
pokrócot, és felhúzta a lábát. Rupert egy halk mordulás
kíséretében letelepedett elé.

Alasdair átnyújtott egy poharat a lánynak.
– Remélem, ízleni fog. Islay-i whisky.
Emily beleszagolt a füstös illatú nedűbe.
– Ezt is egy betegétől kapta?
– Nem – felelte kissé ingerülten Alasdair. – Én magam

vásároltam, a saját pénzemből.



– Mennyei.
– Megkóstolna mellé egy kis zabpogácsát némi sajttal?
Emily hálásan felsóhajtott.
– Igen, köszönöm.
A süppedős kanapén egymás mellett ülve összeért a

válluk. De mégsem volt kínos, ahogy az is teljesen rendben
levőnek érződött, amikor Alasdair karja a kanapé
támlájáról Emily vállára csúszott.

– Az imént egy nagyon különleges élményben volt
részünk – mondta Alasdair. – Ami azt illeti, az egész nap
különleges volt.

– Valóban. Nem is tudom, mikor éreztem ilyen jól
magam utoljára. Nagyon élveztem Kate-tel játszani. Még
gyerekkoromban sem volt sok olyan barátom, aki szerette
ilyesmivel múlatni az időt. Most pedig már
értelemszerűen még nehezebben találok olyat, akivel
lehet gátat építeni.

– Kate is nagyon élvezte. Sokszor találkozik nőkkel, akik
ajándékokat vesznek neki, és fura dolgokat művelnek a
hajával, de ritkán akad össze olyannal, akivel rendesen
lehet játszani.

Emily eltűnődött ezen.
– Szerintem az az előnyöm Kate-nél, hogy nem magán

keresztül találkozott velem, hanem Becca nénikéjén és
Maisie-n keresztül. A mi ismeretségünk csak azután jött.

– Csakugyan.
– Úgy vettem észre, Kate nem lelkesedik a gondolatért,

hogy maga összejöjjön valakivel. Ez biztos nem könnyű.



– Nekem az a legfontosabb, hogy Kate mit akar. Így ez
nem okoz nagy dilemmát számomra.

– Szóval, ha nem túl fájdalmas, mesélne Kate anyjáról?
– Emily maga sem tudta, miért így nevezte meg az
asszonyt, nem pedig Alasdair feleségeként.

– Hát, gyönyörű nő volt.
– Nagyon tragikus lehetett elveszíteni. El sem tudok

képzelni rosszabbat, mint ha az embernek azt kell
elmondania a kislányának, hogy meghalt az anyja. –
Emily belekortyolt az italába, és hirtelen úgy érezte,
menten elsírja magát.

– Igen, természetesen borzalmas volt, de talán még
rosszabb lett volna, ha azt kell mondanom neki, hogy az
anyja elhagyta.

Emily felegyenesedett ültében.
– Ezt hogy érti?
– Az az igazság, hogy amikor a feleségem elindult aznap

itthonról – és nem sokkal később halálos autóbalesetet
szenvedett –, éppen a szeretőjéhez tartott. Elhagyott
minket.

– Istenem, Alasdair! Ez szörnyű!
– Az igazat megvallva szerintem visszajött volna Kate-

ért – nem hagyta volna el örökre.
– És maga engedte volna, hogy elvigye? – Emily el se

tudta képzelni, milyen haragot és fájdalmat érezhetett a
férfi.

– Nagyon remélem, hogy azt tettem volna, ami a legjobb
Kate számára – végül is nem a tulajdonom. Mindenesetre



nem szívesen mentem volna bele, hogy egy másik férfival
nőjön fel, aki nem az apja. – Alasdair egy pillanatra
elhallgatott. – És természetesen innen jó messze éltek
volna, szóval nem láthattam volna túl sűrűn.

– Nem is tudom, mit mondhatnék.
– Semmit sem kell mondania. Ráadásul maga az

egyetlen, aki tud erről, leszámítva a férfit, akihez indult.
Nem mondtam el sem a bátyámnak, sem a szüleimnek.
Enélkül is épp elég nehéz volt megemészteniük a
történteket.

– Akkor nekem miért mesélte el?
Alasdair megvonta a vállát, és a poharára bökött.
– Gondolom, ez is közrejátszott, na meg amiatt, mert

magának úgysem fog számítani. Igazából jólesett végre
elmondani valakinek. Mindenki azt hitte, hogy ő volt a
tökéletes feleség és anya. Valójában ingerlékeny
személyiség volt, akivel nagyon nehéz volt együtt élni.

– Szörnyű lehet ekkora terhet cipelni egyedül. – Emily
homlokráncolva bámult a mostanra már üres poharába.
– Nem volt nagy a kísértés, hogy mondjon valamit, amikor
mindenki kifejezte az együttérzését?

– Nem igazán. Nem kockáztathattam meg, hogy Kate
rájöjjön. Egy nap persze majd elmondom neki, de csak ha
már biztos vagyok benne, hogy képes feldolgozni. Jelenleg
afféle álomképként látja az anyját – mint valaki, aki
nagyon szerette, azután meghalt. És ez igaz is.

– Megértem, miért nem akarja, hogy valaki más vegye
át Kate-nél az anyaszerepet. – Emily halkan elnevette



magát. – Bár ez azt jelenti, hogy kénytelen lesz bevállalni
a beszélgetést a madarakról és a méhekről, ami talán
kínos kötelesség lesz.

– Emily – nézett rá rosszalló tekintettel a férfi –, orvos
vagyok. Nem kínos számomra a menstruációról beszélni.

– Nem vagyok biztos benne, hogy ez annyira magától
értetődő. Szerintem egy orvos éppúgy zavarba jöhet, ha
ilyesmiről kell beszélnie a lányával, de azért örülök. És
megkérheti Rebeccát, hogy elvigye megvenni az első
melltartóját meg ilyesmi.

– Hát igen. – Alasdair kérdés nélkül újratöltötte a
poharakat. – Mindenesetre jó volt, hogy elmondhattam
magának.

– Pontosan miért is?
– Mert nem ismerte a feleségemet, Kate anyját. Csak az

én nézőpontomból és Kate szemén keresztül látja őt.
– A családja mindig is a maga oldalán lenne, Alasdair,

ez biztos.
– Ezt én is tudom, de ők önmagáért szerették Catrionát.

Kegyetlen dolog lenne lerombolni a róla alkotott képet,
miután ilyen tragikus módon meghalt. – Alasdair
megköszörülte a torkát, és nagy levegőt vett. – Most
viszont maga jön. Meséljen a rossz kapcsolatáról! Vagy
talán több is volt?

Emily halkan felnevetett.
– Harmincöt éves vagyok, volt már néhány kapcsolatom

annak ellenére, hogy milyen bőszen hangoztatom, hogy
az egyedülállóságot preferálom. Nemrég volt egy pasim,



aki nem tudott alkalmazkodni a munkaidőmhöz, de csak
egy igazán komoly kapcsolatról beszélhetek. És annak én
vetettem véget. Azután rettentő sokáig gyötört miatta a
lelkiismeret-furdalás.

– De miért? Megcsalta?
– Nem, dehogy! Semmi ilyesmi. Már a családja is

családtagként kezelt, és igazán kedvesek voltak, de nem
működött a dolog kettőnk között.

– Hogyhogy?
Valamiért nem érződött tolakodónak a kérdés, inkább

csak a kíváncsiságot érezte mögötte Emily, és szívesen
belement mélyebben is a részletekbe. Elvégre a férfi is egy
nagyon bizalmas jellegű dolgot osztott meg magáról.

– Kezdett egyre inkább a fejemre nőni. Azt akarta, hogy
mindig úgy öltözzek, ahogy ő szeretné – az ő szavával élve:
nőiesebben –, tehát viseljek rövid ruhákat és sminket. És
néhány barátommal nem nagyon jött ki.

– Szar ügy.
– Egy idő után már nem szerveztünk közös

programokat. Egy nap, amikor éppen a Waitrose-ban
vásárolgattunk, ami a hetünk fénypontja volt, elsírtam
magam. Tudtam, hogy véget kell vetnem a
kapcsolatunknak. – Emily belekortyolta az italába. – Ő
totál összetört, és nem értette, mit rontottunk el. Ezután
sokáig nem volt újra kapcsolatom. Könnyedre vettem a
figurát. Egyszerűbb szinglinek maradni.

Emily helyezkedni kezdett a kanapén, és azon kapta
magát, hogy nekidől Alasdair meleg testének. A férfi



közelebb vonta magához. Emily felsóhajtott, Alasdair
pedig fölé hajolt, és megcsókolta.

Az első meglepetés után Emily rájött, hogy nagyon
jólesik az ajkán érezni Alasdair whiskyízű száját, az
orrában pedig a pulcsijából áradó füstszagot, a testén
pedig a kalandozó kezet.

Érezte, hogy Alasdair álmaiban sem tervezte, hogy
végül megcsókolja, amint ő sem tervezte a legkevésbé sem,
hogy így végződjön az este, de most, hogy mégis
megtörtént, semmit sem akart tenni ellene. Meleg érzés
volt, izgató, és minden tekintetben nagyszerű. Emily azon
kapta magát, hogy a hátán fekszik a kanapé párnáin,
miközben gyengéden, érzékien csókolják. Ráébredt, hogy
már el is felejtette, milyen jó érzés is ez.

Azután Alasdair arrébb húzódott, és felült.
– Jobb, ha leállunk. Nem lenne szerencsés, ha Kate

meglátna így minket.
Emilynek beletelt néhány másodpercbe, amíg

összeszedte magát.
– Hogyne, persze.
Ő is felült, és kisöpörte a haját az arcából.
– Úgy értem, nem hiszem, hogy most besétálna ide, és

rajtakapna minket, de máris nagyon megszeretett téged.
Ha azt hiszi, hogy több van közöttünk a barátságnál,
nagyon csalódott lesz.

– Tessék? Ha azt hiszi, hogy több van közöttünk
barátságnál? Az felborítaná a lelki egyensúlyát? – Emily
úgy gondolta, igazán megkedvelték egymást Kate-tel.



Vajon bánná, ha az imádott apja barátnőjévé válna?
Alasdair bólintott.
– Igen. Ha minden marad úgy, ahogy van… illetve

volt… hogy mindennek vissza kell térnie a régi
kerékvágásba… így meg fogja érteni, ha haza kell majd
menned. De ha többet is belelát a helyzetünkbe, akkor
ismét úgy fogja érezni, hogy elhagyták.

Most, hogy a férfi így levezette, már Emily is átlátta a
dolgot.

– Értem.
Alasdair mintha úgy érezte volna, mentegetőznie kell,

így hát tovább magyarázott.
– Ha csak egy barát vagy, el tudja fogadni, hogy a

szünidő végeztével haza kell térned. – Aprót nevetett. –
Bár, gondolom, ez számodra nem igazán olyan, mint egy
vakáció.

– Hát… igen is meg nem is.
– Ha viszont Kate meglátna minket együtt, így, azt

hinné, ez örökké tart majd, pedig valójában karácsonyig
sem.

Emily beletúrt a hajába.
– Igen, igen, teljesen megértem, és sohasem tennék

olyat, amivel fájdalmat okoznék Kate-nek. –
Megköszörülte a torkát. – És pont emiatt most szerintem
az lesz a legjobb, ha megyek, és lefekszem. – Elmosolyodott
– és csak remélni tudta, hogy vidáman. – Reggel
találkozunk! – Próbált derűs hangot megütni, mintha mi
sem történt volna, ám belül hirtelen ürességet érzett.



Az ágyban fekve hagyta, hogy elkalandozzanak a
gondolatai. Igazán csodálatos nap volt – szinte szó szerint
csodálatos, gondolta, ha beleszámítjuk, mennyire ritka
jelenség nyáridőben a Vidám Táncosok. És szintén
csodálatos volt Alasdair karjai között feküdni. Már el is
felejtette, milyen jóleső érzés, ha átölelik, megérintik az
embert; miközben meg volt győződve róla, hogy a
szinglilétet neki találták ki, úgy tűnt, a teste szerint nem
ártana, ha néha nem lenne egyedül. És milyen nagyszerű
lett volna, ha nem kell félbehagyni az események
természetes folyását, hanem eljuthatnak a végkifejletig!

Bosszantó módon Emilynek végül akkor sikerült
elaludnia, amikor már majdnem eljött az ébredés ideje.
Amikor az ajtón keresztül csábító illatok szűrődtek be
hozzá, rájött, hogy késésben van. Felugrott, és elrohant
zuhanyozni, mielőtt túlságosan nagynak bizonyulna a
kísértés, hogy visszaaludjon.

Még mindig pizsamában kiment a konyhába, ahol
Alasdair és Kate éppen skót palacsintát sütött.

– Bocs, hogy nem öltöztem fel – mentegetőzött –, de
szükségem lenne a farmeromra.

– Mostanra megszáradt – mondta Alasdair –, de persze
szerencsésebb lett volna, ha előbb kimossuk, és utána
szárítjuk meg. Ragadt rá ez-az a tóparti gátépítés során.

– Semmi baj. Akkor most megyek, és rendesen
felöltözöm – mondta Emily.

– De siess! Különben nélküled esszük meg a
palacsintát! – kiáltott utána Kate.



Miközben Emily belebújt a ruháiba, amelyek
némelyike valóban kissé ropogós és furcsa szagú volt,
visszagondolt Alasdair nyugodt viselkedésére. Úgy tűnt,
már túltette magát az éjszaka történteken. Emily gyorsan
megfésülködött, aztán visszament a konyhába.

Alasdair a kezébe nyomott egy nagy bögre teát.
– Vannak, akik a sütőre tett fémcuccokba öntik a

palacsintatésztát – mondta Kate, aki egy széken
egyensúlyozott, kezében egy kancsónyi keverékkel –, én
viszont szeretem a változatos formákat. – Elhallgatott. –
Bár Becca néni tud szívformájút is sütni, ami eléggé
tetszik.

Emily leült az asztalhoz, és figyelte, ahogy apa és lánya
együtt tüsténkedik. Látszott, hogy jól bejáratott rutin
szerint dolgoznak, és nem akarta megzavarni őket.

Rájött, hogy az éjszaka mégis nagyon közel járt hozzá,
hogy felborítsa az életüket. Meglehetősen biztos volt
benne, hogy ha egy kicsit erőlteti a dolgot, Alasdair
megteszi, amire mindketten vágytak, és ez nem lett volna
helyes. Mindketten többre vágytak puszta szexnél, ezt
Emily ösztönösen érezte, tehát hacsak nem köteleződnek
el egymás iránt, nem válhatnak szeretőkké.

– Szóval reggeli után vissza kell menned a gőzösre? –
kérdezte a juharsziruptól éppen nagyon ragadós Kate.

– Attól tartok, igen. Csodás volt ez a kiruccanás veletek.
Jobb nem is lehetett volna. – Emily maga is meglehetősen
ragacsos volt, ezért felállt, hogy megmossa a kezét a csap



alatt.
– És még a Vidám Táncosokat is láttuk – tette hozzá

Kate. – Mintha egy álom lett volna!
– Nagyon is álomszerű volt – helyeselt Alasdair –, de azt

hiszem, hamarosan a YouTube-on fogjuk viszontlátni,
mert valaki biztosan megörökítette.

Kate eltűnődött.
– Én inkább nem szeretném visszanézni YouTube-on,

mert akkor mindenki más is láthatja. Azt akarom, hogy
csak a mi hármunké maradjon.

– Még az unokatestvéreid se lássák? – kérdezte Emily,
aki, miután megmosta a kezét, éppen a harmadik teáját
itta.

– Nem. Remélem, hogy aludtak, és lemaradtak róla! –
mondta Kate.

– Hát, ha így volt, és nem hiszik el, hogy te láttad,
megmondhatod nekik, hogy nézzék meg YouTube-on –
mondta Emily. – De amúgy egyetértek veled. Én is
szeretem azt gondolni, hogy csak mi láttuk. És a vidrákat
is.

– Mindenki látott már vidrákat! – mondta Kate.
– De nem ott, ahonnan én jöttem – felelte Emily.
– Na és milyen hely az, ahonnan te jöttél? – kérdezte

Kate, aki számára egyértelmű volt, hogy csak rosszabb
lehet egy olyan hely, ahol nincsenek vidrák.

– Szuper! Rengeteg ember szeret ott élni – beleértve
engem is. Szép kőházak vannak, rengeteg fa, hegyek,
mezők…



– Csokoládédobozos? – vetette közbe Alasdair, aki nem
szánta gunyorosnak a megjegyzését, mégis annak
sikerült.

– Hát, ahol én élek, arra nem mondanám. Az én
otthonom tele van igazi emberekkel, akik igazi
munkahelyeken dolgoznak, és szép kis ipari örökséget
hoznak létre.

– Mit jelent az, hogy csokoládédobozos?
Emily kapva kapott a szón.
– Ez egy elég régies kifejezés. – Vetett egy oldalpillantást

Alasdairre. – Annak idején a csokoládék dobozát
általában különböző képek díszítették, amelyek rózsával
körülvett nádfedeles házakat ábrázoltak. De mivel már
hosszú ideje nem készülnek ilyen dobozok, nem is tudom,
miért használják az emberek még mindig ezt a kifejezést.

– Elnézést – mondta Alasdair.
– Sajnálni fogod, hogy el kell hagynod Skóciát, amikor

majd hazamész? – faggatózott tovább Kate.
Emily rájött, hogy mindenképpen beszélniük kell a

távozásáról, mielőtt elindul. Talán jobb is, hogy Kate
felhozta a témát.

– Természetesen. Imádtam itt lenni. De azért ez még
odébb van, Kate. A turistaszezon végéig a gőzösön kell
lennem, azután pedig egy darabig még valószínűleg itt
maradok Rebeccával és a kisbabájával.

– Szóval akkor még nem mész el olyan hamar, ugye? –
kérdezte a kislány.

– Nem. Sőt! Nagyon remélem, hogy együtt tölthetünk



majd még egy napot. Nagyon jól éreztem magam.
– Én is! – vágta rá Kate.
– Szuper – mondta Emily.
– Akkor mindenképpen meg kell ismételnünk –

jelentette ki Alasdair. – Bár attól tartok, nem ígérhetjük,
hogy megint látni fogjuk a vidrákat, nem beszélve a
Vidám Táncosokról.

– Hát, most már láttam őket – mondta Emily. – Ha még
egyszer látnám, az a mostani élményből venne el
valamennyit.

Pár másodpercig senki sem szólalt meg.
– Nagyon jó volt, hogy mindhárman egyszerre láttuk –

jelentett ki Kate. – Te, én és apu.
– Na meg Rupert – tette hozzá Alasdair, talán hogy ne

legyen annyira bensőségesen családias a Kate fejében
alkotott kép.

– Apu! – torkolta le a férfit. – Nagyon jól tudod, hogy
Rupert aludt!



Kilencedik fejezet

Kate és Emily egész úton csevegett a gőzös felé menet.
Amikor a kislány meglátta a nénikéjét a fedélzeten,
rohanni kezdett felé.

– Becca néni, láttuk a sarki fényt! A Vidám Táncosokat!
Ti is láttátok?

– Nem! – nyögött fel Rebecca. – Aludtam. Jaj, de kár!
– Én nagyon mélyen alszom – mondta búsan James. –

Szóval csak az interneten láttuk.
– Én és Emily nem fogjuk megnézni az interneten –

jelentette ki büszkén Kate. – Mert mi élőben láttuk, a saját
szemünkkel!

– Tényleg így volt – bólogatott Emily. – Nyugodtan
utáljatok minket.

– Dehogyis utállak, édesem – mondta Rebecca, aki,
miután megölelte az unokahúgát, most a barátnőjéhez
fordult. – Véletlenül se néztél a telefonodra, ugye?

– Csak egyszer. Totál lemerült az aksi. Kellettem volna?
– Hát, nem éppen, de azt hiszem, haza kellene menned

egy hétre. Nincs semmi vész, ne nézz így rám, csak a
házad miatt.

– Mi történt a házammal? – kérdezte rémülten Emily.



– Az albérlőid grilleztek, és leégették a szomszéd
kerítését.

Emily felhorkant.
– Tessék? Ez most komoly?
– Beszéltem a szomszédoddal meg a bérlőiddel is. Neked

kell elrendezni a dolgot, de nem hiszem, hogy nagyon
nehéz lesz. Felvettem egy helyettes főszakácsot, Jesst –
vannak páran, akik szíves örömest beugranak egy hétre,
de nem egy egész szezonra. És foglaltam neked repjegyet.

– Becca!
– Semmi gond! Kiviszlek a repülőtérre, amint

összekaptad magad. Egy órán belül el kellene
indulnunk…

– Már bepakoltam neked – mondta Billie. – Nem kell
megköszönni. Nem volt nehéz. Csak bepakoltam minden
tiszta ruhádat.

– Hát jó, akkor, remélem, van még időm meginni egy
csésze teát – sóhajtott Emily.

Miután megbizonyosodott róla, hogy Billie tényleg
bepakolt (néhány dolgot azért még ő is betett a
csomagba), Emily felment a fedélzetre, és megpillantotta
Kate-et meg Alasdairt, akik láthatóan már szerettek volna
elindulni.

Kate odafutott hozzá.
– Ugye vissza fogsz jönni? – kérdezte őszinte

aggodalommal, a sírás határán.
Emily letérdelt, és átölelte.



– Hát persze, drágám! Csak egy hétre megyek el.
Visszajövök, és itt maradok a turistaszezon végéig, aztán
pedig még Becca néni babájának születéséig.

Kate szorosan átölelte.
– Akkor jó.
Emily fölegyenesedett, és meglátta Alasdairt.
– Gondolom, most téged is illene megölelnem.
Úgy is tett. Egy pillanatig csak álltak összeölelkezve,

azután esetlenül megpuszilták egymást – bár a mozdulat
ártatlanul indult, végül valahogy sikerült félig-meddig
szájon csókolniuk egymást.

– Vigyázzatok ám egymásra, ti ketten is, meg persze
mindannyian! – nézett végig Emily a fedélzeten
összegyűlteken: Billie-n, Drew-n, Jamesen és Bobon. –
Visszajövök!

Rádöbbent, hogy meglepően közel jár a síráshoz, ezért
inkább gyorsan lelépett a partra, mielőtt túl hosszúra
nyúlt volna a búcsúzkodás.

– Mi volt ez közted és Alasdair között? – kíváncsiskodott
Rebecca, mielőtt az autó a kikötő parkolóját elhagyta
volna.

Emily felsóhajtott. Úgy döntött, nyugodtan elmondhatja
a barátnőjének az egész dolgot, hiszen amúgyis kihúzná
belőle. Láthatóan majd meghalt a kíváncsiságtól.

– Miután láttuk az északi fényt, csókolóztunk egy kicsit,
de ez minden.

– Nem az eseted?



– Én nem vagyok az ő esete. Vagyis de, azt hiszem, igen,
de nem tudja elképzelni, hogy lenne közös jövőnk, szóval
az eszére hallgatott.

– Te nem álltál volna meg a csóknál?
– Hát, őszintén szólva, nem. De azt mondta, Kate esetleg

rájöhetne a dologra, és mivel csak egy nyarat maradok, ez
nem lenne tisztességes vele szemben.

– Ez Alasdairre vall. Nagyon vigyáz arra, kiket mutat be
Kate-nek. Kate idáig egyikkel se jött ki túl jól.

– Velem épp ellenkezőleg van! Pompásan kijövünk
egymással. Akkor szórakoztam utoljára ilyen jól, amikor
annak idején te meg én rossz fát tettünk a tűzre.

– Akkor már jobban megértem az álláspontját. Ha Kate
kedvel téged – és nyilvánvalóan kedvel…

– És én is őt! Nagyon is.
– És mivel csak egy nyarat maradsz, kegyetlenség lenne

elhitetni vele, hogy te és Alasdair egy párt
alkothatnátok…

– Nem vagyok benne biztos, hogy ő is pontosan így
fogalmazna, hiszen még csak kilencéves.

– …hogy aztán itt hagyd őt meg az apját, ahogy annak
idején az anyja tette.

Emily pár pillanatig eltűnődött, vajon Rebecca tudja-e,
hogy Alasdair felesége éppen a szeretőjéhez tartott,
amikor balesetet szenvedett, de végül arra jutott, hogy
nem. Nem érezte túl jól magát amiatt, hogy többet tud
valakiről, akit nem is ismert, mint a családtagjai.

– Egyetértek. Valószínűleg csak elragadott minket a



hév, mivel láttuk a Vidám Táncosokat meg minden.
– Na és előtte hogy sikerült a nap?
– Mesés volt! Elmentünk egy szigetre, ahová csónakkal

kellett átkelni, és láttunk vidrákat is. És gyönyörű volt.
Tényleg csodás. Nagyon köszönöm, hogy megszervezted!

– Igazából Alasdair ötlete volt. Én rögtön fellelkesedtem,
és tudtam, hogy megígérted Kate-nek, hogy találkoztok
még. De az Alasdair ötlete volt, hogy egy egész napot
együtt töltsetek, aztán maradj éjszakára is. – Rebecca
elhallgatott. – Talán tényleg bejössz neki.

– Nem hiszem, különben nem állt volna le, amikor a
kanapén csókolóztunk. Az egész Kate miatt volt.

– Nem – ellenkezett Rebecca. – Bejöttél neki, azaz még
mindig bejössz neki, és bár szívesen eltöltött veled egy
napot – részben persze Kate kedvéért is –, nem akart túl
messzire menni.

– Teljesen logikus döntés.
Rebecca vetett egy pillantást a barátnőjére.
– Ezt most jó vagy rossz értelemben mondod?
Emily megvonta a vállát.
– Jó értelemben, asszem. De azért bánt egy kicsit, hogy

visszautasítottak.
Rebecca felnevetett, amit Emily érzéketlenségnek

tartott.
– Felejtsd el!

Sally, Emily bábatársa egy nevetségesen túldíszített, „Isten
hozott itthon, Emily!” feliratú, virágokkal és szívecskékkel



borított táblával a kezében várta a barátnőjét.
Meglehetősen kínos volt. Emily mégis örült, hogy
viszontláthatja a barátnőjét; átadta neki a csomagját, és
elindult mellette.

– Csak egy hétre jöttem haza. Nem lett volna szükség
ekkora felhajtásra.

– Tudom, de szóltam Callynek, hogy nálunk fogsz
megszállni, és tisztára belelkesedett. Tudod, milyenek a
kislányok. Aztán eszembe jutott, hogy végül is jó móka lesz
zavarba hozni téged.

– Kösz szépen!
– Viccet félretéve: tele vagyok hírekkel! És mindegyik

jó! El sem fogod hinni.
– Hadd halljam!
– Várjuk meg, amíg hazaérünk. Behűtöttem egy

pezsgőt.
– Ennyire jók a hírek?
– Majd megtudod!
Nem sokkal később, amikor Emily kissé eltompult már a

két pohár pezsgőtől, megszólalt.
– Megismételnéd ezt lassan?
– Oké, de most jól figyelj! Amióta elmentél, tehát úgy…

mennyi is? Egy hónapja?
– Kábé.
– Szóval sok minden megváltozott. Először is, a

nagykutyák már sokkal többre tartják az otthon szülést és
a bábák vezette szülészeteket. Kijöttek az újabb
statisztikák – az emberek láthatóan odavannak a



statisztikákért –, amiből kiderül, amit mi már korábban is
tudtunk: az otthon szülés jobb és biztonságosabb.

– Nagyszerű.
– Kettő: úgy tűnik, hirtelen valamennyi helyi orvos a

támogatónkká vált.
– Tessék? A mindenit, ez aztán gyorsan ment! Még

Derek Gardner is? Ezt nem hiszem el, amíg a saját
szememmel nem látom.

– Hát, majd meglátod. Tegnap összefutottam vele, és
megemlítettem neki, hogy visszajössz egy hétre, ő pedig
megígértette velem, hogy elmondom neked. És holnap
szeretne veled vacsorázni.

Emily szájában hirtelen megsavanyodott a pezsgő.
– Sally! Miért?
– Bocsánatot akar kérni, amiért olyan szörnyen

viselkedett annál a szülésnél, amikor váratlanul
betoppant a férj.

– Ehhez nem kell együtt vacsoráznom vele! Elég, ha
egyszerűen szóban bocsánatot kér… vagy nem is. Igazából
nem érdekel.

– Hát, randevúzni szeretne veled, de nem ez a nagyon
jó hír.

– Tényleg? Meglepsz. Azt hittem, azért bontasz pezsgőt,
hogy megünnepeld, randim lesz.

– Ne butáskodj! Az igazán jó hír az, hogy a szülészetünk
végleg biztonságban van!

– Komolyan? – Ez valóban meglepte Emilyt. – Úgy érted,
nem fogják egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ha



a kormány éppen megszorításokat akar?
– Úgy van! Meghalt az egyik igazgatósági tag. És

szupergazdag volt.
– Aha, erről tudtam. Imogen Strickland. Ő is bába volt.

De ez már több éve történt, ha nem tévedek.
– Igen, de az összes pénzét – és nagyon, de nagyon sok

pénze volt! – jótékony célra szánta, és a vagyona nagy
része a mi szülészetünkre száll! Hogy biztosítsa a
működésünket! Végre újra egyenesbe jöhetünk,
megvehetjük a szükséges eszközöket, és rendesen tudjuk
támogatni az anyákat, akik otthon szeretnének szülni –
minden lesz, amit csak akarsz, akár toronyóra lánccal is!

– Tudom, hogy egy darabig nem dolgoztam, de az én
időmben még nem használtunk láncos toronyórát a
szülésekhez.

Sally megrovó pillantást vetett rá, aztán a kezébe
nyomott egy tálcát, egy kést és egy hagymát.

– Azt terveztem, hogy megkíméllek a sütés-főzéstől,
hiszen mostanában mást se csinálsz, de ezért most
megérdemled, hogy felaprítsd a hagymát. – Összevonta a
szemöldökét. – Amúgy meg késésben vagyok az ebéddel.
Szükségem van a segítségre.

Emily mosolyogva engedelmeskedett.
– Bocsi. És ez tényleg nagyon jó hír! Lenyűgöző. El sem

tudom hinni.
– Végre! – kiáltott fel Sally, és a levegőbe bokszolt

megkönnyebbülésében, hogy a kolléganője végre
rendesen reagál az újságra. – Csak nem volt hiábavaló a



pezsgő!

Másnap reggel Emily enyhe fejfájással indult el a háza
felé – részben a pezsgő miatt, részben pedig azért, mert
találkoznia kellett a szomszédjaival, akik nem arról voltak
híresek, hogy nyugodtan meg lehet velük tárgyalni
bármit is. Útközben beugrott egy cukrászdába. Remélte,
hogy a szomszédok ezt a jóindulat jeleként fogják fel, és
nem azt magyarázzák bele, hogy le akarja kenyerezni
őket.

– Lennének szívesek még egyszer elmesélni, mi történt
pontosan?

Emily a nyugalom szobraként ült a szomszédok
nappalijában, és a teáját kortyolgatta. A torta, amelyet
hozott, ott díszelgett egy kis zsúrterítőn, felvágatlanul.

– Nos, éppen a kertben üldögéltünk – kezdte Mrs. Mit-
chell, akit Emily még mindig képtelen volt Elsie-nek
szólítani, noha már három éve szomszédok voltak.

– Én nem – szólt közbe Mr. Mitchell, akit Emily néha
Reg-nek szólított. – Én az üvegházban ültem, és a
paradicsomot locsoltam.

– Azután egyszer csak megéreztük a füstszagot! – Mrs.
Mitchellnek jó érzéke volt az események drámai
lefestéséhez, ezt Emily is elismerte. – Először azt hittük,
csak a grill az. Az albérlői áthívták néhány barátjukat, és
iszogattak… – Az alkoholt fogyasztó emberekről Mrs.
Mitchellnek megvolt a véleménye, efelől szemernyi
kétséget sem hagyott.



– Először természetesen csak a grill szagát éreztük,
drágám, az füstölt – vetette közbe Mr. Mitchell.

– De aztán sokkal rosszabb lett! Az a szag! Amúgy sem
értem, mi a jó azokban a túlfűszerezett szószokban. Ha az
ember grillezni akar, mi a baj egy rendes kolbásszal?

– Tüzet fogott a kerítés – mondta Mr. Mitchell, kettejük
közül a tárgyilagosabb. – És az a mi kerítésünk.

– Hívtam a tűzoltókat – ragadta magához a szót ismét
Mrs. Mitchell. – Reg azt mondta, fölösleges, de minek
kockáztassunk, nem igaz? És ki is jöttek azonnal. Igazán
kedvesen viselkedtek, mondhatom, és tudja, mi az
érdekes? Kettő közülük nő volt!

– Te jó ég, legközelebb már férfi bábákról hall majd az
ember – jegyezte meg suttogva Emily.

– Mint mondtam – folytatta Mrs. Mitchell –, nagyon
kedvesek voltak, de megmondom őszintén, szerintem
nőknek nem lenne szabad tűzoltónak állni, nem igaz,
Reg? Valami nőiesebb szakmát kellene keresniük. Nincs
olyan férfi, aki el akarna venni egy sárga gumi
kezeslábast viselő nőt, az már biztos.

Emily eltűnődött a dolgon. Így lefestve tényleg nem
tűntek annyira vonzónak.

– Na és mit tettek a kerítés pótlásának érdekében?
– Az albérlői – nyomta meg a szót Reg, hogy Emily

biztosan átérezze a dolog súlyát –, az albérlői azt
mondták, vonjuk be a biztosítónkat, de miért tennénk?
Akkor elveszítenénk a bónuszunkat.

– Ezt megértem. Egyáltalán nem az önök felelőssége az



eset. Majd én bevonom a biztosítómat – ígérte Emily, és azt
kívánta, bárcsak felvágnák a tortát. Úgy érezte, egy nagy
adag cukorral képes csak átvészelni a beszélgetés
hátralevő részét anélkül, hogy gorombán fogalmazzon.

– De az nem fogja befolyásolni a mi biztosításunkat,
ugye? – kérdezte Mrs. Mitchell. – Mert ha igen, az nem
lenne igazságos, és kénytelenek lennénk peres útra
terelni az ügyet.

– Persze hogy nem befolyásolja. Annak semmi értelme
nem lenne. – Emily ráébredt, hogy azt a hangját
használja, amelyet akkor szokott elővenni, amikor valakit
meg akar nyugtatni. A legszívesebben azt tanácsolta
volna Mrs. Mitchellnek, hogy lélegezzen az
összehúzódások között, mintha Elsie éppen vajúdna, nem
pedig a kárrendezés miatt aggodalmaskodna. Persze
elismerte, hogy valóban ijesztő lehetett a jelenet, és
megpróbálta rávenni magát, hogy kissé együttműködőbb
legyen.

Megköszörülte a torkát.
– Őszintén sajnálom, hogy ilyen megrázó esetben volt

részük. Biztosan nagyon ijesztő volt, de azért vagyok itt,
hogy biztosítsam önöket, a kerítést ki fogja cseréltetni a
biztosító, és ha bármelyik növényük megsérült volna,
amelyikre valamiért nem vonatkozna a biztosítás, azért
majd én kárpótolom önöket személyesen. – Emily felállt, és
az ajtóhoz ment, nagy ívben kikerülve a tortát. –
Hamarosan jelentkezem. Viszlát!

Azután átment a saját házához, hogy beszéljen az



albérlőivel.
Furcsa volt viszontlátni a házát így, hogy jelenleg nem ő

lakott benne. Az előkert mindenesetre tiszta volt, és
rendezett, az ajtónál pedig néhány új cserepes virág
díszelgett. Emily bekopogott.

– Helló! – üdvözölte Isobel, a házat bérlő páros nő tagja.
– Annyira sajnálom a dolgot!

Mivel Isobel kivett egy nap szabadságot, hogy
találkozhasson Emilyvel, és egyből a bocsánatkéréssel
kezdte, Emily bosszúsága kezdett elpárologni.

– Fáradj be! – folytatta Isobel. – Sütöttem egy tortát.
Emily belépett az otthonába, amely nagyon ismerősnek

hatott, de közben mégis kissé idegenül érezte magát
benne. Körbenézett a nappaliban. A festmények a falon
nem az övéi voltak, de elbűvölő látványt nyújtottak.
A kemence körül több növény és gyertya volt, mint régen.
A szőnyeget kicserélték, és csinos kis párnák kerültek a
kanapéra.

– Tetszik, ahogy berendezted a szobát! – mondta Emily.
– Nagyon reméltem, hogy nem fogsz haragudni miatta –

mondta Isobel még mindig bűnbánó hangon –, de
újrafestettük a falakat. Természetesen ugyanazt az
árnyalatot használtuk, amilyen eredetileg volt.

– Semmi gond, igazán szép lett – nyugtatta meg Emily,
és örült, hogy az albérlői, akikben első látásra megbízott,
valóban nagyon rendesek. Nyilvánvalóan az csak egy
kivételes eset volt, hogy felgyújtották a szomszéd kerítését.

– Van kedved bejönni a konyhába? Kérsz egy csésze



teát vagy kávét?
Emily követte Isobelt, és megpillantott egy tortát. Ez

sokkal jobban nézett ki, mint az, amit Mitchellék asztalán
hagyott.

– Egy tea jólesne. Ha megkóstolhatom a tortát is. Éppen
a szomszédból jövök, ahová vittem egyet a közeli
cukrászdából, de nem vágták fel.

– Ez egy Mary Berry-féle recept – magyarázta Isobel,
miközben vágott egy méretes szeletet a csokoládés
finomságból, és egy tányéron Emily elé tette. – Milyen teát
innál?

– Rád bízom, nekem bármi megfelel – mondta Emily. –
Nem haragszol, ha rögtön meg is kóstolom a sütit? –
Kisvártatva eldöntötte, hogy akármit tettek is az albérlői,
megbocsát nekik. – Ez mennyei! El fogom kérni a receptet.
Az utasok a gőzösön imádnák.

Miután kicsit később felállt, mivel mindent
megbeszéltek, úgy érezte, jó kezekben hagyta a házát.
Mint kiderült, senki sem javasolta, hogy Reg és Elsie
Mitchell vonják be a biztosítójukat – valószínűleg abból
következett a félreértés, hogy egyikük – vagy mindketten
– elfelejtette bekapcsolni a hallókészülékét. Miután
tisztázták a biztosítóval kapcsolatos tennivalókat,
végeztek is.

Emily bement a városba, hogy találkozzon a biztosítási
ügynökével, és miután minden szükséges papírt kitöltött,
eltűnődött, hogy visszamenjen-e Sally házába, esetleg



elmenjen kirakatokat nézegetni, amikor egyszer csak
meghallotta, hogy valaki a nevét kiáltja az utca
túloldaláról.

– Emily! – csendült fel a fiatal női hang. – Hogy vagy?
Merre jártál?

Emily a hang irányába pillantott, és pár másodperc
elteltével ráismert Susannára, az anyukára, akinek a
békés otthon szülését megszakította az ellenséges férj.
Legutóbb kipirult arccal és fáradtan látta, smink nélkül,
hanyagul lófarokba kötött hajjal. Most úgy festett, mint
aki egy divatmagazinból lépett elő, és valósággal
kicsattant az egészségtől. Mivel éppen egy babakocsit tolt,
Emily átsietett az úton, hogy beszélhessenek.

– Meg sem kell kérdeznem, hogy vagy! – mondta,
amikor odaért Susanna mellé. – Fantasztikusan nézel ki!
Pont az ellentéte vagy azoknak az anyukáknak, akik
szülés után elhanyagolják magukat.

– Nagyon szerencsés vagyok. Clorinda csak néhányszor
ébred fel éjszakánként, és szinte mindig azonnal
visszaalszik. Na és te hogy vagy? Próbáltalak keresni, de
azt mondták, egy darabig nem vagy elérhető.

– Alkotói szabadságra mentem – válaszolta Emily, bár
ahogy kimondta, érezte, hogy ezt a szót általában
békésebb és tudományosabb tevékenységre szokták
alkalmazni, mint a sütés-főzés az utasoknak egy aprócska
gőzösön. – És itt van a kisember, akivel végül nem
találkozhattam!

Susanna szélesen mosolygott.



– A neve Clorinda. Nagyon remélem, hogy nem lesz
három másik Clorinda is az osztályában, amikor majd
iskolába megy, de valószínűleg lesz.

– Van időd beülni egy kávéra? – vetette fel Emily. – Épp
az imént kellett kitöltenem egy rakás nagyon unalmas
papírt, szóval rám férne egy kis lazítás.

– Jó ötlet! – kapott a lehetőségen Susanna. – Minden
alkalmat meg kell ragadnom, amikor egy felnőttel
beszélgethetek! És tényleg érdekel, mi van veled.
Menjünk ide? – bökött egy fiatal anyukák körében
népszerű kávézó felé, ahol bőven volt hely a babakocsik
számára, ráadásul a kisgyerekek ingyen kaptak egy
bögre habos tejet, ha a szüleik hosszabban időztek a
kávézóban.

– Tökéletes! Én talán még egy hatalmas habcsókot is
rendelek magamnak. Megérdemlem, amilyen nap áll
mögöttem.

– Akkor, ha nem bánod, átadnám a kisasszonyt… –
Susanna kiemelte a babakocsiból a kicsit, és átadta
Emilynek.

– Mintha felcserélődtek volna a szerepek – jegyezte meg
Emily, és rápillantott a halvány rózsaszín kis arcocskára. –
Általában én adom át a kisbabát a kimerült anyukáknak,
nem pedig fordítva. És ő már egy kicsit öreg hozzám. Ha
egy kisbaba nem vörös, nem sír torkaszakadtából, és nem
borítja magzatmáz, azt se tudom, mihez kezdjek vele. –
Miközben csacsogott, a kisbaba elmosolyodott, mire Emily
úgy érezte, menten elolvad. – Jaj, milyen imádni való!



– Igen, szinte mindig – helyeselt a fiatal anyuka, és
gyakorlott mozdulattal összecsukta a babakocsit. –
Menjünk fel az emeletre! Ezt egy felelősségteljes felnőtt
kísérő nélkül általában nem tehetem meg.

Emily felnevetett, és Clorindát szorosan magához ölelve
követte Susannát a lépcsőn.

– Nem vagyok róla meggyőződve, hogy a férjed szerint
illene rám ez a kifejezés.

– Talán nem. De valószínűleg inkább csak bepánikolt.
Talán amiatt, mert az apja régimódi szülész-nőgyógyász.

– Én is rájöttem, hogy nem a megfelelő apával szálltam
szembe! De ezt csak akkor tudtam meg, amikor már késő
volt.

– Igazából nincs ok az aggodalomra. – Susanna
elhallgatott egy pillanatra. – Kérsz habcsókot?

– Ami azt illeti, mára már elég volt az édességből. De te
rendelj nyugodtan, ha szeretnél.

– Először is meg kell etetnem Clorindát. És van némi
pletyka is a tarsolyomban.

– Tényleg? – nézett rá érdeklődőn Emily. – Hadd
halljam!

Susanna, akinek a virágmintás felsőjét most a kisbaba
töltötte ki, lepillantott a békésen szopizó csöppségre.

– Családi botrány! Úgy tűnik, az apósomnak hosszú
évek óta viszonya volt az egyik nővérrel. Most derült ki az
ügy.

– Jaj, ne! Szegény felesége!
Susanna együtt érzőn csóválta a fejét.



– Hát igen. Ez kétségkívül nagyon megalázó szegény
asszony számára, de elég jól viseli. Igazából… – hajolt
közelebb Emilyhez – szerintem ez az ügy felborította a
házasságuk erőegyensúlyát. Mindig az apósomé volt az
utolsó szó, csak neki lehetett igaza, és előszeretettel
parancsolgatott az anyósomnak, aki viszont azóta sokkal
öntudatosabbá vált.

– Hát, ez is valami. Persze nem meglepő, hogy a magas
beosztású férfiaknak egyszerűbb viszonyt kezdeni. Ehhez
még csak különösebb rámenősség sem kellett. Sok nő
vonzódik az erőt sugárzó férfiakhoz.

Susanna bólintott.
– Tudom. De az eset számomra se volt haszontalan.

A férjem sokkal kevésbé akaratos és basáskodó, amióta
kipattant a botrány. Azt hiszem, rájött, hogy az apja sem
tökéletes, és az önző viselkedése vezethetett a házassága
felbomlásához. Szóval most nagyon kedves hozzám.
Hamarosan megint be kell vonulnia.

– Biztosan hiányozni fog! – Emily észrevette, hogy a
gondolatai Alasdair és Kate körül kalandoznak, szóval
gyorsan visszaterelte őket. Úgy érezte, mindjárt
elérzékenyül. Ezt annak tudta be, hogy Susanna és a
kisbaba olyan gyönyörű látványt nyújtott.

– Hát igen – helyeselt Susanna. – Elhatároztam, hogy
valami hasznos dologba kezdek, amíg távol van.

– Lesz időd másra is Clorinda mellett?
– Ó, igen – jelentette ki Susanna magabiztosan. –

Rájöttem, mennyi mindent tudok fél kézzel megcsinálni.



Emily felnevetett.
– Szóval semmi gond a szoptatással?
– Sőt, Clorinda szinte folyamatosan szopizik! Minden a

legnagyobb rendben.
– Na és mit akarsz majd csinálni?
– Beszélgetéseket szeretnék szervezni kismamáknak –

napközben, hogy magukkal hozhassák a kisbabáikat;
valami olyasmi lenne a cél, amivel frissen tarthatnák az
elméjüket.

Ez jó ötletnek hangzott.
– Értem. És hogyan valósítanád meg?
– Be fogunk szervezni egy segítőkész nagymamát, ő

majd vigyáz a kisbabákra, amíg az anyukák egy másik
helyiségben beszélgetnek. De persze szabad átjárás lesz a
két helyiség között, szóval senkinek sem kell majd
aggódnia a kisbabája miatt.

– Hm. Keresned kell majd előadókat, akik vállalnak
ilyesmit.

– Tudom – felelte Susanna. – És itt jössz a képbe te.
Emily felnevetett.
– Hát, még nem tudom, mikor térek vissza pontosan a

városba, de ha itt leszek, majd jelentkezem. Nagyon
tetszik az ötleted.

Emily a gondolataiba merülve ballagott vissza Sally
házához. Csak néhány hétig volt távol, és máris annyi
minden megváltozott a városában! Ám amennyire meg
tudta állapítani, minden jó irányba haladt. Ami igazán
nagyszerű hír. De akkor miért nem örül ennek tiszta



szívből?



Tizedik fejezet

Az öröm, hogy a dolgok jó irányba haladnak a városában,
csak addig tartott, amíg Emily rá nem jött, hogy aznap
este Derek Gardnerrel kell vacsoráznia.

– Csak egy estéről van szó – mondta Sallynek, miközben
a tükörben mustrálgatta magát. – Ennyi végül is belefér.

– Aha. És ez a ruci istenien áll rajtad – jegyezte meg
Sally. – Talán neked kellene adnom.

– Ó! Komolyan? Neked nem áll jól? – Emily elégedetten
vette tudomásul, hogy tökéletesen passzol rá a ruha.

– Veled ellentétben, sajnos nem – vallotta be Sally. –
Rajtam éppen nem a megfelelő helyeken feszül.

– Egy kicsit rajtam is feszül.
– Igen, de előnyösen. Különben is, az ember sose bízzon

meg egy cingár szakácsban.
Emily elfintorodott, és az órájára nézett.
– Azt hiszem, jobb, ha indulunk. Biztos nem jelent

gondot, hogy elvigyél? Gyalog is mehetek, vagy foghatok
egy taxit is.

– Majd hazafelé fogj taxit! És persze hogy szívesen
elviszlek! Most épp ráérek. Tudod, hogy van ez az
anyukákkal: mindegyiknél egyszerre indul be a szülés. És



itt van Pete, hogy vigyázzon a gyerekekre.
– Akkor nyomás!

Emily kénytelen volt elismerni, hogy Derek Gardnernek
igazán jól áll az öltöny. Bár az étterem nem igényelt volna
ilyen öltözetet, de talán tisztában volt vele, hogy a sötét
színek és az elegáns ruha nagyon sokat javítanak a
megjelenésén. Ahogy Emily odalépett az asztalhoz, a férfi
rögtön felállt.

– Miss Bailey – vagy szólíthatom egyszerűen Emilynek?
– kérdezte, és megpuszilta. – Nagyon kedves, hogy eljött.
Annyira röstellem magamat a történtek miatt, hogy
abban sem voltam biztos, sikerül rávennem, hogy eljöjjön,
és bocsánatot kérhessek.

Emilynek nem sok kedve volt egész este a férfi
mentegetőzését hallgatni, de úgy vélte, jobb, ha hagyja,
hogy gyorsan elmondhatja mindazt, ami a szívét nyomja.

– Természetesen szólíthat Emilynek, és meghallgatom,
amit mondani szeretne – ült le a férfival szemben.

– Nagyszerű, akkor először is hadd rendeljek magának
egy italt. Mesés koktélokat készítenek itt. Vagy inkább
pezsgőt inna? Esetleg valami mást?

– Rápillantok a koktélkínálatra – vette a kezébe az
itallapot Emily. Tudta, hogy illendőbb lenne egy pohár
bort kérnie, esetleg valami alkoholmentes italt, de úgy
érezte, megérdemel valami közönségesebbet – és
erősebbet. – Egy whisky sourt kérnék – mondta.

Ahogy végigmérte Dereket, aki tényleg roppant jóképű



volt az öltönyében, Emilynek eszébe jutott az, amikor
legutóbb ivott whiskyt. Akkor egy olyan férfi volt a
társasága, aki előbb venne fel kiltet, mint öltönyt, az
ominózus estén pedig éppenséggel farmert viselt és
kasmírpulóvert, amibe apró faforgácsok ragadtak,
amikor begyújtott a kandallóba.

– Milyen az íze? – kérdezte Derek, miután megrendelte
az italt, magának pedig egy pohár szénsavas ásványvizet
kért.

– Egy kicsit a forró puncsra hasonlít – felelte Emily. –
Csak éppen hideg. Whisky, citrom és cukor. Mennyei.

– Én most nem iszom – mondta Derek. – Azt hiszem, az
utóbbi időben kissé elszaladt velem a ló. Úgy döntöttem,
egy darabig kihagyom az alkoholt. – Kissé szégyenlősen
elmosolyodott. – Szerintem a javamra válik.

Ebben a pillanatban meg is érkeztek az italok, és egy
kínos tószt után Emily belekortyolt az sajátjába.

– Mondjak valamit? Velem éppen ellenkező a helyzet.
Szerintem nekem kifejezetten jót tesz némi alkohol.

Derek felnevetett.
– Akkor azt hiszem, jobb, ha túlesek a bocsánatkérésen,

mielőtt meggondolja magát, és átváltozik Medúzává.
Emily bátorítóan mosolygott. Ez mindenképpen

kínosnak ígérkezett, és szerette volna, hogy végre maguk
mögött tudják. Azután megvacsoráznak, udvariasan
elcsevegnek, ő pedig hív egy taxit, és hazamegy.

– Az az igazság, hogy szinte nem is voltam önmagam,
amikor betoppantam a szülés közben, mivel az apa kért



meg rá, akinek a papája – talán tudja – William
Redbridge, s ő amolyan mentorféle volt számomra
rezidenskoromban. Nos, kiderült, hogy mégsem annyira
méltó rá, hogy az ember példaképként tisztelje, ahogy azt
én tettem.

Emily bólintott.
– Mindenki hibázhat.
Derek a fejét csóválta.
– Én nem szeretnék több hibát elkövetni. Mindig is

előítéletes voltam a természetes szüléssel kapcsolatban, és
soha nem néztem utána rendesen a tényeknek. Azóta
viszont igen. Szégyellem, hogy nem korábban tettem meg.

Ez őszintén meglepte Emilyt.
– Jó magának.
A férfi bólintott.
– Nehezen megközelíthető helyeken, ahol mérföldekre

van az esetlegesen szükséges orvosi segítség, sohasem
javasolnám az otthon szülést, de errefelé nem látom okát,
miért ne ajánlhatnánk fel a lehetőséget bármelyik nőnek.
– Kissé szégyenlősen elmosolyodott. – Most biztos arra
gondol, igazi pálforduláson estem át.

Bár örült, hogy Derek gondolkodásmódjában gyökeres
változás állt be, Emily kénytelen volt vitába szállni vele.

– Természetesen nem minden anya szeretne otthon
szülni. Ők a mi csodás szülészetünk nyugodt, támogató
légkörére vágynak. Ami most, mint hallottam, rengeteg
pénzt örökölt.

Derek bólintott.



– Úgy van. Eleget ahhoz, hogy biztosítsa a
fennmaradását a jövőben. Messziről fognak idejárni
anyukák, hogy itt szülhessenek, miután az épület teljes
felújításon esik át, és beszereznek néhány új eszközt.

– Az anyukák már eddig is messziről idejöttek, hogy
nálunk szüljenek. Ez nem a felszerelésről szól. – Emily
belekortyolt az italába, és csak remélni tudta, hogy attól
majd visszavesz egy kicsit a csipkelődésből.

– Tudom – mondta Derek, és előredőlt. – A lenyűgöző
csapat az oka.

Akármilyen hangulatban volt is, ebbe a kijelentésbe
Emily nem tudott belekötni.

– Hát, köszönöm.
– De a csapat nőni fog, és szükségünk lesz egy vezetőre

– nézett a férfi jelentőségteljesen Emilyre.
– Úgy érti…? Csak nem…? Derek, mire gondol pon-

tosan?
– A kórházi részleg nevében szeretném felkérni a

csapat vezetőjének. Természetesen ennek megvan a
hivatalos menete: előbb jelentkeznie kellene, de ha
megteszi, magáé a pozíció. És mind magát akarjuk.

Emily egy kissé megszédült, és tudta, hogy nem a koktél
miatt.

– Megismételné, amit az imént mondott?
Derek készséggel engedelmeskedett. Azután hozzátette:
– Ez remek lehetőség a maga számára, Emily. És a

szülészetnek is nagyszerű lenne, ha elvállalná. Minden
szükséges eszközt megkapna, és hozzá egy nagyobb



csapatot.
– De mi lesz Sallyvel? Egy csapat vagyunk, egyformán

fontosak – és mások is vannak, akik legalább ennyire
megérdemelnék…

– Jelenleg egyedül maga nem családos asszony.
Valamivel fiatalabb és egy kissé képzettebb is nála. Magát
szeretnénk. Maga az első választásunk.

Emily tudta, hogy nagyon boldognak kellene lennie.
Előléptetést ajánlottak neki, ő vezethetné a csapatot egy
gyönyörűen felújított szülészeten. Nem kellene többé
megszakadniuk azért, hogy megkaphassák a kevés
szülőmedence egyikét; mindenkinek jutna elég. Külön
személyzet; talán egy jó kis külön helyiséget is kapnak,
ahol a felkészítő órákat tarthatják. Valószínűleg csak a
sokk miatt ilyen zavart. Ha lesz ideje átgondolni, minden
bizonnyal repkedni fog a boldogságtól.

– Vannak kötelezettségeim… nem tudnék rögtön
kezdeni. Szükségem van némi időre.

– Természetesen, de tudnom kell a választ. Ha
visszautasítja az ajánlatot – ami, nagyon remélem, hogy
nem fog megtörténni –, hamarosan fel kell adnunk egy
hirdetést.

– Szóval, mennyi időm van gondolkozni?
– Szeptember végéig feltétlenül döntenie kell. Ja, és

Emily…
– Igen?
– Kérem, ne verje nagydobra a dolgot. Jelenleg még

szigorúan bizalmas az ügy.



– Ó, rendben.
Emily eddig azt gondolta, hogy semmi gond nem lesz, ha

megbeszélheti az egészet Sallyvel, és megbizonyosodhat
róla, hogy a barátnője nem bánná, ha hirtelen a főnökévé
lépne elő. Erre azonban most nem maradt lehetősége.
Egyedül kellett megbirkóznia a dilemmával.

– Nos, azt hiszem, ideje ennünk. Mit kíván? Nagyon jó a
lazacuk.

Emily lazacot rendelt. Annyira lefoglalta a gondolatait
az állásajánlat, hogy nem is nagyon tudott másra figyelni.

Pár nappal később Rebecca a repülőtéren várta.
– Becca! – kiáltott fel Emily, és megölelte a barátnőjét. –
Még ilyet! Mehettem volna busszal is. Nem szabad ekkora
távolságokat vezetned!

– Nincs olyan messze a repülőtér, és nem viszlek vissza
a gőzösre.

– Ó! Mi történt? – Mivel Rebecca arcán huncut kifejezés
ült, Emily rájött, hogy akármi áll is a háttérben, az biztos
nem valami tragikus eset.

– Maisie és a barátnői tartanak egy kis mulatságot, és
szeretnék, ha te is elmennél. Készítettek egy zászlót Maisie
temploma felszentelésének századik évfordulójára.

– Amint megláttalak ebben a Jojo Maman Bébé
cuccban, tudtam, hogy valami meglepetést tartogatsz!
Igazán kedves tőlük, hogy meghívtak. És az időzítés is
tökéletes. Simán lemaradhattam volna róla.

– Szándékosan úgy tervezték, hogy akkor legyen,



amikor te is el tudsz menni. Az egész eléggé hirtelen
szerveződött meg. A ceremóniára nem érünk oda a
templomba, de utána az agapéra már igen.

– És ez megfelel a helyettem beugró szakácsnak?
Jesszusom, ugye nem bánja, hogy egy kicsit tovább kell
maradnia?

– Ó, dehogy! Boldogan marad még egy napot.
– Ez nagyon hízelgő! De miért? Miért szeretnék, hogy

éppen én ott legyek?
– Engem is elvárnak. Tőlünk származik az ötlet, hogy

találkozzanak, és végre megvarrták a zászlót, amin már
olyan régóta dolgoztak, de valahogy sohasem fejezték be.
Amúgy meg jó kis eszem-iszomnak ígérkezik.

– Mondja a várandós asszony.
– Úgy gondoltuk, jó lenne, ha egyenesen

visszapottyannál a felföldi életérzésbe.
Emily eltűnődött, vajon valaha is részese volt-e a

felföldi életérzésnek. Amióta pár napra hazatért, a Skót-
felföldön eltöltött idő álomnak tűnt számára. Egy csodás,
sőt kissé erotikus álomnak, de mégiscsak egy álomnak.

Az álomszerű érzés nem múlt el, mivel egyre szebb
falusi tájakon haladtak keresztül. És miközben kifelé
bámult az ablakon, Emily megengedte magának, hogy
Alasdairre gondoljon. Vajon ő is hivatalos Maisie
ünnepségére?

– Szóval – törte meg a csendet Rebecca –, hogy mentek a
dolgok lenn délen?

– Ó, tulajdonképpen nagyon jól! Megbizonyosodtam



róla, hogy az albérlőim tényleg nagyon kedves emberek,
akik csodálatosan gondoskodnak a házamról, a tűz pedig
csak egy baleset volt, amit a szomszédaim egy kissé
túlreagáltak, de a legjobb hír a szülészethez kapcsolódik.
Annyi pénzt örököltünk, amennyi biztosítja a
működésünket a jövőben.

– És? Van még valami, jól sejtem?
Emily bólintott.
– Igen. Felkínáltak egy fantasztikus állást. Otthon

senkinek sem beszélhetek róla, de neked azért
elmondhatom.

Emily megosztotta Rebeccával a részleteket.
– Te jóságos ég, Emily!
– Tudom. Repesnem kellene a boldogságtól, de

valamiért csak rémültnek érzem magam.
Rebecca gyors oldalpillantást vetett a barátnőjére.
– Na és miért ajánlotta fel neked ezt az állást? Biztosan

alkalmas vagy rá. Hacsak nincs vele mögöttes szándéka.
– Például mi?
– Hogy bejössz neki.
Emily érezte, hogy elpirul. Most, hogy belegondolt, a

közös vacsorájuk alatt valóban voltak arra utaló jelek,
hogy Derek vonzódik hozzá. Ő azonban túlságosan
elmerült a gondolataiban ahhoz, hogy különösebb
jelentőséget tulajdonítson a dolognak.

– Hát, ő nem az esetem. Egyszerű kémia: vagy megvan a
szikra két ember között, vagy nincs.

– Na és mi van Alasdairrel? Közöttetek megvan a



szikra?
Bár Emily elmesélte Rebeccának az északi fény után

történteket, érezte, hogy most több van a barátnője
kérdése mögött, mint a szokásos kíváncsiskodás.

– Nos, igen, nem tagadom, de nem lehet semmi a
dologból, szóval nem élem bele magamat.

Saját szavai hallatán Emily rájött, mennyire igaz, amit
az imént mondott, és ez kissé elszomorította. De hát nincs
abban semmi rossz, ha az ember egy kicsit belezúg
valakibe, gondolta, még ha végül semmi sem lesz a
dologból.

– Nem vagyok az alkalomhoz öltözve – váltott témát
Emily. – Felvettem volna valami rendes ruhát, ha tudom,
mire készüljek.

– Hoztam neked egyet – nyugtatta meg Rebecca. – Majd
a női mosdóban átöltözöl.

Bár első pillantásra nem vette észre Alasdair kocsiját a
parkolóban, Emily azért reménykedett, hogy a férfi is
jelen lesz. Eddig még csak farmerban meg pizsamában
látta, és bár nem táplált reményeket, hogy a férfi iránt
érzett vágyai valaha is beteljesülnek, azért szívesen
megnézte volna magának elegánsabb öltözékben is.

– Odahaza kölcsönvettem Sally egyik ruháját, és
pazarul állt rajtam. Megengedte, hogy megtartsam. Most
a hátizsákom legalján van, máskülönben elővenném.

– Amit hoztam, az ott van a hátsó ülésen. Nagyjából
kivasaltam, de ismersz, reménytelen eset vagyok, ha
vasalásról van szó. Az is eszembe jutott, hogy valami



vászonnadrágot hozzak – olyasmit, amilyen rajtad is van
–, de mivel magasabb vagyok nálad, a ruha biztosabb
megoldásnak tűnt. Nekem egy kicsit rövid, szóval neked
kábé térdig érhet, vagyis ideális templomi viselet. Na,
nyomás átöltözni!

Rebecca egy ajtóra mutatott, amely nyilván a
mosdókhoz vezetett – ez a templom mellett álló jóval
öregebb épülethez utólag hozzáépített vizesblokkhoz
tartozott.

– Szerencséd van. Senki nem fogja látni, hogy bemész a
mosdóba. Öltözz át, aztán itt kint találkozunk. Majd együtt
megyünk be.

– Hűha, te aztán jól kicsípted magad! – kiáltott fel
Rebecca. – Sminket is feltettél meg minden.

– Gondoltam, miért ne? Ezután úgy egy hónapig nem
nagyon lesz rajtam.

Rebecca felnevetett.
– Menjünk be! Már várnak ránk.
– Előtte még árulj el valamit: Alasdair is jön?
Rebecca megrázta a fejét.
– Nem, nem hiszem. Nincs rá oka, hogy itt legyen… Csak

nem miatta sminkelted ki magad? Abban a reményben,
hogy találkoztok?

Emily elpirult.
– Nem! Ő nem az a fajta férfi, akit sminkkel le lehetne

nyűgözni. – A második állítás igaz volt, de Emily azt is
tudta, hogy a férfiak gyakran nem veszik észre, ha valaki



kifesti magát. Egyszerűen elkönyvelik magukban, hogy a
szokásosnál valamivel jobban néz ki az illető.

Emilyt és Rebeccát úgy üdvözölték, mint valami
hírességeket.

– Maguk azok, akik segítettek befejezni Maisie
pulóverét! – szólította meg őket a nő, aki felfigyelt, amikor
megjelentek. Emily úgy saccolta, a hatvanas évei közepén
járhat, a szeme vidáman csillogott, napbarnított bőre volt,
és rövid, göndör ősz haja. Színpompás, valószínűleg kézzel
festett sálat viselt. – Engem Islának hívnak. Mind
hallottuk, hogy szegény Maisie nem tudja befejezni, szóval
nagyon örültünk a hírnek.

– Nagyon szívesen segítettem – nemcsak Maisie miatt,
de azért is, mert korábban még nem kötöttem Fair Isle-t,
és nem voltam biztos benne, hogy sikerülni fog. Embert
próbáló feladat, mondhatom. – Emily elfogadta a felé
nyújtott teáscsészét.

– Kötött azóta valamit Fair Isle-ban?
– Csak egy játék mackónak való pulóvert. Hol van

Maisie?
– Ott, arra – mutatta Isla. – Alig várja, hogy láthassa. Itt

van az unokája is. Valószínűleg azt szeretnék, ha
hozzámenne, bár a fiú egy kissé talán fiatal magához.

– Nahát, istenien fest! – köszöntötte Maisie Emilyt,
amikor meglátta. – Szóval van lába is, mi? Nem mindig
nadrágban jár?

– Általában nadrágot viselek – ismerte el Emily. –
Munka során kizárólag azt. Most viszont ünnepelünk, és



Rebecca hozott nekem egy ruhát, hogy legyen mit
felvennem.

– Nagyon kedves, hogy eljött, noha csak nemrég szállt le
a gépe. Engem mindig eléggé kimerít az utazás.

– Jól vagyok! Nagyon örülök, hogy találkozhattunk, és
itt lehetek ezen a különleges eseményen.

Maisie megpaskolta a lány kezét.
– Most pedig hadd mutassam be egy bizonyos

fiatalembernek.
Mivel a fiatal férfi egy Emily szemének meglehetősen

ismerős, Fair Isle mintájú pulóvert viselt, nem volt nehéz
kitalálni, hogy Maisie unokája. A húszas évei elején
járhatott, és rendkívül szégyenlős volt. Emily a kezét
nyújtotta.

– Te vagy Donald? Igazán örülök, hogy megismerhetlek.
Nagy megkönnyebbülés látni, hogy illik rád a pulóver.
Először próbálkoztam a Fair Isle kötéssel.

Donald a füle búbjáig elvörösödött. Nagyon magas és
sovány volt, a haja és a szemöldöke pedig sűrű és fekete.
Emily magában megállapította, hogy néhány éven belül
roppant jóképű férfi válik majd belőle. Most viszont még
túlságosan Bambi-szerű volt, hosszú végtagokkal és
koordinálatlan mozgással.

– Szuper pulóver. Nagyon köszönöm, hogy megkötötte a
nagyi helyett.

– Én csak a hátát csináltam. Fordulj meg!
Donald engedelmeskedett.
– Tökéletes! – mondta Maisie. – Nem voltam biztos



benne, hogy képes lesz rá, de most biztos vagyok benne,
hogy nem sokan tudnák megmondani, hogy nem én
magam csináltam.

– Szerintem bebizonyította az ügyességét – mondta Isla.
– Tiszteletbeli tagja lehet a kötőegyletünknek.

Emily feszengve felnevetett.
– Ó, hát nem is tudom. Csak a nyárra maradok Skóciá-

ban.
– A nyár még épp elég hosszú – mondta Maisie. – Most

pedig hadd mutassam be a társaság többi tagját.
Emily rendkívül jól érezte magát. Mindenkivel

megismerkedett, és Maisie barátjaként valamennyien
egyből barátként kezelték. Emily mindig is élvezte az
idősebb nők társaságát, különösen, ha azok ellazultak, és
ontották a történeteket. Végül is, okoskodott, az ember
nem jut el ilyen korba anélkül, hogy ne gyűjtene össze az
út során némi bölcsességet és élettapasztalatot.

Emily úgy érezte, egy morzsa sem férne már belé a sok
szendvics, teasütemény és kolbásztekercs után, és egészen
elgyengült a sok nevetéstől, amikor Rebecca odalépett
mellé, és azt mondta, ideje indulniuk.

– Mielőtt elmenne… – szólította meg egy fiatalabb nő. –
Hadd mutatkozzam be: Heather Morrison vagyok, a helyi
idősgondozó. Szeretném elmondani, hogy igazán csodásan
bánt ezekkel az öreg tyúkokkal. – Nagy szeretettel
használta ezt a kifejezést, máskülönben Emily a társaság
tagjainak a nevében is kikérte volna magának. – Ha
valaha szüksége lenne idősgondozói munkára, csak



szóljon nekem!
Emilyt most másodszor hozta zavarba valaki azzal,

hogy itteni lakosnak nézte.
– Valójában bába vagyok, és csak átmenetileg

tartózkodom itt. Rebeccának dolgozom szakácsként.
– Hm. – A nő végigmérte Rebecca méretes pocakját. –

Azt hihetném, hogy nagyobb szükség van magára
bábaként!

Ezen jót nevettek.
– Hamarosan hazatérek a saját szülészetemhez –

magyarázta Emily. – Nem én segítem világra Rebecca
kisbabáját, akárhogy próbál is meggyőzni. Alkotói
szabadságon vagyok, és itt nincs engedélyem praktizálni.

– Hát, a mi szempontunkból ez igazán nagy kár –
mondta a nő. – Olyasvalakinek, mint maga, bőven adódna
munkalehetőség errefelé.

Beletelt némi időbe, mire Emily és Rebecca mindenkitől
elköszönt, de amikor már tényleg indulófélben voltak,
Emily észrevette, hogy nyílik az ajtó. Alasdair állt a
küszöbön, alakját kiemelte a háta mögül érkező napfény.
Emily szíve akaratlanul is kihagyott egy ütemet.
Nyugalmat erőltetett magára, és figyelte, ahogy a férfi
belép a szobába.

– Üdv! – köszönt oda többeknek is a nők közül, akik
bizonyára a betegei közé tartoztak. – Gondoltam, nem
hagyhatom ki a szezon legnagyszabásúbbnak
beharangozott buliját.

Emily eltűnődött, vajon Rebeccának és neki ki kellene-e



használniuk az alkalmat, hogy távozzanak. Már
mindenkitől elköszöntek, az asszonyokat pedig lefoglalta
Alasdair érkezése. Emily rápillantott Rebeccára, aki
azonban szélesen mosolygott a sógorára, és láthatóan
nem akart mindenáron azonnal távozni. Ha Jess
levezényli az esti étkezést, nem igazán volt okuk a
sietségre.

Emily arrébb sétált a társaságtól, hogy megszemlélje a
templom új büszkeségét jelentő zászlóról készült
fényképet. Korábban nem jutott rá ideje, mert túlságosan
lefoglalta a társalgás.

Csodás munka volt. Apró, hímzett, kötött és horgolt
képkockák különböző nemzeti fontosságú és helyi
jelentőségű történelmi eseményeket ábrázoltak, és
néhányat Fair Isle technikával készítettek. Ezt látva Emily
elmosolyodott. A fényképen, amely már önmagában is
igazi műalkotás volt, kissé gyermeteg hatást keltett az
összkép, de az egyes négyzetek gyönyörűen sikerültek.

– Helló! – köszönt rá Alasdair a háta mögül.
– Helló! Rebecca azt mondta, hogy nem hívtak meg –

vagy legalábbis ezt sugallta.
– A helyi körzeti orvosnak nincs szüksége külön

meghívóra – mondta Alasdair. – Egyszerűen megjelenhet,
amikor éppen ideje engedi.

– Hát, ez jól hangzik. Elég sok kaja megmaradt.
– Nem az étel miatt jöttem, bármily csábító is.
– Hát akkor miért?
– Gondoltam, jobb, ha meggyőződöm róla, hogy



visszajöttél, akármerre jártál is.
– Hazalátogattam. És csak a nyár végéig maradok. Ezt

már elmondtam néhányszor ma délután.
– Tudom. De meg akartam bizonyosodni róla, hogy

egész nyáron itt maradsz, nem csak egy kis részében.
Emily érezte, hogy kiszárad a szája, a gyomrában pedig

mintha pillangók jártak volna skót-felföldi táncot.
– Megígértem, hogy visszajövök, és be is tartottam az

ígéretemet.
Mielőtt a férfi válaszolhatott volna, Rebecca lépett

melléjük.
– Gyerünk, Em, vissza kell vinnem téged. A fiaimat is

meg kell még etetnem. Hoztam nekik egy kis kajával teli
dobozt – mutatott fel egy teletömött dobozt. – Szokás
szerint most is egy rakás dolgozó férfi számára főztek,
nem pedig egy csapat öreg néninek, akiknek már alig van
étvágya. Ezt szeretem!

– Akkor később találkozunk – köszönt el Alasdair.
– Meghiszem azt – felelte Rebecca. – Végül is rokonok

vagyunk.
– És Emilyvel is – mondta Alasdair. – Még vele is

találkozom majd.
Emily azon kapta magát, hogy ostobán vigyorog, és nem

egészen tudta, hogyan is válaszoljon.
Miközben beszállt a kocsiba, Emily azon gondolkozott,

vajon tényleg bölcs dolog-e még találkozniuk, amíg itt van.
Ennek nem lehet jó vége. Képtelenség lett volna
fenntartani a kapcsolatot, miután hazautazik. Alasdair



nem költözne délre; ő pedig nem költözhet Skóciába: a
munkája – a karrierje – Cotswoldshoz kötötte. Ráadásul
most ott volt még az az elképesztő állásajánlat is, amely
esélyt adott rá, hogy tényleges változást hozzon a
várandós nők életébe, nemcsak a közvetlen
környezetében, hanem mérföldekkel arrébb is.

Nincs semmi gond egy kis viszonnyal a vakáció alatt, de
csak akkor, ha mindenki tudja, hogy nem tart tovább a
nyárnál.



Tizenegyedik fejezet

Emily szomorúan ébredt. Beletelt néhány másodpercbe,
amíg rájött, miért. Szeptember második hetében jártak, az
utolsó hajóút utolsó napján. Hamarosan el kell hagynia
Skóciát, és haza kell utaznia.

Csak feküdt, és eltűnődött, miért érez szomorúságot
amiatt, hogy hamarosan viszontláthatja szeretett városát
és a barátait, ráadásul valószínűleg egy érdekes, új
munkahely várja (bár efelől még mindig nem sikerült
egyértelműen döntenie), és visszaköltözhet a házába,
amelyet annyira szeret. Szó, ami szó, ennek így nem volt
túl sok értelme.

Miközben felkapta a ruháit, igyekezett mégis találni
valami logikus magyarázatot. Itt hagyja Rebeccát és
Jamest, itt hagyja Skóciát – amit időközben nagyon
megszeretett –, és természetesen itt hagyja Alasdairt is.

Az első kettő miatt nem volt oka szomorkodni: sem
Skócia, sem Rebecca és James nem mennek innen sehova;
annyiszor visszajöhet hozzájuk, ahányszor csak akar.
Alasdair pedig sohasem volt több, mint egy nyári kaland.
Tényleg nevetséges dolog szomorkodni.

Mielőtt lement volna a hajókonyhába, engedélyezett



magának egy röpke pillantást a hegyekre, amelyek most,
hogy virágzott a hanga, lila színben pompáztak.

A gőzös még elég távol volt a kiindulópontjától, holnap
pedig egy kisbusznak kellett felvennie az utasokat reggeli
után. Ezt követően a legénységnek már egyedül kellett
visszatérnie a gőzössel Crinanba: James úgy beszélt erről
az utasok nélküli útról, mint afféle szabadságról.
Természetesen továbbra is kormányozni kellett a gőzöst,
fűteni a kazánt, és meg kellett főzni az ennivalót, mégis
nagyban különbözött ez az út attól, amikor utasok is
voltak, lehettek akármilyen elbűvölőek és segítőkészek.

– Felteszem a vizet – mondta Emily tettre készen Billie-
nek. – Igyunk egy csésze teát!

– Majd én megcsinálom – ajánlkozott Billie. – Tudom,
hogy szeretsz járni egyet ébredés után. Menj csak.
Megleszek.

Emily egy pillanatig habozott, azután leszállt a hajóról,
és elindult.

Először egy hepehupás ösvényt követett, majd rátért
egy csapásra, amely a hangáshoz vezetett. Megállt, hogy
szemügyre vegye az egyik virágot, és elámult, hogy egy
önmagában ennyire kicsi dolog hogyan nyújthat ilyen
drámai látványt. Felsóhajtott, aztán továbbsétált.

Magának sem igen vallotta be, nemhogy másnak, de
valójában azért szerette annyira ezeket a hajnali sétákat,
leszámítva az edzésértéküket, mert ilyenkor lehetősége
nyílt Alasdairre terelni a gondolatait.

Annak ellenére, amit a férfi akkor mondott neki,



amikor a Maisie-féle ünnepségen találkoztak, azóta sem
látták egymást. Emilynek szörnyen hiányzott ő is és Kate
is. Nem igazán értette, miért. Nem voltak kapcsolatban, és
Emily mindig is tudta, hogy ez a történet nem tart tovább
a nyárnál, de akkor miért érzi úgy magát, mint egy
kamasz, aki először szerelmes? És miért nem képes
egyszerűen továbblépni, és nem gondolni többé
Alasdairre? Annyi mindenen kellene még elgondolkoznia!
Döntenie kell: elfogadja az állást, amely egyszerre
izgalmas és rémisztő, ugyanakkor lehetőséget jelentene,
hogy végre igazi változást érjen el? Ezen tulajdonképpen
nincs is mit megfontolni. Természetesen el kellene
fogadnia. Csak olyasvalaki utasítaná vissza, akibe
szemernyi becsvágy sem szorult.

Ám hiába tűnődött azon, hogyan tudassa az
előléptetése hírét a csapatával, illetve hogy milyen
eszközöket kellene legelőször is beszerezni, újra és újra
beférkőzött a gondolataiba Alasdair és Kate képe.

Az elmúlt hetekben nagyon szívesen megkérdezte
volna Jamest, miért nem látogatott el a gőzösre az utóbbi
időben Alasdair, de tartott tőle, hogy James továbbadná az
ő ártatlan érdeklődését Rebeccának, aki persze felfújná a
dolgot. Vagy elkezdene aggódni amiatt, hogy összetörik
Emily szíve, vagy jószándékúan megpróbálna találkozót
szervezni neki és Alasdairnek, hogy összeboronálja őket.

Kate viszont hallatott magáról. James, aki amikor csak
tehette, hazalátogatott, hogy ellenőrizze, jól van-e
Rebecca, és nem erőlteti-e túl magát, az egyik alkalommal



hozott egy képet Emilynek. Kate rakott egy kis tüzet, a
háttérben hegyek látszottak, és a játék mackó ült a
lángok mellett. A mackón – kis képzelőerővel – egy Fair
Isle pulóvert lehetett felismerni. A mackó feje fölött egy
szövegbuborékban a következő szöveg állt: „Hol van a
sapkám?”

Emily elfogadta a kihívást, kapcsolatba lépett Maisie-
vel, kért tőle egy kötésmintát játék mackónak való tam-o’-
shanterhöz, azután munkához látott. Az utasok
elámultak, amikor megtudták, mit alkot az apró tűkkel
ilyen bonyolult minta alapján.

– Tudja, miért hívják tam-o’-shanternek? – kérdezte az
egyik férfi utas Emilyt egy ízben, amikor éppen kötögetett,
fél szemét a hajókonyhán tartva, ahol a leves bármelyik
pillanatban felforrhatott.

Emily vidáman rámosolygott a férfira – sejtette, hogy
nemsokára megtudja a választ. Ez az utas rendkívül
tájékozott volt, és kötelességének érezte, hogy tudását a
környezetében lévőkkel is megossza.

– Na, miért? – Emilyt eléggé izgatta a válasz,
ugyanakkor már kissé tele volt a hócipője – hasonlóan
másokhoz, akik azon a héten a hajón tartózkodtak – a két
lábon járó enciklopédiával, ahogy Billie maguk között a
férfit nevezte.

– Egy Robert Burns-vers egyik szereplője után kapta a
nevét – magyarázta az utas, és valószínűleg arra várt,
hogy Emily megkérdezze, ki ez a szereplő.

Ő azonban nem tette meg neki ezt a szívességet.



– Ó! Nos, csodás lenne, ha egyszer majd elszavalná
nekünk, de most meg kell néznem, hogy áll a leves.

Emily letette a kötését, és felállt.
– Elég hosszú vers – mondta a férfi. – Szóval talán nem

lesz ideje meghallgatni.
– Valószínűleg nem – felelte Emily, és megindult a

konyha felé. – De nagyon örülök, hogy tudomást
szereztem a Tam o’ Shanterről. – Ez történetesen igaz volt,
és Emily a férfira villantott egy különösen meleg mosolyt.

Az utolsó nap tiszteletére Emily és Billie úgy döntött,
különleges vacsorát készítenek – James azt mondta,
nevezzék dinner adieux-nek. Mivel már nem kellett a jövő
hétben gondolkozni, elővették a legjobb hozzávalókat, és
szemrevételezték a készletet.

Szerencséjük volt az elhaladó halászhajókkal. Az
egyiktől kézzel fogott fésűkagylót vásároltak (a
legénységük egyik tagja tapasztalt könnyűbúvár volt),
valamint sárga tőkehalat és egy adag makrélát. Mivel volt
némi füstölt lazacuk, amit föl kellett használni, és egy
adag vákuumcsomagolt füstölt foltos tőkehaluk
végszükség esetére félretéve, úgy döntöttek, a főétel halas
pite lesz. Hirtelen ötlettől vezérelve Emily azt javasolta,
használják fel az utolsó három adag sáfrányt a szószhoz,
hogy egészen különlegesen nézzen ki.

– Nigella is így szokta – magyarázta. – A halas pitéje
csodás, ráadásul fantasztikusan fest.

Billie egyetértőn bólintott.



– Kell valami különleges bele, mert elég gyakran
csinálunk halas pitét.

Megbeszélték, hogy a fésűkagylót Szent Jakab-
kagylóként készítik el, de aztán rájöttek, hogy az
majdnem ugyanolyan lenne, mint a halas pite, ezért
elővettek egy chorizót, ami egy ideje már a hűtőszekrény
hátuljában lapult. Úgy döntöttek, főznek egy levest – a
receptkönyv úgy nevezte: velouté –, és beleteszik a
fésűkagylót meg a chorizót. A fésűkagylót amúgy is meg
kellett még tölteni valamivel.

Azt találták ki, hogy desszertnek többrétegű tortát
sütnek tejszínhabbal, fagyasztott málnával és néhány
nagyon vékony habréteggel, hogy ropogós legyen. Billie
vattacukrot szeretett volna tenni a torta tetejére, de ezzel
vártak még: előbb meglátják, hogyan néz ki, és csak
utána kísérleteznek tovább.

Épp mielőtt felkészültek volna a terítésre, James lépett
be a hajókonyhába, hogy igyon egy pohár vizet.

– Isteni illata van a levesnek – mondta.
– Nem leves! – szólalt meg Emily és Billie egyszerre. –

Hanem velouté!
A vacsora osztatlan sikert aratott. Emily és Billie is

elégedett volt a végeredménnyel. A fésűkagyló telt volt, és
puha, a velouté, amit mindenki levesnek hívott, krémesre
sikerült, a halas pitét pedig egyöntetűen minden piték
királyának nevezték ki. A pièce de résistance-t meg, a
tetején a vattacukorral, mindenki lefényképezte.

A kávé után, amelyet James készített, és Bob, a gépész,



na meg Drew szolgált fel, számos pohárköszöntő és beszéd
elhangzott. James a legénység minden tagjának kiosztott
valamilyen különleges jutalmat egy-egy túlzó idézet
kíséretében, ami mindenkit megnevettetett, Emily pedig
elpirult a sajátját hallván, mivel nem volt hozzászokva az
efféle egekig magasztaláshoz. Az idézetek mellett
mindenkinek járt egy hatalmas, aranyszínű fóliába
csomagolt csokoládéérme, amelyen személyre szabott rajz
díszelgett, valamint az illető neve.

Az egyik utas írt egy verset Óda a gőzöshöz címmel,
amelyet elő is adott, természetesen nagy tetszést aratva.

– Az utolsó éjszaka feltűnően megugrik az emberek
számlája a bárnál – jegyezte meg Billie. – Ha nem tévedek,
már egy egész üveg Famous Grouse-t eladtunk, és
legalább egy rekesz sört.

– Igen – helyeselt Emily –, és ha belegondolunk, milyen
nagyvonalúan osztogatta James a saját, kapitányi
whiskyjét, már az is meglepő, hogy egyáltalán vettek piát!

– Ezen a héten különösen nyugodt és sokat piáló
utasokat fogtunk ki – mondta Billie. – Tökéletes
kombináció az utolsó hétre.

– Gondolom, lassan elkezdhetünk takarítani – nézett
körbe Emily, és erőt gyűjtött, hogy megmozduljon.

– Azt már nem! – kiáltott fel a költő. – Maguk ketten a
kisujjukat se mozdítsák meg. Üljenek csak vissza!

Emily azonban ahelyett, hogy visszaült volna, kiment a
tatra, hogy még egyszer utoljára elgyönyörködhessen a
különleges látványban. Amikor odaért, ott találta Bobot a



korlátra támaszkodva, kezében egy doboz sörrel.
– Csodaszép, nem igaz? – kérdezte, és pár másodpercig

némán csodálták a nyugodt víztükröt, a távoli szigeteket a
maguk ormaival és dombjaival, illetve a felhők által
rajzolt mintát nyugat felé.

Lenyűgöző. Nagyon fog hiányozni ez az egész –
válaszolta végül Emily.

– Szóval, ha ennek vége, hazamész, és visszatérsz a
rendes életedbe? – érdeklődött Bob.

– Aha. Kénytelen vagyok. Szólít a munkám. Na és te?
– A való életben főiskolai oktató vagyok. Azt is szeretem,

de még jobban élvezem amiatt, hogy nyaranta ezt is
csinálhatom – tett a kezével egy széles mozdulatot.

– Ez a jobb a két világ közül, semmi kétség.
– Ahogy mondod. – Figyelték az ég háttere előtt

kirajzolódó kacsacsapat sziluettjét, ahogy egy darabig
velük egy irányba repülnek, majd nagy szárnysuhogás
kíséretében leszállnak, enyhe hullámokat keltve a vízen.
– Nos – szólalt meg ismét Bob –, ha tehetnéd, itt maradnál?

Emily úgy érezte, olyan mélyet és szívből jövőt sóhajtott,
hogy még a víz is enyhén fodrozódott tőle.

– Attól függ, találnék-e munkát. Bába vagyok – nem
tudom, említettem-e már –, szóval gyerekek
világrahozatalában segédkezem.

– Semmi más nem tesz boldoggá?
Volt valami Bob nyugodt lényében, amitől Emily

megkérdőjelezte azokat a dolgokat, amelyeket addig
biztosnak gondolt.



– Más dolgok is vannak. Nagyon szeretem az idős
embereket. Érdekesnek és szórakoztatónak tartom őket,
és bár nem hordoznak magukban annyi reményt,
amennyit egy apró, bebugyolált kis csomag piros és
gyűrött arcocskával, nagyon sokat tudnak tanítani
nekünk. – Emily felnevetett. – És nem csak arra gondolok,
hogy Maisie megtanított a Fair Isle kötésre. Viszont
kitanultam a bábaságot, és jó vagyok benne. –
Elhallgatott. – Amúgy pedig felajánlottak egy csodás új
állást. Nemcsak több pénzzel és felelősséggel jár, de ott a
lehetőség, hogy tényleges pozitív változást idézzek elő a
környékem szülészetén. Emiatt vissza kell mennem.

– Nekem nem úgy tűnik, mintha túl határozott lennél.
Emily megint felsóhajtott.
– Tudom. Nem vagyok határozott, pedig annak kellene

lennem. Ez amolyan „a szívemre hallgassak vagy az
eszemre?” dolog, és én világéletemben a józan eszemre
hallgattam. Ezúttal is így kell tennem.

– Szerintem tökéletesen elboldogulnál. Nyilvánvalóan
olyan ember vagy, aki bárhol képes munkát találni
magának – mondta Bob. – Nézd csak meg, milyen gyorsan
megtaláltad a helyedet itt, a gőzösön is! Már réges-rég én
vagyok a főgépész, és tapasztalatból mondhatom, sokan
nem képesek megbirkózni a főzéssel. Ezért van
Rebeccának annyi ismerőse, akit vészhelyzetben
felhívhat, hogy besegítsen, ha besokallna a rendes
szakács. Te viszont azonnal ráéreztél a dologra.

Emily egészen felvidult.



– Hát, azt hiszem, én hozzá vagyok szokva a rugalmas
munkaidőhöz – azaz a maratoni munkavégzéshez –, és
szükségem volt egy kis pihenőre a szülészet után, na meg
Rebeccának is szívesen segítettem. És, végül is, volt
néhány szabadnapom – tette hozzá. Bár nagyon
igyekezett kiverni a fejéből Alasdairt, gondolatai újra meg
újra visszatértek ahhoz a varázslatos éjszakához, amikor
az északi fényt látták, na meg az utána történtekhez.

– Elbizonytalanított, hogy hazautaztál egy hétre?
Emily megrázta a fejét.
– Igen… nem… nem tudom.
– Azt hiszem, az első válaszodat fogadom el igaznak,

Miss Emily!
Ezen mindketten nevettek.
Bob lustán játszadozott az üres sörösdobozával, mintha

abban keresné a választ valamire.
– Furcsa dolog ez – mondta. – Minden évben ugyanez

van. Várom a turistaszezon végét, mert már egy kicsit
kifáraszt a munka, és szeretnék hazamenni, de az utolsó
hetekben mindig elfog egyfajta szomorúság, és
elérzékenyülök, ha rágondolok, hogy hamarosan vége
lesz. És most, hogy eljött az utolsó este, azt kívánom,
bárcsak még egy hónapig tartana a szezon.

Emily bólintott.
– Tényleg nincs kedvem hazamenni – legalábbis egye-

lőre. Ez az egész olyan gyönyörű. De otthon is nagyszerű
lehetőségek várnak rám.

– Elhiszem. Nem is kell többet mondanod, meggyőztél!



– Talán ha elégszer elismétlem, magamat is sikerül
meggyőznöm.

– Gyere, menjünk vissza, és igyunk egyet!
Bob óriási lapáttenyerében összenyomta a sörösdobozt,

majd gyengéden Emilybe karolt.

Emily még a két lábon járó enciklopédiát is megkedvelte
másnap délelőtt fél tízre, amikor meglátta a taxit, amely a
férfira várt, hogy hazavigye. Még azt is megengedte neki,
hogy lelkesen átölelje.

– Hát – mondta James, amikor az utolsó utas is elment –,
nagyon remélem, hogy ezek az elbűvölő emberek jövőre
mind visszatérnek.

– Még az öreg Geoffrey is? – kérdezte Billie. – Aki mindig
olyan adatokkal fárasztja az embert, amikre az
egyáltalán nem kíváncsi?

– Még ő is – mondta James.
– Neked könnyű – jegyezte meg Bob. – Az embereknek

egy függőleges létrát kell megmászniuk, hogy
a hülyeségeikkel fárasszanak. A fedélzeten dolgozó
legénység sokkal jobban ki van téve a veszélynek, hogy
valaki halálra untatja őket.

– Nekem elmondta, miért hívják tam-o’-shanternek a
skót sapkát – mondta Emily.

– Sikerült befejezned? Hadd lássam! – nézett rá
várakozásteljesen James.

Emily előhúzta a kötését a mentőcsónak mögötti zugból.
– Íme!



– Nahát, ez nagyon klassz! – kiáltott fel James. – Én is
akarok egyet!

– Elégedj meg a meglévő sapkáiddal – mondta Emily. –
Hatalmas gyűjteményed van. Én csak játék mackókra
való sapkákat kötök.

– Hát, jó – törődött bele James. – Most pedig fel kell
készülnünk a visszatérésre. Nem hajt a tatár, de viharos
szeleket jósoltak.

– Mikorra? – érdeklődött Drew.
– Azt mondták, „hamarosan”, ami azt jelenti, tizenkét

órán belül – mondta James. – Tulajdonképpen bőven van
még időnk, de nem akarok fölöslegesen itt időzni.

– Úgy érted, azért, mert nem százszázalékosan
megbízható az előrejelzés? – kérdezte Bob.

– Nem is azért, hanem mert Rebeccának már fájásai
vannak.

– Ó! – kiáltott fel Emily. – Harmadik gyerekek. Sohasem
képesek eldönteni, kijöjjenek-e végre vagy sem. De nem
szabad kockáztatni.

James bólintott.
– És bár taxival is visszamehetnék, vagy megkérhetnék

valakit, hogy vigyen el, de ha nem muszáj, nem akarom itt
hagyni a gőzöst, és fizetni a kikötői illetéket. És nehezebb
lenne hazajuttatni a kicsikét, ha ti már hazamentetek.

– Én még mosni akartam, és egy kicsit összeszedni a
dolgaimat – mondta Billie.

– Sajnálom. Nem akarok itt vesztegelni. De egy csésze
kávéra azért még van idő.



– Na és meddig tart, hogy visszatérjünk? – kérdezte
Emily, akit most főleg Rebecca és a kisbaba foglalkoztatott.

– Hát, ha marad a jó idő, még ma délután
visszaérhetünk.

Volt valami James általában nyugodt hangjában, amire
Emily felkapta a fejét.

– De lehet, hogy elkap minket a vihar?
– Megvan rá az esély. Ki kell ürítenünk a hajókonyhát,

a bárt és minden olyan helyet, ahol nincsenek rögzítve a
dolgok, máskülönben komoly töréskárokkal
számolhatunk.

Emily felvonta a szemöldökét. Mindeddig csodás volt az
idő, ő meg szinte el is felejtette, hogy ez megváltozhat.

– Nem kell úgy megijedni, Emily kisasszony – cukkolta
Bob. – A gőzös híres arról, hogy úgy mozog, mint egy
hintaló. Olyan lesz, mint egy menet a hullámvasúton.

– Hm – hümmögött Emily. – Nem rajongok a
hullámvasútért.

– De a hintalovat mindenki szereti, nem igaz? – ugratta
tovább Bob.

– Gondolom – válaszolta bizonytalanul Emily, és lement
a konyhába, hogy megcsinálja a kapitány a kávéját.

Mivel elvileg siettek, kissé meglepődött, hogy James
követte a konyhába.

– Na és mit gondolsz Rebecca fájásairól? Szerinted
beindult a szülés?

Emily megvonta a vállát.
– Attól tartok, ezt innen nem fogom tudni



megállapítani. De a harmadik gyerekek már csak ilyenek:
megindulnak, aztán meggondolják magukat. Az is lehet,
hogy csak a jövő héten indul be a szülés. Az is lehet, hogy
semmit sem jelentenek a fájások, de azt is jelenthetik,
hogy szedjük gyorsan a sátorfánkat. – Elmosolyodott. –
Biztosan nem akarsz lemaradni a nagy pillanatról, James.

Bob, aki időközben csatlakozott hozzájuk, kezében a
reggelihez használt tányérokkal, megborzongott.

– A hajóácsra szükség van a hajó megépítéséhez, de
minek legyen ott az első kifutásnál? – tréfálkozott.

– Bob! – mordult rá dühösen Emily. – Egy radikális –
 vagy legalábbis viszonylag radikális – bábával beszélsz:
mi igenis bátorítjuk az apákat, hogy legyenek jelen a
gyerekük születésénél!

– Szépen rájöttél, hogy mire próbált utalni Bob –
dicsérte meg James Emilyt. – Elég homályosan
fogalmazott.

– Hát – csatlakozott a beszélgetéshez Billie, kezében egy
adag bögrével és tányérral –, én tudom, hogy készülnek a
babák, de még sohasem hallottam a hajóépítéshez
hasonlítani a folyamatot.

– Mindennap tanul valamit az ember – zárta le a
beszélgetést James. – Na, most először is betolom ezt a
kávét, ránézek a térképeimre, aztán indulás!

James és Drew az asztalnál ült, és a tengerészeti térképet
nézte. Bár James jól ismerte a vidéket, azt mondta, azt
akarja, hogy Drew is pontosan tudja, mi a terv, hátha



hirtelen nagyon rosszra fordul az idő, és gyorsan ki kell
kötniük.

Emily és Billie dobozokba pakolták a bögréket,
olajosüvegeket, fűszerestálakat, korsókat – mindent, ami
még nem volt rögzítve. Hirtelen egy hang ütötte meg a
fülüket.

– Hahó! Van itt valaki?
Alasdair volt az. Lement a szalonba. Emily egy

pillanatig levegőt venni is elfelejtett, amikor meglátta.
Máshogy nézett ki. A haja valamivel hosszabb volt, és
mintha szakállat növesztene – vagy csak nem
borotválkozott néhány napja.

– Mi a helyzet, tesó? – kiáltott rá vidáman James. –
Nagyon örülök, hogy itt vagy! Látom, megkaptad az
üzenetemet. És ami még fontosabb, el tudtál szabadulni!

– Aha. Az elmúlt néhány hétben nagyon kevés
szabadidőm volt – rendkívül mozgalmas időszak áll
mögöttem –, szóval szakítottam rá egy kis időt, hogy
eljöjjek, hátha szükségetek van rám. – Alasdair
körbenézett a szalonban, aztán a pillantása
megállapodott a padlón térdelő Emilyn, aki mindkét
kezében egy-egy bögrét szorongatott. Egy másodpercig
összekapcsolódott a tekintetük, ezalatt Emily némán azt
üzente neki: „Kérlek, ne mondj semmit, amitől a többiek
gyaníthatnák, hogy történt köztünk valami!”

Alasdair alig észrevehetően bólintott, és mintha a
megbánás árnyéka suhant volna át az arcán, amiért nem
találkozott Emilyvel azóta sem, noha megígérte.



– Továbbá Kate parancsba adta nekem, hogy gyűjtsem
be a mackója sapkáját, ami, ha jól értesültem, már
elkészült. – Hátranyúlt a farzsebéhez, és előhúzott egy
sokszorosan összehajtogatott papírdarabot. – Itt egy rajz
arról, ahogy már a fején viseli. Mert már annyira várja,
ugye. Rebecca azt mondta, már elkészült.

Emily széthajtogatta a papírt.
– Ezt a mackó rajzolta saját kezűleg? Ha igen, akkor

nagyon ügyes.
– Kate segített neki – ismerte el Alasdair. – A szem-kéz

koordináció nem tartozik Ted erősségei közé.
Emily elnevette magát.
– Gondolom, inkább az ölelhetőség és a kötött holmik

kikuncsorgása.
– Jól kiismerted a mackót! – Mindenki nevetett. – Szóval

– váltott komolyra Alasdair –, mit mond az előrejelzés?
– Mindenekelőtt vihart tizenkét órán belül, vagyis

bőven elég időnk kellene hogy legyen… de hát, te is
tudod…

– Úgy érted, nem igazán bízol az előrejelzés
pontosságában?

James bólintott.
– Hívd Felébredő Apai Ösztönnek vagy akárminek, de

nem, nincs túl sok bizalmam benne.
Alasdair biccentett.
– Az időjárás-jelentés sem kecsegtet túl sok jóval. Azt

mondják, akár épületek is megsérülhetnek.
– Hála az égnek az elmúlt telet arra szántam, hogy



vízállóvá tegyem a házunkat – mondta James. – Most
pedig indulás! Nincs vesztegetni való időnk.

– Készítsünk egy levest meg szendvicseket? –
ajánlkozott Emily. – Ha az emberek megéheznek, öhm…
mások pedig esetleg tengeribetegek lesznek, ami
megakadályozza őket a további szakácskodásban,
hasznos lenne, ha bárki bekaphatna valamit menet
közben, amikor megéhezik.

– Csak nem tengeribetegségben szenvedsz? – kérdezte
Alasdair.

– Egy kicsit – felelte Emily. Úgy értette: nagyon.
– Van nálam néhány tabletta, amiket még felszállás

előtt tettem el – mondta Alasdair. – Kissé elálmosítják az
embert, de tényleg segítenek.

Emily kételkedve vette el a férfi kezéből a gyógyszeres
dobozt.

– Nem akarom teljesen kiütni magam, miközben
szükség lehet rám – mondta.

– Ha Billie-vel megcsináljátok a kaját, nem nagyon
marad számotokra más tennivaló – mondta James. –
Szóval készüljetek el azzal, azután vegyél be egy tablettát,
és vonulj vissza a kabinodba! Majd felébresztünk, amikor
megérkeztünk.

James megnyugtató mosolyt küldött Emily felé.
– Ez csalásnak hangzik – ellenkezett Emily.
– Egyáltalán nem. Sok emberünk van, aki tud segíteni –

biztosította James.
– Én sosem vagyok tengeribeteg – jegyezte meg Billie. –



Szóval rajta! Nyugodtan üsd ki magad!



Tizenkettedik fejezet

Emily rájött, hogy élvezi a kialakult helyzetet. Éppen egy
kalandos útnak néztek elébe, és Alasdair is a fedélzeten
volt. Még nem tudhatta biztosan, szüksége lesz-e a
tablettákra, de ha rosszabbra fordult volna az állapota,
visszavonulhatott a kabinjába, amíg le nem csillapodik a
vihar.

Emily és Billie úgy döntött, felhasználják a maradék
lisztet, és zsömlét sütnek belőle. Volt hozzá elég idejük, a
kenyérből viszont már csaknem kifogytak.

– A fiúk rengeteget esznek, amikor viharos a tenger –
mondta Billie. – Ha elkészülnek a zsömlék, csinálhatunk
egy adag szendvicset, és levihetjük a gépházba vagy fel a
kormányosfülkébe. Ez nagyon meg fogja könnyíteni az
életünket.

Emily bólintott, és tisztában volt vele, hogy mindketten
arra gondolnak, el kell látni élelemmel a férfiakat. Nem
éppen feminista gondolat, de mivel másban nemigen
tudtak segíteni a hajócska e rövid útján, Emily úgy
gondolta, miért is ne táplálhatnák azokat, akik
tevőlegesebben is ki tudják venni a részüket a munkából.

Amikor mindennel elkészültek, felmentek a fedélzetre.



Nehezükre esett elhinni, hogy a még kellemes, napos idő
hamarosan bősz viharba vált át. És egy kis szerencsével
még azelőtt elérhetik az anyakikötőt, hogy rosszra fordul
az idő.

Billie csakhamar eltűnt a gépházban, hogy Drew-val
legyen. Kissé zsúfolt lehet most odalent, gondolta Emily, de
Billie biztosan talál magának egy zugot, ahol elücsöröghet
anélkül, hogy bárkinek is útban lenne.

Emily a tájat figyelte, amely mellett éppen elhaladtak,
és azon tűnődött, lemenjen-e elővenni a kötését. Eddig a
csapat fontos tagja volt, de most hirtelen nem maradt
feladata.

– Hé, te ott! – kiáltott le James a kormányosfülkéből. –
Elég a semmittevésből a fedélzeten! Gyere fel, és
beszélgess velünk, mielőtt halálra untatjuk egymást!

Emily örömmel tett eleget a hívásnak – úgy érezte,
mintha a belső szentélybe kapott volna meghívást, ahol a
menő arcok lógnak. Persze számtalanszor járt már a
kormányosfülkében, de ez a hívás most különlegesnek
érződött. És nagyon jól tudta, hogy James és Alasdair
sosem fogynak ki a témából, ha egymással beszélgetnek.

– Vigyek föl magammal esetleg kávét is? – kérdezte
Emily, és felnézett James arcára, aki az ablakon kihajolva
szólította meg.

– Az remek lenne – felelte a férfi. – És ha maradt még a
múltkori tortából, örömmel vennénk egy-egy jókora
szeletet.

– Van még bőven – mondta Emily. – Épp az imént



sütöttünk még egyet. Mostanra biztos kihűlt annyira,
hogy fel lehessen vágni.

Nagyon bensőséges légkör uralkodott a
kormányosfülkében, ahol Jamesszel és Alasdairrel
hamarosan már hárman szorongtak, vidáman csevegve,
tortát falatozva és kávét kortyolgatva.

– Nem tudom elhinni, hogy később szelesre fordul az
idő – jegyezte meg Emily, aki, mintegy véletlenül, éppen
Alasdair mellé ült le. Tudta, hogy gyerekesen viselkedik,
de semmit sem tehetett ellene. Volt valami az útban, ami
mintha visszarepítette volna a kamaszkorába. Talán az,
hogy a kapcsolatuk Alasdairrel – már ha egyáltalán
kapcsolatnak lehetett nevezni (persze valójában nem) – a
végéhez közeledett.

– Már kezd feltámadni a szél – állapította meg James. –
És nézd csak a barométert: egészen lesüllyedt. Kétségkívül
jön a rossz idő, méghozzá gyorsan.

– Hé! – kiáltott fel hirtelen Alasdair. – Nézzétek, ott!
Azok ott vadul csapkodó hullámok, vagy…

James leakasztotta a helyéről távcsövet, és belenézett.
– Nem, nem vadul csapkodó hullámok.
Átnyújtotta a távcsövet Emilynek.
Beletelt néhány pillanatba, amíg Emilynek sikerült

beállítania az élességet, de aztán felkiáltott:
– Nahát! Delfinek! Milyen csodálatos! Tessék – adta

tovább a távcsövet Alasdairnek –, nézd meg te is!
– Nem, gyönyörködd csak ki magad – hárította el az

ajánlatot Alasdair. – Mi szinte bármikor láthatjuk őket.



– Skócia a legjobb oldalait mutatja neked – mondta
James. – Láttad az északi fényt, vidrákat, most pedig
delfineket.

– Úgy van – helyeselt Alasdair. – Az ember azt gondolná,
Skócia is azt akarja, hogy maradj itt.

Emily továbbra is a delfineket figyelte, ahogy a
hullámokon ugráltak. Aztán az állatok eltűntek.

Nem sokkal később Billie és Emily, miután elkészültek a
zsemlék, szendvicseket készítettek belőlük, amit azután
körbekínáltak. Billie a maga adagjával a gépházat célozta
meg, az övére akasztva néhány doboz sört, miközben
Emily a maga műanyag dobozával ismét a
kormányosfülke felé vette az irányt.

– Micsoda látvány! – szólt elismerően Alasdair.
Emily remélte, hogy nem csak a műanyag dobozra

gondol a férfi.
– A zsemle még meleg – mondta. – Remélem, finom lett.
– Mennyei! – dicsérte teli szájjal James. – Nem is tudom,

miért. Talán azért annyira finom, mert már hazafelé
tartunk.

– Nem, hanem azért, mert épp most vettük ki a sütőből,
és én csináltam – mondta Emily, és úgy tett, mintha
megsértődött volna a feltételezésen. – Viccet félretéve:
biztosan alig várod már, hogy viszontlásd Beccát.

James bólintott, és még egyet harapott a zsemléből.
– Úgy van. Az utóbbi időben nem volt könnyű a távollét,

bár természetesen folyamatosan tartjuk a kapcsolatot
telefonon.



– Na és mi a helyzet a fájásokkal?
– Egyelőre megszűntek. De Becca megállás nélkül süt,

szóval, ha majd elküldi a gyerekeket, amikor a kórházban
leszünk, és már megvan a baba, teletömhetik magukat
süteménnyel.

– Majd akkor kezdhetsz komolyan aggódni, ha már a
szenespajtát kezdi kipucolni – mondta Emily nevetve.

– Ó, azon már rég túl van.
Emily abbahagyta a nevetést. Ez már kissé aggasztó

volt. Emily elcsípte Alasdair pillantását.
– Hát, a harmadik gyerekek…
– Volt leves? – kérdezte James, akinek nem tűnt fel,

hogy Emilyt enyhén nyugtalanítják a hallottak.
A legutóbbi kismamája, aki kitakarította a szenespajtát,
utána nagyon hamar vajúdni kezdett. De mivel ez közel
sem jelentett tudományos bizonyítékot, inkább nem szólt
róla.

– Volt… és még van is. Hozok neked egy adagot.
Amikor Emily visszatért a levessel, Alasdair megszólalt:
– Kezd rosszra fordulni az idő. Nem kérsz egy

tengeribetegség elleni tablettát?
Emily megrázta a fejét.
– Jól vagyok. Szeretném kihúzni gyógyszer nélkül, ha

egy mód van rá – mondta. – Ez az utolsó utam a gőzösön.
Nem szívesen aludnám át.

– Jaj, ne mondd, hogy ez az utolsó utad! – kérlelte
James. – Biztosan eljössz meglátogatni minket jövőre is!

– Szeretnék – ismerte el Emily –, de tudod, milyen az



élet. Néha nehéz elszakadni ennyi időre.
Emily hirtelen elérzékenyült a gondolatra, és

eltűnődött, vajon biztosan olyan jól érzi-e magát, mint az
imént állította.

– Hát, csak szólj, ha meggondolod magad – mondta
James, miközben a levesét kanalazta.

Miután megetették azokat, akik a gőzös előrejutását
tevőlegesen is elősegítették, Emily és Billie leült a
szalonban, és sört kortyolgatva beszélgetni kezdtek.
Emilyre nyugtatólag hatott a szénsav és a kesernyés íz.

Egyszer csak rájött, hogy nehezére esik a nyelés, és
melege van, ezért úgy döntött, kimegy a fedélzetre.

– Szívok egy kis friss levegőt – mondta, és kisietett a
szalonból.

A friss levegő megtette a hatását. Csakhamar felszáradt
a hideg verejték, amely az imént elborította, és máris
jobban érezte magát. Egy darabig a korlátnak dőlt,
azután lement a kabátjáért. Feltámadt a szél, és kissé
hűvös lett. Emily visszaszaladt a fedélzetre, és megszédült,
talán azért, mert a hajó is egyre erősebben imbolygott.

Rájött, hogy egyre rosszabb a közérzete. Itt az ideje
megadnia magát, gondolta, bevenni egy pirulát, és ledőlni
a kabinjában. Csak még egy perc, és így tesz. Egyelőre
azonban nem akart mást, csak egy helyben állni, és
erősen kapaszkodni. Beletelt néhány percbe, mire rájött,
hogy képtelen megmozdulni. Úgy érezte, ha megmoccan,
valami nagyon rossz fog történni – bár hogy mi, azt maga
sem tudta pontosan. Kénytelen volt mozdulatlanul állni a



korlátba kapaszkodva, és meredten figyelni a szeme előtt
hullámzó tengert. Fázott, mégis izzadt. A legszívesebben
meghalt volna.

– Rosszul érzed magad?
Alasdair hangja volt. Emily a férfi felé fordult, de

képtelen volt megszólalni. Inkább nyelt egy nagyot.
– Gyere, menjünk le, beveszel néhány tablettát.
– Nem tudok lemászni a létrán – préselte ki magából

Emily a szavakat.
– Úgy érted, az elülső fülkébe, amin Billie-vel osztozol?
Emily bólintott. Most már reszketett – vagy a hidegtől,

vagy a rosszulléttől.
– Maradj itt. Előkészítek neked egy utaskabint.
Emily képtelen lett volna megmozdulni, így hát maradt,

ahol volt. Nem tudta eldönteni, inkább beteg lenne, vagy
bevetné magát a hullámok közé. Persze annak ellenére,
hogy a korlát nem volt túl magas, tudta, hogy akkor sem
tudna átmászni rajta, ha tényleg akarna.

Behunyta a szemét. Különösen álmosnak érezte magát,
és magában majdnem elmosolyodott. Azért nem akarta
bevenni a pirulákat, hogy ne legyen álmos, most pedig
álmos, és rosszul van. Micsoda rossz döntésnek bizonyult,
hogy nem hallgatott Alasdairre!

A férfi erős karja köré kulcsolódott, miközben félig
vezette, félig vitte a fedélzeti nyíláshoz. Egy pillanatig
mindketten a lépcsőfokokat bámulták, azután Alasdair a
nyakába vette Emilyt, úgy vitte le. Szerencsére az egész
nagyon gyorsan lezajlott, így Emilynek nem volt ideje



lehányni a férfi hátát. Épp csak átfutott a fején a
gondolat, de hál’ istennek Alasdair abban a pillanatban
letette a földre, amint leértek a szalonba.

Egy kétszemélyes kabinba vitte, és lefektette az alsó
ágyra.

– Így könnyebben kimehetsz, ez van a legközelebb a
fürdőszobához – magyarázta.

A speciális tartóban egy pohár víz volt, ami így nem
borulhatott föl, a padlón pedig – szörnyű látvány! – egy
műanyag lavór.

Alasdair félrehúzta a paplant.
– Feküdj le! Kerítek neked egy ágymelegítőt, ha fáznál.
Mivel most már megállíthatatlanul vacogott, Emily úgy

vélte, ez igencsak jó ötlet.
– Köszönöm – suttogta, és összekuporodott az ágyon.
Az elkövetkező néhány órában egyszer kitántorgott a

mosdóba, és mindent kiadott magából. Utána jobban
érezte magát, és amint visszatért a kabinba, mély álomba
merült.

Végül Alasdair ébresztette fel. A férfi egy bögrét tartott
a kezében.

– Ha meg bírod inni, szerintem jól fog esni.
– Mi ez?
– Marmite forró vízben. Vagy imádod, vagy utálod!
– Egy próbát megér.
– Magadra hagylak vele.
A forró ital után Emily sokkal jobban érezte magát, és

úgy döntött, felkel. Jelenleg legfőképpen az izgatta, hol



járnak éppen. Vajon mi mindenből maradt ki, miközben
aludt?

A hajó órájára pillantva megállapította, hogy délután
van. Még nem ért véget a nap. Jó lett volna, ha már
közelebb járnak a céljukhoz, mert még mindig kissé
ingatagnak érezte a járását, de mivel azt szerette volna,
ha magánál van az utazás alatt, nem volt oka panaszra.
Felvett minden kabátot és sálat, amit csak talált – ezek
némelyike a sajátja volt –, azután kiment a hajó orrába a
hullámokat nézni.

Valaki megérintette a vállát. James volt az.
– Nincs kedved felmenni Alasdairhez beszélgetni?

Rábíztam a kormányosfülkét, amíg pihenek egy kicsit.
Nem tudom pontosan, mikorra érünk vissza. Ebben az
időben nem tudunk gyorsan haladni.

– Ó, oké.
Ha James mondta, hogy menjen fel és beszélgessen

Alasdairrel, az már majdnem olyan volt, mint egy
parancs. Kötelessége felmenni. És nem kell úgy éreznie,
hogy ráerőlteti a társaságát Alasdairre.

– Nahát! Társaság! – nézett rá Alasdair, amikor Emily
kinyitotta a kormányosfülke ajtaját, és belépett. –
Nagyszerű!

– James küldött. Hivatalos minőségben vagyok itt.
Feltehetőleg azért, hogy hozhassak neked teát vagy kávét,
vagy bármi mást, amit kívánsz.

– Vagy egyszerűen csak beszélgethetnénk is. Csüccsenj
le arra a hokedlira! – Alasdair most alaposabban



szemügyre vette a lányt. – Jobban érzed magad?
– Sokkal, de amúgy jólesik itt fent lenni. Talán olyan ez,

mint a vezetés. Tudod: akkor nincs rosszul az ember,
amikor ő maga vezeti az autót, ha viszont utasként ül
benne, úgy érzi, annál a még halál is jobb.

– Én nem szoktam rosszul lenni a kocsiban, de értem,
amit mondasz, jó hasonlat.

Egy darabig némán figyelték a horizontot, mivel
egyikük sem érezte úgy, hogy mindenképpen mondania
kell valamit. Emily másra sem tudott gondolni, mint az
elutazásra. Tudta, hogy rettentő szomorú lesz, amikor
majd itt kell hagynia ezt a gyönyörű környéket, amelybe
annyira beleszeretett. Azután az jutott eszébe, vajon egy
férfiba vagy egy tájba szeretett-e bele valójában, és hogy
vajon ezek a szerelmek tartósak-e. Vagy ez csak egy
fellángolás Argyllshire iránt?

A hullámok ütemesen csapkodták a hajó orrát,
időnként pedig egy-egy különösen nagy hullám a
kormányosfülke ablakát is beterítette, ideiglenesen
eltakarva előlük a kilátást. Emily Alasdairre pillantott.
A férfi tökéletesen nyugodtnak tűnt, mintha nem
aggasztanák a láthatólag egyre nagyobb és erősebb
hullámok, amelyek úgy dobálták a kitartó kis gőzöst, mint
egy játék hajót.

– Elég rossz az idő – igyekezett Emily egy eufemizmussal
csillapítani a rátörő félelmet. – Nem kellene szólnunk
Jamesnek?

– Semmi szükség rá – felelte Alasdair a legskótabb



modorában. – Úgy tűnhet, mintha parafa dugó lennénk
egy autómosóban, de valójában teljes biztonságban
vagyunk, épp csak nem haladunk előre. Vagy legalábbis
roppant keveset.

Emily úgy döntött, hisz neki.
– Ó, értem.
Emily kényszerítette magát, hogy valami másra

gondoljon a háborgó hullámok helyett, amelyek ide-oda
lökdösték őket.

– Kíváncsi vagyok, mi van Beccával – mondta ki
hangosan, egyik félelme helyett a másikat felhozva. –
Talán semmit sem jelentenek azok a fájások, de az is
lehet, hogy már megindult a szülés.

– Azt hiszem, James eléggé aggódik. Ott szeretne lenni.
– Nem tűnik túl idegesnek – jegyezte meg Emily, akit

meglepett, de egyben fel is vidított a tudat, hogy James
ennyire szívén viseli a felesége állapotát. Sosem sikerült
megértenie, amikor azzal érvelt valaki, hogy értelmetlen
dolog a férfiaknak a feleségük szenvedését nézni.
A legtöbb anyuka, akivel Emilynek dolga volt, szerette
volna, ha a legközelebbi szövetségesük mellettük áll a
nehéz pillanatokban.

Emily eltűnődött, vajon Alasdair jelen volt-e Kate
születésénél, de inkább nem kérdezte meg. Nem tartozott
rá.

– Nem nagyon mutatja ki az érzéseit, de az öccseként
azért meg tudom állapítani. Ha nem szeretne annyira
Becca mellett lenni, még egy napig hagyta volna pihenni



a gőzöst. Rendes körülmények között nem indult volna el
ilyen előrejelzés után.

– Nem lett volna egyszerűbb autón visszamennie?
– De igen. Viszont nem szerette volna magára hagyni a

hajót, ha nem muszáj. És ez heteket is jelenthetett volna.
Ha megszületik az ember gyereke, egy darabig nemigen
jut másra ideje.

– Nehéz döntés.
– Az a gond, hogy gyorsabban ért ide a vihar, mint

ahogy jósolták. Ha minden a terv szerint halad, már
nagyobb utat meg kellett volna tennünk, mire rosszra
fordul az idő. Most roppant lassan haladunk.

– Még szerencse, hogy itt vagy te Jamesnek, hogy átvedd
egy kicsit a kormányt.

– Ó, ezzel Drew is boldogulna, de így, hogy én is itt
vagyok, nyugodtan lepihenhetett néhány órára anélkül,
hogy aggódnia kellene.

Emily halkan felnevetett.
– Ha tényleg úton van a baba, szüksége is lesz rá, hogy

jó formában legyen, hogy végig Becca mellett lehessen a
szülés alatt. Na meg persze utána.

– Ő aztán nem lazsál apaként.
Emily ránézett. A férfi mindkét kezével a

kormánykereket markolta, és előreszegezte a tekintetét,
de volt valami abban, ahogy ezt mondta, ami
elgondolkoztatta Emilyt.

– Ez éppúgy elmondható rólad is – szólalt meg.
– Persze, most igen, de amikor Kate kisebb volt, az anyja



mindent maga akart csinálni.
– Ó! Egy kicsit úgy érezted, hogy félreállítottak?
– Aha. Én voltam a pelenkázás és a cumiztatás felelőse –

Catriona nem akart szoptatni, nehogy elrontsa az
alakját –, de Kate az ő személyes játék babája volt. Nem
nagyon szeretett osztozkodni. – Alasdair bánatosan
felnevetett. – Kivéve önmagán… azzal nem volt gondja.

– Úgy tűnik, túltetted magad a dolgon.
A férfi elmosolyodott.
– Azt hiszem, igen. És Kate nagyszerű kislány, szóval

minden rendben.
Emily úgy döntött, nem mond semmit, pedig találkozott

már olyan nőkkel, akik ki sem akarták adni a kezükből a
kisbabájukat, és csak akkor engedték meg a párjuknak,
hogy megfogják a kicsit, amikor már teljesen kimerültek,
és sírtak, ahogy a kisbaba is. Nem a legszerencsésebb
bevezetés az apaságba.

– Na és mit kell tudni a bandádról? Gyakran össze-
jártok?

– Nem elég gyakran. Tudod, az időhiány nagy ellensége
a kreativitásnak és a szórakozásnak.

Emily felnevetett.
– Hallottam már ezt a kifogást. Sőt én is használtam.

Nem is egyszer. – Egy pillanatra elhallgatott. – Van olyan
szabály, hogy nem szabad énekelni a gőzös vezetése
közben?

– Ellenkezőleg. Az éneklés határozottan támogatott
tevékenység a kormányosfülkében.



– Akkor gyerünk, add meg az alaphangot!
Most Alasdairen volt a sor, hogy nevessen.
– Jól van, mit szeretnél énekelni?
– Nem az a kérdés, hogy én mit szeretnék énekelni,

hanem az, hogy te! Itt most te vagy az énekes.
– Azt már nem! Egyedül nem énekelek! Vagy

csatlakozol, vagy csöndben maradunk, és hallgatjuk a szél
fütyülését meg a megtörő hullámok moraját.

Egy darabig valóban így tettek, és Emily észrevette,
hogy egyre erősebben fúj a szél, és egyre inkább beindul a
híres „hintalómozgás”. Nem érezte magát kifejezetten
rosszul, de rájött, hogy bizony sokat segítene rajta, ha
elterelné valamivel a gondolatait a viharról.

– Jaj! – nyögött fel. – A magam ásta gödörbe estem! Nem
vagyok biztos benne, hogy tudnék énekelni.

– Mindenki tud énekelni. Csak nyisd ki a szádat. Valami
könnyűvel fogunk kezdeni. „Gyerünk, kicsi hajóm!” Épp
az alkalomhoz illik.

Alasdair rákezdett, és gyönyörű baritonja csakhamar
betöltötte a kormányosfülkét. Olyan hangosan énekelt,
hogy az Emilyt is megnyugtatta és felbátorította. Lelkesen
csatlakozott az énekszóhoz. Amikor azt mondta, nem
biztos benne, hogy tud énekelni, hazudott. Valójában úgy
értette, nem biztos benne, hogy tud társaságban énekelni.
Alasdair varázslatos, magabiztosan zengő hangja mellett
azonban igazán jólesett neki is kiengednie a hangját.

Ám Alasdair előbb-utóbb kifogyott a lelkesítő, vidám
dalokból, és ezután a hangulat is melankolikusabbá vált.



Alasdair gael nyelven kezdett énekelni valamit, amit
Emily nem értett, de olyan gyönyörű dallama volt, hogy
kis híján elsírta magát. Megköszörülte a torkát – nem
akarta ismét kényelmetlen helyzetbe hozni magát
Alasdair előtt, mégis elérzékenyült. Nagyon hálás volt,
amikor James megjelent a kormányosfülke ajtajában, és a
testvérével együtt énekelte az utolsó sort, immár angolul:

– Szomorú vagyok én nélküled.
Mielőtt Emily eltűnődhetett volna rajta, vajon miért

éppen ezt a dalt választotta Alasdair, James megszólalt:
– Te jó ég, micsoda komor hangulatot teremtettetek

idefent! Ha a következő dal a „Soha vihar tépte vitorlát”
lesz, utána felvághatjuk az ereinket.

– Hát, akkor javasolj valami jobbat – nevetett Alasdair,
akit láthatólag nem érintettek érzékenyen a testvére
szavai, ellentétben Emilyvel.

– Van egy jobb ötletem. Felhoztam az énekeskönyvet. –
James Emily kezébe nyomta a Skót diákok énekeskönyvét.
– Keress valami jót! Esetleg lehetne a „Tölgyek szíve”. De
véletlenül se az „Add rám a viharkabátomat”! Attól
mindig elsírom magam.

– Hadd nézzem csak! – nyitotta ki a könyvet Emily. – Mit
szóltok ehhez: „Skótok, kik Wallace-szal onták vérük”? Ez
jól hangzik… biztosan lelkesítő.

– Á, igen – mondta James. – Ezt a Tam o’ Shanter-ös
barátod írta, Burns. De ezt ismerjük. Szállj be, ha tudsz,
Emily.

Jamesnek is remek hangja volt, Emily pedig egyre



magabiztosabbá vált, mivel tudta, hogy az ő gyenge
szopránját bőven elnyomja a két erős férfihang, még
akkor is, amikor azzal hozták zavarba, hogy áttértek két
szólamra.

Mire Emilynek le kellett mennie teát főzni a két
fivérnek, el is feledkezett a rosszullétéről.

Amikor előbukkant a szalonból, kezében egy műanyag
dobozzal, benne három bögre teával és néhány szelet
tortával, rájött, hogy sokkal nehezebb lesz megtennie az
utat a kormányosfülkéig, mint képzelte – sokkal
nehezebb, mint korábban volt. Gőzpamacsokon tántorgott
keresztül, miközben megpróbált méterről méterre
előrejutni. Örült, hogy betette egy műanyag zacskóba a
tortát, különben elázott volna, mire felér a létrán a
parancsnoki állásra.

– Inkább kettesben lennétek? – kérdezte, amikor
odaadta a két férfinak a bögréket, és eszébe jutott, hogy
talán jobb lett volna, ha lent hagyja a sajátját.

– Nem, dehogy! – tiltakozott James. – Szükségünk van a
szórakoztató társaságra, és most te vagy az. Épp elférünk
itt hárman. Most én veszem át a kormányt. Alasdair, menj
arrébb, hadd üljön most Emily a hokedlin!

– Egyre romlik az idő – jegyezte meg Emily, amikor
mindenki többé-kevésbé kényelmesen elhelyezkedett.

– Egy kicsit – helyeselt James. – Még mindig nagyon
lassan haladunk, de ez van. Beszéltem Bobbal, minden
tőle telhetőt megtesz, de kicsi a hajó és nagy a feladat.
Nem érünk egyhamar vissza.



– Van hír Beccáról?
– Becca jól van. Elmúltak a fájások. Azt mondta,

befészkelte magát a kandalló elé, DVD-t néz, és csokit
eszik.

– Ez jól hangzik.
De Emilynek azért eszébe jutott, hogy ő maga is valami

ilyesmit mondana, ha a férje a tengeren hánykolódna, és
nem érhetne haza gyorsabban. Miért kellene amiatt is
aggódnia, hogy például erősödtek a fájások?

Mire végül befutottak az anyakikötőbe, este nyolc óra
volt. A leves és az összes szendvics elfogyott, ezekből újak
készültek. Emily úgy érezte, mintha egy dühös óceánon
keltek volna át, és bár senki sem beszélt sokat, a
többieken is látta, hogy ugyanígy éreznek.

A szél és a zuhogó eső miatt senki nem várta őket a
kikötőben. Amikor Emily már azon kezdett gondolkodni,
hogy a csudában fognak kikötni, ha nincs, aki elkapja a
hajókötelet, megjelent egy férfi. Ő segített biztonságosan
kikötni a gőzöst.

Amikor James a gyapjúsapkája miatt lelapult haját
borzolgatva lement a kormányosfülkéből, a férfi
odakiáltott neki:

– Szerintem haza kellene menned, de üstöllést.
A nejednek szüksége van rád.



Tizenharmadik fejezet

Mire Emily bepakolt a táskájába – ez nagyjából tíz
másodpercébe telt –, és visszatért a fedélzetre, James és
Alasdair már várta, hogy lesegítsék az imbolygó gőzösről.

– Jól van! Drew? Bob? Billie? Minden rendben lesz,
igaz? – kérdezte James. – Tudjátok, mi a teendő.
Melegedjetek meg! Majd küldök egy SMS-t, ha
kinyithattok egy italt, hogy koccintsatok a kicsi
születésére. És addig is igyatok nyugodtan.

Azután James elsietett a rá várakozó Land Rover felé,
szorosan a nyomában Alasdair és Emily.

Emily csakhamar az anyósülésen találta magát –
igyekezett becsatolni a biztonsági övét, miközben
meglódult az autó.

– Szóval, hogy állunk, Angus? – kérdezte James
előrehajolva, hogy jobban hallja a barátja válaszát.

– Rebecca nemrég átküldte hozzánk a fiúkat. Azt
mondta, egy kis pihenésre vágyik – felelte Angus. – Aztán
később szólt, hogy felhívja a kórházat, és megkért, hogy
várjak rád a kikötőben, és ha megjöttél, vigyelek el a
kórházba.

Emilyre hirtelen rátört a csalódottság, de gyorsan



elhessegette magától az érzést, és azzal nyugtatta magát,
hogy amit érez, az inkább megkönnyebbülés. Nem fog
világra segíteni egy kisbabát a viharban. Az anyuka és a
kisbaba kórházban lesz, terv szerint.

– Szóval már elindult? – James érzéseihez kétség sem
férhetett: hatalmas megkönnyebbülés és izgatottság
söpört át rajta. – Időben oda fogunk érni a kórházba.
A kisbabák nem szokták elsietni a dolgot.

Emily nem szólt. Nem látta megfelelőnek a pillanatot,
hogy megemlítse, a harmadik gyereknél gyakran más a
szülés lefolyása, mint az idősebb testvéreinél.

– Hát… – Angus igyekezett biztató és megnyugtató
hangot megütni. – Lehet egy kis gond az odajutással.
Kidőlt néhány fa.

– Hol? – csattant fel James.
– Nem tudom biztosan – felelte Angus. – Többfelé is. Én

gond nélkül ideértem, szóval nem hiszem, hogy baj lenne
a visszajutással. De a főúton közlekedő mentőautóknak
nehezebb dolguk lehet.

Emily meghallotta Alasdair hangját, és amikor
hátrafordult, látta, hogy telefonál.

– A mentőnek sikerülhetett eljutnia Beccához –
mondta, miután befejezte. – De nem tudnak visszamenni
a kórházba. – Alasdair a bátyja karjára tette a kezét. – Ne
aggódj, a mentősök gyakran vezetnek le szülést.

– Ahogy a bábák is – jegyezte meg halkan Emily. – Én
pedig az vagyok.

– Igen! – kiáltott fel izgatottan James. – Te levezet-



hetnéd!
– De csak akkor, ha nincs vészhelyzet – folytatta Emily.

– Itt nem érvényes az engedélyem.
– Ha nem mehetünk be a kórházba, az rohadtul

vészhelyzet! – mondta James.
– Biztosan nem lesz semmi gond – jelentette ki Emily,

aki titokban jót mulatott James izgatottságán, mivel a férfi
minden körülmények között meg szokta őrizni a
hidegvérét.

– Mindjárt odaérünk – szólalt meg Angus nyugodtan. –
Hamarosan megtudjuk, hogy áll a dolog.

Az úton mindenfelé ágak hevertek, és még mindig
méretes széllökések voltak, de szerencsére egyetlen kidőlt
fa sem állta el az útjukat, és egész gyorsan elértek a
házhoz.

Miközben leparkoltak, kinyílt a bejárati ajtó. Ott állt
Rebecca, körvonalai élesen kirajzolódtak a háta mögötti
fényben, és úgy festett, gondolta Emily, mint egy regény
hősnője, esetleg A farm, ahol élünk egyik epizódjának
sztárja.

– Helló! – üdvözölte az érkezőket. – Örülök, hogy itt
vagytok… – A mondat egy nyögéssel fejeződött be.

Hm, gondolta Emily, nehezére esik a beszéd. Eléggé
előrehaladott lehet már a dolog.

– Én hazamegyek – mondta Angus. – Szóljatok, ha
szükségetek lenne valamire. Közel lakunk. És ne
feledjétek, a fiúk alig várják, hogy megtudják, kisöccsük
vagy kishúguk született-e. Nagyon nem vágynak



kishúgra.
James nevetett.
– Ezt már nekünk is egyértelműen a tudtunkra adták.

És nagyon kösz a fuvart – tette hozzá. – Igazi hős vagy!
Angus jól szórakozott ezen a kijelentésen.
– Jóval nagyobb hősök is születnek még, mielőtt ez az

éjszaka véget ér – jósolta.
Besiettek a házba, átmentek az előszobán, és beléptek a

nappaliba, ahol jól befűtöttek, állapította meg Emily.
– Na – nézett a feleségére James –, úton van már a

mentő?
– Már hívtam őket – felelte Rebecca mintegy

mentegetőzve.
Végül csak kihívta őket, gondolta Emily, bár valamivel

később, mint kellett volna.
Alasdair, aki eltűnt a konyhában, most visszatért.
– Hát, a mentők elindultak, de azt mondják, kidőlt egy

nagy fa, szóval eltart még egy darabig, mire ideérnek.
Próbálják arrébb húzni a fát, de időbe telik, míg
elmozdítják az útból.

– Akkor biztonságosabb az otthon szülés – mondta
Emily –, vagy legalábbis fel kell készülni rá. Ne
kockáztatassunk, hogy várunk, és aztán az út szélén
kelljen levezetni a szülést.

– Én is így gondolt… – kezdte Rebecca, de nem tudta
végigmondani, mert ismét jött egy összehúzódás.

– De ugye nem szándékosan intézted így, Bec? –
kérdezte James, amikor úgy ítélte meg, a felesége éppen



olyan állapotban van, hogy képes lesz válaszolni.
– Persze hogy nem!
Nem vall Rebeccára, hogy így felcsattanjon, gondolta

Emily, és eltűnődött, vajon már az átmeneti fázisban jár-e.
Ha igen, nem lesz sok idejük előkészülni.

– Becca tudja, hogy nincs engedélyem itt szülést
levezetni – monda Emily –, de ez most vészhelyzet. Szóval
legális lesz, és – remélhetőleg – biztonságos.

– Az otthon szülés nem ideális – szólalt meg Alasdair.
– De igen, lehet ideális – mondta Emily.
– És ha valami gond lesz? – akadékoskodott Alasdair. –

Mérföldekre van tőlünk a segítség.
– Akkor gondoskodjunk róla, hogy semmi gond ne

legyen! – Emily higgadtan, megnyugtató hangon beszélt.
Ez most nem az a pillanat volt, amikor vitatkozni kellene
arról, mi a legmegfelelőbb hely egy gyerek megszülésére.

– Emilyt akarom – jelentette ki Rebecca. – Bízom benne.
Nem akarom egy zötykölődő mentőkocsiban megszülni a
kisbabámat. Még ha ki tudja is kerülni a kidőlt fát.

– Tudjuk, mikorra várható a baba? – kérdezte James,
ügyet sem vetve Rebeccára. – Az alapján eldönthetjük, mi
a legjobb megoldás.

Emily ismét elnyomta a jelen lévő férfiak makacssága
felett érzett bosszúságát. Úgy tűnt, szerintük Rebecca
jobban járna, ha meghatározhatatlan ideig várna a talán
meg sem érkező mentőautóra, mint ha igénybe venné egy
jól képzett és tapasztalt bába szolgálatait. Jobban
örülnének, ha tengerészkék egyenruhát és fityulát



viselne, esetleg – a mostani tévéműsorokból kiindulva –
apácaruhát.

– Ha Becca és én bemehetünk néhány percre a
hálószobába, meg tudom saccolni, mennyi időnk lehet
még.

Ebben a pillanatban kialudtak a fények.
– Jól van – szólalt meg Emily –, szükségem lenne egy

elemlámpára.
– Hozok egyet, és megnézem a biztosítékot is – mondta

James.
– Én addig felteszek vizet a tűzhelyre – ajánlkozott

Alasdair. – A telefonom segítségével elboldogulok. Hol
tartjátok a gyertyákat, James?

– Milyen hosszan nem számíthatunk világításra? –
kérdezte Emily, amikor egyedül maradtak. Azt remélte,
Rebecca majd azt mondja, gyakran elmegy az áram egy
rövid időre, de újra visszajön, ha visszakapcsolják a
biztosítékot.

– Attól függ, miért ment el az áram – felelte Rebecca. –
Ha rádőlt egy fa a vezetékre… nos, akkor jó darabig nem
számíthatunk javulásra.

– Hát, ha sötétben kell végigcsinálnunk, akkor sötétben
fogjuk végigcsinálni – mondta Emily. Nyugodtan csengett
a hangja, de érezte, hogy valójában egy kissé ideges. –
Segítettem már világra csecsemőt tűz fényénél, jurtában
is, ahol nem volt elektromosság, szóval minden lehetséges.
– Igaz, arra a szülésre fel volt készülve. Nehezebb lesz a
sötétben elvégezni az előkészületeket, de azért nem



lehetetlen. – Amíg az elemlámpára várunk, mesélj
röviden a fiúkról. Az ő születésük simán ment?

– Azt hiszem. Bocsáss meg egy pillanatra.
Emily tudta, hogy Rebecca éppen rátámaszkodik

valamire, aztán érkezik egy újabb összehúzódás. Amikor
túl volt rajta, megszólalt:

– Tetszik a tűzhely előtti szülés gondolata.
– Szóval a nappaliban csináljuk?
– Lehetséges lenne? A hálószoba egy kicsit hideg.
– Ott csináljuk, ahol szeretnéd. És a melegebb mindig

jobb. Készítünk neked egy kis fészket, és annyira
kényelmessé tesszük, amennyire lehetséges.

Visszajött James.
– Attól tartok, nincs szerencsénk az árammal. De van

egy jó elemlámpa és jó sok gyertya.
– A nappaliban fogok szülni, drágám – mondta Rebecca.

– A tűz fényénél. Nem egy mentőautóban.
Emily felnevetett.
– Gyere, hadd nézzem meg, hogy állunk!
Mivel úgy tűnt, Rebecca kedélyállapota megjavult,

Emily úgy döntött, valószínűleg még nem ért el az
átmeneti fázisba.

– Jól van – szólalt meg Emily néhány perccel később. –
Nincs szülőmedencénk, de egy kádfürdő talán segítene
ellazulnod. De nem kell erőltetni, ha félsz, hogy ott
ragadnál.

– Nem, a fürdés jólesne. Pláne ha segítesz majd
kimászni.



Miközben Rebecca pihegve igyekezett túl lenni egy
újabb fájáson, Emily bement a nappaliba, ebbe az
általában napfényes szobába, amelyet Rebecca mindig is
annyira szeretett. Számos olajlámpa világított most itt, egy
kempinglámpa is éget, és a tüzet is alaposan megrakták.
A kempinglámpát leszámítva, amely a helyzethez képest
túl erős fényt adott, de később még jól jöhetett, csodásan
festett a szoba. A vastag szőnyeggel a járóköveken
tökéletes helyszín volt egy kisbaba világrahozatalára.

Ekkor azonban Emily meglátta James és Alasdair
arckifejezését. Még a lámpafényben is egyértelmű volt,
hogy nem nyugtatta meg őket a szoba kellemes
hangulata. Emilynek ekkor az is leesett, hogy hiába orvos
Alasdair, valószínűleg nincs hozzászokva az otthon
szüléshez. Errefelé, távol bármilyen kórháztól, nem
támogatták az otthon szülést, nehogy valami balul süljön
el. Alasdairnél ott volt az orvosi táskája, amely nélkül
nyilván sohasem utazott sehová.

James azért volt ideges, mert már viszonylag régen
szült utoljára a felesége, és akkor szakképzett
egészségügyi dolgozók vették körül, akik műtősruhát és
szájmaszkot viseltek.

– Minden rendben lesz – jelentette ki Emily higgadtan. –
Egyikőtök előkészítene egy forró fürdőt Beccának, a másik
pedig főzne egy teát? Biztosan mindketten valami
erősebbet innátok most, de annak még nem jött el az
ideje. És egy kis pirítóst is kérnék szépen. Ez megoldható
áram nélkül?



– A tűzhellyel igen – felelte James.
– Remek. Rebeccának szüksége lesz az erejére, szóval

a mézes pirítós most pont megfelelne.
– Finom mézünk van – mondta James, és kisietett

a konyhába.
– Majd én előkészítem a fürdőt – ajánlotta Alasdair. –

Meggyújtok odabent néhány mécsest. Találtam párat a
gyertyák mellett. Langyos legyen a víz?

– Nem, inkább kellemesen meleg. Talán kezdd csak el
folyatni a vizet, és Becca majd eldönti, milyen meleget
szeretne. Nem tudod véletlenül, hol van a
szárítószekrény? Szükségünk lesz egy rakás törülközőre
meg lepedőre.

Az otthon szülés nem csak az anyáról és a kisbabáról
szól, ezt Emily jól tudta. Ugyanúgy szól a családról, az
apáról, a környezetről. Az, hogy Alasdair is jelen volt, ilyen
értelemben csak bonyolította a helyzetet. Ha probléma
adódna, nagy szerencse, hogy itt van, de ha minden
rendben megy, bizony útban lehet.

Alasdair jó munkát végzett a fürdőszobában.
Mindenhol mécsesek égtek, és talált egy olajégőt is, szóval
csakhamar narancs- és levendulaillat töltötte be a
helyiséget.

– Ó, de romantikus! – mondta Rebecca, amikor Jamesre
támaszkodva belépett a fürdőszobába. – Kár, hogy nem
használhatjuk valami izgalmasabbra, mint a szülés.

– Semmi sem izgalmasabb, mint a szülés – mondta
Emily. – Most ti ketten maradjatok itt, amíg jólesik. Ha



szükséges, James majd kiemel, Becca.
– Hacsak meg nem fájdul a háta – jegyezte meg

Rebecca. – Amúgy isteni volt a pirítós. – Ekkor ismét
elhallgatott, mert újabb összehúzódás jött.

Emily, aki bögre teáját szorongatta, egy hajtásra
ledöntötte a torkán a forró italt.

– A bábák benzinje a tea – magyarázta az ámulva
rámeredő Jamesnek. Magában jót mosolygott. Az elmúlt
hetekben James volt az, aki mindent tudott, ő pedig
semmit, most azonban ő volt a komfortzónájában, a
mindig higgadt és derűs James pedig tőle várt bátorítást. –
Itt hagylak titeket kettesben. Nekem még elő kell
készítenem néhány dolgot. Szóljatok, ha aggódtok valami
miatt!

Emily visszament a nappaliba, és hozzákezdett a
helyiség szülőszobává való átalakításához.

Részben Alasdair megnyugtatására letakarta a
kanapékat lepedőkkel, amelyeket a kanapék lábával
rögzített, illetve szigetelőszalaggal, amit egy nagyon
takaros kis szekrénykében talált a bejárati ajtó mellett.
Emily feltételezte, hogy Rebecca nemrég tette rendbe ezt a
szekrényt, amikor feltámadt benne a fészekrakó ösztön,
amely ráveszi az anyákat, hogy kitakarítsák a
szenespajtát, és hasonló felesleges tennivalókkal
foglalkozzanak a ház körül.

Így most Rebecca viszonylag higiénikus környezetben
mozoghatott, és megtámaszkodhatott a bútorokban. Emily
talált néhány méretes padlópárnát – ezeket gyorsan



letakarta, ismét csak lepedőkkel és szigetelőszalaggal, de
ezúttal néhány nagy, gyors öltést is alkalmazott. Azután
kerített pár paplant, tiszta ágyneműt húzott rájuk, és
előkészített egy kényelmes kuckót a padlón.

– Úgy néz ki, mint egy flancos bútorszövetbolt
játszósarka – jegyezte meg Alasdair, és átnyújtott egy
újabb bögre teát Emilynek. Mostanáig ollókat főzött ki és –
Emily kérésére – törülközőket halmozott a tűzhelyre, hogy
melegek legyenek, amikor majd be kell takarni az
újszülöttet.

– Tökéletes lesz. Meghitt, kényelmes, és a
lehetőségekhez képest mentes a baciktól.

– Szerencse, hogy Jameséknek nincs kutyájuk. Ha
valaki a mi házunkban akarna szülni, sehogy sem tudná
elkerülni a szőrszálakat. Rupert szőre mindenre
ráragadna.

Egy pillanatra Emily belegondolt, milyen lehetne
Alasdair házában szülni. A megfelelő bábával tökéletes
lenne. Talán Sally hajlandó lenne ideutazni, hogy
gondoskodjon róla. De amilyen hirtelen jött, olyan
gyorsan el is hessegette a gondolatot.

– Biztos vagyok benne, hogy teljesen jó lenne, Rupert
szőre ide vagy oda – mondta Emily.

– Azt hiszem, én mégis inkább egy szép, steril kórházra
szavaznék.

Emily felnevetett.
– Ha ennek vége lesz, sosem fogsz már ugyanúgy

gondolni a szülésre. Meggyőződéses otthonszüléspárti



leszel.
– Hogy fogja kibírni Becca fájdalomcsillapító nélkül?
Emily általában tartott magánál fájdalomcsillapító gázt

az otthon szüléseknél, de számos nő szült már nála
anélkül, hogy használta volna.

– Nagyon jól meglesz. Szuperül fogja csinálni. Meg fogsz
lepődni, milyen jól megvannak az anyukák a sok modern
eszköz nélkül.

James lépett a szobába.
– Becca szeretne kiszállni a kádból.
– Akkor segíts neki kiszállni, légy szíves! És keress neki

valamit, amiben szülhet! Egy hálóinget vagy hasonlót, de
ne a legjobbat.

Emily Alasdairre pillantott. Ha nem lett volna itt,
Rebecca talán szívesebben maradt volna meztelen, de
valószínűleg nem szeretné, ha a sógora – akivel élete
végéig közösen fognak részt venni a családi
összejöveteleken – látná őt négykézláb zihálni és
erőlködni. A szülés gyönyörű, természetes és sorsfordító
esemény, de nem túl méltóságteljes látvány.

– Megyek, segítek Jamesnek a hálóing keresésében.
Mostanra Rebecca már a hálószobájában volt, és az

ajtófélfának támaszkodva homlokát a karjára hajtotta.
Fürdőköpenybe burkolózva nyöszörgött, miközben James
döntésképtelen betörő módjára nyitogatta és csukta
vissza a fiókokat.

– Becca, tudnunk kell – szólalt meg Emily. – Elküldjem
Alasdairt? Nem lesz neked örökké kínos, ha most így lát



téged? Nincs szükségünk orvosra. Átküldhetjük a
szomszédokhoz, mint a gyerekeket.

– Nagyon örülnék, ha maradna, Becca – előzte meg a
feleségét a válasszal James, aki még a keresést is
felfüggesztette. Láthatóan megbotránkozott az ötleten,
hogy távozik az öccse. – Szükségünk lehet orvosra.

– Valójában nincs szükségünk orvosra. És ha mégis, itt
lenne a közelben. Pillanatokon belül ideérhetne.

– Szerintem maradhat – szólalt meg Rebecca, amikor
ismét képes volt beszélni. – Kiküldhetjük a konyhába, ha
meggondolnám magam.

Emily bólintott.
– Jól van. James, segíts Beccának idejönni, ha elkészült.

Én addig ellenőrzöm, hogy teljes hatásfokkal ég-e a
kandalló.

Rebecca egy pamut hálóingben jelent meg, amely a
térde alá ért, a méretes pocakja ellenére is.

– Nem a legszebb darab, tudom, de ez a fajta jó a
szoptatáshoz. Több is volt belőle, amikor megszülettek a
fiúk. Nem bánom, ha tönkremegy, és el fogja takarni a
fenekemet.

– Becca – szólt rá határozottan Emily. – Nem fog
felkerülni a szülésed a YouTube-ra! Azt viselhetsz, amit
akarsz – vagy akár semmit!

– Te jó ég, jelenleg az egyetlen vágyam az, hogy végre
senki ne mondja meg, mit tehetek! Csak meg akarom
szülni a gyereket!



Egy óra múlva Rebecca négykézláb állt, és az egyik
kanapénak nyomta a homlokát.

– Miért hittem, hogy ez egy jó ötlet? – kérdezte a
világmindenséget az összehúzódások közötti rövidke
szünetekben. – Van két imádni való fiam! Miért akartam
még egy gyereket?

– Kissé elkéstél vele, hogy meggondold magad, drágám –
mondta James.

– Sikerült valami madzagot találni? – kérdezte Emily,
aki Rebecca mellett térdelt. – Nyilván nem fogjuk tudni
elszorítani a köldökzsinórt, szóval kénytelenek leszünk
elkötni. – Rámosolygott Jamesre. Az elkötésről hirtelen a
kikötés jutott eszébe.

– Ott kerestem, ahol mondtátok – hadarta Alasdair. –
Azaz Becca varrókosarában. Ezeket találtam – mutatott
fel néhány hosszú, vékony szalagot.

– Cash’s-féle névszalagok – nyögte Rebecca. – Az
anyukádtól örököltem. Sosem varrtam fel semmire.

– Hát – vette el és kezdte olvasni az egyik címkét Emily
–, ha nem bánod, hogy egy James Cumming Alasdair
feliratú szalaggal lesz elkötve a babád köldökzsinórja, ez
éppen megteszi. – Összevonta a szemöldökét. – Amúgy mi
ez?

– Az ember behajtja alulra az egyik nevet – magyarázta
Alasdair. – Az enyémet, ha James ruhájába kerül a szalag,
és az övét, ha az enyémbe. Ezért szerepel rajta a nevem
Cumming Alasdairként, nem pedig fordítva. Mivel én
vagyok a fiatalabb.



Rebecca ismét nyögni kezdett, ahogy megérkezett az
újabb összehúzódás.

– Ragyogóan csinálod, drágám! – biztatta James, aki
maga is kezdett fáradtnak tűnni.

– Mind jól csináljuk – mondta Emily. Őt egészen
felpörgette, hogy világra segítheti a kisbabát. Tudta, hogy
másnap merevek lesznek és sajogni fognak a tagjai a sok
térdeléstől, de most belefeledkezett a pillanatba.

– Most tényleg nyomnom kell – mondta Rebecca.
Emily bepillantott a hálóing alá.
– Jól van! James, Alasdair, hoznátok egy jó meleg

törülközőt a tűzhelyről? És nézzétek meg, hogy biztosan
melegszik-e még egy kupacnyi! Mindjárt itt az idő.

– Ha nem hallgathatjuk meg a szívhangot, honnan
tudhatjuk, hogy jól van-e a baba? – mormolta Alasdair
Emilynek, épp miután Rebeccának megint összehúzódása
volt. – Nagy kár, hogy nem használhatjuk ezt – bökött a
nyakában lógó sztetoszkópra.

– Annak nem vesszük hasznát, amíg meg nem születik
a gyerek, de nem is kell hallanunk a szívhangját, csak jól
fel kell készülnünk, és megbirkózni bármivel, ami
történik.

– Nem vagyok hozzászokva, hogy így dolgozzak, a
sötétben tapogatózva – jegyezte meg Alasdair. – Szó
szerint!

– Hát, én már nemegyszer megtettem, sőt vezettem már
le szülést sötétben is, szóval nem lesz gond.

Rebecca ordítani kezdett.



– Már látom a fejét. Mindjárt kinn lesz a kisbabád,
Becca. Csak csináld tovább azt, amit eddig is csináltál!

Rebecca erre még hangosabban nyögött.
– Valaki adja ide a törülközőt! – rendelkezett Emily. –

Bármelyik pillanatban kint lehet már a válla is.
A feszültség a tetőfokára hágott.
– Miért nincs még kint a gyerek? – kérdezte James.
– Rebecca! – szólt a barátnőjéhez Emily, eleresztve a

füle mellett James kérdését. – Most pozíciót kellene
váltanod. Valahogy ki kell férniük azoknak a vállaknak.
Méretes babáról beszélünk.

Emily átkarolta Rebecca vállát, és a hátára fektette.
– McRoberts-műfogást kell alkalmaznunk? – kérdezte

Alasdair.
Emily remélte, hogy nem kell ismét a hátára fektetnie

Rebeccát, és a feje fölé emelnie a lábát.
– Állj megint négykézlábra, és meglátjuk, mi történik.

Á! Meg is vagyunk!
A kisbaba kicsusszant a várakozón odatartott

törülközőbe.
– Hű, micsoda nagy lány vagy te! – jegyezte meg

elismerően Emily.
– Lány? Miért nem sír? – kérdezte Rebecca.
– Alasdair, idehoznád, kérlek, az elemlámpát? És James,

kérek szépen még egy száraz törülközőt!
Emily egy gyors mozdulattal becsavarta a kisbabát a

törülközőbe, amelyet James tartott, majd fürgén
masszírozni kezdte, beszélt hozzá, és gyengéden



paskolgatta.
– Gyerünk, kislány! Köszönj az anyukádnak és az

apukádnak! Alig várják, hogy hallják a hangodat!
Persze Alasdair és ő is éppen olyan izgatottan várta

ugyanezt. Alasdair meghallgatta a baba szívét.
– Száz fölött van a pulzusa – mondta.
– Az jó – mondta Emily. – És kékes színű, ami rendben

van. Gyerünk, kicsikém, sírj egy kicsit Emily kedvéért! Á!
Tessék! És nézd, az arca is kezd rózsaszínné válni.

Az újszülött teli torokból sírni kezdett, Emily pedig
Rebecca hasára fektette. Azután halomba rakott még
néhány törülközőt.

– Így lehet a legjobban melegen tartani – magyarázta,
miközben kicserélte az első, immár átnedvesedett
törülközőt.

– Sír! – kiáltott fel Rebecca.
– A síró kisbaba boldog kisbaba – mondta Emily. – Ezt

tanították nekünk.
– És ez az apákra is igaz? – kérdezte James, aki

egyszerre nevetett és sírt, miközben a felesége vállát
átölelve nézte a kislányát.

Mivel Emily is elérzékenyült, válasz helyett csak
nevetett. Felnézett Alasdairre, akinek az arcáról
megkönnyebbülést és elégedettséget olvasott le – illetve
valami mást is. Emily biztos volt benne, hogy a saját
arckifejezése a férfiét tükrözte, eltekintve attól, hogy nem
tudta megnevezni ezt a valamit. Mintha Alasdair rátalált
volna valamire, amiről azt hitte, elveszítette.



– Szép munka, emberek – mondta rekedtes hangon,
majd előhúzta a zsebkendőjét.

– Van ötletünk, hogy nevezzük el a lányunkat?
– Én végig azt feltételeztem, hogy fiú lesz – mondta

Rebecca. – Bár néhány név azért akad a tarsolyomban.
– Mielőtt túlságosan is belefeledkeznél a névadásba –

szakította félbe Emily –, még meg kellene szülnöd nekem a
méhlepényt is.

– Jaj, istenem! – méltatlankodott Rebecca. – Muszáj?
Épp most hoztam világra egy gyereket, az ég szerelmére!

– Ez semmiség lesz a kislányod után – mondta Emily. –
Gyerünk, Bec, meg tudod csinálni!

– Nem kellene ehhez injekciót kapnia? – kérdezte
James. – Mintha úgy emlékeznék, hogy Henry születése
után…

– Nem kórházban vagyunk. Nincs injekció – jelentette
ki Rebecca határozottan.

– Na, akkor gyerünk! – biztatta Emily.
– Tudod, azt terveztem, hogy a második keresztneve

Emily lesz – mondta Rebecca –, de olyan keményen
megdolgoztattál…

– Meg is van! – kiáltott fel Emily, ahogy a méhlepény
kicsusszant a tálba, amelyet Emily már előre odatartott.

– Az egész kijött? – kérdezte Alasdair. Elővett egy
elemlámpát. – Tartsam ezt, amíg ellenőrzöd?

– Köszönöm. – Emily gondosan megvizsgálta a
méhlepényt. – Aha. Ez az egész, minden rendben van. Mit
szeretnél csinálni vele? Megtartanád egy darabig…



Rebecca közbevágott.
– Egy fát szeretnék ültetni fölé, ha ez megfelel a te

hippielveidnek, de inkább ki se mondd, amit akartál.
Emily felnevetett.
– Eszemben sincs. Semmi turmix. – Mivel Emily is csak

enyhe émelygéssel tudott arra gondolni, néhány anya mit
csinál a méhlepényével, nem okozott gondot neki, hogy ne
menjen bele a témába.

– Nos – szólalt meg James –, azt hiszem, ideje felbontani
a tízéves Jura Maltot. Mindenki iszik?

– Én csak teát – mondta Emily.
Miközben Emily igyekezett a legjobb tudása szerint

feltakarítani a pislákoló gyertyafényben, úgy érezte,
sosem fogja megunni a szülés csodáját. Amikor Rebeccára
és Jamesre nézett, kezükben a kisbabával, úgy érezte,
menten elsírja magát. Mindig is megvolt benne ez az
érzés, ébredt rá, de ez most sokkal személyesebb volt.

Alasdair kiment a konyhába teát főzni.
– A fiúk nagyon csalódottak lesznek, hogy kislány lett –

mondta Rebecca álmodozva, és kényelmesen hátradőlt az
összes rendelkezésre álló párnán.

– Szerintem csodálatos! – lelkendezett James. – Te
kislányt szerettél volna, nem?

– Nem tudom, hogy kell bánni a lányokkal. Hogyan
cseréled ki a pelenkájukat? Egy alkatrésszel kevesebb van
rajtuk – elmélkedett Rebecca, és az ijedség meg a rajongó
szeretet keverékével nézett a lányára.

– Szóval, milyen lányneveket tartogatsz a



tarsolyodban? Remélem, nem túl extrémek. Nem
szeretnék egy kis Iszménét.

– Nekem igazából az Eleanor tetszik… Eleanor Emily,
röviden Nell – mondta Rebecca.

– Ó, Becca! – kiáltott fel Emily. – Ez csodás! És ha már
így állunk, James, a tea mellé talán mégis kérnék egy kis
whiskyt!

– Nem tudom, mihez kezdtünk volna nélküled és
Alasdair nélkül – folytatta Rebecca.

– Te jó ég, én semmit sem csináltam! – tiltakozott
Alasdair, aki éppen visszatért a teával. – Emily teljesen
egyedül vitte el a hátán a műsort.

– Pohárköszöntőt szeretnék mondani – emelte fel a
hangját James. – Igyunk az én gyönyörű, okos
feleségemre, Rebeccára…

– És Emilyre, aki ragyogó volt – vetette közbe Alasdair.
– És ne feledkezzünk meg Alasdairről sem! – tette hozzá

Emily.
– Igen, a ragyogó Emilyre, és ha muszáj, akkor az

öcsémre is – hogy biztonságosan lezajlott Nell
világrajövetele.

Emily már éppen közbeszólt volna, hogy ő csak a
munkáját végezte, de egy hatalmas gombóc a torkában
ezt megakadályozta. Ahogy ránézett a legjobb
barátnőjére, karjában a gyűrött kis jövevénnyel, aki most
éppen aludt, rájött, mennyire irigyeli. Életében először
igazán vágyni kezdett egy saját gyerekre.



Tizennegyedik fejezet

Rebecca, James és Nell végül lefeküdt aludni. Nell
megkapta a fiúk régi bölcsőjét. Alasdair és Emily a
nappaliban voltak. Emily még mindig nem tette túl magát
azon, hogy ráébredt, ő nemcsak egy munkájában sikeres
nő, hanem potenciális anya is. Ez a gyertyafényes szülés
kellett hozzá, hogy erre rájöjjön. Sokkal több érzelmet
ébresztett fel benne a legjobb barátnője kisbabájának a
világra segítése, mint gondolta volna. Annyira tökéletes
család voltak: James és Becca, az újszülött kislány és a két
nagyobb fiú. Emily is erre vágyott.

– Emily… – szólalt meg Alasdair.
Emily szívverése hirtelen felgyorsult. Vajon most valami

fontosat fog mondani? Vagy csak javasolja, hogy igyanak
még egy bögre teát?

– Alasdair?
És ebben a pillanatban visszajött az áram. Emily és

Alasdair egy kupac nagyon koszos lepedő mellett állt.
Alasdair bánatosan elmosolyodott.
– Hát, ez most kissé elrontotta a pillanat hangulatát.
Emily idegesen felnevetett.
– Annyira örülök, hogy Becca és James nem látják ezt!



Azt hinnék, túl sok itt a vér, és aggódnának. Szinte
minden párral előfordul.

– Gondolod, hogy ez elbátortalanította volna őket? –
Alasdairen őszinte érdeklődés látszott.

– Remélem, nem. Végül is, mire megláthatták volna,
már a karjukban tartották a kisbabát.

– Ha semmi nem sül el balul.
– A legtöbbször semmi sem sül el balul. Ha megteszem,

amit meg kell tennem, és az anyuka is ép és egészséges. –
Emily elhallgatott. – Persze az ördög nem alszik.

– Az biztos – helyeselt Alasdair. – De a kórházakban is
bármikor elsülhet balul valami.

Ez igazán figyelmes megjegyzés volt Alasdairtől,
gondolta Emily, és a férfi karjára tette a kezét.

– Köszönöm. Tudom, hogy nem nagyon bíztál ebben az
egész otthon szülés dologban.

– Igazából szerintem te és Rebecca lenyűgözően
viselkedtetek. Igazi csapatként dolgoztatok. Nem hiszem,
hogy valaha is láttam volna ennél jobb hangulatú szülést.

Emilyt hirtelen ismét elöntötték az érzelmek, így erre
nem tudott válaszolni.

Alasdair szája mosolyra húzódott.
– Hadd emlékeztesselek – folytatta –, hogy a másik

lehetőség nem volt túl biztató! Te viszont bebizonyítottad
számomra, hogy az otthon szülés – ideális körülmények
között – működőképes alternatíva lehet.

– Köszönöm – felelte Emily. – Örülök, hogy
megmutathattam egy másik megoldást.



– Errefelé az emberektől általában messze van az
orvosi segítség ahhoz, hogy az otthon szülést
választhassák. És nekünk számolnunk kell a
legrosszabbal.

– Egy jó szülészcsoport viszont biztosítani tud egy ehhez
nagyon hasonló élményt. – Emily felsóhajtott; hirtelen
rátört a fáradtság.

Alasdair rápillantott.
– Jól van, ülj csak le egy kicsit, én majd beteszem a

lepedőket a mosógépbe. Szerinted akad Becca
mosószerarzenáljában folteltávolító?

– Két kisfiúval a házban? Biztos vagyok benne. – Emily
leült a karosszékbe, és figyelte, amint Alasdair összeszedi
a lepedőket. – Ennél a résznél általában már nem
szoktam jelen lenni. Legalábbis csak ritkán. Amikor előre
tervezett az otthon szülés, a legtöbb kellék egyszer
használatos. És meg kellene írnom a jelentésemet. Valaki
reggel majd nagyon alaposan át fogja tanulmányozni.

– Már szinte reggel van. Hajnali két óra. Biztosan
hullafáradt vagy – jegyezte meg Alasdair.

– Nemcsak nekem van hajnali két óra, hanem neked is
– felelte Emily.

Alasdair megrázta a fejét.
– Én nem dolgoztam végig az éjszakát, mint te. Nem is

nagyon csináltam semmit.
Emily fáradtan rámosolygott a férfira.
– Becca végezte a munka oroszlánrészét.
– De nélküled nem sokra ment volna. Ahogy egyikünk



sem.
Alasdair olyan csodálattal nézett rá, hogy Emily

kötelességének érezte félresöpörni a dicséretet.
– Nos, ez a munkám.
Hirtelen akkorát ásított, hogy azt hitte, sosem fogja

abbahagyni.
Alasdair elkomorult.
– Hagyd a csudába a jelentést, most le kell feküdnöd. De

nem igazán tudom, hova.
A gondolatra, hogy nincs hová lefeküdnie, Emily kis

híján elsírta magát. Annyi nehézségre felkészült, és
annyit elhárított az elmúlt órákban, de az alvóhely
kérdése nem tartozott közéjük.

– Nincs egy vendégszoba? Vagy bármi hasonló? –
kérdezte rekedt hangon.

– Éppen felújítják. Van egy kis kunyhó a házhoz
csatolva, amiből kiadható nyári szállás vagy vendégház
lesz, attól függően, éppen mire van szükség. De jelen
pillanatban még hiányoznak belőle az olyan alapdolgok,
mint a vezetékes víz.

– Saját fürdő és teakonyha nélkül megvagyok, ágy
nélkül viszont nem. – Emily nagyot sóhajtott. – Szóval te és
Kate sohasem szoktatok itt éjszakázni? Gondolom, elég
közel laktok ahhoz, hogy ne legyen rá szükség.

– Néha itt alszunk. Karácsonykor meg ilyesmi. Kate-nek
van egy matraca a fiúk szobájában, én pedig ezen
szoktam aludni – rúgott a bútorba Alasdair. – A rekamién.

– Hát, nekem jó lesz valamelyik fiú ágya.



– Ők gyerekre méretezett ágyban alszanak, az nem
lenne túl kényelmes egy felnőtt számára. – Alasdair
habozott. – Átmehetnénk hozzám is. Nem nagyon van
miért itt maradnunk.

Ez igazán csábító ajánlat volt. Emily felidézte magában
Alasdair kényelmes vendégágyát, és elképzelte, hogy a
férfi ott fekszik mellette.

– Hogy jutnánk oda?
– Sétálnunk kellene. Körülbelül tizenöt perc az út. Én

már túl sok whiskyt ittam ahhoz, hogy biztonságosan
vezessek.

– Akkor maradok. Jó lesz nekem az egyik fiú ágya.
Alasdair megrázta a fejét.
– Nem. Feküdj le a rekamiéra. Majd én előkészítem

neked. Menj csak, fürödj meg, és mire visszaérsz, minden
készen áll majd.

Ebben a pillanatban semmi sem hangozhatott ennél
csábítóbban.

– Ha biztos vagy benne…
– Igen. Mint családtag, én vagyok in loco hostus, vagy

mi a fene.
Emily megkereste a táskáját, amelybe olyan sebtében

pakolt be, előkereste a pizsamáját, és megindult a
fürdőszoba felé.

– Ami azt illeti – kiáltott utána Alasdair –, talán jobb, ha
csak zuhanyozol. Nem biztos, hogy maradt elég meleg víz
egy fürdéshez.

Egy jó zuhany csak alig valamivel volt kevésbé csábító,



mint egy kádfürdő. Emily intett, hogy jelezze, hallotta a
figyelmeztetést, és remélte, hogy talál magának
törülközőt. Annyit elhasznált Nell születésekor, hogy
megvolt rá az esély, mostanra egy sem maradt. Ha majd
lezuhanyozott, megírja a jelentését. Ha ébren bír
maradni.

Nem sokkal később, immár tisztán, egy szűkszavú
jelentést a konyhaasztalon hagyva, és még mindig
rendkívül álmosan, Emily visszament a nappaliba.
Alasdair bámulatos munkát végett a takarítás terén.
Emily hallotta a mosógép zúgását a mosókonyha felől. Egy
magányos olvasólámpa támogatta meg a tűz fényét. Emily
szinte bezuhant az ágyba, aztán bemászott a paplan alá.

– Nem kérsz most egy kis whiskyt? Vagy már inkább
aludnál?

Emily annyira álmos volt, hogy szinte állva el tudott
volna aludni, de nem akarta, hogy Alasdair elmenjen. Ha
most iszik egyet, Alasdair is vele iszik, és akkor egy kicsit
tovább vele marad.

– Egy ital jólesne.
Alasdair átnyújtott neki egy poharat, majd félszegen

leült a kanapé karfájára.
– Gyere, ülj ide mellém! – biztatta Emily. – Nem tudok

lazítani, ha ott ülsz felettem.
Alasdair nem ellenkezett. Megfogta Emily poharát, és

leheveredett mellé az ágyra, a kalózos takaróhuzatra,
amely – döbbent rá Emily – nyilvánvalóan az egyetlen
hozzáférhető darab volt.



– Egészségedre! – koccintotta Alasdair Emilyéhez a
poharát. – Csodás munkát végeztél.

Emily mosolygott.
– Rebecca végzett csodás munkát; és mi is

mindannyian. Te jó ég! Ugye nem fog befutni
pillanatokon belül a mentőautó? Átjutottak a kidőlt fán?

– Szerintem rájöttek, hogy már túl késő lenne
idejönniük. És ha valamiért mégis szükségünk lenne
rájuk, valahogy szólnánk nekik.

– Remélem, igazad van. Képzeld, milyen kínos lenne, ha
berontanának, és itt találnának minket együtt az ágyban.

Alasdair ránézett Emilyre.
– Most együtt vagyunk az ágyban?
– Együtt lennénk, ha bemásznál a takaró alá.
Alasdair lerúgta a cipőjét, és bemászott a takaró alá.
– Hogyhogy kalózok vannak a huzaton? James és Becca

rajonganak Johnny Deppért, vagy ilyesmi? A mintás
huzatok általában gyerekeknek valók.

– Volt egy családi ágyuk, amikor kicsik voltak a
gyerekek. Mind együtt aludtak.

Emily belekortyolt az italába, aztán még mélyebbre
csúszott a takaró alá.

– Talán le kellene vetkőznöd. Ha nem teszed, később
nagyon meleged lesz.

– Szerinted bölcs dolog lenne?
– Aha. Nagyon bölcs. Az ősi bábatanítás szerint a

bábának a baba világra segítése után szüksége van egy
ölelő karra.



Ez valójában nagyon is új bábatanítás volt, mivel Emily
abban a pillanatban találta ki, de úgy tűnt, Alasdair
elhiszi, mivel bokszeralsóra vetkőzött.

– Nem szeretnék szembeszegülni a bábatanítással –
mondta, és bemászott Emily mellé.

– Lakapcsolnád a lámpát? Kicsit zavarja a szememet.
Emily közelebb csúszott Alasdairhez, és ráfektette a

fejét a mellkasára. Hallotta, ahogy dobol a férfi szíve:
pam-pam-pam. Még érezte, ahogy Alasdair átkarolja,
azután elnyomta az álom.

Úgy egy órával később arra ébredt, hogy nagyon
melege van. A flanelpizsama jó szolgálatot tett neki a
gőzösön töltött éjszakákon, most viszont túl sok volt. Szinte
már azelőtt levetkőzött, hogy eszébe jutott volna, nincs
egyedül az ágyban. De nem érdekelte. Visszahúzta
magára a takarót, és már éppen visszaaludt volna,
amikor megérezte, hogy egy kéz markolja a mellét.
Közelebb húzódott Alasdairhez. Hiába beszélték meg,
hogy nem fogják csinálni, amit éppen megtenni készültek,
a korábbi megállapodásuk most egyszerűen
nevetségesnek tűnt. Emily elhatározta, hogy követi a
szívét – és a testét –, és együtt lesz ezzel a csodás férfival.

Szerencsére úgy tűnt, Alasdair is örömmel töri meg
önkéntesen vállalt cölibátusát. Emily mellé csúszott, és
gyengéden simogatni kezdte a meztelen testét. Emily
érezte, hogy a férfi legalább annyira kívánja őt, mint
amennyire ő a férfit.

Alasdair kisvártatva megszólalt:



– Bocsáss meg egy pillanatra, valamit ki kell vennem a
bőröndömből.

Emily halkan felnevetett. Imádta, hogy ez a férfi
bepakolt egy csomag óvszert az orvosi táskájába, vagyis
biztosan számolt a lehetőséggel, hogy le fognak feküdni
egymással, mielőtt felszállt volna a gőzösre annak utolsó
útján.

– Szóval – lehelt finoman Emily nyakába Alasdair pár
perc elteltével –, hol is tartottunk?

Emily arra ébredt, hogy valaki kopog a bejárati ajtón,
mire Alasdair halkan átkozódni kezd. A férfi kiugrott az
ágyból, magára kapott egy nadrágot, és kisietett a
szobából.

Ennél egy fokkal lassabban, de végül Emily is rátalált a
pizsamanadrágjára és Alasdair pulóverére – remélte,
hogy elég bő ahhoz, hogy elrejtse, nincs rajta melltartó.
Miután felöltözött, csatlakozott Alasdairhez az ajtónál.

Két fiú – egy tíz év körüli és egy valamivel fiatalabb –
állt a küszöbön, és izgatottan ugrándozott. Mögöttük ott
állt Angus, akinek az arcáról leolvasható volt, hogy
alulmaradt egy vitában.

– Ne haragudjatok! – mentegetőzött. – Tudom, hogy
korán van, de a fiúk majd megőrültek a kíváncsiságtól, és
mivel nincs telefon, kénytelen voltam átjönni velük.

– Semmi gond – felelte Alasdair. – Szerintem nyugodtan
bemehetnek, és megnézhetik a kisbabát, de csöndben!

A három felnőtt nézte, ahogy a fiúk elszaladnak a



szüleik hálószobája felé.
– Nem hiszem, hogy tudják, mit jelent az a szó:

„csöndben” – jegyezte meg Angus.
– Én pedig biztos vagyok benne, hogy Rebecca nagyon

fog örülni nekik – mondta Emily. – Amíg nem ugranak rá
Nellre, és nem csapnak túl nagy lármát.

– Szóval – szólalt meg ismét Angus, amikor a fiúk már
eltűntek a szemük elől –, azt tudtuk, hogy ha valami baj
lenne, szólnátok, de minden rendben ment az éjjel?

– Csodásan! – lelkendezett Alasdair. – Kiderült, hogy
várandós anyukaként aranyat ér, ha van melletted egy
bába. Emily fantasztikus volt.

– Ugyan már! – szerénykedett Emily. – Csak a
munkámat végeztem! Megyek, felteszek forrni egy kis
vizet, és – istenem! – kiegészítem egy kicsit a jegyzeteimet.
Vajon mindenhol visszajött már az áram?

– A mi házunkban még nem – mondta Angus. –
A telefonok sem működnek. Bár szerintem, ha fölmegyek
a domb tetejére, ott talán lesz térerő. Szerencsétek van,
hogy itt már újra van áram.

– Hamarosan el kell intéznem egy telefont – mondta
Emily. – Vagy esetleg te is megtehetnéd, Alasdair. Szólni
kellene a mentősöknek és a kórháznak, hogy minden
rendben.

– Előbb azért ellenőrizzük, hogy tényleg minden
rendben van-e – mondta Alasdair, de azért ő is
bizakodónak tűnt.

Miután főzött egy teát – és amíg felforrt a víz, a



jelentését is kiegészítette –, Emily bement a hálószobába.
Igazán megható jelenet tárult a szeme elé. A fiúk
befeküdtek az anyjuk és a kishúguk mellé az ágyba.
James, aki nyilvánvalóan kapkodva öltözött fel, a családja
fölé hajolt. Rebecca vigyázva figyelte a kisebbik fiút,
Henryt, aki az ölében tartotta a kishúgát. Archie – Emily
emlékezett, hogy ő az idősebb, bár egészen kicsi koruk óta
alig találkoztak – kedvesen tanítgatta az öccsét, hogyan
tartsa a kisbaba fejét.

– Jó reggelt! Ki kér teát? – szólalt meg Emily. Válaszra
sem várva Rebecca és James kezébe nyomott egy-egy
bögrét.

– Sziasztok, fiúk – köszönt a gyerekeknek is. – Emily
vagyok. Én segítettem anyukátoknak világra hozni Nellt.

A fiúk rosszalló tekintetet vetettek Emilyre.
– Akkor a te hibád, hogy lány lett? – kérdezte Henry.
– Nem, ez igazából az apukátok hibája. Aki talán kivisz

titeket a szobából egy percre, hogy ránézhessek az
anyukátokra, mielőtt készítek mindenkinek reggelit.
Gondolom, majd kilyukad a gyomrod, Becca.

Amint a többiek kimentek a szobából, Emily
megvizsgálta Rebeccát.

– Na és fárasztó volt az éjszaka? – kérdezte.
– Nem volt vészes. Tudom, hogy ennél csak rosszabb

lesz!
– Jól érzed magad?
– Igen. Csak nagyon fáradt vagyok.
– Na, akkor menj, vegyél egy jó zuhanyt! Szerencsére



megúsztuk egyetlen öltés nélkül, szóval megspóroltuk
neked a szörnyű viszketést.

Rebecca felnevetett, aztán kikelt az ágyból.
– Mintha tudhatnád, holott neked még nincs gyereked.
– Ne aggódj, eleget hallottam már róla.
Rebecca átölelte Emilyt.
– Tudom, hogy nem így terveztük, és ha nem jön közbe

a vihar, nem is így történt volna, de köszönöm, hogy
segítettél!

Emily viszonozta az ölelést, magához szorítva a
barátnőjét.

– Csakis a tiéd az érdem! Én csak készenlétben álltam,
hogy biztosítsam, minden rendben megy. Te viszont
remekül csináltad.

– Igazi csapat voltunk. És te meg Alasdair is jól néztetek
ki együtt.

Emily elmosolyodott, és remélte, nem olyan árulkodó az
arckifejezése, amilyennek érzi. Egy nap majd elmeséli
Rebeccának, mi történt közte és Alasdair között, és hogy
valóban nagyon jó csapatot alkottak ők ketten.

– Reggelit ígértem a fiaidnak. Addig is beküldöm
Jamest, hogy segítsen neked a fürdésnél.

– Elfogyott a kenyér – állapította meg James. – Egyelőre
kivettem egy veknit a fagyasztóból, de annak még kell
némi idő, amíg kiolvad.

Az asztalon üres gabonapelyhes tálak hevertek
szerteszét. Alasdair csinált egy kis helyet maga mellett az



asztalon.
– Gyere, Emily, egyél valamit!
– Köszönöm, még nem vagyok éhes. Ha van tej, csinálok

skót palacsintát, ha még éhesek vagytok. És szívesen
összeütök egy szódás kenyeret is, ha szükséges. James!
Becca vesz egy fürdőt. Odafigyelnél Nellre, és segítenél
Beccának?

Alasdair felállt az asztaltól.
– Vissza kell mennem felvenni Kate-et. Áthozhatom

később, James? Addig nem fog nyugodni, amíg meg nem
nézheti Nellt.

– Hát persze! – felelte James.
– Miért van rajtad Alasdair bácsi pulóvere? – kérdezte

Henry.
– Nem találtam a saját ruhámat a sötétben – füllentette

Emily, és gyorsan kiment a szobából, mielőtt Henry vagy
Archie tovább kérdezősködött volna.

Alasdair követte a nappaliba.
– Megtarthatod a pulcsit – mondta.
– Nem, még megfáznál. – Emily nagyot nyelt. Ismét

együtt lenni Alasdairrel a még mindig sötét és emlékekkel
teli szobában egyszerre volt izgató és kínos. Emily nagyon
is tisztában volt vele, hogy a pulóver puha anyaga alatt
meztelenül ágaskodnak a mellei.

Ezzel Alasdair is tisztában volt, aki egyből meg is fogta
Emily mellét, amint az ajkára tapasztotta a száját.

Emily néhány másodperc múlva elhúzódott.
– Ez nem a megfelelő pillanat.



– Tényleg nem – ismerte el rekedtes hangon Alasdair.
– És bár nagyszerű volt az éjszaka, nem lett volna

szabad megtörténnie.
– Tényleg nem – nevette el magát bánatosan Alasdair. –

Nem volt betervezve, akárcsak a kisbaba.
Emily is elnevette magát.
– Hát, te azért fel voltál készülve rá.
– Honnan tudod, hogy az óvszer nem alapkellék az

orvosok táskájában?
– Eddig a pillanatig nem tudtam. De nem panaszkodom.
– Jaj, Emily… – sóhajtott fel Alasdair.
– Menned kell. Vedd fel Kate-et. Valószínűleg

mindkettőtökkel találkozom később.
– Itt maradsz egy darabig? Nem utazol haza azonnal?
– Addig maradok, amíg Rebeccának szüksége van rám.

– Emily felnevetett, hogy leplezze a torkában növekvő
gombócot. Az elutazás gondolatától sírhatnékja támadt. –
Gyerünk, indulj! Palacsintát ígértem a fiúknak. És rá
akarok nézni a jelentésemre is.



Tizenötödik fejezet

A fiúk a nappaliban játszottak, Emily pedig a juharszirup
és a csokoládéöntet maradványait törölte le a
konyhaasztalról, amikor valaki kopogtatott az ajtón.
Emily tudta, hogy neki kellene fogadnia a látogatókat.
Természetesen mindenki Rebeccát és Nellt szerette volna
megnézni, de Emily nem akarta, hogy a barátnője
túlságosan kimerüljön. Ő maga is épp elég fáradt volt
már, pedig nem ő hozott világra egy egészséges kislányt.
Kinyitotta az ajtót, és magában felkészült, hogy
udvariasan, de ellentmondást nem tűrően elküldi az
érkezőket.

A küszöbön egy tetőtől talpig biciklis ruhába öltözött nő
állt, a sisakja bőven eltakarta a szemét is. Egy
kerékpárnak támaszkodott, és úgy festett, mint aki hosszú
utat tett meg, és nagyon melege van. Mivel az ötvenes évei
vége felé járhatott, Emily úgy döntött, ő kivételt képez a
„nincsenek látogatók” szabály alól.

– Helló! – köszönt a nő, mielőtt Emily megszólalhatott
volna. – Lizzie Miller-Hallnak hívnak. Védőnő vagyok, aki
szükség esetén bábáskodik is. Néhány idős emberhez is
eljárok. Szóval nem unatkozom. Kilvallichból tekertem



ide.
– Az elég messze van, nem? Jöjjön be! Biztosan elfáradt,

és, gondolom, szívesen meginna egy teát.
– Tea! Igen, az nagyon jó lesz. A kórházból hívtak fel,

hogy ide tudnék-e jönni a bringácskámon, és ide tudtam.
Épp hogy. Na és maga kicsoda, kedveském?

Emily habozott. Egy kicsit úgy érezte magát, mint aki
lebukott. Megmondja, hogy bába? Vagy inkább azt, hogy
egy barát, aki történetesen bába? Megköszörülte a torkát.

– Emily Bailey a nevem. Rebecca barátja vagyok.
– És maga segítette világra a kisbabát, kedveském?
A „kedveském” kissé elvette az élét ennek az egyenes

kérdésnek. Emily bólintott.
– Én voltam a vészmegoldás. Magam is szakképzett

bába vagyok.
– Jaj, kedveském! Nem vallatni akartam! Csak hát

aggódott a kórház meg a mentősök, hogy nem tudtak
idejutni, pedig hívták őket. – A nő gyakorlott mozdulattal
a ház oldalának támasztotta a „bringácskáját”.

Emily megnyugodott, és melegség öntötte el a lelkét a
bicikliző bába gondolatára.

– Amint tudtuk, felhívtuk őket, de erre természetesen
csak ma reggel kerülhetett sor. És megértem, hogy
ellenőrizni szeretné, minden rendben van-e. – Emily
hátralépett, hogy ne állja el az ajtót a jövevény elől. –
Fáradjon beljebb!

Lizzie Miller-Hall magabiztos természetességgel lépett
be a házba. Láthatólag hozzá volt már szokva, hogy



idegen házakba menjen be; biztos volt benne, hogy
szívesen fogadják, és pontosan tudta, mit kell tennie.

– Szóval, Emily – nem bánja, ha így szólítom? Ránézett
már ma az anyukára?

Emily bólintott. Nem szerette, ha valaki anyukaként és
babaként hivatkozik emberekre, de mivel a legtöbb
egészségügyis ezt csinálta, nem törődött vele.

– Rebecca jól van. A kisbabával is minden rendben, de
szerintem most mindketten alszanak. Jó lenne, ha még
egy darabig nem ébresztenénk fel őket. – Átvezette a
vendéget a konyhába. – Igyon egy csésze teát, pihenje ki
egy kicsit az út fáradalmait, aztán benézhetünk
Rebeccához.

Emily megpillantott egy tepsit tele gyümölcstortával, így
hát azt szolgálta fel a tea mellé. Rebecca nyilván tartott
egy sütős napot, mielőtt vajúdni kezdett. Amikor a vendég
előtt volt a tea és a torta az asztalon, Emily azt mondta:

– Kérek egy percet, kiugrom a jelentésemért.
– Ohó! Jelentés! Ezt nevezem! Igazán dicséretes!

– Tetszik, hogy mennyi részletet feljegyeztél. Nagyon
hasznos – mondta Lizzie. Időközben összetegeződtek. – De
úgy tűnik, minden úgy ment, ahogy a nagykönyvben meg
van írva.

– Azt leszámítva, hogy a vállak kinyomása egy kicsit
hosszabb időt vett igénybe, problémamentes szülés volt.
Nell kék volt, amikor megszületett, de csakhamar szépen
kipirosodott. Rebecca csodás volt. Tökéletesen működnek



az ösztönei, és egyszer sem esett pánikba.
– A férj segített?
– Ó, igen! Amint túltette magát azon, hogy itt kell

megszületnie a gyereknek, nagyszerű segítség volt. –
Emily egy pillanatig habozott. – És itt volt velünk Alasdair
Cumming is.

– Jaj! Alasdair! Nagyszerű ember, ugye? Hogy került
ide?

– Ő az apa öccse! Mind ott voltunk a gőzösön… – Emily
kérdő pillantást vetett Lizzie-re. – Tudsz a gőzösről?

– Igen. Elfelejtettem, hogy Alasdair a kapitány öccse.
Még nem találkoztunk.

– Szóval mind együtt voltunk a gőzösön; én voltam a
szakács a nyári szezonban. Ki akartam szakadni egy picit
a bábaságból. Éppen hazafelé tartottunk a hajóval.
Rebecca felhívta Jamest, és siettünk.

– Így, hogy ennyi fa kidőlt, igazán nagy szerencséjük
volt veled – jegyezte meg Lizzie.

– Hát, igen. Biztos vagyok benne, hogy Alasdair és
James is kitűnően elboldogultak volna, de egy kissé
begyulladtak, amikor elment az áram.

– Te jó ég! Ez eszembe sem jutott.
– Szerencsére ott, ahonnan én jöttem, és ahol egy kicsit

közelebb vannak a kórházak az otthonokhoz, egyeseknek
meglehetősen különös elképzeléseik vannak arról,
hogyan is kellene kinéznie egy szülésnek. Már korábban
is segítettem világra gyereket tűz fényében olyan helyen,
ahol nem volt áram, szóval ismerős terepen mozogtam.



Emily igyekezett szóval tartani Lizzie-t, hogy Rebecca és
Nell minél tovább alhasson. Majdnem biztos volt benne,
hogy James is odabent van velük a szobában, és arra vár,
hogy megsétáltassa egy kicsit Nellt, ha az anyja előtt
felébred.

Lizzie a torta morzsáit szedegette fel az ujja hegyével az
asztalról.

– Na és miért volt szükséged a szünetre a
bábáskodásban? Csak nem untál rá az anyukákra meg a
kisbabákra?

– Egyáltalán nem! Viszont elegem lett a bürokráciából,
az utolsó csepp a pohárban pedig az volt, amikor
összekülönböztem egy helyi körzeti orvossal. – Ahogy
visszagondolt az esetre, Emily is támadást indított a torta
után maradt morzsák ellen. – De amikor egy rövid időre
hazautaztam, kiderült, hogy minden téren javulás állt be.

– Szóval akkor alig várod, hogy hazamenj, és
visszazökkenj a régi kerékvágásba?

– Bizonyos tekintetben igen.
Mielőtt megakadályozhatta volna, nagyot sóhajtott.
– Mi a gond?
Emily bánatosan elmosolyodott.
– Beleszerettem az itteni tájba, hogy úgy mondjam.

Nagyon élveztem ezt a nyarat. Még az északi fényt is
láttam!

– Ó, a Vidám Táncosok! Az bizony nagy szerencse. Télen
viszonylag sűrűn látjuk – persze azért nem annyira sűrűn
–, de ahhoz jókora mázli kell, hogy valaki nyáron lássa.



Ebben a pillanatban James lépett be a konyhába,
vállán az alvó Nell-lel.

– Ó, helló! A kicsi már kezdett hangoskodni, szóval
gondoltam, elhozom Becca mellől, hogy alhasson még egy
kicsit.

– A hölgy Lizzie Miller-Hall – mutatta be a vendéget
Emily, és hirtelen nem tudta, miként is nevezze meg: úgy
tűnt, legalább három munkája van. – Szeretne ránézni
Nellre, hogy megbizonyosodjon róla, minden a legnagyobb
rendben van-e.

– Jaj, nekem! – kiáltott fel Lizzie elragadtatott hangon. –
Hadd nézzem a kis cukipofát!

Emily elnevette magát. Lizzie sokkal inkább tűnt az
unokára már régóta váró nagymamának, mint
egészségügyi szakembernek; igazán kedves jelenség volt.

– Először is le kellene vetkőztetni – mondta. – Ez a
legmelegebb helyiség. Felmelegítsek néhány törülközőt,
hogy az asztalra tegyük?

Talált egy törülközőt, és választ sem várva intézkedett.
James rávillantotta Lizzie-re a létező legnyájasabb

mosolyát, azt, amelyiket az ismeretlen és esetlegesen
ellenséges szándékú utasoknak tartogatott.

– Szeretné megnézni a kislányomat?
– De még mennyire! Nem sűrűn esik meg olyan

izgalmas eset, hogy – kis túlzással – az emberemlékezet
óta legnagyobb viharban születik meg egy kisbaba. Azért
küldtek, hogy ellenőrizzek néhány dolgot. Pusztán csak
formaság, ebben biztos vagyok, de meg kell nyugtatni a



fejeseket. – Lizzie mosolya szintén egy profié volt: nyilván
nem először kellett megnyugtatnia a szülőket, hogy nem
fogják azonnal állami gondozásba venni a kisbabájukat.

Emily biztos volt benne, hogy egyedül ő érezte meg
James enyhe ellenségességét, de rá kellett jönnie, hogy
nem így áll a helyzet. Lizzie nagyon tapasztalt szakember
volt. James kétségei máris elpárologtak.

– Kakilt már a kicsi? – kérdezte Lizzie Jamestől.
James bólintott.
– Olyan fekete volt, mint a Marmite. És őrülten

ragacsos.
– Lett már nedves a pelenka?
– Gondolom. Elég nehéz megállapítani ezeknél az

egyszer használatos cuccoknál.
– Majd megkérdezem az anyukát, ő biztosan tudja. –

Lizzie óvatosan levetkőztette Nellt, közben végig
megnyugtató hangon duruzsolt neki. Nell válaszképp
rúgott egyet, és a kezecskéjét mozgatta.

Emily a legtöbb ellenőrzőkört már lefutotta, ezért azt
mondta:

– Megyek, szólok Beccának, hogy fontos látogatója
érkezett.

– Ó, én nem vagyok fontos, ugye, kicsikém? – búgta
Lizzie az izgő-mozgó kisbabának, miközben folytatta a
vizsgálatot. – Te vagy a fontos!

James és Emily összenézett. Nem csoda, hogy Lizzie
mindenkit öt percen belül levett a lábáról.



– Mit gondolsz, fel tudsz kelni? Jött egy imádni való hölgy,
bizonyos Lizzie Miller-Hall, aki látni szeretne. Kilvallichból
érkezett biciklivel.

– Akkor biztos jó formában van! – jegyezte meg
fáradtan Rebecca. – Az mérföldekre van innen.

– Amúgy nagyon kedves, szóval nem kell aggódnod. Épp
most vizsgálja meg Nellt.

– De te is megvizsgáltad már, és minden rendben van
vele, ugye?

– Igen és igen. És te hogy vagy? – Emily úgy ítélte, Rebec-
ca fáradtabbnak tűnik, mint amire számított. Rendszerint
tele volt energiával.

– Kikészültem. De hát mire számítottál? Épp most
szültem meg egy kisbabát!

– Gondolod, hogy meg fog látogatni az anyukád, hogy
gondodat viselje egy kicsit?

Rebecca megrázta a fejét.
– Nagyon remélem, hogy nem. Mindig szekálja

valamivel a gyerekeket, és Jamesszel zsémbel. James
szülei jó fejek, de nem bírnak el hosszabb ideig a fiúkkal.
Elég fárasztóak tudnak lenni.

– Nagyon energikusak, de ugyanakkor szórakoztatók is.
– Igen, de az anyám hangosnak és szemtelennek tartja

őket.
– Nem kérsz egy kis teát?
– De igen, köszönöm! Ja, és mielőtt kimennél, és

beküldenéd Lizzie-t, hogy megvizsgáljon, mesélj
Alasdairről!



– Mivel kapcsolatban? – Emily elpirult, de remélte, hogy
a barátnőjének ez nem tűnt fel.

– Azt hittem, van valami köztetek.
– Tessék? Azt akarod mondani, hogy miközben

nagyban szuszogtál és fújtattál, volt időd a
testbeszédünket tanulmányozni és következtetéseket
levonni? Te aztán megéred a pénzed!

Rebecca halkan kuncogott.
– Ne butáskodj! Még előtte gondolkoztam ezen, és

eltűnődtem, vajon alakult-e valami.
Emily megfontolta, mennyit áruljon el, de végül úgy

döntött, a barátnője megérdemli, hogy igazat mondjon
neki. Különben is nehezére esett úgy tenni, mintha
minden a szokásos lenne, miközben még mindig
örömmámorban úszott az éjszaka eseményei miatt.

– Jól van, szóval ebből úgysem lehet semmi komoly, ezt
mindketten tudjuk, de tegnap éjszaka…

– Tegnap éjszaka? Tegnap éjszaka szexeltél? Mindazok
után, ami történt? – Rebecca a homlokát ráncolta. – Várj.
Hol… hol csináltátok? – Rebecca arcáról eltűnt a
fáradtság, és a helyét átvette a vidám izgalom. – Te jó ég!
Tudom! A padlón a tűz fényénél! Milyen romantikus!

Emily elmosolyodott. Egyrészt jólesett neki felidézni az
előző éjszakát, másrészt viszont meg kellett akadályoznia,
hogy Rebecca túlságosan felizgassa magát.

– Nagyon romantikus: pont ott csináltuk, ahol te szültél.
– De James azt mondta, a fiúk szobája tele volt aggatva

nedves lepedőkkel. Ugye nem csináltad meg még a mosást



is?
– Nem, az Alasdair volt. Hát lehet nem szeretni egy

pasit, aki jól kiismeri magát egy mosógépen? – Alasdair
nemcsak a mosógépen ismerte ki magát jól, de ezt
Rebeccának nem kellett tudnia.

Rebecca láthatólag roppant elégedetten dőlt hátra a
párnáira.

– Tudod, eszembe sem jutott, hogy hol fogsz aludni.
– Persze hogy nem gondoltál rá! Mással voltál

elfoglalva. És Alasdairrel jól megvoltunk a rekamién, de
mivel minden ágyneműt elhasználtunk a házban,
osztozkodnunk kellett.

– Én magam sem tervezhettem volna meg jobban!
Persze nem is terveztem meg.

– Hát, az érdem mindenesetre a tiéd.
Ekkor kopogást hallottak az ajtó felől.
– Bejöhetek? – Lizzie nem várta meg, amíg beengedik. –

Halihó! Maga Rebbeca, ugye? Igazán imádni való a
kisbabája. Kiköpött apja! Nem bánja, ha gyorsan
megvizsgálom? Biztos vagyok benne, hogy Emily már
feltett minden szükséges kérdést, de tudja, hogy működik
az egészségügy, ki kell töltenünk a megfelelő papírokat.

– Ezzel magatokra hagylak titeket – mondta Emily.
Odalépett az ajtóhoz. – Jut eszembe, tudjuk már, mennyit
nyom Nell?

– Nem, még nem. Nem hoztam magammal
babamérleget – felelte Lizzie.

– El ne áruld Jamesnek! – kérte Emilyt Rebecca. –



Rögtön fogadásokat akar majd kötni rá.
– Ezen már túlvagyunk. Ő háromezer-hatszáz grammot

mondott – csacsogott Lizzie. – Én háromezer-nyolcszázra
tippelek. Már a fiúk is leadták a tippjeiket, és tudni
akarják, mi a fődíj. Ha egy üveg whisky, feltétlenül
értesítsetek, ha én nyertem!

– Én háromezer-kilencszáz grammra saccolnám – mondta
Emily, miután visszatért a konyhába, és átvette Jamestől
Nellt.

James feljegyezte a tippet.
– Na és mi a fődíj? – kérdezte Emily, és meglapogatta

Nell hátát, ahogy a vállára fektette.
– Szerintem attól függ, ki nyer.
– Lizzie egy üveg whiskyt kérne, és szerintem az nekem

is megfelelne.
– Azt hiszem, a fiúk egy kiruccanást szeretnének, vagy

ilyesmit. De erre most várniuk kell. – James Emilyre
nézett. – Megköszönte már bármelyikünk mindazt, amit
tegnap éjszaka tettél?

Emily mosolygott.
– Csak a munkámat végeztem.
– Nem, dehogyis! Amennyire én tudom, a te munkád a

szakácskodás a gőzösön. Nélküled nagy bajban lettünk
volna.

Emily kihúzott egy széket, és leült.
– Ez a nyári munkám. De valójában bába vagyok. Ez a

szakmám.



James is leült.
– Hiányzik? Mármint a bábáskodás.
– Hát, fantasztikusan éreztem magamat veletek a

gőzösön, de rettenetesen hiányozna a bábamunka, ha
nem csinálhatnám.

– Megértem. Láthatólag nagyon jó vagy benne.
Emily felnevetett.
– Hát, Rebecca tudta a dolgát, Nell pedig egészséges

kisbabaként született az után a kis fennakadás után a
vállával. Meg kell mondanom, varázslatos élmény volt.

– Ezzel majd lehet froclizni később – mondta James. –
„Kicsikém, amikor te születtél, csak a tűz világított,
tombolt a vihar, és…”

James elhallgatott, kereste a megfelelő szót.
– „…és csak egy szakképzett bába meg egy orvos volt

jelen?” – fejezte be a mondatot Emily.
– Ez így nem elég melodramatikus – vetette ellen James.

– Valami izgalmasabb sztori kéne, nem?
– Hát, az a tény, hogy se áram nem volt, se a telefonok

nem működtek, illetve a kórházba se tudtunk volna
bemenni, ha valami nem stimmel, Alasdairnek és nekem
épp elég izgalmassá tették az éjszakát – mondta Emiy. – De
persze ezt akkor igyekeztünk nem kimutatni. Az ember
nem hozza rá a frászt a szülőkre, ha egy mód van rá.

– Tudod, ez fel sem tűnt – vallotta be James. – Te és Al
olyan nyugodtak voltatok, még akkor is, amikor Nell egy
kicsit beakadt.

Emily elmosolyodott.



– Talán nem lettünk volna olyan nyugodtak, ha valami
vészhelyzet adódik, de remélem, akkor sem veszítettük
volna el a fejünket. Az sosem segít, ha az ember pánikolni
kezd.

– Milyen igaz! Ó, itt van Lizzie! És Becca! Ülj le, drágám!
Biztos nem árt, hogy kikeltél az ágyból?

– Kedvem támadt kikacsázni ide, és megnézni, miben
sántikáltok. Hol vannak a fiúk?

– A nappaliban. Később majd elviszem őket sétálni –
mondta James. – Együtt megnézzük, milyen károkat
okozott a vihar. Lizzie? Egy teát? Vagy inkább kávét?

– Sajnos indulnom kell. Beletelik még némi időbe, amíg
hazaérek – hárította el az ajánlatot Lizzie. – De igazán
örültem a találkozásnak, különösen a picurkával.

– Hallgasson ide! – állt fel hirtelen James. – Engedje
meg, hogy elvigyem! Betehetjük a biciklit a kocsiba, és
akkor elvihetem addig, ameddig a kidőlt fák és a
megáradt vizek engedik, az út maradékát pedig
letekerheti, ha szükséges.

– Ez nagyon kedves öntől – mondta Lizzie –, de ilyen
időszakban nem kérhetem, hogy itt hagyja a családját.

Emily látta Lizzie-n, hogy nagyon szívesen elfogadná az
ajánlatot.

– Akár én is elvihetném Lizzie-t, nem? Odafelé majd
mondja az utat, visszafelé pedig szépen eltévedek.

James betette Lizzie kerékpárját az autó hátuljába,
ahol a hátsó üléseket lehajtva egész jól befért.

– Tudom, hogy kalandot szerettél volna, de itt a GPS. Ha



elvitted Lizzie-t addig, ameddig lehet, csak üsd be, hogy
„Otthon”.

– De így is igazi kaland lesz – mondta Lizzie –, ugyanis
GPS kisasszony nem fog tudni arra hazajönni, amerre
szeretne, és állandóan újra kell majd terveznie az
útvonalat. – Lizzie ezt érezhető elégedettséggel mondta,
mintha a GPS készülék egy parancsolgató hivatalnok
lenne, akit lehetőség szerint érdemes kicselezni.

– Majd meglátjuk – mondta Emily, és elindultak.
– Többek között azt szeretem Skóciában, hogy ha az idő

nem is különlegesen szép, akkor is lélegzetelállítóan
gyönyörű a táj – szólalt meg Emily kicsit később.

– Így igaz. És ha kitesz magáért az időjárás – például süt
a nap, vagy kora reggeli pára száll a levegőben, esetleg
esik a hó –, még gyönyörűbb minden. Már harminc éve
élek itt, és még mindig szerencsésnek érzem magam.

Emily hirtelen nagyot sóhajtott.
– Valami baj van? – kérdezte Lizzie.
– Nem igazán. Azt hiszem, csak fáradt vagyok.
– Ugyan már, nyilvánvaló, hogy valami nyomja a

lelkedet, még ha tényleg fáradt is vagy.
Emily elnevette magát.
– Hát, talán tényleg van valami. Hamarosan

hazautazom, és még nem állok készen rá, hogy elmenjek
innen. Nagyon jó itt lenni!

– De hazaszólít a munka?
– Igen. És szeretem a munkámat.
Emily mesélt Lizzie-nek a szülészet megoldódó anyagi



gondjairól, és hogy az ellenségesen viselkedő háziorvosok
– illetve az egyetlen ilyen – teljes pálforduláson ment át, a
szülészetüket így kibővítenék, és felajánlották neki, hogy
ő vezesse a csoportot.

– Ez remek lehetőségnek hangzik. Akkor biztosan nem
szeretnél lemondani erről, és itt maradni, ugye? –
kérdezte Lizzie.

– Nem is tehetném. A gőzös az évnek csak egy rövid
szakaszában aktív. Ebből a pénzből nem élnék meg. Nem,
ez csak egy csodás szabadság volt. – Emily halkan,
sóvárogva felnevetett. – Eltöltöttem itt egy tökéletes
nyarat, de már vége. Elfogadom a nagyszerű új állásomat,
és remek dolgokat fogok véghezvinni. – Egy pillanatra
elhallgatott. – Szóval – élénkült fel a hangja –, merre
tovább?

Elértek a kidőlt fához, amelyik feltartóztatta a mentőt,
ezért Emily lehúzódott az út szélére. Mostanra
megtisztították az utat, de a hatalmas farönk az út mellett
ijesztő látványt nyújtott.

– Belegondolni is szörnyű, mi történt volna, ha valaki
épp itt hajt el, amikor ez kidőlt – borzongott meg Emily.

– Ennek annyi – állapította meg Lizzie. – Bükkfa.
A bükk gyökere nem hatol mélyre. És nem ez volt az
egyetlen, több is kidőlt. – Lizzie egy pillanatra elhallgatott,
miközben belegondoltak, mi történhetett volna, azután
folytatta: – De legalább lesz bőven tűzifa.

Amikor odaértek Lizzie házához, kivették a kocsiból a
biciklit, Emily pedig visszautasította a teára és kávéra



vonatkozó ajánlatot, Lizzie azt mondta:
– El fogom mesélni, milyen nagyszerű munkát végeztél.
Emily felnevettet.
– Ahogy már mondtam, az érdem Rebeccáé.
– Kitűnő jelentést írtál – szögezte le Lizzie határozottan.
– Nos, tudtam, hogy szükséged lesz rá. Segítsek esetleg a

bicikliddel?
Lizzie megértette, hogy Emily azt üzeni a kérdéssel,

most már szeretne hazaindulni, és nincs szüksége a
dicséretre olyasvalamiért, ami számára természetes volt.

– Nem, köszönöm, megleszek. – Lizzie a kerítésnek
támasztotta a kerékpárt. – De azért remélem,
megengeded, hogy megöleljelek.

Emily mosolyogva indította be a motort. Úgy döntött,
nem használja a GPS-t, inkább tesz egy mágikus-misztikus
utazást. Ha eltéved, még mindig bekapcsolhatja a
készüléket.

Amikor hazaért, mindenkinek lógott az orra. Az egész
család az asztal körül ült. A fiúk sült babot ettek pirítóssal,
James pedig, Nell-lel a vállán, éppen kávét kortyolgatott.

– Isten hozott! – köszönt Rebecca, de a vidámsága
mögött némi feszültség érződött. – Hogy sikerült?

– Csodásan. Lizzie nagyon kedves! Az, hogy
beszélgettünk, segített a döntésben. Elfogadom az állást.

– Ez csodás! – mondta Rebecca.
– Te jó ég, mi a baj? – kérdezte Emily. – Szörnyen néztek

ki!
Mi a csuda történhetett a boldog családdal, amelyet pár



órája itt hagyott? Úgy tűnt, Nell-lel minden rendben:
békésen aludt.

– Idejön az anyám – mondta Rebecca. – „Segíteni.”
– Ház ez csodás! – mondta Emily. – Jó lesz találkozni

vele, meg hogy valaki segít a főzésben és egyebekben.
Téged biztosan ki fog készíteni a sok átvirrasztott éjszaka
meg minden. – Emily körbenézett. A többiek mintha meg
sem hallották volna lelkesítőnek szánt szavait.

– Nagyi eléggé szigorú – mondta Archie. – Ha itt van,
nem szabad tévét néznünk.

– Na, hát ez szuper! Gondolom, majd elvisz titeket
piknikezni meg biciklizni. – Emilynek hirtelen eszébe
jutott az Alasdairrel és Kate-tel közös piknik, amikor
látták a vidrákat.

– Nem fog – mondta Henry. – Azt akarja, hogy
hajtogassunk formákat kartonpapírból, de ne csináljunk
rendetlenséget. Nem szeretek hajtogatni.

– Viszont nagyon ügyes a kirakósban! – erőltetett némi
lelkesedést a hangjába James, és visszaadta a lányát az
anyjának.

– Azt mondja, hogy van kinti hangunk meg benti
hangunk, és idebent nem használhatjuk a kinti
hangunkat, de én nem érzem a különbséget –
panaszkodott Archie.

– Találkoztam az anyáddal, amikor a koszorúslányod
voltam – mondta elgondolkozva Emily Beccának. – Úgy
emlékszem, kedves asszony. Megkínált minket teával meg
süteménnyel.



– Egy zsúrterítővel lefedett tálcán – hagyta helyben
Rebecca. – Nagyon megalázó volt számomra.

– Nem szabad így beszélni a szüleinkről, Bec! Ők
hozzánk tartoznak! – Emilynek eszébe jutottak a kissé
bogaras, de ártalmatlan szülei, akik Franciaországba
költöztek kertet művelni.

– Ne rontsd tovább az amúgy sem rózsás helyzetet! –
kérte Rebecca, és megpaskolgatta a nyöszörögni kezdő
kisbaba hátát.

– Fel a fejjel, nyuszikám! – próbált lelket önteni James a
feleségébe. – Al áthozza Kate-et, hogy ő is megnézhesse a
lányunkat.

– Nem tudom, mi okod erre a fene nagy vidámságra! –
csattant fel Rebecca. – Az anyám állandóan ugráltat
téged. Bármit csinálsz, az nem elég jó neki. És engem is
folyton ugráltat, azt mondja, hogy nem viselem
kellőképpen a gondodat, mert nem vasalom ki a
pizsamádat.

– De hát nem is hordok pizsamát! – vonta fel a
szemöldökét James zavartan.

– Na és hol fog aludni? – kérdezte Emily. – Egy
éjszakánál tovább nem alhat a rekamién. – Emily szinte
magáénak érezte a rekamiét azok után, ami rajta történt.

– A helyzet a következő – felelte James. – Ott van a
kunyhó a ház végében. Az majdnem teljesen kész van.
Csak egy ágy kellene bele.

– Ha szeretnétek, hogy segítsek előkészíteni… – kezdte
Emily.



– Nem! Azt mondtam az anyámnak, hogy nem
maradhat, mert csak a rekamién alhatna, ami szerinte
rettenetesen kényelmetlen. – Rebecca érezhetően a
szívére vette a dolgot.

– Szóval…? – nézett Emily kérdőn Jamesre meg Rebec-
cára.

– A mi utcánkban fog megszállni – magyarázta James. –
A barátainknak van egy panziója nem messze tőlünk.
Náluk foglalt szobát.

– Hát akkor ez megoldódott! – mondta Emily. – Akkor
alig lesz itt. Nem lesz semmi gond.

James megrázta a fejét.
– Csak szállást kért, ellátást nem. Reggel hétkor itt fog

állni a küszöbünkön, mindennap, teljes harci
készültségben, és ugyanezt tőlünk is el fogja várni.

– De este hétkor el fog menni? – kérdezte Emily, aki
elhatározta, hogy megtalálja a pozitívumot a helyzetben.
– És akkor a tiétek lehet az este?

– Az kizárt – legyintett lemondóan Rebecca. – A Tízórás
hírek vége előtt biztos nem megy el, amit persze emiatt
nekünk is nézni kell majd. Pedig én ki nem állhatom, Em,
hidd el!

Úgy tűnt, Rebecca mindjárt elsírja magát, ezért Emily
odalépett hozzá, és megpaskolta a hátát, miközben erősen
törte a fejét valami biztatón.

– Az a helyzet – mondta Rebecca –, hogy rajtam mindig
elő szokott jönni a szülés utáni levertség. Nem vészes,
rendes körülmények között nem is törődnék vele, de



tudom, hogy sokkal jobban meg fog viselni, ha idejön az
anyám. Folyton sírni fogok, miközben ő azt hajtogatja,
hogy milyen szerencsés vagyok.

Emily az ajkába harapott, nehogy elmosolyodjon;
Rebecca valóban meglehetősen szerencsés volt, de ezt
tapintatlanság lett volna szóvá tenni, amikor ennek
éppen az ellenkezőjét érezte.

– Vezess naptárat! – javasolta. – Csináltasd meg a
fiúkkal, és húzz ki mindig egy napot, amíg haza nem
utazik. Akár fel is oszthatod a napot szakaszokra. Például
reggelitől a kávézásig, kávézástól az ebédig satöbbi.

A fiúk rögtön felkapták a fejüket az ötletre.
– Nem lesz rá időd, hogy rendszeresen kitöltsd, szóval,

amikor mégis odajutsz, lesz mit pótolnod. Így gyorsan el
fog szállni ez az időszak!

– Erről nem vagyok meggyőződve – tamáskodott James.
– De egy próbát megér.

Ebben a pillanatban kivágódott az ajtó, és Kate szaladt
be a szobába.

– Megnézhetem a kisbabát? – Csikorogva lefékezett. –
Ó! – suttogta. – Ő az?

– Nem kell suttognod, Kate – mondta Archie. – Éppen
alszik.

– Ez igaz, de nem akarjuk felébreszteni, szóval érdemes
suttogni – mondta Rebecca. – Szia, Kate! Gyere, adj egy
puszit, aztán megnézheted Nellt.

– Meg is foghatom?
– Hát persze, de egyelőre csak a kanapén ülve, amíg a



huszonegy alattiak jobban bele nem jönnek – magyarázta
Rebecca. – Ó, itt van az apukád is!

Emily odakapta a pillantását Alasdairre, aki éppen őrá
nézett. Volt valami a tekintetében – vágy? szenvedély?
esetleg megbánás? Emily inkább Kate felé fordult, és
közben azt kívánta, bárcsak ne mesélte volna el
Rebeccának, hogy lefeküdt Alasdairrel. De Rebecca nem
hagyta cserben.

– Szia, Al! Örülök, hogy itt vagy. Gyere, nézd meg az
unokahúgodat, aztán átmegyünk a nappaliba, és Kate is
megfoghatja!

Alasdair megkerülte az asztalt meg a székeket, és
odament Rebeccához. Megpuszilta a sógornőjét, azután
megpuszilta Emilyt is.

– Hallottad a rossz hírt? – kérdezte James.
– Nem, mit? – kérdezett vissza Alasdair. – Mi történt?
– Semmi… még – mondta Rebecca komoran. – De az

anyám meglátogat minket. Emily pedig elmegy.
Emily úgy érezte magát, mint egy áruló. Korábban azt

mondta, addig marad, amíg Rebeccának szüksége lesz rá,
de nem gondolt rá, hogy azután is szükség lehet rá, hogy a
kisbaba egészségesen megszületik.

– Hát, ezt egyszerűen megoldhatjuk – vélte Alasdair. –
Miért nem kéred meg Emilyt, hogy maradjon még egy
kicsit? Segíthet távol tartani a pokoli anyóst.

– Al! – kiáltott fel Rebecca. – Ez zseniális ötlet! Em,
megtennéd? Azonnal vissza kell menned?

Emily elgondolkozott. Valószínűleg kérheti a



munkakezdés elhalasztását – különösen mivel még arra
sem nyílt alkalma, hogy bárkinek is szóljon a döntéséről,
miszerint elfogadja az állást.

– Valószínűleg tudok maradni még egy darabig… De
hol aludnék? Bár nem sokat aludtam benne, nekem
tökéletesen megfelel a rekamié, viszont…

– Nem! – tiltakozott James. – Előkészítjük a kunyhót, és
odaköltözöl. Kénytelen leszel néhány napig a rekamién
aludni, de…

– Ez biztosan nem tetszene anyának – mondta Rebecca.
– Azt mondaná, nagyon prosztó dolog a kanapén
elszállásolni egy vendéget.

– Emily nálunk is lakhatna – javasolta Kate. – Van egy
szabad szobánk.

– Ez ragyogó ötlet! – kapott a szón Rebecca. – Tökéletes
megoldás, amíg elkészül a kunyhó.

– Igazából az messze van – vetette ellen Emily, aki
megalázónak érezte, hogy a kislány erőszakolja rá a
társaságát Alasdairre. – Hacsak nincs egy fölösleges kocsi,
kénytelen lennék állandóan fuvarokra hagyatkozni.
Nem, megleszek én a kanapén, amíg el nem készül a
kunyhó. Reggelente rögtön szükséged lesz rám – fordult
Rebecca felé, aki éppen tiltakozni készült. – Az anyád
majdcsak napirendre tér afölött, hogy ez prosztó dolog.

– Van egy ötletem – mondta James. – Miért nem megy át
Emily Alasdairhez és Kate-hez legalább ma estére? Ott
kényelmesen alhatna, aztán visszajöhetne, még mielőtt
megérkezik Bec anyja.



– Szuper! – kiáltott fel Kate. – Emily átjön hozzánk! –
dalolta.

Fiú unokatestvérei sötét tekintettel méregették.
Létezik, hogy Kate lenyúlta a sztárvendéget, mielőtt az
igazán berendezkedett volna?

– Ez nem ér! – durcáskodott Henry.
– De igen! – mondta Kate. – Én régebb óta ismerem,

mint ti, és már korábban is aludt nálunk.
– Fiúk! – szólt közbe Emily. – Mielőtt elkezdenétek úgy

beszélni rólam, mint a kedvenc játékotokról, inkább azt
mondjátok meg, hogy fogok én itt kora reggel segíteni, ha
szükségem lesz egy kocsira ahhoz, hogy idejussak? Esetleg
akad egy bicikli, amit kölcsönkérhetek? – Eszébe jutott,
milyen jól közlekedik Lizzie a bringájával.

– Nekünk nincs biciklink, és igazad van a fuvarokkal
kapcsolatban, de mit szólnál ehhez – ötletelt James. – Ebéd
után Alasdair és Kate elviszi Emilyt a házukba, ahol
kialhatja magát. Anyu elviszi az ágyba Nellt, ahol
nyugodtan szopizhat, és hosszan alhat. A fiúk és én pedig
hozzákezdünk a kunyhó kipofozásához. Ez hogy hangzik?

– Tökéletes – bólintott Emily. Hirtelen nagyon rátört az
alhatnék.

– De először is ebédeljünk! – mondta Rebecca. – A mély-
hűtőben van leves…

– Már kiolvasztottam a mikróban, és odatettem
melegedni a tűzhelyre – vágott a szavába Emily. – És
találtam néhány zsemlét. – Látta, hogy a fiúk őt nézik, és
rájött, hogy nem esett le nekik egy fontos tény. – Amúgy



megint van áram.
– Irány a tévé! – kiáltották a fiúk, és mindhárom gyerek

kiszaladt a szobából.
Emily egy percre bement Rebecca hálószobájába, és e-

mailben megírta, hogy elfogadja az állást. Aggódott, hogy
ha nem teszi meg most, folyton csak kifogásokat fog
gyártani, hogy elodázza, és tudta, hogy ez a helyes döntés.



Tizenhatodik fejezet

Emily már a kocsiban elaludt, pedig igazán nem utaztak
sokat. Arra ébredt, hogy éppen megérkeznek a ház elé.

– Jaj, ne haragudj! Te is ugyanazt csináltad végig, amit
én, mégis ébren vagy.

Alasdair elnevette magát.
– Beiktattam egy gyors szunyát, és szerintem James

éppen a Scooby-Doo-t vagy valami ilyesmit néz a
gyerekekkel.

– Power Rangers – pontosított Kate. – Ők a Power
Rangerst szeretik.

Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy Kate és Alasdair valódi
díszvendégként szeretnék kezelni Emilyt. Kate a kezénél
fogva vezette be a házba.

– Sütöttünk egy tortát. De ne félj, nincs benne
kutyaszőr!

– Akkor jó – mondta Emily. – Bár egyetlen kutyaszőr
sajátos aromát kölcsönöz az ételeknek, azt hiszem. A torta
előtt azonban hadd mossak kezet!

– Nem fontos. Apu nem fog szólni!
– Pisilnem kell, drágaságom – mondta Emily. – Ez ennek

amolyan udvarias megfogalmazása volt.



Amikor visszaért a konyhába, Kate azt mondta:
– Na és miért nem azt mondják az emberek, hogy

megmossák a lábukat?
– Mert akkor le kellene venniük a zoknijukat –

magyarázta Alasdair –, és ezt a legtöbben nem szeretnék.
– De ha tényleg nagyon kell pisilniük…
– Ez egy régi illemszabály – mondta Emily. – Az

ilyesmiknek nem mindig van értelme. – Bocsánatkérőn
mosolygott, amiért ilyen érthetetlen felnőttes kifejezést
használt.

– Igyunk egy teát! – javasolta Alasdair. – Kész is van.
Remélem, nem baj, ha a konyhában fogyasztjuk el.

– Az én kis otthonomban az az egyetlen hely, ahol enni
lehet – mondta Emily, és kihúzott egy széket. – Az ebédlőt
dolgozószobává alakítottam.

– Hiányzik a házad? – kérdezte Kate.
– Gondolkoztam ezen – felelte Emily –, de azt hiszem, a

válaszom nem. Ott áll a helyén, imádni való, de én itt
vagyok, és ezzel nincs semmi gond.

– Erősen kéred a teát? Vagy inkább Earl Greyt innál? –
kérdezte Alasdair, félbeszakítva Emily filozófiai
magasságokba emelkedő fejtegetését.

– Csakis erősen!
Miután teáztak, és ettek a tortából – ami csakugyan

kitűnően sikerült –, bementek a nappaliba, és Alasdair
begyújtott a kandallóba.

– DVD-t fogunk nézni – jelentette be Kate. – Olyat, ami
nekem is megfelel, és nem unalmas a felnőtteknek sem.



– Ez csodásan hangzik – mondta Emily, és betett egy
párnát a dereka mögé. A felirat felét még kibírta ébren,
de azután elnyomta az álom.

Kate grimaszolva nézte, amikor felébredt.
– Átaludtad az egész filmet! Apu azt mondta, ne

ébresszelek fel, de így pocsékba ment az esténk!
– Egyáltalán nem, édesem – mosolygott Emily. – Ha

tényleg tetszett neked a film, én pedig nem láttam, az azt
jelenti, hogy majd megnézhetjük újra, együtt. Sosem árt,
ha van egy jó film az ember tarsolyában, ami elé leülhet,
ha cudar az idő odakint.

– De el fogsz utazni! Nem is leszel itt!
– Egy darabig még nem megyek el, Kate. Addig

valószínűleg lesz elég időnk megnézni. – Bár igyekezett
megvigasztalni, Emily maga is elszomorodott a gondolatra,
hogy itt kell hagynia ezt a kislányt.

– Gyerünk, jómadarak! Együnk még egy kis sült babot,
aztán lefekvés! – Alasdair bocsánatkérő tekintetet vetett
Emilyre. – Sajnos a torta után már nem maradt bennem
ambíció a sütés-főzésre.

– A sült bab éppen a kedvencem – azaz a második
kedvencem a marmite-os pirítós után, de az nem igazán
felel meg vacsorának, ugye?

– Tényleg nem. De desszertnek szervírozhatok azt, ha
ragaszkodsz hozzá.

– A marimte-os pirítós nem desszert! – méltatlankodott
Kate, és megindult a felnőttek előtt a konyha felé.



– Jól van, Katkin, fürdés, aztán lefekvés! – rendelkezett
Alasdair.

Kate szája lebiggyedt, de mielőtt tiltakozhatott volna,
Emily azt mondta:

– Szeretnéd, hogy bejöjjek a fürdőszobába, és
beszélgessünk, amíg fürdesz? Esetleg játszhatunk a
hajócskáiddal is – vannak játék hajóid?

Kate bólintott.
– Vannak. James bácsi faragott nekem egyet fából,

amikor még kicsi voltam. És van egy másik, ami egy kicsit
hasonlít a gőzösre.

– Akkor talán olvashatok neked pár mesét, amíg
fürdesz, mit szólsz? Már időtlen idők óta nem olvastam
mesét senkinek.

Emilynek csak akkor jutott eszébe a Fair Isle sál,
amelyet – ő úgy érezte, réges-rég – elkezdett kötni, amikor
meglátta Kate tam-o’-shantert viselő játék mackóját.

– Jaj, istenem! Teljesen elfeledkeztem róla, és jól
otthagytam Rebecca házában, de van egy meglepetésem
Ted számára. Imádni fogja. Illeni fog a sapkájához.

– Csak nem egy sál? – kérdezte izgatottan Kate.
– Hogy találtad ki?
– Nem kellett hozzá vaslogika – felelte Kate, és ez

hirtelen egészen úgy hangzott, mintha egy tizenöt éves
mondta volna.

– Olyan kedves vagy Kate-hez! – szólt Alasdair, amikor
valamivel később Emily kilépett Kate hálószobájából.



– Szeretek vele lenni. Kiskorom óta nem olvastam a
Milly-Molly-Mandyt. A nagymamámnak megvolt az egész
sorozat, én pedig nagyon szerettem, azaz szeretem.

Alasdair elnevette magát.
– Attól tartok, én sose fogok megbarátkozni Milly-Molly-

Mandyvel. Catriona anyja adta a könyveket Kate-nek, de
nem túl gyakran olvasunk belőle. Sőt igazából soha.
Nekem sokkal inkább fekszenek a Katie Morag-
történetek.

– Ízlések és pofonok. Nekem a Kis szürke nyuszival nem
sikerült soha megbarátkoznom, pedig csodásak benne a
képek.

– Gyere a nappaliba, töltök neked egy jól megérdemelt
pohárka italt!

Emily vett egy mély lélegzetet.
– Ami azt illeti, azt hiszem, inkább lefekszem. Nagyon

fáradt vagyok, és bizonyára te is az vagy.
Alasdair kérdőn nézett rá.
Emily folytatta:
– Na, jó, ne kerülgessük tovább a témát, mint macska a

forró kását. Úgy gondolom, nem lenne szabad ismét együtt
aludnunk. – Alasdair felvonta a szemöldökét. Emily
tovább érvelt. – Mi van, ha Kate ránk nyit? Szörnyen
zavarba ejtő lenne számára, miközben tudjuk, hogy nem
maradhatok. Ez csak amolyan nyári románc. De
hamarosan vissza kell térnem a való életbe. – Emily
megköszörülte a torkát, és igyekezett visszanyelni kitörni
készülő könnyeit. – Van egy új munkám.



Alasdair összevonta a szemöldökét.
– Miféle új munka?
Emily megvonta a vállát. Nem akart beszélni az új

állásáról, sőt még gondolni sem szeretett volna rá.
– Felújítják és kibővítik a szülészetet, és azt szeretnék,

ha én lennék a vezetője. Igazán remek lehetőség.
– Értem. Nos, ha már többet nem kínálhatok neked,

legalább egy itallal hadd kínáljalak meg! Segíteni fog,
hogy gyorsabban elnyomjon az álom.

– Ez nagyon jól hangzik, feltéve, hogy bevihetem
magammal az ágyba. Miután megiszom, biztosan azonnal
el fogok aludni.

– Már töltöm is. – Alasdair elhallgatott egy pillanatra. –
Természetesen igazad van abban, hogy nem alhatunk
együtt: csak még zavarosabbá tenné a helyzetünket, és
valószínűleg felzaklatná Kate-et, ha megtudná, de azért
csalódott vagyok.

A kitörni készülő könnyek egyre jobban szorongatták
Emily torkát; már meg sem tudott szólalni. Egyszerűen
csak bólintott, és ránézett a férfira. Alasdair felemelte a
kezét, és néhány másodpercre megérintette Emily arcát,
mielőtt kitöltötte a whiskyt.

Másnap Alasdair pontban nyolckor kitette Emilyt Rebecca
és James háza előtt, útban Kate iskolája és a sebészet felé.

Rebecca a reggelizőasztal mellett ülve szoptatta Nellt,
miközben James igyekezett rávenni a fiúkat, hogy egyék
meg az eléjük tett gabonapelyhet.



– Nem akarnak iskolába menni – panaszkodott James –,
nekem viszont minden időmet elveszi, hogy kipofozzam a
kunyhót…

– Nekem pedig ki kell takarítanom, mielőtt megérkezik
az anyám – mondta Rebecca. – Ha a fiúk nem sietnek, le
fogják késni a fuvarjukat, és akkor Jamesnek kell
bevinnie őket a suliba.

– Jól van, fiúk, megmondom, mi lesz. Elkészítem a
kedvenc tortátokat, mire hazaértek – ajánlotta Emily, és
remélte, hogy a fiúkra is igaz a férfiakra vonatkozó
mondás, miszerint a hasukon keresztül vezet az út a
szívükhöz.

– Csokitorta Smartieszal! – kiáltottak fel egyszerre.
– Úgy van! – mondta Emily. – Most viszont siessetek az

evéssel! Aztán nyomás a suliba! Kész a leckétek?
Bepakoltátok az uzsonnátokat?

– Az iskolában meleg ebédet kapunk – mondta Henry. –
Bár néha hideg.

– Na igen – felelte Emily –, az élet nem habos torta.
Amikor a fiúk végre elindultak az iskolába, James

kalapálása pedig már a kunyhó felől hallatszott, Emily
kivette Nellt Rebecca kezéből.

– És te hogy vagy? Van elég tejed?
– Semmi gond e téren. Nell egész este szopizott.
– Hát, most éppen alszik. Miért nem zuhanyozol le, és

öltözöl át? Addig én vigyázok rá. – Lenézett a babára. –
A kutyafáját, de szép vagy! A nagymamád oda lesz meg
vissza a lelkesedéstől.



– Azt kétlem – mondta Rebecca. – Szerintem mélyen
belül azt hiszi, hogy a gyerekeim túl nagy falatok
számomra, és nem kellene ennyit vállalnom. Ironikus.
Nem mondom, hogy a gyerekek nem kimerítőek, és
tényleg keményen meg kell küzdeni velük, de ő bőven
túltesz rajtuk. A fiúk mellett legalább önmagam lehetek.
És persze Nell mellett is.

– Jól van – mondta élénken Emily. – Indulj zuhanyozni,
aztán ledőlsz egy kicsit. Ha kipihened magad, nem lesz
semmi gond. Én vigyázok Nellre, és nagyon jól megleszünk
ketten. És majd én kitakarítok, ahol szükséges.

Emily rájött, hogy Nell szereti a porszívó hangját – vagy
legalábbis nem panaszkodik miatta. Bár nem tudott
hibátlan munkát végezni, azért többé-kevésbé az egész
házat kitakarította, amíg Rebecca pihent. Tudta, hogy ez
nem lesz elég jó Rebecca anyjának, de csak akkor tudott
volna alaposabb munkát végezni, ha nincs egy alvó
kisbaba a kezében.

Amikor Nell felébredt, és már nem lehetett
megnyugtatni gügyögéssel meg énekszóval, Emily
visszavitte Rebeccának, aki örömmel ölelte magához.

– Ha megint le tudom tenni, majd kitakarítok.
– Már rajta vagyok az ügyön. És készül a torta is. Van az

anyukádnak kedvenc sütije? Vagy majd megharcol a
fiúkkal a Smartiesért?

– A citromos süteményt szereti – mondta Rebecca –, és
mindig kinyitja a hűtőmet, és megkérdezi, mikor
takarítottam ki utoljára. És a válasz általában az, hogy



akkor, amikor legutóbb itt járt. – Rebecca gondterhelten
ráncolta a homlokát. – Vicces, hogy a gőzösön nagyon
pedánsan vigyázok a higiéniára, itthon viszont egy kicsit
trehány vagyok.

– Jól van, mindkét sütit megsütöm, és a hűtőt is
kitakarítom. Minden hozzávaló van itthon? És ha nem,
hol tudom beszerezni?

– Van egy remek kis bolt Tayvallichben. Ott minden
kapható.

– Na és te mit szeretnél enni ma este? Illetve mi a
helyzet az anyáddal? Ha megtervezzük előre a menüt,
máris kevesebb a stressz.

– A te jelenléted már alapból biztosíték a kevesebb
stresszre. Őszintén, Em, nem tudom eléggé megköszönni,
hogy itt maradtál.

– Őszintén, Becca, én örülök neki a legjobban. De
tényleg. Nagyon élvezem a veletek töltött időt.

– És Alasdair? Jól éreztétek magatokat tegnap este?
– Csigavér! Valóban nagyon jól éreztük magunkat, de

leginkább Kate-tel voltam, aki lassan előlép az új legjobb
barátnőmmé, persze csak utánad.

– Egyszerűen csodásan kezeled a gyerekeket – jegyezte
meg elismerően Rebecca.

– Ugyan! Fogalmam sincs róla, hogy kéne kezelni a
gyerekeket.

– Hát, akármit mondasz, mi sehol sem lennénk
nélküled.



– Köszönjétek meg Emilynek a tortát, fiúk! – mondta
James, sóvárgó pillantást vetve a színes drazséval borított
finomságra. James az imént érkezett meg az iskolából,
ahol felvette a fiait, hogy együtt érkezzenek haza, a
csokoládé- és citromillatú konyhába.

– Nagyon élveztem az elkészítését – vallotta be Emily. –
Elhatároztam, hogy az egész doboz Smartiest ráteszem, de
csak a nagyobb dobozból sikerült venni a boltban. És nem
kellett mintát vagy feliratot kiraknom, se bármi ilyesmit.
Roppant szórakoztató volt.

– Nagyon szépen köszönjük! – hálálkodott komoly
arccal Henry. – Anyu! Akkor is ehetünk majd belőle, ha itt
lesz a nagyi? Ő sosem hagyja, hogy drazsét együnk.

Rebecca idegesen mocorgott a székében.
– Hát, kicsim, ez végül is egy süti, nem? Talán legyen az,

hogy csak a konyhában szabad enni belőle. Nagyi majd a
nappaliban elteázgat, és elmajszolja a citromos sütijét. Ha
már itt tartunk: arra az időre, amíg a nagyi itt van, életbe
lép egy „csak a konyhában szabad enni” szabály. Oké,
fiúk?

A fiúk megértették a szabály észszerűségét, és
beleegyeztek.

– Én szeretem a nagyit – jelentette ki Archie –, de nehéz
eset.

– A jó emberekre sokszor igaz, hogy nehéz esetek –
mondta Emily. – Ott van például Nell! Rajongunk érte, de
rengeteg odafigyelést igényel.

– Mondjuk, az asztali viselkedésre nem annyira háklis –



jegyezte meg James. – Persze én is megkövetelek bizonyos
viselkedést, de messze nem olyan magasak az elvárásaim,
mint a nagymamának.

Rebecca felsóhajtott.
– Nem volt ennyire szigorú, amikor még csak az

anyukám volt. De úgy véli, mi túlságosan laza pórázon
tartjuk a gyerekeket, ezért igyekszik pótolni a ritka
látogatásai között szerinte hiányos nevelésünket.

– Mintha afféle illemszabály-különórákat adna?
Rebecca bólintott.
– Úgy gondolja, egyszerűbb lenne az életem, ha a

gyerekeim illemtudóbbak lennének, és ha most beleölöm
ebbe az energiát, annak később majd élvezhetem a
gyümölcsét.

– Ebben van is valami, szívem – jegyezte meg James.
– Elméletileg talán igen, de gyakorlatilag egyáltalán

nem igaz – rázta a fejét Rebecca. – Amúgy pedig utálom,
ha valaki meg akarja mondani nekem, hogyan neveljem
a gyerekeimet. Az egészben az az ironikus, hogy az anyám
sohasem hagyta volna, hogy bárki is előírja neki, hogyan
neveljen engem meg az öcsémet.

Rebecca felsóhajtott, és Emily úgy érezte, a barátnője
már torkig van ezzel a témával.

– Főzök egy teát – ajánlkozott Emily. – Egy Earl Grey
Beccának, nekem egy erős fekete. James, fiúk, ti mit
kértek?

– Earl Greyt kérek szépen – mondta Archie, James pedig
bólintott.



– Még a nagyi vette rá a fiúkat néhány látogatással
ezelőtt, hogy kóstolják meg – magyarázta James. – Most
mind ezt isszuk. Még Henry is.

– Szólhattatok volna! Eddig nem a megfelelőt adtam
nektek. Most akkor állítsunk össze egy menetrendet.
Mikorra várható a nagyi? És feltűnően nagy a szeme meg
a füle?

– Úgy érted, ő-e a farkas? – kérdezte Henry
felélénkülve.

– Hát, eltűnődtem rajta – mosolygott Emily. – Ne vedd
magadra, Becca.

– Ugyan! – legyintett Rebecca. – Ma késő délután
érkezik. Először majd el akarja foglalni a helyét a
panzióban, és csak azután jön ide. Magával hoz egy
fedőmatracot és a különleges, selyemhuzatú párnáját.

– A mindenségit! – kiáltott fel Emily. – Már értem, miért
nem felel meg neki a rekamié.

Rebecca bánatos ábrázattal csóválta a fejét.
– Amúgy jót akar, tényleg…
– De nehéz eset – fejezte be a mondatot Emily a

barátnője helyett. – Mégis jól elleszünk.
Miután kitaláltak minden étkezést előre – beleértve a

reggeli kávét és a teaidőt is –, Emily megkérdezte:
– Hogy fog idejutni?
– Repülővel szokott jönni, és általában én megyek ki

érte – felelte Rebecca. – Most viszont kénytelen lesz James
elhozni a repülőtérről.

– Jesszusom, Bec! Igazán tudnék mást is kezdeni azzal



az idővel! – mondta James. – Úgy értem, tudom, hogy nem
szeretnéd, ha beköltözne a kunyhóba, de azt most
Emilynek készítjük elő. És ha dolgozunk rajta, akkor
legalább úgy fog tűnni, mintha képesek lennénk majd
elszállásolni, amikor legközelebb idelátogat.

– Miattam ne siess a kunyhóval, James. Én jól elvagyok
a rekamién is.

– Hogy őszinte legyek, eléggé optimista feltételezés volt
tőlem, hogy időben elkészülök vele – vallotta be James.

Emily elmosolyodott.
– Majd én elmegyek érte – ajánlotta. – Mindig is

szerettem volna egy kis táblával a kezemben várakozni a
repülőtéren valakire, akivel még sohasem találkoztam.
Vagyis, ebben az esetben, akit már hosszú évek óta nem
láttam. – Emilynek hirtelen eszébe jutott Sally táblája, és a
fiúkhoz fordult. – Srácok, ti igazán menő táblát tudnátok
csinálni! Mit szólsz, Becca? Hajlandó lennél rám bízni,
hogy kimenjek az anyukád elé a reptérre?

– Hogyne! Ez kitűnő ötlet. Hát akkor, fiúk, készítenétek
egy jó kis táblát – de jó gyorsan? Viszont ne azt írjátok rá,
hogy nagyi, hanem azt, hogy Mrs. Craig-Fforbes. – Egy
pillanatra elhallgatott. – Ezt majd felírom nektek. Nem
lenne szerencsés, ha elhibáznátok a nevét.

Magabiztos kiállása ellenére Emily kissé tartott tőle, hogy
ő szedjen fel a repülőtéren egy asszonyt (és folytasson vele
udvarias társalgást), akit a saját unokái is úgy
jellemeznek, hogy nehéz eset.



Magasra emelte a táblát, bár kissé feszélyezték a
neonszínekkel pingált betűk és a név köré ragasztott
fényvisszaverő matricák. Ráadásul ormótlanul nagyra
sikeredett. Hosszú nevet kellett ráírni.

– Nos, legalább könnyen észrevettem! – szólította meg
Emilyt egy elegáns asszony szőke bubifrizurával, aki egy
hatalmas bőrönddel, egy kézipoggyásszal és számos
vámmentes táskával volt felszerelkezve. Emily alig
ismerte meg az évekkel korábbi rövid találkozásuk
alapján. Akkoriban még kissé molett volt, a haja pedig
szürkésre fakult. Most kirobbanóan jó formában volt, és
rendkívül ápolt benyomást keltett.

– Akkor nem hiába csináltuk a táblát! Emily vagyok.
Becca barátja az egyetemről, talán tetszik rám emlékezni.
Én voltam a koszorúslánya.

Mrs. Craig-Fforbes összeszorított szájjal elmosolyodott.
Talán közelebbi ismeretséget kötött a botoxszal, amióta
legutóbb találkoztak, vagy alapból ilyen kimért a modora.
Emily remélte, hogy az első lehetőség az igaz.

– Természetesen emlékszem az esküvőre, és ha
barackszínű szaténruhát viselnél, valószínűleg meg is
ismernélek, máskülönben viszont nem. – A mosoly immár
szétterült az arcán. – Messze parkol a kocsi?

– Egyáltalán nem. Hadd vegyem el a csomagjait!
Miután beült a kapkodva kitisztított Volvo

anyósülésére, és a poggyászok is mind a helyükre
kerültek, Rebecca anyja elővett a táskájából egy
szemmaszkot.



– Nagyon udvariatlannak tartanád, ha feltenném ezt,
és pihentetném a szememet az úton hazafelé? Nagyon
korán kellett indulnom, és a legjobb formámat szeretném
hozni, amikor találkozom az újszülött kisunokámmal. Na
meg persze a fiúkkal – tette hozzá.

– Egyáltalán nem, sőt! Nagyon jó ötletnek tartom. Egy
egész család várja izgatottan, hogy megérkezzen, ez
mindig nagyon fárasztó.

– Ó, nem fogok ám aludni! Napközben sohasem alszom,
de ha pihentethetem a szememet, akkor minden rendben
lesz.

Miközben hazafelé szállította az utasát, Emily
elgondolkozott, vajon milyen hatással lesz Mrs. Craig-
Fforbes a zűrzavaros, de imádni való családra, amely
otthon várja.

A kérésnek megfelelően Emily egyenesen a panzióhoz
vitte Rebecca anyját. Már járt ott korábban, és ezúttal is
megkínálták teával meg süteménnyel. Nyilvánvalóan
hozzá voltak már szokva a fontoskodó vendégükhöz, és
nem zavartatták magukat amiatt, hogy elhozta magával a
saját párnáját és fedőmatracát.

– Tetszett neki a tábla? – kérdezte Henry izgatottan,
amikor Emily visszaérkezett a házba. Felragasztott
néhányat a kedvenc matricái közül a táblára, és tudni
akarta, megérte-e az áldozatot.

– Szerintem igen – válaszolta Emily. – Azt mondta, hogy
a táblának hála könnyen észrevett. Nem lennék



meglepve, ha haza akarná vinni magával, és
bekereteztetné. – Végül is a csillogó-villogó felszín alatt
akár egy melegszívű nagymamafigura is megbújhat, aki
szeretne kitörni. Bár jelen pillanatban nem szakad meg,
hogy kitörjön onnan, gondolta Emily.

– Előfordulhat. – Rebecca hanghordozásán érződött,
hogy ezt meglehetősen valószínűtlen forgatókönyvnek
tartja.

– Kétségkívül megváltozott, amióta legutóbb
találkoztam vele – állapította meg Emily. – Igazi sikkes
nagymama.

– Igen, belekezdett egy komoly fogyókúrába, ledobott
egy csomó kilót, lefutotta a félmaratont, most pedig
részben a testedzés tölti ki az életét, részben pedig a
szépségipar támogatása. – Rebecca felsóhajtott. – Azt
hittem, hogy miután apu halála után egyedül maradt,
gyerekbarátabbá válik – szívesebben tölti velünk a
szabadidejét –, de nem így történt. Apu imádta, ha a fiúk
rámásztak, ő viszont sosem szerette az ilyesmit.

– Hát, lehet, hogy ez most meg fog változni! – felelte
Emily, aki kissé aggódott a fiúk miatt, akiknek ezt kell
hallaniuk a nagymamájukról.

– Úgy van – helyeselt James. – És tudom, hogy nehéz
eset, én mégis alig várom, hogy viszontláthassam a vén
csontot.

Nem sokkal később megérkezett a „vén csont” is: bézs
színű nadrágot viselt hozzá illő blézerrel és vastag arany-



ékszerekkel.
– Kicsikém! – kiáltott fel, és átölelte Rebeccát. – Nem

kellene feküdnöd? Nemrég szültél! Na és hol van a
csöppség? Milyen nagyszerű, hogy végre lett egy lányotok
is! Biztosan nagyon örülsz neki!

– Akármilyen típusú kisbabának örültünk volna –
felelte morcosan Rebecca. – És biztos vagyok benne, hogy
bele fogok jönni a kislánnyal járó feladatokba is.

– Mi kisöcsikét akartunk – jegyezte meg Henry.
James bólintott.
– A fiúkkal már van tapasztalatunk.
– Jaj, na de a kislányok! – merengett ábrándos

tekintettel Mrs. Craig-Fforbes.
– Mit szolnál egy pohár pezsgőhöz? – kérdezte James. –

Menjünk át a nappaliba! Becca, nézd meg, Nell felébredt-
e már! Biztos vagyok benne, hogy a nagymamája már alig
várja, hogy találkozhasson vele.

– James, drágám, hívj nyugodtan Valerie-nek! – biztatta
Jamest az anyósa. – Már évek óta házasok vagytok
Rebeccával.

– Magamban Valerie-nek szólítalak – mondta James. –
Most viszont ülj le, én pedig hozom a pezsgőt!

James mindenkinek adott egy pohár pezsgőt, illetve a
gyerekeknek buborékos bodzaszörpöt, ugyanolyan
pohárban. Valerie idegesnek tűnt: félt, hogy a fiúk
azonnal össze fogják törni a poharukat. Emily azonban
látta rajtuk, hogy nagyon vigyáznak, nehogy kárt
tegyenek a pezsgőspoharakban. Nem volt ok az



aggodalomra.
– Na és hogy utaztál, anyu? – kérdezte Rebecca,

karjában a hallhatóan éhes Nell-lel.
– Jól, köszönöm. Persze botrányosan korán el kellett

indulnom. – Felsóhajtott. – Nagy kár, hogy ilyen messze
laksz tőlem!

Rebecca bűnbánó arcot vágott.
– Tudom, anyu, de már jó ideje így van. Több mint tíz

éve élünk itt fenn, északon.
Nell egyre hangosabban bömbölt, Emily pedig azon

gondolkozott, Rebecca vajon miért nem szoptatja meg,
hogy végre abbahagyja a sírást. Biztosan van rá valami
oka.

– Tisztába tegyem Nellt, hogy utána megetethesd? –
kérdezte.

– Köszönöm! – hálálkodott Rebecca, és átnyújtotta
Emilynek a bömbölő csomagot.

Miközben Emily kisietett a szobából, még hallotta,
ahogy Valerie azt mondja:

– Nagyon örülök, hogy felkérted a volt
koszorúslányodat dadusnak! Ez meglepően okos lépés volt
tőled.

– Anyu! – kiáltott fel Rebecca. – Emily nem dadus,
hanem a legjobb barátnőm!

– Nos, szerintem nagyon helyes, hogy olyasvalakit
alkalmazol, akit ismersz, és hívd csak nyugodtan a
segítődnek, szemantikai kérdéseken nem fogunk
összeveszni.



– Mit jelent az, hogy szemantikai? – érdeklődött Archie.
Az anyja eleresztette a füle mellett a nagyon is jogos

kérdést.
– Nemcsak a barátnőm – folytatta Emily –, de egyben a

bábám is! Ő segített világra hozni Nellt egy vihar kellős
közepén, miközben áram sem volt.

– Te jó ég, Becca, drágám! – szörnyülködött Valerie. –
Nem is tudtam, hogy ilyen rossz volt a helyzet!



Tizenhetedik fejezet

Nell még mindig keservesen sírt, amikor Emily visszavitte
Rebeccának. Rebecca átvette a bömbölő babát, és az
anyjára nézett.

– Meg kell etetni, Becca – mondta Emily. – Miért nem
szoptatod meg?

– Ugye nem arra célzol, hogy Becca itt, a nappaliban
adjon enni a babának? A fiúk szeme láttára? – Valerie-t
láthatóan felháborította a gondolat.

– De igen – mondta Emily. – Akkor tovább
beszélgethetnek. Biztosan nem szeretné itt hagyni,
amikor még csak nemrég érkezett! A fiúk pedig már úgyis
sokszor látták szopizni a kishúgukat. – Emily eltűnődött,
vajon az, hogy dadusnak nézték, csakugyan azzá tette-e –
méghozzá ellentmondást nem tűrő dadussá.

– Hát jó… ha manapság ez a szokás – vonta meg alig
láthatóan a vállát Valerie.

– Te nem szoptattál a család előtt, anyu? – kérdezte
Rebecca, aki most, hogy a baba már nem sírt, hanem
elégedett kis nyögéseket hallatott, sokkal jobban érezte
magát.

– Nem, kedvesem. Én nem szoptathattam. Nem is



meséltem? Te csak sírtál, és sírtál, de akárhogy mondták
nekem, hogy etesselek meg, képtelen voltam rá.

Rebecca bocsánatkérőn nézett az anyjára.
– Lehet, hogy mesélted már, anyu, csak elfelejtettem.

Tudod, hogy a terhesség alatt az ember agyilag zoknivá
válik. Legalábbis ha rólam van szó.

Emilynek nem tűnt fel, hogy ez akár csak a legkisebb
mértékben is igaz lett volna Rebeccára, de rájött, hogy
csak az anyját próbálja megbékíteni. Vajon Valerie
felkínálta a mellbimbóját a lányának, amikor az egyre
csak sírt? Vagy képtelen volt rávenni magát? Végül is nem
mindenki akar szoptatni. Emily személy szerint biztatta rá
az anyukákat, de azért remélte, hogy sohasem tette ezt túl
erőszakosan.

– Ki vacsorázna? – kérdezte Emily, és felállt. – Valerie,
biztosan fáradt a hosszú út után, a fiúknak pedig enniük
kell. – Emily helyeslésre sem várva átment a konyhába.

Később, amikor James a fiúknak olvasott, Rebecca, az
anyja és Emily a nappaliban ücsörögtek. Jamesnek
hamarosan el kellett kísérnie Valerie-t a panzióba, most
azonban még beszélgetni kellett. Emilynél ott volt a
kötése.

– Remélem, nem bántalak meg vele, ha szólok – mondta
Valerie, de nyilvánvaló volt, hogy mindenképp
előhozakodna a dologgal. – Ez a sál nagyon kicsi, még egy
újszülött csecsemőnek is.

Emily felnevetett.
– Ó, ez nem Nellnek lesz! Egy játék mackónak készül.



Ha Becca szeretné, kötök egyet Nellnek is, de az borzasztó
sokáig tartana. Sokkal lassabban haladok a
megszokottnál, ha Fair Isle mintát csinálok. Nemrég
tanultam meg.

– Egy játék mackónak? – kérdezett vissza Valerie, mint
aki nem biztos benne, hogy jól értette-e, amit a másik
mondott.

– Igen. Tednek hívják, és egy kislányé, akit ismerek. –
Emily Rebeccára nézett. – Talán az anyukád már
találkozott is Kate-tel, nem?

– Ó, Kate! – kiáltott fel Valerie. – Hát persze, már
találkoztam vele! Elbűvölő teremtés. Igazi tragédia, hogy
ilyen hamar elveszítette az édesanyját. Az ember azt
hinné, hogy ennyi idő alatt Alasdair találhatott volna már
magának új feleséget.

– Nem hiszem, hogy szeretné, ha Kate azt gondolná,
pótolható az anyja – jegyezte meg Rebecca. – Ráadásul
igazán szép nő volt. Nem könnyű a nyomába érni.

Emilynek eszébe jutott, hogy Rebecca nem tud arról,
hogy az eszményi feleség valójában éppen elhagyta a
családját, amikor meghalt az autóbalesetben. Ennek
valószínűleg több köze volt ahhoz, hogy Alasdair még
mindig egyedülálló. Minden bizonnyal nehezére esett
megbízni másokban, hiszen ha egy nő – a saját édesanyja
– cserben hagyhatta Kate-et, miért lenne jobb valaki más,
aki még csak nem is az anyja?

– Biztosan bomlanak utána a nők. Igazán jóképű férfi –
jegyezte meg Valerie. – Ráadásul orvos.



– Szerintem egy kicsit kiábrándítónak tartja, ha csak
ennyit látnak benne – vélte Rebecca.

– Lehet, hogy Kate nem akar osztozni az apján – vetette
fel Valerie. – Ha egy ideje már csak ketten élnek. Talán
miatta nehezebb a párkeresés Alasdair számára.

– Szóval – szólt közbe Emily, mert már nagyon szeretett
volna témát váltani –, Kate-nek van egy játék mackója, és
az ő számára kell kötnöm. Remélem, gyorsan elkészülök
ezzel a sállal, mielőtt haza kell mennem. – Emily hirtelen
úgy érezte, nagyon lassan szeretne kötni, mintha addig
nem kellene hazamennie, amíg el nem készül a sállal.
Pedig egy levélváltás a főnökével már tudatta vele, hogy
igencsak fogy az ideje.

– Egyelőre még nem mész haza – jelentette ki Rebecca
határozottan. – Bőven van időd befejezni a sálat. Még
legalább, mennyi is…?

– Néhány hét. Azt gondoltam, hogy még ki tudom húzni
egy kicsit tovább, de azt akarják, hogy amint lehetséges,
kezdjek.

– Olyan hamar? Tudom, hogy már mondtad, de az
agyam valahogy kitörölte az információt.

– Azt hiszem, az enyém is.
A két nő fájdalmas pillantást váltott.
– Akkor még van időd befejezni a sálat – jegyezte meg

Valerie az egészből mit sem érzékelve. – Végül is igazán
aprócska. Az egészet Fair Isle mintával akarod megkötni,
vagy csak a széleit?

Ebben a pillanatban Emily bármiről szívesebben



beszélgetett volna, mint a kötésről.
– Azt hiszem, az egészet. És mire elmegyek, már úgysem

lesz rám szükségetek. – Ez a gondolat igazán szívet tépő
volt.

– Mindig szükségünk lesz rád! – mondta Rebecca, és
éppolyan kétségbeesettnek hangzott, mint amilyennek
Emily érezte magát.

– Na de drágám, azt mondtad, Emily nem dadus –
értetlenkedett Valerie. Most Emilyhez fordult. – Szóval mi
is vagy tulajdonképpen? Azt említetted, hogy te voltál
Rebecca koszorúslánya, de…

– Egy barát vagyok, aki segít a barátnőjének – vágott
közbe Emily, mielőtt Valerie kínossá teszi a helyzetet, és
mosolyt erőltetett az arcára. – De mivel bábaként
dolgozom, értek a kisbabákhoz.

Valerie bólintott.
– Szóval ezért tudtad világra segíteni Becca kisbabáját

egy vihar közepén, amikor még áram sem volt.
– Igen – hagyta helyben Emily. – És jó móka volt, nem,

Bec? Egy kissé talán túl drámai, de mindannyian
csodásan tettük a dolgunkat.

Rebecca felsóhajtott.
– Nem így terveztük, de mégis sokkal, de sokkal jobb

volt, mintha be kellett volna menni a kórházba.
Valerie megborzongott.
– Nos, nagyon örülök, hogy jól alakultak a dolgok, de ha

tudtam volna, hogy áll a helyzet, belebolondultam volna
az aggódásba! Bárcsak szóltál volna! – tette hozzá.



– A telefonvonalak sem éltek, anyu, szóval senkinek
sem tudtunk szólni. És ha úgyis aggódtál volna, nem
akartunk volna ezzel terhelni.

– Különben is – szólt közbe Emily –, az egész
meglehetősen gyorsan zajlott, és biztosan nagyon örült,
amikor meghallotta, hogy már vége…

– És hogy kislány lett! – fejezte be Valerie a mondatot
elragadtatottan. – Remélem, beíratjátok majd balettra. Te
is balettoztál, és bájosan festettél a kis tütüdben.

– Szerintem ezt még korai eldönteni – mondta Rebecca,
és rámosolygott a kislányára, de közben valószínűleg az
anyja szavain is jót mulatott.

James lépett be a szobába.
– Kész, elaludtak. Fáradtak voltak.
– Azt hiszem, James, ha nem bánod – szólalt meg

Valerie –, megkérnélek, hogy most már vigyél el a Wee
Nookhoz. Jó korán és kipihenten lesz rám szükségetek.

– Nem kell túl korán jönnöd, anyu – mondta Rebecca. –
Itt van nekünk Emily. Pihend csak ki magad, és gyere át
kávéra, mondjuk, tizenegykor, oké? Addigra elkészülünk
mi is.

– Jól van, drágám, legyen így, ha biztos vagy benne –
egyezett bele Valerie.

– Egészen biztos, anyu. És nagyon örülök, hogy itt vagy.

Másnap ebéd után nem sokkal betoppant Lizzie Miller-
Hall, hogy megvizsgálja Rebeccát és a kisbabát.
Megállapította, hogy mindketten makkegészségesek.



Valerie valósággal rajongott Nellért, és miközben a
karjában tartotta, szó szerint gőgicsélt neki, míg Rebecca
az ágyon feküdt.

– Emily, ráérsz most? Arra gondoltam, hogyha van
kedved, elkísérhetnél a körutamra. Be kell néznem
néhány családhoz, és ha velem jönnél, alkalmad nyílna
egy kicsit többet is látni az itteni vidékből.

– Itt van rám szükség…
– Nem, nincsen! – vágott közbe Rebecca. – Miért ne

mennél el? Hamarosan úgyis elutazol, és még alig
járkáltál magadban a környéken. Nekem itt van anyu és
James. Szükség esetén őt is megkérhetjük, hogy tegye le a
kalapácsot, és segítsen. Lizzie-nek igaza van! Ez remek
lehetőség, hogy egy kicsit közelebbről megismerkedhess a
környékkel.

– Ráadásul, és ezt ne vedd magadra, kedvesem – szólt
Valerie –, a lányomnak és nekem is jó lenne, ha kettesben
tölthetnénk némi időt. Ritkán tudunk csak találkozni.

Emily megfontolta a dolgot, azután megvonta a vállát.
– Hát jó, ha hivatalosan is elengednek, akkor nagyon

szívesen!
– Hivatalosan elengedünk! – kiáltott Rebecca, és

játékosan hessegetni kezdte a barátnőjét. – Teaidőben
találkozunk! És ne siess vissza!

– Ez igazán jó móka lesz! – mondta Emily. – Mint egy kis
körutazás.

– Én is örülök, hogy eljöttél – váltott sebességet Lizzie



ősrégi Peugeot-jában. – Végre van társaságom. Sok
hozzám tartozó idős emberre rá akarok nézni most, a
vihar után.

– Szóval mi is a pontos munkahelyi titulusod?
Lizzie felnevetett.
– Több részmunkaidős állásban dolgozom, amelyek

összeérnek. Részben védőnő vagyok, részben bába – ezt
nem kell neked részleteznem –, de mindemellett még
körzeti beteggondozóként is ügyködöm. Ez teszi ki az időm
nagy részét.

– És a betegeid főleg idősekből állnak?
– Az ügyfelek? Igen. Bár néha beugrom a szülészetre is,

ha szükségük van rám. Szeretem a kisbabákat.
– Én is, természetesen, de emellett az idős hölgyeket is

kedvelem. Megismerkedtem egy nagyon kedves
asszonnyal, amikor a gőzösön szakácskodtam, a neve
Maisie. Megtanította nekem a Fair Isle kötést. Befejeztem
helyette egy pulóvert. Jártam is a házában, de nem
emlékszem pontosan, merre lakik.

– De hiszen én ismerem Maisie-t! Ugorjunk be hozzá,
miután túl vagyunk a többi látogatáson!

A várakozásainak megfelelően Emily igazán élvezte a
körutazást. Lizzie ragaszkodott hozzá, hogy menjen be
vele minden otthonba, ahol megállnak, így az út sokkal
inkább kellemes társalgások sora volt, mint
beteglátogatás.

– Errefelé igazi közösségi élet van, Emily – magyarázta
Lizzie. – A fiatalabbak segítenek az idősebbeknek – még a



nagyon problémásoknak is. Bár ilyenből igazából csak egy
van – neki sohasem jut eszébe bármiért is köszönetet
mondani, a szomszédai mégis mindent megcsinálnak
helyette: lenyírják a füvet a kertjében, bevásárolnak
neki, elviszik sétálni a kutyáját. Így megy ez nálunk. Az én
időseim szerencsére szinte kivétel nélkül elbűvölőek. De a
közösségnek van a legnagyobb összetartó ereje.

Tudod, mi a csodás? Maisie-nek van egy kötőcsoportja.
Nagyjából kéthetente – vagyis tulajdonképpen amikor
szeretnék – kibérelnek egy buszt, és együtt kötögetnek.
Vagy csak beszélgetnek. Úgy hallottam, igazán jó a
hangulat ilyenkor.

– Én is ott voltam! – kiáltott fel Emily. – Tényleg nagyon
élvezetes volt. – Ráadásul a végén még Alasdair is
megjelent, tette hozzá magában.

– Na és a helyi orvosok mennyire támogatók? –
érdeklődött tovább Emily, hátha felmerül Alasdair neve,
még ha csak mellékesen is.

– Elképesztően – lelkendezett Lizzie. – Különösen
Alasdair Cumming. Ő nagy kedvenc a hölgyek körében,
különösen az idősebbek rajonganak érte.

De nem kizárólag ők, gondolta Emily.
– Na és a kislánya! Csuda egy teremtés. Persze kissé

koraérett, mivel egyedül él az apjával, de nagyon édes
kislány.

– Ismerem Kate-et. És Maisie megtanította kötni.
Kíváncsi vagyok, még emlékszik-e a leckékre.

– Adnod kell majd neki még egy órát a biztonság



kedvéért. Nem könnyű megtanítani kötni a kicsiket.
Emily hallgatásba merült. Vajon helyes dolog volt

összebarátkoznia Kate-tel, miközben szerelmes az apjába?
Ha Kate rájön, azt fogja gondolni, hogy Emily éppolyan,
mint a többi nő, akik csak azért kedvesek vele, hogy rajta
keresztül közelebb kerülhessenek Alasdairhez. Ezzel
szemben hiába volt szerelmes Alasdairbe – vagy vágyott
rá, nézőpont kérdése –, Emily tényleg szerette Kate-et is.

Miután Lizzie-vel túlestek valamennyi látogatáson,
beugrottak Maisie-hez. Az asszony nagyon örült, hogy
láthatja őket. Miután főzött egy teát, és felszolgálta a
teasüteményt, azt mondta:

– Most pedig részletes beszámolót kérek Nell
születéséről!

Emily felnevetett.
– Azért nem érdekli minden véres részlet, ugye?
– Nem – rázta a fejét Maisie. – Csak a nem véresek. Mint

abban a szülő nőkről szóló tévéműsorban.
– A One Born Every Minute-re gondol? Egyáltalán nem

hasonlított arra. Ez otthon szülés volt, ráadásul nem
végezhettem el a szokásos előkészületeket, amelyeket
ilyenkor általában megteszek.

– Ez érdekes – szólt közbe Lizzie. – Mifelénk ritka az
otthon szülés. Túl messze van a segítség, ha valami rosszul
sülne el.

– Én is szoktam kórházakban világra segíteni
kisbabákat, de az ottani környezetet is igyekszünk minél
nyugodtabbá és otthonosabbá tenni.



– Szívesen meghallgatnám, ezt hogyan csinálod –
mondta Lizzie.

– Később majd elmesélem, de igazán örömömre szolgál
elújságolni Maisie-nek, hogy Nell makkegészséges.
Kiköpött apja.

– Ó, James igazán jóvágású férfi! – mondta Maisie. – Na
és az öccse! Bár nem vagyok benne biztos, hogyan
festhetnek a vonásai egy újszülött kislányon.

– Nell csodaszép lesz, ebben biztos vagyok – jegyezte
meg Lizzie.

– Úgy van – szögezte le határozottan Emily, miközben
gondolatban elidőzött a Cumming család orrán, majd
pedig a család egy bizonyos tagján.

– És az anyukával is minden rendben – tette hozzá
Lizzie –, noha természetesen eléggé kimerült.

– Van egy kis ajándékom a baba számára – mondta
Maisie. Felállt, és nehézkes léptekkel átment a szobán,
majd megállt egy fiók előtt. Ebből egy selyempapírba
csomagolt apró tárgyat húzott elő. – Egy kanál –
hajtogatta szét a csomagolást.

A kanál ezüstből készült, a feje körte alakú volt, a nyele
pedig csavart. Rendkívül mutatós darab volt.

– Remélem, Rebecca nem fogja kötelességének érezni a
tisztogatását – enélkül is épp elég dolga van –, de talán
örül ennek a kis apróságnak egy régi baráttól.

– Szerintem imádni fogja! – kiáltott fel Emily. – Rebecca
rajong az antik tárgyakért, és ez a kanál igencsak réginek
tűnik!



– Valóban nem mai darab. Szeretném azt hinni, hogy jó
helyre kerül. – Maisie elégedettnek tűnt. – Kér még valaki
süteményt?

– Belém már egy falat sem fér – mondta Emily –, de ha
van néhány saját kötésmintája, nagyon szívesen vetnék
rájuk egy pillantást.

Maisie örömmel teljesítette a kérést: elővett egy
méretes, naftalinszagú ruhásdobozt, amely tele volt
kötésekkel – akadtak közöttük befejezett darabok és
néhány mintadarab különböző kötésmintákhoz.

– Én már nemigen tudok kötni – magyarázta Lizzie-nek.
– Az ízületeim sajnos nem engedik, de néhány évvel
ezelőttig igen sokat kötögettem. Emily volt olyan kedves, és
befejezett nekem egy pulóvert, amit a legkisebb
unokámnak kötöttem. Tudja, ez amolyan hagyományféle
nálunk; mindegyikük kapott tőlem egy Fair Isle pulóvert,
és az utolsónak a felét is én kötöttem. Emilynek hála végül
ez is elkészült.

– És Emilynek hála született meg Rebecca kislánya
meleg és nyugodt környezetben, ahelyett hogy egy
mentőautóban jött volna világra – tette hozzá Lizzie. – Bár
még nem volt hozzá szerencsém, de úgy képzelem, az nem
lehet túl kényelmes.

– Szerintem egyetlen nő sem írná le kényelmesnek a
szülést – mondta Maisie, amin mindhárman jót nevettek.

Emily rápillantott az órájára.
– Igazán remek napunk volt – szólalt meg –, de nem

kellene lassan visszaindulnunk? – Emilybe belenyilallt a



lelkiismeret-furdalás, amiért ilyen hosszú ideig magára
hagyta Rebeccát úgy, hogy csak James és az anyja maradt
mellette segítségül.

– Na és mikor láthatom újra, kedvesem? – kérdezte
Maisie.

Emilyt hirtelen sírás fojtogatta, amitől válaszolni is alig
tudott.

– Az a helyzet, Maisie, hogy a jövő vasárnap haza kell
mennem, vissza délre…

– Jaj, kedveském! – kiáltott fel Maisie, és átölelte a lányt.
– Nagyon fog hiányozni.

Mire rendesen elbúcsúztak, és Lizzie-vel visszaültek a
kocsiba, Emily már visszanyerte a nyugalmát.

– Mesélj – kérte Lizzie –, hogyan teszitek otthonossá a
szülészeteteket?

Az, hogy olyan témáról beszélgethet, amelyet
szenvedélyesen szeret, segített Emilynek, hogy összeszedje
magát. Részletekbe menően mesélt Lizzie-nek mindenről.

– Igazán csodás lenne, ha egyszer meglátogatnád a
szülészetünket. Talán adhatnál néhány tippet is.

– Biztosan sort kerítünk rá valamikor. És most, hogy itt
van Nell is, meg persze Rebecca, James és a fiúk, biztosan
gyakran ellátogatsz majd ide.

De vajon tényleg így lesz? Képes lesz visszatérni egy
helyre, amelyhez ilyen különleges emlékek fűzik?
Visszajár bárki is a nyári szerelmi kalandjának
színhelyére? Valószínűleg nem, méghozzá jó okkal.



– Ma beugrott Alasdair – mondta James a vacsoránál, amit
Emily rögvest megfőzött, amint visszaérkezett.

– Én nem is láttam! – mondta Rebecca.
– Nem, mert a kunyhóba jött, és segített egy kicsit. Már

majdnem kész vagyunk. – James rávillantotta az anyósára
a legszélesebb, utasoknak tartogatott mosolyát. –
Legközelebb már te is megszállhatsz benne, Valerie.

– Ami azt illeti, egészen megszerettem a Wee Nookot –
mondta szinte bocsánatkérőn Valerie. – Igazán remek
hely, és kifejezetten csöndesek a reggelek.

– A kunyhó is csöndes lesz – biztosította James. – Nem
fogod hallani a fiúkat… – James arcán fájdalmas kifejezés
suhant át, és hirtelen elhallgatott.

– Anyu! – szólalt meg Henry. – Te most megrúgtad aput?
– Dehogyis! – pirult el Rebecca. – Miért tennék ilyet?
– Lényeg a lényeg – vette magához ismét a szót James,

igyekezvén megmenteni a házasságát –, Alasdair azt
mondta, lesz valami nagyszabású hepaj fenn a nagy
házban. Azt hiszem, valami jótékonysági est, de
elfelejtettem, mit támogatnak, de szerintem
mindnyájunknak el kellene mennünk.

– Lesznek skót dudások? – kérdezte Valerie.
– De még mennyire! És Alasdair együttese is fellép.

Remek móka lesz. Mindenki kiltet fog viselni, meg
bőrerszényt.

– Te is kiltet fogsz viselni, apu? – kérdezte Archie.
– Nem. Én utálom a kiltet – felelte James –, mivel az

egész gyerekkoromat kisebesedett térddel töltöttem a



folyamatosan dörzsölődő tartán miatt. De Alasdair talán
felveszi az övét.

Emily nem volt biztos benne, James vajon direkt kapta-
e el a pillantását.

– Ez fantasztikusan finom, Em – mondta.
– Nem hiszem, hogy én szívesen részt vennék rajta –

mondta Valerie. – Jobb szeretem a kissé kifinomultabb
szórakozási lehetőségeket.

– Mikor is lesz ez, drágám? – érdeklődött Rebecca.
– Jövő szombaton. Te el tudsz jönni, ugye, Em? A felföldi

kiruccanásod nem lenne teljes anélkül, hogy részt vennél
egy hagyományos cèilidhen.

Emily felnevetett.
– Másnap vissza kell repülnöm a valódi életembe, de

még nem foglaltam le a jegyemet, szóval majd egy nem túl
korán induló gépet nézek ki magamnak.

– Az itteni életed nem valódi? – kérdezte
homlokráncolva Henry. – Nekem valódinak tűnik.

– Nem egészen így értettem, Henry. Ezt bonyolult
elmagyarázni.

– Henry – szólalt meg a szigorú nagymama –, ha Emily
azt akarta volna, hogy megértsd, úgy mondja. Most pedig
rajta, edd a paprikát! Nagyon jót tesz.

James és Rebecca elkeseredetten pillantott egymásra.
Emily sem gondolta, hogy érdemes volt letorkolni Henryt,
akármilyen nehéz lett volna megmagyaráznia, mire
gondolt.

– Az a helyzet, Henry – mondta Emily, és csak remélni



tudta, hogy emiatt Valerie nem fogja rendkívül
udvariatlannak tartani –, hogy van egy munkám otthon,
Gloucestershire-ben.

– De itt is van munkád – vetette ellen a még mindig
láthatóan zavart Henry. – Főzöl a gőzösön, és segítesz
anyunak velünk meg Nell-lel.

– Ez igaz, de vége a turistaszezonnak, szóval a gőzösnek
már nincs szüksége szakácsra. Anyu pedig már nem
sokáig szorul a segítségemre. Én csak láb alatt lennék, ha
itt maradnék.

– Soha! – szólt közbe Rebecca. – Addig maradsz, amíg
csak szeretnél!

– A mulatság utánig, és nem tovább – jelentette ki Emily
határozottan. – Na, jöhet a második fogás?

Miután a fiúk lefeküdtek, Valerie pedig visszament a
Wee Nookba, a felnőttek és Nell letelepedtek a
nappaliban, hogy igyanak egy kis whiskyt, illetve forró
csokoládét.

– Tényleg haza kell menned, Em? – kérdezte Rebecca,
miközben a forró italt szürcsölte, amitől halvány bajusz
került az ajka fölé.

– Tudod, hogy igen. – Emily whiskyzett. Ivott egy nagy
kortyot, s ezzel sikeresen visszanyomta a torkában
növekvő gombócot, amely menetrendszerűen megjelent,
valahányszor eszébe jutott, hogy itt kell hagynia Skóciát. –
Ott van az állásom, ami igazi álommeló: butaság lenne
feladni.

Rebecca nyitotta a száját, hogy tiltakozzon, James



azonban komoran megrázta a fejét.
– Ne gyötörd, drágám! Nem lehetünk önzők.
– Lakhatnál a kunyhóban! – vetette fel Rebecca. – Ha

szeretnél. Nagyon zsír lenne!
– Kitől tanultad ezt a közönséges kifejezést? – kérdezte

James, nyilvánvalóan Rebecca anyját utánozva.
– A fiúktól. Nekem tetszik.
– Rettenetesen fogtok hiányozni – mondta Emily.
– Na és Alasdair? – erősködött tovább Rebecca, mire

Emily rögtön elpirult.
– Mi van vele? – kérdezett vissza. – Csak barátok

vagyunk. Jövő vasárnap nála kedvesebb barátaimtól is
búcsút kell vennem.

– Hát persze! Mi vagyunk a legjobb barátaid, na de
Alasdair?

James megköszörülte a torkát, és felállt.
– Azt hiszem, felteszek egy kávét. Innom kell még egy

csészével.
Miután James távozott, Rebecca ismét megszólalt:
– Szóval mi a helyzet Alasdairrel? – gyöngéden, mégis

határozottan tette fel a kérdést, mintha egy halálos
betegségre kérdezne rá, amelyet szóba kell hozni.

Emily felsóhajtott.
– Hát, kétségkívül elképesztően belezúgtam. Csodálatos

férfi. De nem kergethetek vágyálmokat, Bec. – Ismét
belekortyolt a whiskyjébe. – Az, hogy együtt éltem veletek,
ráébresztett, hogy tényleg szeretnék gyerekeket meg
családot. És ha nem akarom, hogy eljárjon fölöttem az idő,



sürgősen neki kell állnom megkeresni azt a férfit, aki
mindezt megadhatja nekem. Alasdair élete Kate körül
forog – és én ezt teljesen átérzem! Megértem, hogy meg
kell védenie azoktól a nőktől, akik csak azért szeretnének
összebarátkozni Kate-tel, hogy általa közelebb
juthassanak hozzá. Naná, hogy nehezére esik megbízni a
nőkben! Az lenne a furcsa, ha nem így lenne! Istenem, ha
még Kate anyja is faképnél hagyta, miért maradna meg
mellette egy másik nő… na meg Kate mellett? – Amint
észrevette Rebecca arckifejezését, Emily gyorsan
elharapta a mondatot; senki sem tudott arról, hogy Kate
anyja éppen elhagyta a családját, amikor autóbalesetet
szenvedett, kivéve őt, Emilyt.

– Hogy érted, hogy faképnél hagyta? – kérdezte lassan
Rebecca.

Emilyt elöntötte a bűntudat. Megköszörülte a torkát.
– Nem úgy értettem. Azt akartam mondani, hogy

Alasdair felesége éppen… bevásárlókörútra indult…
nyaralni… – Emily kifogyott az ötletekből. Szökőárként
csapott le rá a lelkiismeret-furdalás. – Na, szóval, elment
otthonról, és nem vitte magával Kate-et. Ami igazán
csodás ötlet volt tőle! Így értettem.

Rebecca bólintott. Még mindig döbbenten bámult a
barátnőjére.

– Hát persze. Nyilván így értetted.
Hogy megtörje a beálló súlyos csendet, Emily azt

mondta:
– Van időm megtanulni a nyolcas körtáncot szombatig?



Jó lenne ismerni a lépéseket, ha már részt veszek egy
cèilidhen.



Tizennyolcadik fejezet

Miközben Emily kitakarította a konyhát, és elővette az
őzhúst a mélyhűtőből a másnapi vacsorához, majd
kinyitotta a kanapé ágyrészét, és lefekvéshez készült,
folyton csak ostorozta magát, és azon rágódott, mi a
csudát kellene most tennie.

Bízott benne, hogy Rebecca túl fáradt vagy túl elfoglalt
Nell-lel ahhoz, hogy legyen ideje elmondani Jamesnek a
hallottakat, de arra nem igazán számíthatott, hogy
egyáltalán nem mondja el neki. James végül is a férje,
nincsenek titkaik egymás előtt, ez pedig egy hatalmas
titok volt James imádott öccsével kapcsolatban.

Amikor Emily végre lefeküdt, a gondolatai még mindig
sebesen cikáztak. Úgy döntött, beszélnie kell erről
Rebeccával. Megengedi neki, hogy elmondja Jamesnek, de
aztán mindkettőjüknek hallgatást kell fogadniuk. Viszont
ha Alasdair megtudná, hogy kifecsegte a titkát
Rebeccának, még ha csak véletlenül is, többé sosem bízna
meg benne. És bár a kapcsolatuk – ha egyáltalán annak
nevezhető – csak rövid ideig tartott, nem akart úgy
visszamenni Gloucestershire-ba, hogy a férfi utálja őt.

Bár már elhatározta magát, így is rengeteg időbe telt,



mire sikerült elaludnia. Volt egy vasrúd, éppen a háta
közepénél, ami addig nem tűnt fel neki.

Rebecca ébresztette fel, aki két bögre teát tartott a
kezében.

– Ne haragudj – mondta –, felébresztettelek?
Valóban felébresztette, de Emily nem bánta.

Mindketten szomjasak voltak, és mindkettejüknek
szüksége volt egy beszélgetésre a legjobb barátnőjükkel.

– Jaj, szívem! Nem kellene teát hoznod nekem, ez az én
feladatom! – mondta Emily.

– Ne viccelj! Épp most fektettem le Nellt, miután
megetettem, és tudtam, hogy képtelen lennék
visszaaludni azok után, amit mondtál, szóval arra
gondoltam: teázzunk!

– Jaj, istenem, szörnyen érzem magam! – Emily felült az
ágyban, és hálásan belekortyolt a teájába. – Gondolom,
nem tehetünk úgy, mintha semmit sem fecsegtem volna ki
neked véletlenül?

– Nem, mivel amint túltettem magamat az első
megrázkódtatáson, rájöttem, hogy valójában nem is
lepődtem meg annyira. – Rebecca maga köré csavart egy
takarót, és befészkelte magát egy karosszékbe. – Mondjak
valamit? Én sohasem kedveltem igazán.

– Komolyan? – Emily érezte, hogy a barátnőjének most
arra van szüksége, hogy végre kibeszélhesse a sógornőjét,
és kimondhasson olyan dolgokat, amiket éveken át
magába kellett zárnia.

– Nem! Túl szép és rideg volt. Mit lehet ebben szeretni?



És a maga csöndes, észrevétlen módján szörnyen
viselkedett Alasdairrel. Alasdair viszont rajongott érte.

Ez idáig tetszett Emilynek a társalgás hangneme, most
azonban felsóhajtott.

– Szóval Alasdair nem fog viszontszeretni egy olyan
barátságos, ölelni való és igazán szeretetreméltó valakit,
mint amilyen én vagyok, igaz? Nem mintha elvárnám tőle,
hiszen hamarosan hazautazom.

Rebecca kényszeredetten elnevette magát.
– Hát, akkor biztosan nem, ha hű marad a választott

nőideáljához, de miért tenné? Nézd meg, mi történt.
– Lehet, hogy megoldották volna – mondta Emily, és

most már nem viccelt. – Ha nincs a baleset, lehet, hogy
csak egyszeri kilengés lett volna a dolog. Talán a nő távol
töltött volna egy kis időt, amíg kitisztul a feje, aztán
visszament volna Alasdairhez. Utána pedig boldogan éltek
volna, és születik még néhány gyerekük.

– De balesetet szenvedett – emlékeztette Emilyt Rebec-
ca. – És, ahogy említetted, te hamarosan hazautazol.
Szóval nincs túl sok értelme ezen agyalni. – Rebecca
hangja lemondóan csengett. – Nem kérsz egy kis sütit? Én
éhen halok!

Emily felállt.
– Csinálok neked egy pirítóst. Menjünk ki a konyhába!
– Na és azt tudod, hogy Alasdair rájött-e valaha, kivel

akart lelépni Catriona? – törölte le a szája széléről
Rebecca a morzsát. Hirtelen felnézett, az arcára pedig
rémült kifejezés ült ki.



James állt az ajtóban, a kezében Nell-lel.
– Jól hallottam?
A hangja barátságtalanul csengett – nem is állhatott

volna távolabb a szokásos kedélyes hanghordozásától.
Rebecca felállt, és elvette tőle a kisbabát.

Emily megköszörülte a torkát.
– Szörnyű hibát követtem el. Véletlenül kifecsegtem egy

borzalmas titkot.
– Alasdairrel kapcsolatban? És Catrionával?
Emily bólintott.
– Catriona éppen elhagyta Alasdairt, amikor balesetet

szenvedett – mondta Rebecca. – Al elárulta a dolgot
Emilynek, akinek pedig este véletlenül kicsúszott a száján.
Én azóta is ezen rágódtam.

– Ami pedig engem illet – mondta Emily –, én a
legszívesebben bebújnék egy lyukba, és ott maradnék.

James arckifejezése kissé kevésbé ridegre váltott.
– Nem hiszem, hogy ilyen szigorúnak kellene lenned

magadhoz. De ha valaki bizalmasan elmesél neked
valamit…

– Tudom! – nyögött fel Emily. – Azt hittem, verhetetlen
vagyok a titoktartásban! Úgy értem, számtalan titkot
megőriztem már, ez viszont valahogy kicsúszott a számon,
mielőtt megálljt parancsolhattam volna neki. Vagyis
inkább elfelejtettem, hogy titok.

– Kíváncsi vagyok, vajon nekem miért nem árulta el
soha – merengett James, és leült. Rebecca újabb szelet
kenyeret tett a pirítóba.



– Szerintem Kate az oka – mondta Emily. – Nem
szeretné, ha Kate rájönne, mielőtt készen állna rá, hogy
elmondja neki.

– Igazad lehet. Sajnálom szegényt, amiért olyan sokáig
magában kellett tartania ezt a titkot – mondta James.

James kedvessége az oka, hogy nem neheztel az
öccsére, amiért az nem avatta be a titkába, ébredt rá
Emily. Felállt, hogy főzzön egy teát a férfinak.

Mire a fiúk elindultak az iskolába, és Valerie
küszöbönálló érkezésére való tekintettel a házban is
tökéletes rend uralkodott, Emily képes volt agyának egy
távoli szegletébe száműzni a bűntudatát, így
pillanatnyilag nem kellett róla tudomást vennie. Persze
nem örült annak, ami történt, de elvileg nem okozott
semmilyen tényleges kárt. James és Rebecca a pirítós
maradéka és némi lekvár felett ülve megígérték, hogy
sohasem árulják el Alasdairnek, amit tudnak. Emilynek
be kellett érnie ennyivel.

Ahhoz képest, hogy senki sem várta jószívvel az érkeztét,
mindenki szomorú volt, amikor Valerie a következő héten
hazautazott. James vitte el autóval a repülőtérre, Emily és
Rebecca pedig a konyhában ült le, hogy megigyanak egy
csésze vigasztaló teát.

– Tudom, hogy eléggé nehéz eset – mondta Rebecca –,
ahogy a drága fiacskám olyan aranyosan megfogalmazta,
de be kell látnom, hogy amíg itt volt az anyám, mindig
időben felkeltünk, és rendet tartottunk magunk körül.



Nélküle – meg persze nélküled, Em – minden bizonnyal
bűnösen trehányul léteztünk volna.

– És ha ő nincs, akkor te sem szorulsz rá, hogy
megvédjelek tőle – mondta Emily. – Talán már haza is
mentem volna. Rengeteg e-mailt kaptam a
munkahelyemtől – alig várják, hogy visszatérjek. Már meg
is születtek a tervek az új épületre. De mindennel
megvárják a jövő hetet.

Rebecca Emily karjára tette a kezét.
– Jaj, istenem, Em! Annyira élveztem, hogy itt vagy!

Biztos vagy benne, hogy nem maradhatsz örökre velünk?
Mint már mondtam, ellakhatnál a kunyhóban.

Emily elnevette magát.
– Menjünk, nézzük meg, hogy áll! Napok óta nem

láttam. Befejeződtek a munkálatok?
– Már csak az utolsó simitások vannak hátra. Segíthetsz

kiválasztani a függönyöket meg a kárpitot. Akkor talán
mégis maradsz.

Ám Emily tudta, nem maradhat.
Elsétáltak a kisbabával a házhoz csatolt kis kunyhóhoz.

Kőből épült, a falai vastagok voltak, a mennyezete pedig
viszonylag alacsony. Tartozott hozzá egy takaros méretű
nappali, illetve egy konyha az egyik végében. A közepén
egy lehajtható lapú asztal állt, körülötte székek, a
kandalló mellett pedig egy kanapé és egy karosszék.

– Nahát, ez elbűvölő! – nézett szét lenyűgözve Emily.
– Szerinted nem baj, hogy a konyha és a nappali

egybenyílik?



– Egyáltalán nem. Az ember így nézheti a tévét,
miközben főz. Képzeld, Valerie-t mennyire kiakasztaná ez
a gondolat!

– Az biztos. Az egyik gyerekem egyszer megemlítette,
hogy szeretne egy tévét a konyhába, mire ő egyből a
torkának ugrott. Én sem szeretném, ha vacsora közben
menne a tévé, hacsak nem valami nagyon különleges
műsort adnak, amit feltétlenül látni kell. De egy tévére
azért mégiscsak szükségem van, hogy szórakoztasson.
Amikor ezt elmondtam anyának, azt felelte: „De hiszen
amikor főzöl, akkor arra kell odafigyelned, nem?” Viszont
be kell vallanom, én általában mást is csinálok, miközben
a konyhában sütök-főzök, például takarítok. És
természetesen képes vagyok több dolgot egyszerre
csinálni.

– Azaz például hagymát szeletelni, miközben fél
szemmel a tévét nézed?

– Aha. – Rebecca gyöngéden végigsimított a mosogató
peremén. – Ez hogy tetszik?

– Gyönyörű – hagyta helyben Emily. – Igazán nagyszerű
ács a te Jamesed, nem igaz? Remek munkát végzett.
Nagyon odafigyelt a részletekre.

– Tényleg ügyes. És minden újrahasznosított, ezért
olyan egységes az összkép. Ez a kis szekrényke a
kedvencem. – Rebecca kinyitott egy ajtót, amelyet a
mennyezet és a fal találkozásába építettek be. – Bár nem
tudom, mit lenne érdemes tartani benne.

– Kis lekvárosüvegeket, fűszereket, ilyesmit – mondta



egyből Emily, aki képzeletben már be is költözött a
házikóba. – Menjünk, nézzük meg a hálószobát!

A hálószoba éppen olyan pompás volt, mint nappali. Az
ágyon már takaró és párnák is voltak, bár a huzat még
hiányzott róluk.

– Ha szeretnél, alhatsz itt a helyett a szörnyű rekamié
helyett – ajánlotta Rebecca. – Most, hogy elkészült,
nyugodtan kényelembe helyezheted magad.

Emilynek beugrott egy kép, ahogy Alasdair
meglátogatná itt, ahol igazán maguk lehetnének. Bár
fogalma sem volt róla, miért tenné, hiszen megállapodtak,
hogy nem lehet közöttük több a barátságnál.

– Az szuper lenne. Tesztelhetném nektek a kunyhót.
– Az nagyon hasznos volna. Ha tényleg ki akarjuk adni

nyárra, feltétlenül tudnunk kell, hogy minden
megtalálható-e benne, amire az embernek szüksége lehet.

Noha nem mondta ki, Emily úgy érezte, ha itt tölti azt a
néhány napot, ami a hazautazásáig még hátravan, James
és Rebecca több időt tölthet majd szűk családi körben.
Ráadásul, ha beköltözik a kunyhóba, azzal megkezdi az
elszakadás folyamatát – és Emily tudta, hogy az fájdalmas
lesz.

– Akkor felkapcsolom a fűtést – mondta Rebecca,
miközben visszamentek a konyhába.

Ebéd után Emily megszólalt:
– Becca, nem lenne gond, ha kölcsönkérném az autót?

Szeretném meglátogatni Alasdairt. Kiderítettem, hogy ma
kettőkor végez a sebészeten. Ha most elindulok, éppen



elérem.
– Nem szeretnél rácsörögni? Megvan a száma. –

Rebecca átnyúlt az asztalon a telefonjáért.
– Nem, inkább személyesen szeretnék elköszönni tőle.

Még nem tudja, mikor megyek el, szóval nem lenne
korrekt ezt telefonon megbeszélni vele.

– Nem úgy értettem, hogy nem kellene találkoznod vele
– magyarázta Rebecca –, csak gondoltam, talán szeretnéd
ellenőrizni, tényleg ott lesz-e.

– Biztosan ott lesz. Felhívtam a sebészetet.

Két óra múlva Emily leparkolt a kocsival, és bement a
házba.
– Jaj, Bec! Miért nem hallgattam rád? – sopánkodott. –
Alasdair korábban elment, hogy találkozhasson valakivel
valahol jó messze. Elkerültük egymást.

– Attól tartok, Alasdair nem a kommunikáció
nagymestere, és persze az is igaz, hogy a munkája néha
elszólítja.

– Nem tudom, miért hittem, hogy jelentkezni fog. Végül
is csak barátok vagyunk. Nem várhatom el tőle, hogy
szerelmes e-mailekkel bombázzon. Igazából nem is kellett
volna megpróbálnom találkozni vele. Az csak még
nehezebbé tette volna az elválást.

Rebecca nagyot sóhajtott.
– Mégiscsak kár azok után, hogy… tudod. – Kérdőn

nézett Emilyre. – Nem akarod felhívni, vagy küldeni neki
egy SMS-t?



Emily megrázta a fejét. Ezek a lehetőségek neki is
eszébe jutottak visszafelé jövet a sebészetről, de elvetette
őket. Még mindig olyan erős bűntudat gyötörte amiatt,
hogy kifecsegte a férfi titkát Rebeccának, hogy úgy érezte,
egy szimpla telefonhívás szörnyen kínos lenne. Egy SMS-
sel elintézni az egészet pedig egyszerűen bunkóság volna.

– Nem, jó ez így. Majd a buli során megkeresem
személyesen a Big Hoose-ban.

A „Big Hoose” egy hatalmas, régi skót főúri kastély volt –
 tele karcsú tornyocskákkal, bástyákkal és ijesztő
vízköpőkkel –, amely egy ötvenes éveiben járó asszonyé
volt. Néhány nappal az ünnepség előtt a nő bekopogott
Rebeccáékhoz, és Emily nyitott ajtót.

– Helló! A nevem Fiona McIlhose. Maga biztosan az a
hős, aki világra segítette a kisbabát abban a viharban!

– Bába vagyok. Ez a dolgom – mosolygott Emily.
– De nem áram nélkül!
– Néha úgy is. Már jurtában is segítettem világra

kisbabát. Rebeccát keresi, ugye?
– Úgy van! És az újszülött kislányát. Jókor zavarok?
Rebecca csatlakozott a barátnőjéhez és a látogatóhoz

az ajtóban.
– Fiona! Milyen kellemes meglepetés! Kerülj beljebb!
Csakhamar egyértelművé vált, hogy Fiona nem pusztán

társalogni érkezett.
– Úgy terveztem, hogy felbérelek partiszervizeseket, de

szörnyű drágák, és legutóbb nem voltam elragadtatva



tőlük – magyarázta. – A gyermekhospice támogatására
szervezett jótékonysági buliról van szó.

– Oké, ne kertelj, mit szeretnél tőlünk?
– Bevallom, nem kérnék szívességet most, hogy nemrég

szültél, de nagyon szorít az idő, és tudom, hogy itt van
nálad Emily – szóval desszertekre lenne szükségem.

– Mennyire?
– Hát, lássuk csak… – Fiona úgy tett, mintha magában

osztana-szorozna, de nagyon hamar kibökte a számot. –
Hat tál túl nagy kérés lenne? Rátok bíznám, milyen fajta
süti, csak mindegyiket lehessen nyolcfelé osztani.

– Nagyon jó trifle-t tudok készíteni – mondta Emily –, ha
nem kell genovai piskótát és kocsonyát csinálnom.

– Istenien hangzik. Akkor számíthatok rá, hogy
készítesz nekem hat darabot? Azt rád bízom, hogy milyent
– állt fel Fiona. – Jaj, majdnem elfelejtettem! Hoztam egy
kis ajándékot a csöppségnek. Egy jótékonysági vásáron
vettem, remélem, nem baj!

Előhúzott egy roppant bájos kis horgolt főkötőt, ami
málnapiros színben pompázott.

– Az édesanyám azt mondta, a kisbabák csakis fehér
ruhákat viselhetnek – csacsogott –, de nekem nagyon
megtetszett a színe. Magamnak akartam megvenni, de
rám kicsi.

Amikor Fiona elment, Rebecca megjegyezte:
– Ez a nő egy valódi szent. Mindig azon van, hogy pénzt

gyűjtsön valami jótékony célra. Egyszer azt mondta
nekem, hogy ez a kötelessége. Ha már ekkora házban él,



és ilyen jól megy neki, valamit tennie kell másokért.
– Ebben igaza lehet – mondta Emily.
– Tudom, de gondolj bele, hányan gondolkoznának így

a helyében – mondta Rebecca. – Nem gond neked ennyi
édesség elkészítése?

– Egyáltalán nem – rázta meg a fejét Emily. – Egyedül
amiatt aggódom, hogy mit viseljek majd.

– Később majd átnézzük együtt a ruhásszekrényt –
biztosította Rebecca. – Remélem, akad valami, amibe bele
tudom préselni magamat. Mennyi ideig leszek még
akkora, mint egy ház?

Emily elnevette magát. Rebecca nem úgy festett, mint
aki nemrég szült.

– Hogy mennyi ideig fog tartani, amíg ledobod a
bébihájat? Téged ismerve úgy öt percig, esetleg tízig.

– Ez a helyes válasz, Em. Na, megnézzük a ruhákat,
mielőtt Nell felébred?

Az már kissé tovább tartott, amíg Emily megtanult
néhány cèilidh alaptáncot. Akadt egy szürkéskék ruha
Rebecca gardróbjában, ami kellően feszes volt, és elég
hosszú ahhoz, hogy illedelmesnek számítson, de nem volt
annyira hosszú, hogy Emily ne tudjon táncolni benne.
Amikor James meglátta rajta, egy „Hűha” volt az első
reakciója, szóval Emily azt mondta:

– Köszönöm szépen, szeretném kölcsönkérni.
Akadt egy pár cipő is a ruhához, de kicsit nagy volt

Emily lábára, ezért úgy döntöttek, a balerinacipőjét fogja
viselni a tánchoz.



A táncleckékhez valamennyi bútort a falhoz kellett
tolni.

Rebecca betett egy CD-t.
– Először is meg kell tanulnod, hogyan állj meg a

pároddal szemben. Aki most Archie. – Rebecca bemutatta
a felállást, mire Nell, aki épp túl volt az etetésen, büfizett
egyet.

– Ez azt jelenti, hogy élvezi? – kérdezte Henry.
Mindannyian egyetértettek benne, hogy igen.
Emilynek végül sikerült a többiek által elfogadhatónak

ítélt szinten megtanulni az alaplépéseket. Mindkét fiú jól
táncolt, mivel az iskolában táncórákat is vettek.

– Jól van – csapta össze a kezét Rebecca –, most pedig
nézzük meg az alapvető ugrásokat!

– Ez elég fárasztó! – pihegett Emily, miközben
néhányszor oda-vissza végigszökdelt a szobán.

– Ennél már sétálhatsz is egy kicsit, ha az este végére
elfáradnál – mondta Rebecca.

– De az csalás! – szólalt meg Archie, aki láthatóan úgy
ítélte meg, Emily az a fajta, aki az első nehézség hatására
hajlamos csaláshoz folyamodni. – És fel kell szegned a
fejedet, nem szabad a lábadat nézni.

– Ne csináld már, Archie! – méltatlankodott Emily. –
Idős nő vagyok, ráadásul még csak kezdő!

– Az akkor sem fog segíteni, ha a lábadat nézed –
mondta szigorúan Archie.

Emilynek valóban olajozottabbá vált a mozgása, mire
megtanulta a Dashing White Sergeant, a Gay Gordons, a



Strip the Willow és a Sir Roger de Coverley táncok
lépéseit.

– Kitűnő! – lelkendezett Rebecca, aki Nell-lel a kezében
ült, és a zenéket váltogatta. – Holnap megtanítunk még
egy nyolcas körtáncot, meg talán a Hamilton House-t, az
nagyon jó. Akkor aztán már tényleg készen állsz majd!

Később, a konyhában, miközben a vacsorát készítették,
Emily azt mondta Rebeccának:

– Nem tehetek róla, de folyton az jár a fejemben, hogy
rendesen meg kell dolgoznom ezért a buliért. Egyrészt a
cukrásztudományomat kell villogtatnom, másrészt máris
annyit táncoltam felkészülésként, mintha lefutottam
volna a maratont!

– Ne butáskodj! – intette le barátnőjét Rebecca, aztán
gyakorlott mozdulattal kinyitott egy babkonzervet. – Ez
meg se kottyanhat neked. – Rebecca Emilyre pillantott. –
Bárcsak ne kellene hazamenned! Annyira fogsz
hiányozni! Most, hogy tudod az alapokat, a fiúk minden
este megtáncoltathatnának. Gondolj csak bele, milyen jó
formába kerülnél!

Szomorúan összemosolyogtak, majd Rebecca a
borosüvegért nyúlt.



Tizenkilencedik fejezet

Szombat este volt, és őszi ködfátyol lebegett a tenger felett,
amely lassan felkúszott a part felől egészen a kastélyig,
hogy azt körbelengve adjon neki egyfajta földöntúli, már-
már kísérteties jelleget. James már korábban felvitte a
desszertnek szánt édességeket az estély színhelyére, így
most csak a családnak és Emilynek kellett kikászálódni a
csípős levegőre.

– Odabent meleg lesz? – kérdezte Emily, és összehúzta
magán a vállkendőjét, közben pedig azt kívánta, bárcsak
felvette volna a melegítőfelsőjét az estélyi ruhája fölé.

– Nem, eleinte legalábbis – ábrándította ki James. –
A kandallókat begyújtják, és be is fognak melegedni, de
addig készülj fel a didergésre.

– Ismerek olyanokat, akik aláöltöznek az elegáns cuc-
caiknak – mondta Rebecca –, és aztán később veszik csak
le. Ami azt illeti, én is ezt csinálom.

Miközben eltávolodtak az autótól, amelyet az arra
kijelölt területen hagytak, messzebb az épülettől, Emily
rájött, hogy nagyon ideges, de nem tudta eldönteni, vajon
azért-e, mert senkit nem ismer, és jóindulattal is csak
kezdőnek lehetne nevezni a skót táncokban, vagy mert



Alasdair is ott lesz.
Habár tudta, egyikük sem hibás abban, hogy nem

találkoztak, amióta legutóbb elkerülték egymást, Emily
mégis aggodalommal tekintett a viszontlátás elé, mint egy
kamasz lány, akiben dúlnak a hormonok. Micsoda
butaság!

James elöl ment a fiúkkal, miközben Rebecca és Emily –
 a maguk kevésbé praktikus lábbelijükben – kissé
lemaradva követte őket.

– Jó Alasdair zenakara? – faggatta Emily Rebeccát,
amikor James már hallótávolságon kívül ért.

– Igen, nagyon jók, de figyelmeztetlek, hogy nem lesz
könnyű dolgod, ha négyszemközt szeretnél beszélni vele.
Amikor nem zenélnek, általában a rajongóikkal vannak
elfoglalva.

– Rajongók? – lepődött meg Emily. – Azt hittem, amolyan
amatőr banda az övé, nem az a fajta, amelyik kamaszok
tömegeit vonzza!

– Ja, nem is, tényleg nem nagymenők, de közülük
ketten agglegények – ráadásul jó partinak számítanak –,
és van egy nő, akinek határozott szándéka becserkészni
egyiküket. De nehogy azt hidd, hogy számítana neki,
melyiküket! Szóval ő barátnőkkel érkezik, akik
támogatják a nemes – illetve inkább nemtelen – céljait.

– Ó! – Emily kissé meghökkenve fogadta a hallottakat,
és egyáltalán nem lett vidámabb.

– Hát, igen. Úgy hívják, Annie. Nagyon magas és – bár
utálom ezt mondani – eléggé csinos teremtés.



Emily meglehetősen szárnyaszegettnek érezte magát.
– Ráadásul – folytatta Rebecca – a magam részéről egy

fikarcnyi bizalmat sem vetnék bele. Ami azt illeti, amikor
legutóbb megtettem, csúnyán megbántam.

Igazából labdába se rúghat melletted. Kate ki nem
állhatja. Al mesélte, hogy amikor Annie egyszer náluk
vacsorázott, Kate abban a pillanatban, hogy végeztek a
desszerttel, megszólalt: „Ideje lenne hazavinned Mrs.
Stewartot, nem?” Mrs. Stewart rossz néven vette ezt, és azt
mondta: „Majd én eldöntöm, mikor jött el az ideje, hogy
hazamenjek, kisasszony!” Kate majd felrobbant
mérgében, Alasdair pedig nem tudta, melyikük mellett
álljon ki. – Rebecca elhallgatott. – Nos, ő nem pont így
fogalmazott, de érezni lehetett, hogy ez volt a dilemma
számára.

– Nem is tudom, miért rángattál ebbe bele engem! –
siránkozott Emily, ahogy közeledtek az épülethez. –
Otthon is maradhattam volna a fiúkkal, hogy te meg
James eltölthessetek itt egy szuper estét, megszabadulva a
kötöttségektől.

– Ne butáskodj! Fiona kialakított egy játszószobát, ahol
bölcsődében dolgozó lányok vigyáznak a gyerekekre.
Majd otthagyom Nellt, ők pedig szólnak, amikor meg kell
szoptatni. – Rebecca bátorítón átölelte Emilyt. – Fel a
fejjel! Biztosan élvezni fogod! Meg kell mutatnod a
fiúknak, hogy rendesen megtanultad azokat a
tánclépéseket.

A metsző szeptemberi szél dudaszót sodort feléjük. Volt



ebben valami fájdalmas és panaszos, amitől Emily torka
összeszorult. Egy pillanatig úgy érezte, mindjárt elsírja
magát.

– Jaj, nézd, ott van Dougie, a dudás! – kiáltott Rebecca. –
Látod? Ott fenn, az erkélyen. Ez a ház ideális helyszín a
dudások számára.

– Milyen romantikus! – mondta Emily, aki mostanra
már összeszedte magát. – Igazán bámulatos ez a ház,
Becca.

– A skót főúri építészet egyik remeke. Csupa tornyocska
és bástya. Eléggé hivalkodó és egy kissé barátságtalan, de
imádni való.

– Barátságtalan, de imádni való – ismételte Emily. – Ez
kissé ellentmondó.

Rebecca felnevetett.
– Na és mi a véleményed a skót dudáról? – Most már

elég közel jártak az épülethez, és nagyon hangosan
hallatszott a dudák hangja.

– Imádom! – vágta rá Emily gondolkozás nélkül. –
Tudom, hogy hangos, de van benne valami primitív és
izgalmas.

– Egyetértek – helyeselt Rebecca, és egy pillanatra
mintha az ő hangja is megcsuklott volna. – Én elég
gyakran sírok a dudaszótól. – Elhallgatott. – El sem
hiszem, hogy holnap el kell menned. Olyan gyorsan
elrepült az idő!

– Tudom.
Rebecca megköszörülte a torkát, és vidámabb hangra



váltott.
– James, add ide, kérlek, Nellt! Felmegyek, rendbe

hozom magunkat, aztán majd megkereslek titeket.
A hatalmas fa főkapu most nyitva volt, az előcsarnokból

fény áradt kifelé, a helyiségben pedig egy tetőtől talpig
felföldi népviseletbe öltözött férfi állt. Sudár volt, akár egy
fa, a derekán sötétzöld tartánból készült kilt feszült,
amelyet egy hozzá illő fekete zakó és egy bámulatosan
szőrös bőrerszény egészített ki. Fekete cipőt viselt, a
zokniján pedig élénkvörös minta díszelgett. Rebecca
átölelte – nyilvánvalóan régi barátok voltak –, Emily pedig
észrevette, hogy egy tőr kandikál ki a férfi zoknija alól, és
eszébe jutott, hogy ezt sgian-dubhnak hívják.

– Emily, bemutatom Iant. Pompásan fest, nem igaz?
Bárcsak rá tudnám venni Jamest, hogy vegyen föl kiltet!

Még számos embernek be kellett mutatkozni, akik
mind odamentek üdvözölni Rebeccát, és csodálkozó
megjegyzést tettek Nell és az apja hasonlóságára, míg
végül Rebecca azt mondta:

– Nyomás, vegyük le a kabátunkat, esetleg cseréljünk
cipőt, én pedig leteszem Nellt.

Emily követte Rebeccát a széles lépcsőn, miközben
barátnője a válla felett magyarázott.

– Szerintem Fiona hálószobájában kellene lepakolnunk
a kabátunkat. Már csak amiatt megéri idejönni, hogy az
ember elgyönyörködjön az onnan nyíló kilátásban.

Miután felértek a lépcső tetejére, végigmentek egy
széles folyosón.



– Itt volnánk. – Rebecca kinyitotta az egyik szoba
ajtaját, ahol mostanra már számos nő összegyűlt, és
bőszen trécseltek.

– Megkeresem, hol hagyhatom Nellt, aztán visszajövök –
mondta Rebecca. – Elboldogulsz egyedül, ugye?

– Hát persze – felelte Emily, és belépett a szobába.
Emily meglepetésére mégis kissé kínosan érezte magát,

mert egyszerre mindenki elhallgatott, majd valaki
megszólalt:

– Nahát! Te vagy az, aki világra segítette Rebecca
babáját!

Emily egyszerre mosolyodott el és ráncolta a homlokát.
– Ezt meg honnan tudjátok?
– Itt mindenki tud mindent mindenkiről – mondta

mosolyogva egy másik nő. Ő legalább őszintén
barátságosnak tűnt. – Egyszer valaki megmutatott téged
nekem a falu boltjában. A nevem Shona.

– Engem Emilynek hívnak – mutatkozott be Emily is, és
tudta, hogy igazából nem kellene meglepődnie azon, hogy
felismerik. – Ez aztán a lenyűgöző hálószoba! Ha nem
tévedek, nagyobb, mint az egész házikóm odahaza!

– Nézd csak meg a kilátást! – tanácsolta Shona. –
Gyönyörű.

Emily odalépett az ablakhoz, és elhúzta a függönyt.
A látvány több mint gyönyörű volt. Fénysugarak táncoltak
a tengeren és a szigeteken; a hegyek kirajzolódtak a sötét
égbolt előtt, amely helyenként rózsaszínben pompázott.
A látványt csak fokozta a tájnak titokzatosságot és



romantikus hangulatot kölcsönző köd, ahogy a
messzeségben fel-feltűnő, egy-egy kivilágított ablak is.
Ilyen szépség láttán – és mert a dudaszó még mindig
tisztán hallatszott – Emilynek most már tényleg majdnem
könny szökött a szemébe. Vajon pusztán a zene, a látvány
és az előtte álló csodás este miatti várakozás hatására
érzékenyült el? Vagy azért szeretett volna sírni, mert
tudta, hogy másnap reggel haza kell utaznia?

A legtöbb nő már kiment a szobából, így hát Emily
odalépett az öltözőasztalhoz, hogy megigazítsa a haját.

Nagyon jól felszerelt asztal volt. Akadt ott hajlakk,
dezodor, hintőpor, válogatott parfümök, vatta, porpúder
és sminklemosó. Fiona nyilvánvalóan sokat törte a fejét,
mi mindenre lehet szüksége egy nőnek a varrókészleten
és a biztosítótűkön kívül. Emily némi derültséggel
nyugtázta, hogy még mellbimbótapasz is akad. A skót
tánc, ha igazi lelkesedéssel ropja az ember, könnyen
okozhat ruhabalesetet, ébredt rá.

– Becca! Drágám! – szólt egy erős hang brit akcentussal.
– Visszanyerted az alakodat. Ez csodás!

Emily megfordulva azt látta, hogy a barátnőjét egy
magas, sötét hajú, fekete ruhát viselő nő puszilja meg
üdvözlésképpen.

– Annie – mondta Rebecca. – Köszönöm a bókot.
Bemutathatlak a barátnőmnek, Emilynek?

Emily mosolyt erőltetett az arcára – jól tudta, hogy
olyan nővel áll szemben, aki Alasdairre hajt, ráadásul
bosszantóan dögös.



– Helló!
– Ő Annie, egy régi barátnőm – mutatta be Rebecca.

A hangsúlyából Emily kihallotta, hogy egyáltalán nem úgy
régi barátok, ahogy ővele.

Annie elfogadta Emily kinyújtott kezét.
– Szóval te vagy a bába. Aki olyan hősiesen helytállt a

vészhelyzetben.
– Nem volt igazi vészhelyzet – szerénykedett Emily.
Annie feltartotta a kezét.
– Be ne avass a részletekbe! Nekem nincs gyerekem, és

büszke vagyok rá!
Emily elnevette magát.
– Ahogy gondolod. Én se szeretnék minden fájásról

egyesével beszámolni. – Rebeccára nézett. – Nell jól van?
– Ó, igen. Bár lehet, hogy a kedves önkéntesek egész

este kézről kézre fogják adogatni. – Rebecca Annie-re
pillantott. – Nagyon odavannak a kisbabákért. A fiúk
pedig a játszószobában vannak, és nagyban nyakalják a
gyömbérsört meg az Irn-Brút.

Újabb csapat nő lépett a szobába. Mindannyian
ismerték Rebeccát, és hallottak róla, hogy Emily segítette
világra a kisbabáját.

– Bocsi – mondta Annie –, ha most a magzatmázról
fogtok beszélgetni, én inkább megyek, és iszom egyet.
Hanyagolnám ezt a témát.

A többi nő kissé megütközve nevetett.
– Rémes egy nőszemély – jegyezte meg egyikük, amikor

Annie hallótávolságon kívül került. – Érdeklődött



egyáltalán a babáról?
– Nem – felelte Rebecca. – De nem mindenki rajong a

csecsemőkért.
Emily bólintott. Ha nem hajtott volna Alasdairre, talán

még kedvelte is volna Annie-t.
Hirtelen Emily került a figyelem középpontjába.
– Azt hallottam a boltban, hogy hihetetlen voltál –

mondta az egyik nő.
– Így igaz – helyeselt Rebecca. – Nélküle nem ment

volna. Ő Emily, ők pedig Nancy, Elizabeth és Meg.
Emily mosolygott, és köszönésképpen biccentett.
– Na és – szólalt meg Meg –, olyan volt az egész, mint a

One Born Every Minute, tök drámai meg minden?
– Nem – szögezte le Emily, aki elhatározta, hogy nem

csinál nagy ügyet a dologból. – Nem volt vészhelyzet, én
pedig csak a munkámat végeztem. – Úgy döntött, a vállak
beakadásának apró gondját nem említi. – Rebecca
mindent ragyogóan csinált.

– És jelen volt Crinan dr. Finlay-e is, ha jól tudom –
mondta Nancy. – Meglep, hogy Annie egyáltalán képes
volt akármelyikőtökkel is szóba állni. Biztosan majd
megpukkad az irigységtől.

– Rám aligha lehet féltékeny! – mondta Rebecca. –
A szülés nem a legszexibb tevékenység.

– Hát, nem is tudom – szólalt meg Emily. – Én személy
szerint úgy vélem, hogy van benne valami ősi vonzerő.
Nem mintha én magam már átéltem volna.

– Egy bába, aki még nem szült? – hitetlenkedett Nancy.



– Nem vagyok benne biztos, hogy olyanoknak is szabad
lenne bábáskodni, akik maguk még nem szültek. Nem
igazán érezhetik át a fájdalmat.

Emily megsértődött.
– Ezt már több embertől hallottam, de szerintem én

átérzem. És nem arról van szó, hogy nem szeretnék
gyereket. Egyszerűen csak nem találtam még meg a
megfelelő férfit, és ha majd megtalálom, nos, akkor majd
nekem is lesz gyerekem, és még jobban átérzem majd.

– Csak ne halogasd túl sokáig – tanácsolta Meg. –
Néhányunknak már meg kell küzdenie azért, hogy
teherbe essen.

– Hát, ha esetleg valamelyikőtök ma este szeretne
teherbe esni – szólalt meg Rebecca –, akkor jobb, ha
csatlakozunk a bulihoz. Ami azt is jelenti, hogy fel kell
vennem egy olyan cipőt, amiben képes vagyok táncolni.
Tulajdonképpen nem is értem, miért vesződtem a
tűsarkúval. Feljöhettem volna a gumicsizmámban is, hogy
aztán átvegyem a papucscipőmet.

Amikor visszatértek a földszintre, Rebecca karon
ragadta Emilyt, és magával húzta.

– Gyere! Irány a tánctér!
– Nem vagyok meggyőződve róla, hogy bármire is

emlékszem abból, amit te meg a fiúk tanítottatok nekem –
mondta Emily, akire hirtelen rátört az idegesség.

– Butaság! Az emberek majd úgyis a jó irányba fognak
lökni, ha valami gond adódna. És amúgy is az egyszerű
táncokkal fogják kezdeni. A négyes táncot, ahol a nőket



felkapják a földről, későbbre tartogatják.
– Ez ugyan nagyon viccesen hangzik, de kezdőként

képtelen lennék ilyesmire!
– Hát, szerintem menne neked, de semmi nem kötelező.

Gyerünk, csatlakozzunk a többiekhez!
Az együttest hallva még a leginkább vonakodó

vendégek is táncra perdültek, és bár Emily eleinte kissé
ideges volt, nagyon élvezte a táncot.

A Dashing White Sergeanttel kezdtek – ennek a lépéseit
tudta Emily a legmagabiztosabban követni. Rebecca fiai
nagyon jól ismerték ezt a táncot, és rengeteget
gyakorolták vele. Emily semmiképp sem szerette volna
szégyenbe hozni a tanárait – noha a fiúk egészen mással
foglalkoztak, így nem is tudhattak volna róla, ha Emily
valamit elront –, és roppant erősen összpontosított. Aztán
hirtelen Alasdairrel találta szembe magát. Aki ráadásul
kiltet viselt. Emily már farmerban és pulóverben is
vonzónak tartotta a férfit; tetőtől talpig felföldi ruhában
viszont szenzációsan festett.

Néhány pillanatig egymásra szegezték a tekintetüket,
és Emily rájött, hogy csak mosolyog megállás nélkül, és a
felhőtlen öröm, hogy láthatja a férfit, minden egyéb
gondolatot kiűzött a fejéből. Aztán ismét elszakadtak
egymástól.

Emily még mindig mosolygott, amikor egy új partnerrel
került szembe, aki láthatólag értékelte a csillogó szempárt
és a felfelé görbülő szájat.

Emily rendkívül jól érezte magát. Élvezte a testmozgást,



jókedvűen próbált visszaemlékezni a tánclépésekre, és
örömét lelte a tánc keltette jó hangulatban. Azt pedig
különösen élvezte, hogy újra meg újra szembekerül
Alasdairrel, aki aztán megpörgeti; szívesen hagyta, hogy a
férfi irányítson, és még néhány polkalépést is bemutatott.

Egyedül Annie jelenléte rondított bele az élménybe
Emily számára, vetélytársnője ugyanis tapasztalt, ügyes
táncosnak bizonyult. Amikor Emily nem a saját lábával
volt elfoglalva, akaratlanul is félrepillantott néha,
Alasdairt és Annie-t keresve a szemével. És akaratlanul is
észrevette, hogy Annie is oldalpillantásokat vet, noha ő
csak Alasdairre.

Két hosszú tánc után Rebecca rátalált Emilyre.
– Gyere velem, totál kiszáradtam! Menjünk a bárhoz!
Emily már félig lehajtott egy nagy pohár citromos

szódát, amikor megjelent Annie és Alasdair. Amikor
meglátta őt és Rebeccát, Alasdair megindult feléjük. Erre
Annie is mosolyt erőltetett az arcára, és követte a férfit.

– Most jártál először skót néptáncot, igaz, Emily? –
kérdezte Alasdair.

– Ennyire nyilvánvaló volt? Azt hittem, egész jól
teljesítettem! – felelte Emily.

– Ragyogóan csináltad! Biztosan sokat gyakoroltál.
– A fiúk tanítgatták – magyarázta Rebecca. – Nem

akartok leülni?
– Nem, kösz – mondta Annie. – Én inkább táncolnék

még.
– Én kimerültem – jelentette ki Alasdair, és kihúzott



magának egy széket. – Hozhatok nektek még egy italt?
Annie az ajkát biggyesztette. Emily ráébredt, hogy még

sohasem látott felnőtt nőt fintorogva duzzogni.
– Hát, ha nem bírod az iramomat, Al, én egy gint kérek

tonikkal.
Annie a telefonjával babrált, miközben arra vártak,

hogy Alasdair visszatérjen az italokkal. Emily és Rebecca a
szemüket forgatva néztek egymásra, aztán Rebecca
észrevett valakit, akit ismert, felpattant, és magára
hagyta Emilyt Annie-vel.

Annie eltette a telefonját.
– Szóval, milyen jól ismered Alasdairt?
Trükkös kérdés. Emily a legszívesebben úgy tett volna,

mintha alig ismerné a férfit, de annak nyugodt és
barátságos stílusa arról árulkodott, hogy valamennyire
azért ismeri. Mégsem volt hajlandó túl sokat elárulni,
Annie-nek legalábbis biztosan nem.

– Hát, én voltam a szakács a gőzösön. Tudsz James és
Rebecca gőzöséről, ugye?

– Errefelé mindenki tud a gőzösről; amolyan helyi
nevezetesség.

– Nos, így találkoztam vele. – Ennyi elég is lesz. Ezzel
nem mondott sokat, de nem is hazudott. – Na és te milyen
jól ismered?

– Ó, nekünk már hosszú történetünk van. Jó barátja
voltam a feleségének. Nagyszerű nő volt. És csodaszép.
Akár egy modell.

Emilynek nem volt gondja a testképével – tényleg



nem! –, de ettől egyből kövérnek érezte magát.
– Kábé mint te?
Annie-t kissé zavarba hozta a kérdés.
– Hát, bizonyos tekintetben hasonlítottunk egymásra.

Régen együtt teniszeztünk, és csomó egyéb sportot is
űztünk közösen. Igazán ragyogó jelenség volt.

– Biztosan nagyon hiányzik – mondta Emily. – Egy ilyen
lenyűgöző teremtés.

– Hát persze, de azért már rég volt. Vannak más
barátaim. Na, itt jön a hősünk az italokkal. – Annie
sugárzó mosolyt villantott Alasdairre. – Köszi!

Rebecca is visszatért, és leült közéjük.
– Ugyan már, Annie! Ez csak egy ital, nem életed

legjobb csókja! De azért köszi, Al! – mondta.
Emily szintén elvette a férfitól a felé nyújtott poharat.
– Most már úgy érzem, hogy valami eget rengetően

hangzatos szöveggel kellene hálát mondanom. Mit szólsz
ehhez: „Te igazi életmentő vagy”?

Alasdair mosolyogva biccentett.
– Ez megteszi. Szóval, Emily, mi a véleményed a mi kis

felföldi mulatságunkról?
– Csodálatos! Bárcsak máskor is lenne alkalmam

élvezni!
– Tartanak táncórákat a faluban, jelentkezhetsz rá, ha

ennyire bejön a dolog – jegyezte meg Annie.
– Meg is tenném, de hamarosan haza kell utaznom. –

Emily képtelen volt rászánni magát, hogy kimondja:
„holnap”, amíg nem tud Alasdairrel négyszemközt is



beszélni. Bárcsak sikerült volna korábban találkozniuk!
Emilyt már amúgy is furdalta a lelkiismeret a férfi miatt,
és nem akarta nyilvánosan meglepni.

– Kate szomorú lesz, ha ezt meghallja – mondta
Alasdair.

– Ő is itt van? – kérdezte Rebecca.
– Ó, igen! Apropó, ideje is, hogy ránézzek.
– Szerintem nem akarja, hogy az öreg apja elrontsa a

szórakozását. Biztos a fiúkkal játszik – kacsintott
huncutul Annie. – Én legalábbis így éreznék a helyében.

– Én akkor is szeretném megnézni, hogy minden
rendben van-e vele – jelentette ki Alasdair, majd
kiürítette a poharát, és felállt az asztaltól.

– Jöhetek én is, hogy köszönjek neki? – kérdezte Emily,
és a citromos szódájára ügyet sem vetve ő is felállt. –
Nagyon szívesen megnézném az ünnepi ruhájában.

– Arra én is befizetnék! – szólt közbe Annie.
– A helyedben nem tenném, Annie – mondta Rebecca. –

Jimmy McWatt egy ideje téged figyel. Szerintem biztosan
fel akar kérni egy táncra.

Annie gyorsan körülnézett.
– Biztos vagy benne? Jimmy McWatt? Akkor talán majd

később találkozom Kate-tel.
– Ki az a Jimmy McWatt? – érdeklődött Emily, amikor

Alasdair és ő már hallótávolságon kívülre kerültek.
– Egy helyi milliomos.
Alasdair nagyokat lépett, Emily pedig követte, és

figyelte, ahogy a férfi kiltjének redői hullámot vetnek.



Elmerengett, vajon igaz-e, amit a skót férfiakról mesélnek,
hogy nem viselnek semmit a kiltjük alatt. Bizonyára
eléggé dörzsölhet az anyag, döntötte el magában.

– Na és merre van Kate?
– Egy barátnőjénél alszik. Csak szerettem volna

beszélni veled anélkül, hogy megzavarnának.
Megérkeztünk. – Kinyitott egy ajtót, ami egy irodaszerű
szobába vezetett. Egy kézmozdulattal felajánlotta
Emilynek, hogy foglaljon helyet egy régi bőrfotelben. Ő
maga az asztalra támaszkodott, és úgy nézett le a lányra.

– Holnap megyek haza – szakadt ki Emilyből.
Bosszantotta, hogy a hangjában bocsánatkérés csengett.

Alasdair összevonta a szemöldökét.
– Holnap? Máris? Miért?
– Megpróbáltam találkozni veled, hogy elmondjam.

Szükség van rám a munkahelyemen. Hisz már meséltem.
– Nem gondoltam, hogy ilyen hamar kezdesz. Azt

hittem, addig nem hívnak vissza, amíg fel nem építik az új
szülészetet.

– Én is ezt hittem, de azt szeretnék, hogy nézzem meg az
épület terveit. És még a csapatot is össze kell szednem…

– Kate nagyon csalódott lesz! Azt mondtam neki, hogy
valószínűleg akár karácsonyig itt maradsz!

Emily egy pillanatig azt hitte, talán Alasdair is csalódott
a távozása miatt, de nyilvánvalóan nem ez volt a helyzet –
csak Kate-ről beszélt. Igaz, a férfi is sápadtnak tűnt, a
száját pedig összeszorította.

– Ezt igazán nem kellett volna. Szó sem volt róla, hogy



addig maradok.
– Ez nagyon meggondolatlan dolog tőled – folytatta

Alasdair, ügyet sem vetve Emily megjegyzésére. – Már
anélkül is elég ember hagyta cserben rövid kis élete
során, hogy most még te is megtedd.

Most Emilyn volt a sor, hogy felkapja a vizet.
– Nem hiszem, hogy a hazautazásom ténye – amiről

mindenki tud – egyenlő lenne azzal, hogy cserben hagyom
Kate-et! És nem az én hibám, hogy így félrevezetted
szegényt!

– Ő nem így fogja látni!
– Hát, akkor kénytelen leszel megmagyarázni neki!
– Már kissé elegem van abból, hogy nőkkel kapcsolatos

dolgokat magyarázzak meg a lányomnak! Éppen rólad
gondoltam volna a legkevésbé, Emily, hogy a karrieredet
más emberek boldogsága elé helyezed!

Hirtelen súlyos csend ereszkedett közéjük. Aztán
egyszerre kezdtek beszélni.

– Sajnálom – mondta Alasdair.
– El sem hiszem, hogy ilyet mondtál! – méltatlankodott

Emily. – Mégis mit vársz tőlem? Csatlakozzak késve az új
munkahelyemhez, hogy elég időt adjak Kate-nek, hogy
hozzászokjon a távozásom gondolatához? Ilyen
nevetséges dolgot még életemben nem hallottam!

Ha Alasdair eddig bocsánatkérésen gondolkodott volna,
annak most lőttek. Az arckifejezése csakis haragot
tükrözött.

– Neked semmit sem jelent a hűség és a



szavahihetőség?
Emily levegő után kapkodott.
– Ennek semmi értelme! Nem volt semmiféle

megállapodás, semmiféle kapcsolat! Ezzel mindketten
tisztában voltunk az első pillanattól kezdve.

– Szóval számodra ez csak egy egyéjszakás kaland volt,
semmi több?

– Ezt kikérem magamnak! – Emily alig jutott szóhoz a
méregtől és a csalódottságtól.

– Nekem kell megbirkóznom ezzel a helyzettel! Nekem
kell majd megvigasztalnom egy kislányt, akit cserben
hagyott egy nő – ismét!

– Nagyon sajnálom, de ez a dolgod! Te vagy az apja!
Senki mása nincs rajtad kívül!

– Köszönöm, hogy emlékeztetsz rá, de képzeld, nagyon
is tisztában vagyok vele!

Szótlanul bámultak egymásra. Emily a sírás határán
állt – ezúttal a harag miatt –, Alasdair pedig a düh és az
önérzetesség falát emelte maga köré.

Azután vett egy mély levegőt, és megköszörülte a
torkát.

– Emily…
Valaki sietve benyitott.
– Hát itt vagy, Alasdair! – Annie volt az. – A többiek a

pajtában várnak, hogy megcsináljátok a hangpróbát. Öt
perc múlva ti következtek.

Alasdair habozott – Emilyre pillantott, aztán Annie-re,
mintha szeretné befejezni a mondatot, amelyet elkezdett.



– Gyere már, Alasdair! A zenekarnak szüksége van rád.
Később is beszélgethetsz Emilyvel.

Egy férfi tűnt fel az ajtóban Annie mellett.
– Gyerünk, haver. Kellesz, méghozzá most. Hamarosan

az egész pajta tele lesz emberekkel, akik jóféle zenét
szeretnének hallani!

Alasdair vetett még egy gyors pillantást Emilyre – túl
gyorsat ahhoz, hogy Emily értelmezni tudja –, aztán
kiment a szobából. Annie nem indult utána.

– Ne hagyd, hogy összetörjön a szíved azokon a
sziklákon, kedvesem! Nálad jobb nők is rajtavesztek már
a próbálkozáson.

Emily felsóhajtott, és szomorkásan elmosolyodott.
– Nem hagyom. Holnap hazautazom, szóval nyugodtan

vedd fel a mentőmellényt, és szállj te vízre helyettem. Én
nem jelentek konkurenciát.

Miközben Emily visszafelé ballagott a folyosón a zene
irányába, igyekezett magyarázatot találni az érzéseire.
Düh, megbánás, mély szomorúság és jó adag csalódottság
kavargott benne. Vissza akart menni Jameshez és
Rebeccához, és azon tűnődött, vajon sikerül-e találnia
valakit, aki hazavinné. Talán James hajlandó lenne
hazaugrani vele? Rebeccát nem akarta elráncigálni,
mivel a barátnője hosszú idő óta először mozdulhatott ki
egy estére.

Emily szó szerint belebotlott Rebeccába.
– Hát itt vagy! – sóhajtott megkönnyebbülten Rebecca. –

Gyere, hallgassuk meg Alasdair bandáját! Épp most van a



hangpróba. Ha nem sietünk, nem lesz ülőhelyünk elöl;
szörnyen népszerűek!

Emily nem mondhatott nemet a barátnőjének. Tudta,
kénytelen lesz meghallgatni Alasdair zenekarát, de
abban is biztos volt, hogy a világért sem ülne az első sorba.

– Menj csak előre. Nekem még el kell mennem a
mosdóba, aztán szerzek magamnak egy italt, és majd
csatlakozom hozzád.

– Jól van, de siess! Foglalok neked egy széket.
– Nem kell, köszi. Vállalom a rizikót. Még el kell

intéznem egy gyors telefont is. Kaptam egy sürgős SMS-t.
Rebecca néhány pillanatig gyanakodva méregette.
– Aha. Oké. Akkor ott találkozunk.
Arra az esetre, ha Rebecca figyelné, Emily előhúzta a

telefonját. Nem volt térerő. És ezt bizonyára Rebecca is
tudta. Emily magában felírta a többi kellemetlen érzés
mellé a szégyent is, miközben elindult az emeletre a
ruhatár felé.



Huszadik fejezet

Emily nem sietett. Felfrissítette a sminkjét. Aprócska,
keresztpántos retiküljéből elővette a szemceruzáját, a
szempillafestékét meg a rúzsát. Azután az
öltözőasztalkára kitett tárgyak közül megpróbált minél
többet felhasználni. A mellbimbótapaszt sajnos nem tudta
hasznosítani.

Miután ivott egy pohár vizet, elment vécére, és még
egyszer felborzolta a haját, aztán elindult lefelé. A tömeg
hangját követve odatalált a pajtához, ahol a zenekarnak
játszania kellett.

Elégedetten vette tudomásul, hogy az építmény megtelt
emberekkel. Rájött, hogy sokkal többen jöttek el a
mulatságra, mint ahányan részt vettek a táncban.
A hatalmas, öreg ház mindenkit elnyelt. Úgy tűnt,
mindenki itt van, noha csak néhány férfi és hangszer volt
a színpadon.

Mivel nem akarta, hogy Alasdair észrevegye, Emily nem
ment előre, ahol Rebecca minden bizonnyal foglalt neki
egy helyet. Inkább megállt hátul, sokakkal együtt.

– Nem tudom, mire várnak még – szólalt meg valaki
Emily mellett. – Már tíz perce el kellett volna kezdeniük.



– Zenészek! Ismerjük a fajtájukat – legyintett egy
másik. – Nem a fegyelmükről híresek.

– Remélem, nincs igazad! – mondta az első. – Az egyikük
a háziorvosom!

Végül feltűnt a színpadon Alasdair és egy fiatal lány.
Alasdair átöltözött: a kiltjét farmerra cserélte, és félig
betűrt inget vett fel. Legelöl állt, egy hegedűt tartott a
kezében, és olyan vonzó volt, hogy Emilynek belesajdult a
szíve a látványba. A lány fiatalnak és törékenynek tűnt,
és különösen szép volt. Odalépett a mikrofonhoz, és
játszadozni kezdett vele. A többiek körülállták, egymásra
néztek, aztán a közönségre, majd hirtelen belekezdtek
egy szerelmes dalba, amelyet mintha egyenesen Emily
szívének céloztak volna. Ez nagyon fájt neki. A zene
éppúgy a része volt Alasdairnek, ahogy az, hogy orvos és
apa.

Emily ráébredt, hogy képtelen itt maradni, és hagyni,
hogy Alasdair tovább kínozza a zenéjével. Kisietett a
pajtából, és megindult a bár felé.

– Szóval én vagyok az egyetlen, aki nem a pajtában van? –
szólította meg Emily a fiatalembert a bár túloldalán.

– Nem egészen. Persze jók, nem vitatom – biccentett
Emily felé –, de azért nem mindenki rajong értük, ahogy,
mondjuk, a teáért sem. Mivel szolgálhatok?

Emily azt tervezte, hogy egy pohár vörösbor fölött fogja
kisírni magát, de hirtelen nagyon megkívánt egy csésze
teát.



– Most, hogy elültette az ötletet a fejemben… egy csésze
teát kérnék. Megoldható?

– Hát persze – mosolygott a pultos. – Teából és kávéból
jól el vagyunk látva. Menjen, foglaljon helyet a tűz
mellett, majd kiviszem a teát.

A karosszék kényelmesnek bizonyult, és egy apró
asztalra a teát is le lehetett tenni. Tökéletes volt. Emily
nyugodtan elüldögélhetett itt a teáját szürcsölgetve, amíg
a zenekar be nem fejezi, hogy aztán – némi szerencsével –
találjon valakit, aki hazaviszi.

Alapvetően hibának tűnt a hazamenetel szándéka,
mielőtt hozzáférhetővé válna a káprázatosnak ígérkező
svédasztal, ami egy nagy sátor alatt terpeszkedett (gond
egy szál se: fűtik – mondta Rebecca), Emily most mégsem
vágyott semmi egyébre, mint visszamenni, befejezni a
pakolást, aztán a gondolatait és a szívét is dél felé
irányítani, ahol az igazi élete vár rá.

Hihetetlenül lehangolónak érezte, hogy ilyen rosszul
alakult ez az este. Arra számított, hogy majd afféle
nagyszabású búcsúként élheti meg a Skót-felföldtől és
persze Alasdairtől. Természetesen előre számolt a
szomorú végkimenetellel, de amolyan szépséges, költői
módon. Most azért volt szomorú, mert összeveszett a
férfival, akit szeretett, és ezt már soha többé nem
rendezheti el vele, nem adhat neki magyarázatot.

Eszébe jutottak a fiúk, akik valószínűleg éppen
számítógépes játékokkal játszanak valahol a barátaikkal,
esetleg fékevesztetten rohangálnak a hatalmas



épületben. Aztán Jamesre és Rebeccára gondolt, akik Nell
születése óta először mozdultak ki, hogy lazítsanak, és
élvezzék Alasdair zenekarát meg a barátaik társaságát.
Na és Nell is ott van valahol az emeleten, valószínűleg
alszik, vagy kedves nők babusgatják éppen. Bár ezek a
szeretett emberek mind a közelében voltak, Emily
kétségbeejtően magányosnak érezte magát.

Rengeteg okból kifolyólag nem volt semmi remény arra,
hogy bármi legyen ő és Alasdair között. Ott volt a
munkája, a bábakarrierje – sok száz mérföldre innen.
Ráadásul most már biztosan tudta, hogy szeretne egy
kisbabát, még ha eddig ezt nem érezte is ilyen
egyértelműen – ez is azt a meggyőződését erősítette, hogy
végül Annie aratná le a babérokat, és kapná meg
Alasdairt. Vagy ez számára inkább csak egy skalpnak
számítana? Annie egyáltalán nem titkolta, hogy nem akar
gyerekeket, és miért is választana Alasdair egy olyan nőt,
aki szeretne kisbabát, amivel kiütné Kate-et a nyeregből?

Alasdair számára tökéletes megoldás az, hogy ő most
elmegy. Együtt töltöttek egy remek éjszakát, néhányszor
jól érezték magukat egymás társaságában, illetve párszor
Kate-tel kiegészülve. Azonban mindig tudták, hogy ez nem
tarthat örökké. Nem, ez Alasdair számára nem lesz
annyira nehéz. Szépen eltárolja majd az együtt töltött időt
az emlékeiben, és tovább éli az életét.



Huszonegyedik fejezet

A tűzhely mellett ülő és a teáját kortyolgató, szomorú
gondolatokba merülő Emily nyugalmát egy síró kisbaba
hangja zavarta meg, amely egyre hangosabbá vált,
feltételezhetően azért, mert egyre közelebb ért hozzá. Egy
nő nézett be a helyiségbe, kezében egy apró csomaggal.

Emily felugrott.
– Nell az? Átvegyem?
A bömbölő kisbabát tartó fiatal nő bólintott.
– Éhes szegény.
– Menjen, keresse meg Beccát; én addig megpróbálom

megnyugtatni a kicsit. Becca a pajtában van, az első
sorban ül.

Emily fel-alá járkált, és Nellt csucsujgatta, hogy
igazából még nem éhes, csupán csak egy jó kis ringatásra
vágyik.

– Annyira fogsz hiányozni! – mondta. Azt már nem tette
hozzá, hogy Nellen kívül az anyukája is hiányozni fog
neki, valamint az apja és a bátyjai, nem beszélve
a nagybátyjáról és az unokatestvéréről. Jelen pillanatban
Nell csakis a pocakjára tudott gondolni. Ezt Emily teljesen
megértette. Ám a kettejük közötti összhang ellenére a



keresztanya és a keresztlány egyformán
megkönnyebbült, amikor végül megjelent Rebecca.

A pultos közelebb húzta a kanapét a tűzhöz, hogy
Rebecca és Nell diszkréten befészkelhessék magukat,
miközben Rebecca és Emily megiszik egy csésze teát.

– Miért nem jöttél oda meghallgatni Alasdair
zenekarát? – kérdezte Rebecca, amint Nell rácuppant a
mellére, ő pedig ismét szóhoz jutott. – Bámulatosak voltak!
Az énekesük pedig lélegzetelállító! És Alnek is nagyszerű
hangja van.

– Egyszerűen nem bírtam rávenni magam. – Emily, bár
mostanáig saját meglátása szerint egész jól tartotta
magát, hirtelen úgy érezte, hogy szüksége lesz még egy
csésze teára, ha nem akarja elbőgni magát. – Amúgy
pedig nem hiszem, hogy Alasdair szívesen látott volna.

– Már hogy a csudában ne? Nélküled senki sem volt, aki
megállíthatta volna Annie-t, hogy úgy tegyen, mintha
Alasdair az övé lenne, amikor véget ért a koncert.
Egyenesen felrohant a színpadra, és átkarolta Alt –
ráncolta dühösen a homlokát Rebecca. – Az a nő bőven
kiöregedett már ebből.

– Veszekedtünk, Bec! Szörnyű volt! Ezért nem voltam
képes néhány ütemnél többet meghallgatni a zenéjükből.

Rebecca arcán a méltatlankodást együttérzés váltotta
fel.

– Jaj, sajnálom! Ez meg hogy történhetett? A fenébe is,
Em! A ma estének kellett volna a ti csodás utolsó közös
estéteknek lennie!



– Hát, Alasdair megharagudott rám, mert nem tudta,
hogy holnap már elutazom; azt mondta, cserben hagyom
Kate-et. – Ez még mindig rendkívül fájt Emilynek. Nagyon
szerette Kate-et, és sohasem tett volna olyasmit, amivel
megbántaná. – Azután azzal vádolt, hogy a saját
karrieremet mások boldogsága elé helyezem. Biztosan
Kate-re gondolt. De ez annyira értelmetlen!

Rebecca bólintott.
– Ez felháborító! De tényleg! Viszont nem hiszem, hogy

így kiakadt volna, ha közömbös lenne irántad.
– Nem hiszem, hogy bármit is érezne irántam,

legalábbis abban az értelemben nem, ahogy szeretném.
Csak azért gurult méregbe, mert nem tudta, hogy ilyen
hamar elutazom, és valahogy meg kell majd magyaráznia
Kate-nek.

– Szerintem biztosan a sokk miatt volt, mert ilyen
hamar hazamész. Számára váratlanul.

Emily felsóhajtott.
– Akárhogy is, most már biztosan megérted, miért nem

akartam ott maradni, és hallgatni a zenekarát. Talán
akkor se lettem volna képes rá, ha nem veszünk össze
előtte. Nagyon szomorú vagyok.

A beálló csöndet csak a ropogó tűz és Nell elégedett kis
nyögései törték meg.

– Szeretnél hazamenni? – kérdezte Rebecca.
– Tessék? Haza, Angliába? – Emily egy ideje már

rágódott ezen a kérdésen, és még nem sikerült kielégítően
megválaszolnia.



– Hát, egyelőre csak a mi házunkra gondoltam. Keresek
valakit, aki hazavisz minket, James pedig majd hazahozza
a fiúkat.

– Nem szeretnélek elrángatni az év bulijáról – pillantott
az órájára Emily. – Még csak kilenc óra van. És nem is
ettünk. Annyi finomságot csináltunk…

– Eléggé elfáradtam – vallotta be Rebecca. – Nemrég
szültem. És készítettem egy extra csokoládémousse-t.
Otthon van. Szerintem ideje indulnunk.

– Az tényleg pompásan hangzik.

– El sem hiszem, hogy még mindig ezt csinálom. Elvileg
érett, felnőtt nő vagyok – merítette bele a kanalát Emily a
mousse-ba. – Vigaszsütit eszem a barátnőmmel.

– Mmm – sóhajtott elégedetten Rebecca is. – Vigaszsüti a
meleg otthonban és jó társaságban. Kell ennél több? –
Újratöltötte Rebecca borospoharát. – Bár az tényleg
szomorú, hogy holnap hazautazol. De tudod mit?
Bármikor visszajöhetsz meglátogatni minket! Ugye
számíthatunk rád?

Emily letette a poharát, mert eszébe jutott, hogy
másnap viszonylag korán fel kell kelnie.

– Hát persze hogy meg foglak látogatni! De nem túl
hamar. Nem szeretnék visszajönni, amíg Alasdair
neheztel rám.

– Ez nagyon szomorú! Emlékszel még arra az éjszakára,
amikor Nell megszületett? Igazi csapatként dolgoztunk!
Biztos vagy benne, hogy nem tudjátok ismét kialakítani



azt a kapcsolatot Alasdairrel?
– Ez ennél bonyolultabb, Bec. Ott lesz egyrészt az új

munkám. Aztán meg Kate. Alasdair biztosan nem akarja,
hogy miután nagy nehezen elmagyarázza neki, miért
mentem el, egy hónappal később csak úgy felbukkanjak.

Rebecca felsóhajtott.
– Ha nem lesz a tiéd, Annie fogja megkapni.
Emily nagyot nyelt – maga is alig tudta elhinni, amit

mondani készült.
– Hát… Annie igazán szép nő, és nem akar gyereket.

Alasdair sokkal jobban jár vele. Hiszen én szeretnék
gyereket – ezt most már biztosan tudom. Vajon Kate mit
szólna hozzá?

– A kislányok imádják a babákat – kontrázott Rebecca.
– Kate valósággal rajong Nellért.

Emily meg se hallotta a barátnőjét.
– Különben is, miből élnék itt? Dolgoznom kell. Ez

nagyon fontos nekem. Odahaza bába vagyok, a közösség
megbecsült tagja. Szükségem van erre.

– És a dadaság Nell mellett nem pótolná ezt?
Emily szomorúan megrázta a fejét.
– Nem igazán. Hosszú távon semmiképpen.
– Akkor nincs mit tenni. Csak egy dolog maradt hátra:

meg kell ennünk a maradék mousse-t.

Emily megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy James
viszi ki a repülőtérre, nem pedig Rebecca. Ő és Rebecca
már annyiszor megbeszélték a helyzetet, de most



bizonyára még egyszer, utoljára végigmentek volna az
egészen. Emily most másra sem vágyott, mint hogy
csendben ülhessen, és élvezhesse a tájat, amíg még lehet.
Azonban minden egyes megtett mérfölddel távolabb
került attól a helytől, ahol a szívét hagyta.

– Mindnyájunknak nagyon fogsz hiányozni, Emily –
mondta James, és szorosan megölelte. A bejárat előtt
álltak, ezért a férfi nem időzhetett sokáig.

– Nekem is hiányozni fogtok. Imádtam ezt a nyarat.
A gőzössel, Skóciával, a családoddal, és persze azzal
együtt, amikor világra segíthettem Nellt. Varázslatos
élmény volt. Nem hiszem, hogy még egyszer részem lesz
ilyen különleges időszakban. Köszönöm!

Ismét megölelték egymást.
– Na – mondta határozottan Emily –, most már tényleg

indulok. Nem szeretnék elérzékenyülni.
Erre még bőven maradt ideje, miután bejutott, és várta,

hogy kiírják, melyik kapuhoz kell mennie. Ült a váróban,
és egy Rebeccától kapott regényt lapozgatott, de hiába
olvasta egymás után a sorokat, semmit sem fogott fel
belőle.

Sally barátnője gyakorlatilag ugrándozott, amikor Emily
megpillantotta a repülőtéren.

– Te jó ég, Em, annyira hiányoztál! Olyan fantasztikus
lesz! Már jártam is a bérlőidnél, és felkészültek, hogy a
jövő hét végén kiköltözzenek. Nagy mázli, hogy találtak
egy helyet a környéken, ahova átköltözhetnek. Na és hogy



te leszel a főnököm! Mekkora esély volt erre, amikor
elmentél alkotói szabadságra?

– Szia, Sally – ölelte meg a barátnőjét Emily. – Örülök,
hogy újra látlak! – És tényleg örült.

– Mindenki nagyon izgatott, hogy hazajössz! Még az is
felmerült, hogy konfettis felvonulást szervezünk a
tiszteletedre, de aztán azt mondták, hogy az túl nagy
felhajtással járna, na meg nem is túl környezettudatos…
Mi van, szivi? Ez vicc akart lenni, ha nem tűnt volna fel.

– Tessék? Ja, igen, persze. Ne haragudj! Azt hiszem,
megártott az időeltolódás. Az agyam nem forog valami
gyorsan.

– Egy óra a repülőút, és nem léptél át időzónát. Jól vagy,
Emily?

– Igen. Persze, hogyne. Ugye nem bánod, hogy a
főnököd leszek?

– Dehogyis! Élmény lesz alattad dolgozni. Nem messze
áll a kocsim. Igazából sietnünk kéne, tilosban parkoltam.

Sally autója egy sárga vonalon állt, a szélvédő mögött a
felirattal: „Bába sürgős esetnél.”

– Kíváncsi vagyok, mit gondolhattak, hol segítesz
világra éppen egy kisbabát – jegyezte meg Emily,
miközben beült az anyósülésre, a hátizsákját pedig
bedobta hátulra.

– Nem hiszem, hogy bárkinek is feltűnt volna. Időben
érkezett a géped. Szóval, hogy vagy?

Még nem jött el az ideje, hogy kiöntse a szívét Sallynek.
– Megvagyok. Na és milyen egyéb újdonság van itthon?



– Hát, a szülészeten minden pompásan megy. Többször
is beszéltem telefonon Derekkel, aki érdeklődött, mikor
érkezel vissza. Az az ember teljesen megváltozott!
Megjárta a damoklészi utat!

– Az Damaszkusz. Damaszkuszi út.
– Tényleg? Nos, a lényeg, hogy totál más emberré vált.

Azelőtt azt hitte, mi afféle boszorkányok vagyunk, akik
mérgező növényekből készítünk főzeteket a vajúdó
anyukáknak. Most azt hiszi, mind olyanok vagyunk, mint
Assisi Szent Ferenc. Nem is, így nem ül a poén! Inkább
Assisi Szent Franciska.

Emilynek sikerült kicsikarnia magából valami
nevetésfélét.

– Ne haragudj, hogy ilyen lassú vagyok. Azt hiszem, a
humorérzékemet ott hagytam a glasgow-i reptér
várójában.

– Biztos azért, mert mindig túl korán érsz oda
mindenhova. Magasról tenned kellene az
elővigyázatosságra, ahogy én csinálom, és mindenhova a
legeslegutolsó pillanatban odaérni. – Sally ráfordult a
főútra. – Élj veszélyesen!

– Oké, de ne kelljen most rögtön kezdenem!
Odafigyelnél a forgalomra? Itthon annyival több autó jár
az utakon! Már egészen elszoktam tőle.

Sally felnevetett.
– Ne haragudj! Túlságosan izgatott vagyok amiatt, hogy

hazajöttél. Ígérem, mostantól nagyon higgadtan fogok
vezetni.



– Szóval – szólalt meg Sally, amikor megérkeztek a
házába, és leültek a konyhában –, mihez lenne most
kedved? Este a többiek számítanak ránk a pubban, hogy
csapjunk egy kis bulit „Isten hozott itthon, Emily”
felkiáltással, de mi legyen addig? Ennél valamit?
Meglátogassuk a bérlőidet? Vagy lezuhanyoznál? Esetleg
vásárolgassunk? Ne kímélj!

Emily átgondolta a lehetőségeket. Az egyik fele nagyon
szívesen könnyekben tört volna ki, és sírt volna egy
nagyot. A másik fele viszont nem. Kompromisszumos
megoldás mellett döntött.

– Tudom, hogy korán van – még szinte ebédidő sincs –,
de most szívesen meginnék egy gin-tonikot.

– Remek ötlet! Veled tartok. A gin mindig jó válasz.
Mindenre gyógyír.

– Igazából a gin sohasem jó válasz – mondta Emily, és
kihúzott magának egy széket, miközben a barátnője a
gint meg a tonikot kereste a hűtőben.

– Igaz – helyeselt Sally. – De érdektelenebbé sem teszi a
kérdést! Amikor ezt megittad – nyújtott Emily felé egy
poharat tele ginnel –, el kell árulnod, miért vagy így
lelombozódva, noha nagyon igyekszel vidámnak látszani.

Emily belekortyolt az italába. Pompás íze volt, épp,
ahogy szerette, de a szíve mélyén tudta, hogy hibát követ
el. Végül úgyis elmond mindent Sallynek Alasdairről, a
veszekedésükről, hogy milyen érzések kavarognak benne,
azután pedig sírni fog. De, gondolta, talán jobb ez így.
Utána talán képes lesz továbblépni.



Emilynek jó érzés volt visszatérni a város pubjába, ahová
az összes barátja járt, ha találkozni akartak egymással.
Örömmel látta, hogy Susanna is eljött: a nő, aki
nyugodtan vajúdhatott volna otthon, de ehelyett a
felbőszült férje berángatta a kórházba.

– Emily! Szia! – intett neki Susanna. – Nagyon örülök,
hogy visszajöttél! Már meg is terveztem a
beszélgetéssorozatot, amiről múltkor meséltem. Te leszel a
sztárelőadónk! Már korábban is sort kerítettünk volna
rád, különösen így, hogy te állsz majd az új, elképesztően
jó és kibővített szülészet élére. De amíg nem tértél vissza,
nem voltunk biztosak benne, mikorra illesszünk be a
programba.

– Jól van, elég lesz, Sooz – szakította félbe Susannát egy
nő, akit Emily nem ismert, de láthatóan egy társaságba
tartoztak. – Hadd igyon szegény először is egy pohár
fehérbort! Szerbusz – fordult Emily felé a nő –, Annabel
vagyok. Te pedig biztosan a hihetetlen bába, akiről már
annyit hallottam. Megkínálhatlak egy pohár fehérborral?

Emily végül nagyon élvezte az estét. Remek új élet
várta itt, sokkal jobb, mint amilyet itt hagyott. Készen állt
fejest ugrani bele. Odáig ment, hogy még finoman flörtölt
is néhány férfival, akik egy csapatnyi megállás nélkül
csacsogó nő társaságában voltak. Holnap majd meglátja,
mikor talál alkalmat meglátogatni a bérlőit, aztán
megtervezi, hogy mikor költözik vissza a házába. És végre
ismét munkába áll.

Emily újdonsült optimizmusa addig tartott, amíg vissza



nem ért Sally házába, meglehetősen későn, és kissé
becsípve. Éppen a hátizsákjában kotorászott tiszta
pizsama után, amikor a kezébe akadt a kötése; a
befejezetlen Fair Isle sál, amely olyan kicsi volt, hogy
csakis egy játék mackónak felelt volna meg.

Ismét kitört belőle a sírás.



Huszonkettedik fejezet

Bár Sally és ő csak éjfél után kerültek ágyba, Emily már
hat előtt felébredt. Tudta, hogy képtelen lenne
visszaaludni, így hát felült az ágyban, elővette a sálat, és
befejezte. A nap folyamán még be kellett mennie a
munkahelyére, hogy felvegye a fonalat, és
megismerkedjen az új munkájával, de addig még volt
néhány órája, ami fölött szabadon rendelkezhetett.
Amikor elkészült a sállal, lement a földszintre Sally
konyhájába, és főzött magának egy teát. Aztán megtalálta
Sally egyik gyerekének a játék mackóját, amely méretben
nagyjából egyezett Kate-ével, és azon ellenőrizte, elég
hosszú-e a sál. Aztán úgy döntött, Tednek szüksége van
kesztyűre és zoknira is.

Kissé csalt a Fair Isle mintával, de hamarosan már egy
tetőtől talpig felöltöztetett mackó ült előtte, ő pedig készen
állt, hogy feladja postán a ruhadarabokat.

Úgy döntött, közvetlenül Tednek fogja címezni a levelet.
Ha megbántotta Kate-et azzal, hogy elsietett anélkül, hogy
elköszönt volna tőle, a kislány talán nem jól reagálna egy
levélre. Ted viszont tökéletes lesz a közvetítő szerepében.



Kedves Ted!

Sajnálom, hogy el kellett mennem, mielőtt
elköszönhettem volna, és odaadhattam volna a
mellékelt ruhadarabokat. Ha megjön a tél, bizonyára
szükséged lesz a meleg holmikra. Kérlek, add át Kate-
nek szívből jövő üdvözletemet, és mondd meg neki,
hogy mindig emlékezni fogok arra, amikor láttuk a
vidrákat, gátat építettünk, és fülig sárosak lettünk! És
aztán még a Vidám Táncosokat is láttuk. Igazán
varázslatos volt!

Ölel,
Emily

Miután keresett egy borítékot, beletette a levelet meg a
ruhadarabokat, majd gondosan megcímezte Rebecca
címére. Utána hosszasan zuhanyozott, majd túl sok
sminket kent az arcára. Ezzel azt próbálta tudatosítani
magában, hogy végleg maga mögött hagyta a skóciai
életét, és készen áll ismét a valódi szakmájára
koncentrálni.

Emily leparkolt a kocsijával, és elgyalogolt az irodáig, ahol
dolgoznia kellett, amíg a szülészet felújítása be nem
fejeződik. Izgatott volt, ideges és magányos. Vajon a
magány érzése azért kínozta, mert eljött Skóciából, illetve
az ott történtek miatt? Vagy azért, mert többé már nem
egy csapat egyik tagja volt, hanem egy csapat vezetője?
Ezt nem sikerült eldöntenie, mielőtt odaért az ajtóhoz.



Bekopogott, és bement.
Derek Gardner már várta. Felállt a székéből, és úgy

mosolygott, mintha tényleg őszintén örülne, hogy láthatja
Emilyt. Azok után, ahogy Alasdairrel elváltak egymástól,
Emilynek jólesett a szívélyes üdvözlés.

– Emily! Nagyon örülünk, hogy végre a soraink között
tudhatjuk. Rendkívül izgalmas dolgoknak nézünk elébe,
és nagyszerű, hogy mindennek az élére maga fog
odaállni. Nem inna meg egy kávét? Esetleg egy teát? –
biccentett a gép felé Derek. – És neki is láthatunk.

Miután egy pohár kávé és némi aprósütemény
társaságában leült, Emily körbenézett a szobában. Hat
ember nézett rá várakozó tekintettel.

– Tehát – szólalt meg Derek, Emily nem kis
megkönnyebbülésére. – Mit szeretne megváltoztatni a
jelenlegi rendszeren?

Emily a jegyzeteibe pillantott, miközben bekapott egy
sütit.

– Szeretném, ha a kismamák több támogatást
kapnának a gyerekük megszületése után; szükség lenne
legalább két új szülőmedencére…

Emily azt hitte, tudja, mi az a kemény munka, de mire a
megbeszélés véget ért, úgy érezte, mintha egy hosszú
jótékonysági sétát tett volna meg tűsarkúban.

– Hát, ez fárasztóbb volt, mint lefutni a maratont –
nyújtózkodott Derek.

– Nekem is éppen ez jutott eszembe! Hogy lehet ilyen
kemény munka az, ha az ember csak egy helyben ül, és



beszélget? Még a lábam is megfájdult!
Derek felnevetett.
– Az már tényleg nehezen megmagyarázható. De van

egy javaslatom: az elképesztően kemény munkáért
cserébe elviszem vacsorázni. Mit szól hozzá?

Emily átgondolta az ötletet. Ha ismét el akar kezdeni
randizni, hogy találjon magának egy rendes kapcsolatot,
valahol el kell kezdenie.

– Tetszik az ötlet, de ne ma este menjünk. Még rengeteg
dolgot el kell intéznem.

– Akkor legyen holnap? A legnívósabb éttermek úgyis
zárva tartanak hétfőnként.

– Na, hogy sikerült? – faggatta a barátnőjét Sally, amikor
néhány nappal később alkalmuk adódott beszélgetni
munka után.

– Hát, Derek igazán kitett magáért. Felvett a szép
kocsijával…

– Tényleg szép kocsija van, ugye?
– Igen. Aztán elmentünk egy helyre a Critchley utcában

– ismered? Az a három Michelin-csillagos étterem.
– Hűha! És káprázatos volt?
– Hát, igen. Annyi előételt adnak ingyen, tudod, az

amuse-gueules…
– Az ugyanaz, mint az amuse-bouche?
– Gondolom. Számomra aztán biztosan nincs

különbség.
– Jól van, folytasd, mesélj el mindent!



– Nos, miután az ember megette azt a néhány
hihetetlenül finom apróságot meg egy kis pohárnyi levest
fantasztikusan finom kenyérrel, szóval mire eljutna az
első fogásig, már nem is éhes.

– Na és Derek? Ő milyen volt? Eddig leginkább csak az
ételről meséltél.

– Tökéletes úriemberként viselkedett. Pezsgőt rendelt
meg bort, bár ő nemigen ivott, engem viszont biztatott,
hogy igyak. Nagyon otthon van a borokban. Egy vagyonba
kerülhetett neki az este.

– Lesz folytatása a dolognak?
– Á, nem hiszem. – Emily felsóhajtott. Sally nagy

vonalakban tudott a Skóciában történtekről, de Emily
nem akarta nyomasztani a barátnőjét a „Sosem leszek
újból szerelmes” szöveggel, noha most így érzett. –
Mondjuk, igaz, hogy Derek szeretne gyereket, ami
mellette szól – mondta Emily, és a gondolatai ismét
Alasdair felé kalandoztak.

– Ha csak gyereket akarsz, elmehetsz egy
spermabankba is.

– De kérlek! Tudom, hogy mi, bábák nem ódzkodunk az
ilyen dolgoktól, de amíg nem vagyok biztos benne, hogy
nem találok apát a gyerekemnek, inkább nem
folyamodnék ilyen eszközökhöz. Igazi kapcsolatra
vágyom, egy felnőtt társra, akit szerethetek.

– Hát, akkor neked találták ki az internetes
párkeresést. Majd feltöltöm a profilodat arra a „Találj
párt a barátodnak” honlapra. Mi sem egyszerűbb!



Emily mosolygott, és megpróbált beszállni a
viccelődésbe.

– Akkor írnod kell egy rövid esszét arról, milyen
nagyszerű ember vagyok.

– Nem gond! Esszéírásban profi vagyok: nálam senki
sem talál ki ügyesebben hazugságokat. Már csekkoltam is
a honlapot, és nem viselhetsz napszemüveget a képen,
ami nagy kár, de azért minden tőlünk telhetőt
megteszünk.

– A mindenit! Te aztán igazi barát vagy! Most viszont
mennem kell. Ki fog jönni egy szerelő, hogy megnézze a
bojleremet. Aztán pedig át kell tanulmányoznom, hogyan
működik a táblázatkezelő program. Megvan minden adat,
amit fel kell tölteni, csak az a nehéz, hogy a számítógépen
is hozzáférhetővé varázsoljam őket.

– Na és hogy tetszik az új munkád?
– Azt hiszem, imádom!
– Ennek örülök – mosolygott Sally. – Szerintem nekem

nem ülne ennyire. Túlságosan élvezem a terepmunkát.
– Remélem, hogy amint kidolgoztuk a részleteket, én is

visszatérhetek a terepre, a kisbabák világra segítéséhez.
De vajon tényleg így van?, kérdezte magától Emily,

miközben az autója felé sétált. Vagy arra ítéltetett, hogy
mostantól ügyintéző legyen?

Körülbelül egy hónap telt el, amióta Emily visszatért a
munkába, és mostanra teljesen járatossá vált a
táblázatkezelő használatában, elboldogult a



költségvetéssel, és megtanulta értelmezni az építési
vállalkozók költség-előirányzatait, sőt a kihagyott
tételeket is észrevette. Odáig még nem jutott el, hogy ne
gondoljon Alasdairre, de más dolgokra is sokat gondolt,
így ez sem zavarta annyira. Továbbra is reménykedett
benne, hogy érkezik majd válasz Kate-től, esetleg egy
fényképpel együtt Teddel, ahogy a kötött ruháit viseli, de
egyelőre ebben a várakozásában csalódnia kellett.

Amikor hazaért egy szoptatásoktatásról (őszintén örült,
hogy végre ismét várandós nőkkel beszélhet), látta, hogy a
postás megelőzte. Felvette a postáját, bevitte a konyhába,
és egy székre dobta a táskáját.

Érkezett egy levél skót bélyeggel, de mivel ablakos
borítékban jött, és szép, nyomtatott címzés volt rajta,
Emily úgy ítélte, nem lehet nagyon rossz a tartalma. Maga
sem tudta pontosan, miért, de rettegett, hogy kap egy
dühös levelet Alasdairtől.

Lizzie Miller-Hall írt, és a levélhez egy jelentkezési
űrlapot is csatolt.

Drága Emily!

Biztos meglep, hogy írok, de az utóbbi időben sokat
gondoltam rád.

Ahogy bizonyára feltűnt, én kissé túl vagyok már a
nyugdíjkorhatáron, de nem akartam magukra hagyni
a rám bízott idős asszonyokat meg fiatalokat, amíg
meg nem bizonyosodom róla, hogy jó kezekbe
kerülnek. És szerintem a tiédnél jobb kezekbe nem is



kerülhetnének!
Töltsd ki a jelentkezési lapot, aztán utazz ide, és

beszélj a csapattal! Biztos vagyok benne, hogy el
lesznek ragadtatva tőled, és tulajdonképpen már az
állásinterjún is félig-meddig átestél, amikor eljöttél
velem a körútra Nell születése után.

Arra az esetre, ha borsódzna a hátad a
formanyomtatványok olvasgatásától (velem biztosan
ez a helyzet!), röviden összefoglalom a tartalmát. Két
részmunkaidős állásra vonatkozik, azokra, amelyeket
én éveken át végeztem, bár talán elvárják majd, hogy
elmenj néhány tanfolyamra, és letegyél pár vizsgát.
Félállású védőnő lennél, aki emellett időnként
bábáskodik is. Remek munka sok-sok változatossággal
és rengeteg örömteli élménnyel. Adj neki egy esélyt!

Emily ösztönösen feltett forrni egy kanna vizet, aztán
felhívta Sallyt. Készített magának egy teát, és leült az
asztalhoz.

– Na, mi nyugtalanít már megint? Hallom a hangodon,
hogy valami felizgatott.

– Ahhoz képest, hogy a választékos beszédmód nem
kifejezetten az erősséged, meglepően fogékony vagy
mások érzéseire – mondta Emily, és bármennyire is nem
volt jó hangulatban, elmosolyodott.

– Te meg mindig túlcifrázod a mondanivalódat. Na,
hadd halljam, mi bánt?

Amikor Emily a beszámolója végére ért, Sally – immár
komoly hangon – azt mondta:



– Hát, szerintem mindenképpen jelentkezned kell az
állásra, és el kell menned interjúra, különben örökké
bánni fogod.

– Miért bánnám? Nem akarok ott dolgozni. Ide köt a
munkám. Itt van nekem ez a remek új állás, tele új
kihívásokkal. És jól csinálom! Bár nagyon hiányoznak a
csecsemők.

– De lesz még hozzájuk szerencséd, ha minden
elrendeződött! Még mindig tagja vagy a csapatnak.

– Pontosan. Ez a tökéletes munka. – Emily remélte, hogy
ha kimondja, attól igaz is lesz az állítás.

– De ha nem mész el, és nem nézed meg magadnak azt
a másik munkát, mindig rágni fog a kíváncsiság, hogy
milyen lett volna. És Alasdairrel is találkoznod kell.

– Ha Alasdairrel is találkoznom kell, nem megyek –
jelentette ki Emily ellentmondást nem tűrően. –
Egyáltalán nincs mondanivalóm a számára, ahogy neki
sincs számomra.

– Jól van, ha így érzel, akkor ne találkozz a férfival, aki
talán az életed szerelme, de jelentkezz a munkára. – Sally
elhallgatott. – Utazz fel, nézd meg magadnak, aztán ha
nem tetszik, legalább tudni fogod, és teljes szívvel térhetsz
vissza közénk.

– Úgy gondolod?
– Igen, semmi kétségem. Most menj, aludj egyet, aztán

töltsd ki azt az átkozott űrlapot!

Rebecca természetesen repesett az örömtől, amikor Emily



felhívta.
– Gyere, és maradj néhány napot, majd a kunyhóban

alszol, ami olyan szép lett, hogy rá sem fogsz ismerni!
Mindenki odáig lesz, hogy viszontláthat!

Emily éppen ettől tartott.
– Rebecca, nem akarok találkozni Alasdairrel. Nem

megy. Azok után nem, ahogy elváltunk egymástól.
– Nem akarsz neki lehetőséget adni, hogy bocsánatot

kérjen amiatt, amit a táncesten mondott?
– Nem fog bocsánatot kérni. Tapasztalataim szerint a

férfiak nem kérnek bocsánatot, legfeljebb olyan
apróságok miatt, mint hogy meglökik a kezedet, amikor
éppen egy pohár ital van nálad. Meg kell ígérned, hogy
nem hívod meg vacsorára vagy ilyesmi, amíg ott vagyok
nálatok.

– Na és ha csak úgy spontán betoppan?
– Hát, toppanjon csak, de nekem akkor sem kell

találkoznom vele. – Emily elhallgatott; az esze, amely most
irányította, ezt mondta; a szíve viszont ennek épp az
ellenkezőjét érezte. – Sűrűn találkozol vele mostanában?

– Ami azt illeti, nem. Az utóbbi időben nagyon
keményen dolgozik, és bár Jamesnek néha sikerült
elrángatnia a kocsmába, nálunk nemigen járt.

– Hát, ez az én szempontomból szerencsés. Azt jelenti,
nyugodtan felutazhatok hozzátok, és együtt tölthetjük az
időt anélkül, hogy aggódnom kéne.

– Viszont Kate-et biztosan szívesen viszontlátnád, nem?
Nagyon örült a kötött holmiknak, amiket kapott.



Emily jókorát sóhajtott.
– Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha Kate-tel sem

találkoznék. Bármennyire is szeretnék. Nem hiszem, hogy
az tisztességes lenne vele szemben.

– Igazad lehet – mondta Rebecca rövid hallgatás után.

Az állásinterjúhoz Emily tengerészkék kosztümöt vett fel.
Bár ez merő véletlenségből alakult így – rendkívül
kedvező áron vásárolta egy kiárusításon –, volt benne
valami megnyugtatóan orvosos, hogy tengerészkék ruhát
visel. Ezzel egyszerre sikerült főnővéri, kórházias és
hivatalos kisugárzást teremtenie, és úgy érezte magát,
mint egy igazi, profi egészségügyi dolgozó. Azonban a
ruhájának álló gallérja volt, amely keretbe foglalta az
arcát, és hármas gyöngysort viselt hozzá, ami az egész
megjelenését sokkal vonzóbbá és barátságosabbá tette.
Ahogy ott ült a lochgilpheadi várószobában, és lenézett a
csizmájára, eltűnődött, vajon nem egy elegánsabb
cipőben kellett volna-e jönnie. De az október Skóciában
nem arról híres, hogy nagyon meleg lenne, és Emily még
vastag harisnyában is fázott volna csizma nélkül.

Elhessegette magától a lábbelijével kapcsolatos
aggodalmakat, és inkább kinézett az ablakon. Ha nem is
kifejezetten meleg ilyenkor Skócia, azért nagyon szép,
gondolta. Úgy érezte, a csodás táj próbára akarja tenni az
elhatározását, miszerint amint túl van az interjún,
visszautasítja a munkát, és visszautazik oda, ahonnan
jött.



A vörösfenyők aranyszínben pompáztak, a víz pedig
olyan sima volt, mint egy sötét tükör, amely visszaveri a
kék égboltot, a hangával borított domboldalakat és a
kikötőt megtöltő apró csónakokat. Itt-ott halvány
ködpamacsok lebegtek. Ez aztán tényleg ideális helyszín
egy irodának, gondolta Emily, igazán felemelő. Az otthoni
átmeneti irodájával sem volt gond, de egy forgalmas
utcára nézett a város egyik kevésbé vonzó részén. Emily
sohasem nézett ki az ablakon, és nem gondolt arra,
milyen csodásak a szomszédos pizzéria szemeteskukái. Itt
egészen más lenne a helyzet.

Már eldöntötte magában, hogy értelmetlen dolog lett
volna felutazni egészen idáig, ha nem a legjobbját
nyújtja; amikor végül behívták a szobába, és helyet foglalt
a hatfős bizottsággal szemben, rájött, hogy élvezi a
helyzetet.

Számos kérdést kapott, amelyek közül a legtöbb azt
firtatta, hogyan működik a szülészet, ahol dolgozik.
Mindig is imádott a munkájáról beszélni, és csakhamar
lelkesen ecsetelte a véleményét.

Azután az idős emberekkel szerzett tapasztalatairól
érdeklődtek.

Emily elmosolyodott.
– Csak nemrég kezdtem jobban érdeklődni az idősek

iránt – mondta. – Frometonban magától értetődően fiatal
szülőkkel foglalkozom, valamint kisbabákkal és egy kicsit
gyerekekkel is, de amikor most nyáron idejöttem,
ráébredtem, milyen érdekesek tudnak lenni az idősek.



– Ha jól tudjuk, szakácsként dolgozott a gőzösön –
mondta az egyik férfi a jegyzeteibe pillantva. – Ezen
időszak alatt kapcsolatba került idősebb polgárokkal?

– Többel is. Volt egy idős asszony, akit jobban is
megismertem, és nagyon megszerettem. Megtanította
nekem a Fair Isle kötést, és egy barátommal segítettünk
neki megszervezni, hogy rendszeresen tudjon találkozni a
barátnőivel, akik szintén szívesen kötögetnek. – Emily
elhallgatott. – Rengeteget tanultam tőle, és most úgy
vélem, az időseket el kellene vinni az iskolákba, hogy
beszéljenek a „régi szép időkről”, mielőtt az a töméntelen
tudás elveszne! – Hirtelen elhallgatott. – Jaj, bocsánat,
nagyon elkalandoztam!

Valószínűleg elszúrtam, gondolta szomorúan. Azután
eszébe jutott, hogy nem kellene elkeserednie. Hiszen
végtére is nem akarja ezt az állást.

Érkezett még pár kérdés, amelyekre –
megkönnyebbülésére – épkézláb válaszokat tudott adni,
amivel talán sikerült meggyőznie a bizottságot, hogy nem
teljesen tökkelütött. Aztán a bizottságot vezető nő
elmosolyodott.

– Nos, azt hiszem, eleget hallottunk ahhoz, hogy
meghozhassuk a döntést, amiről csakhamar tájékoztatjuk
majd. Meddig marad itt?

– Jövő hétfőig. – Emilynek sikerült egy egész hét
szabadságot kivennie.

– Ó, nagyszerű! És megvan nekünk minden
elérhetősége? Nos, akkor azt hiszem, elengedhetjük.



Lizzie kint várakozott a tanácsterem előtt, ahol az
interjú zajlott, egy teáskannával és egy szelet citromos
süteménnyel.

– Ezt otthonról hoztam, magától értetődően.
Gondoltam, biztosan jólesik majd. Na, hogy ment?

– Hát, szerintem ez egy csodás állás akárki számára –
mondta Emily. – De azt hiszem, elszúrtam az interjút, és
ha mégsem, akkor sem vagyok biztos benne, hogy… –
Hirtelen elhallgatott, mert a kibuggyanni készülő
könnyek a torkára forrasztották a szót. Kibámult az
ablakon, és figyelte, amint néhány madár a tenger felé
repül.

– Nos, majd meglátjuk az eredményt. Tessék, edd meg a
süteményt, mert az lesz a vége, hogy én eszem meg – az
pedig hogy venné ki magát?

Rebecca is kimerítő beszámolót követelt az interjúról, de ő
borral és olajbogyóval oldotta meg a barátnője nyelvét.

– Na és szeretnéd az állást? – kérdezte, amikor Emily
befejezte a beszámolóját.

– Ha nem itt lenne, imádnám! – vallotta be Emily. –
Változatos, és rengeteg új dolgot tanulnék az
idősgondozásról. És szerintem ők is sokat tanulhatnának
tőlem, ami a szülészetet illeti. De hát itt lenne a munka.

– És mi a gond az „itt”-tel?
– Jaj, Bec, ezt te is tudod! Alasdair! Minden egyes fűszál

és hangavirág őt juttatja eszembe. És bocs, ha ez úgy
hangzik, mint egy csöpögős slágerszöveg. Még nem tettem



túl magam rajta, és ha itt élnék, csak annál hosszabb
ideig tartana a dolog. Folyamatosan amiatt aggódnék,
hogy nem futunk-e össze, közben viszont vágynék is rá,
hogy találkozzunk. Kész zűrzavar uralkodna a fejemben.
Haza kell mennem, hogy találjak egy férfit, aki szeretne
gyereket, és szeretne engem! Nem pedig egy férfi után
vágyakozni, aki sohasem fogja viszonozni az érzéseimet.

Rebecca hosszan hallgatott, azután nagyot sóhajtott.
– A kedvemért hajlandó lennél találkozni Alasdairrel?
– Nem, még a te kedvedért sem. Nincs értelme. –

Magában azonban Emily azt kívánta, bárcsak idejönne
miatta a férfi.

Emily a következő napokban belevetette magát a családi
életbe. Főzött, játszott a fiúkkal, babusgatta Nellt, és egy
estére elhessegette a háztól Rebeccát és Jamest, miután
biztosította őket, hogy képes lesz üvegből etetni a
kisbabát, még ha az a szoptatáshoz is van szokva. Nell
pedig, aki valószínűleg szeretett volna a keresztanyja
kedvében járni, gond nélkül elfogadta a cumit, etetés
után pedig szinte rögtön visszaaludt.

Másnap Emilyt felhívták, és felajánlották neki az állást.
Rebecca meggyőzte, hogy udvariatlanság lenne e-mailben
elutasítani, mivel az őt interjúvoltató emberek egy
részének valószínűleg nincs is e-mail címe. Így hát, amikor
Emily megírt egy hagyományos levelet, elindultak
elintézni a napi bevásárlást Glasgow-ban, amit Rebecca
Nell-lel csak nehézkesen tudott megoldani, a levelet pedig



ott hagyták Jamesnek, hogy adja fel.
– Tehát – szólalt meg Emily, amikor elindultak –,

mikorra kell visszaérnünk?
– Elvileg Molly… ismered, ugye? Angus felesége… a

turistaszezon ideje alatt elég sokszor vigyáznak a fiúkra.
– Hát persze hogy ismerem Mollyt! Elbűvölő nő.
– Szóval ő majd ad teát a fiúknak, és hatig lefoglalja

őket, de őszintén szólva mostanában nincs túl sok
energiám a bevásárláshoz, szóval koncentráljunk arra,
hogy minden meglegyen, amit akarunk, aztán gyerünk
haza.

– Nekem semmi sem kell. Én majd viszem Nellt; te törődj
csak a vásárlással.

Rebecca leginkább ruhákat vásárolt a fiai és James
számára a Marks & Spencerben, aztán magának is vett
néhány apróságot. Ahogy előre megmondta, kora délután
már el is indultak hazafelé, miután a kocsiban megettek
egy-egy szendvicset. Egyikük sem volt abban a
hangulatban, hogy elmenjenek valahova ebédelni.

– Igaz, hogy örülnöm kellene a dolognak, mégis egy
kissé csalódott vagyok, amiért Alasdair még csak nem is
próbált keresni, amióta itt vagyok – vallotta be Emily,
mert már képtelen volt tovább magában tartani a
gondolatait.

Rebecca néhány másodpercig nem válaszolt, miközben
megelőzött egy teherautót.

– Ez részben talán az én hibám. – Emily éles pillantást
vetett a barátnőjére, aki ezt bocsánatkérő tekintettel



viszonozta. – Utálom bevallani, de beszéltem neki rólad…
– Igen? – Emily nem tudta eldönteni, emiatt most dühös-

e vagy boldog.
– Az utóbbi időben kicsit se tűnt boldognak, és úgy

gondoltam, ennek köze lehet hozzád.
– De nem volt?
– Úgy tűnik, nem.
– Talán az elbűvölő Annie kisasszony miatt lógatja az

orrát? – Emily remélte, hogy a komolytalankodás
hatékony módszernek bizonyul az ellen, hogy elsírja
magát.

Rebeccát mindenesetre sikerült megnevettetnie.
– Nem hinném! Épp ellenkezőleg. Viszont hadd valljak

be neked valamit, hogy ne kelljen duplán bűnösnek
éreznem magamat.

– Azt hiszem, sejtem, miről van szó: elmondtad Alasdair-
nek – vagy a te hibádból valahogy rájött –, hogy
elkotyogtam neked, mi az igazság a feleségével.

– Istenem, Em, annyira sajnálom! Valahogy kicsúszott a
számon!

Emily nagyot sóhajtott.
– Hát, természetesen jobban örülnék, ha ez nem történt

volna meg, de mivel én éppen ugyanezt tettem, aligha
hibáztathatlak.

– Képzelheted, milyen dühös volt…
– El tudom képzelni.
– Jaj, Em! Hogyan tehetném jóvá?
– Nem érdekes. Különben is az én hibám, hogy



elmondtam neked. Szörnyű, hogy így történt, de őszintén
szólva nem ezen múlt a dolog, igaz? Azelőtt sem mutatott
irántam határtalan rajongást, hogy tudott volna erről.

– Tényleg nem – ismerte el Rebecca csöndesen.
Emily megköszörülte a torkát, de nem szólt semmit.
Néhány mérfölddel később Rebecca ismét megszólalt.
– Holnap péntek lesz. Csinálnunk kellene valami

különlegeset. A hétvégén foglalkozni kell a fiúkkal meg
egy csomó mindennel, holnap viszont hármasban
lehetünk: te, én és Nell. Különleges mulatságot érdemlünk
– legalábbis amennyire a magam részéről szolgálhatok
különlegességgel. Mihez lenne leginkább kedved?

Emilynek nem kellett túl sokat gondolkoznia.
– Szeretném látni a vidrákat – vagy legalábbis az

élőhelyüket, még ha őket magukat nem sikerül is
meglesni. Tudod, hol lenne erre lehetőség?

– Ha nem tudnám, akkor is ki tudom deríteni. Bízd csak
rám! Lenne kedved piknikezni egyet? Azt hiszem,
viszonylag jó időt jósolnak holnapra. De ha mégsem, még
mindig megehetjük a szenyókat a kocsiban.

– A piknik csodás ötlet. – Emily megpaskolta a barátnője
karját. – Tudom, hogy borzalmasan el fog szomorítani, de
szeretnék elmenni. Csak hogy újra láthassam azt a helyet.

– Eltárolhatod az emlékezetedben. És bármikor
ellátogathatsz majd oda, amikor csak szeretnél.



Huszonharmadik fejezet

Másnap reggel Emily szendvicseket készített, miközben
Rebecca és James sietve felöltöztették és a
reggelizőasztalhoz terelték a fiúkat. Később észrevette,
hogy a földön hever valamelyikük testneveléscuccának
egyik darabja, és Archie kezébe nyomta, amikor a fiú
éppen kiszaladt az ajtón.

Nem sokkal az után, hogy a fiúk elmentek, a „lányok” –
ahogy James nevezte őket – készen álltak az indulásra.

– A csudába! – kapott a homlokához Emily, amikor már
megtettek némi utat. – Nem hoztunk magunkkal ter-
moszt! Vagy talán az a terv, hogy tüzet gyújtunk, és
csajkában forralunk vizet? – Emily emlékezetében
élénken élt, amikor legutóbb vidranézőben járt. Akkor
nyílt láng fölött készült a tea.

– Jaj! Basszus! Attól tartok, nincs csajkám. Be kell
érnünk néhány almával. Ugye tettél el almát?

– Igen – felelte Emily komoran. Amióta reggel felébredt,
azon tűnődött, vajon nem szörnyű hiba-e eljönni, most
pedig kis híján elsírta magát a gondolatra, hogy egy csésze
tea vagy egy pohár kávé nélkül kell majd megenniük a
szendvicseiket. Valahol mélyen persze tudta, hogy



valójában nem a tea miatt reagálja ennyire túl a dolgot.
– Figyelj, Bec – szólalt meg néhány perc múlva, amikor

már biztos volt benne, hogy nem forrasztja a torkára a
szót a sírhatnék –, miért nem hagyjuk a csudába az
egészet? Menjünk inkább valahova máshova! Ahol van
egy kávézó. Valamiért nagyon elszomorít a gondolat, hogy
nem tudunk teázni.

– Nem a tea hiánya szomorít el téged, hanem a hely,
ahova megyünk. – Rebecca rendületlenül hajtott tovább,
oda sem pillantva Emilyre.

– Pontosan ezért szeretnék máshova menni!
– Nem – mondta Rebecca. – Látnod kell a vidrákat, vagy

legalábbis a szigetet. Ez a te búcsúd Skóciától. Meg kell
adnunk a módját.

– Nem tudom, miért sajnálsz egy csésze teát a legjobb
barátnődtől – szólt Emily egy kicsivel később, amikor már
kissé megnyugodott.

– Szó sincs erről. Egyszerűen úgy gondolom, hogy meg
kell tennünk, ami miatt idejöttünk, aztán pedig
meglátjuk, hogyan tovább.

– Ó, értem – mondta Emily. – Ez észszerű.
Már majdnem odaértek, ahol le kell parkolni, amikor

Rebecca egyszer csak a műszerfalra nézett, és felkiáltott:
– Jaj, ne! Felgyulladt az egyik figyelmeztető fény! –

Aggodalom csengett a hangjából.
– Miféle figyelmeztető fény? – kérdezte Emily. –

Felhívjuk az autómentőt?
– Valószínűleg fölösleges. Lehet, hogy nem komoly a



dolog. Különben sem vagyok klubtag. – Rebecca
félrehúzódott, és lefékezett az út mellett. – Lennél szíves
megnézni, nem csak a féklámpákkal van-e valami gond?
Csak szállj ki, én pedig fékezek. Mondd meg, mindkettő
működik-e. Ha csak ennyi a baj, nem kell aggódnunk.

Emily kiszállt, és a kocsi mögé ment.
– Jól van! Fékezhetsz! – kiáltott.
Rebecca azonban nem fékezett, hanem gázt adott, és

szélsebesen elhajtott, ott hagyva Emilyt, aki leesett állal,
döbbenten bámult utána. Lehetséges, hogy Rebecca rossz
pedálra lépett? Mi a fene folyik itt?

Emily még mindig meredten nézett arrafelé, amerre
Rebecca eltűnt, és arra várt, hogy meglássa, amint
visszafelé jön, amikor hirtelen egy kutya orra nyomódott
a hasába.

Egy vörös bundájú ír szetter volt az, amelyben
csakhamar felismerte Rupertet. Ebben a pillanatban
Alasdair is feltűnt egy kisebb bozótos mögül.

Emily tökéletesen összezavarodva bámult a férfira.
– Megijesztett Rupes? Ne haragudj! – szólalt meg Alas-

dair, miközben Emily felé sétált, és megfogta a kutya
pórázát, amikor az visszafutott hozzá.

Emily nem válaszolt. Úgy érezte magát, mintha egy
furcsa álomban lenne; ha nem mozdul, és nem szólal meg,
talán felébred.

Alasdair odalépett mellé, és rávillantott egy szomorkás
mosolyt.

– Az igazat megvallva az a legkisebb bűnöm, hogy a



kutyám megtámadott téged. Annyi minden miatt kellene
bocsánatot kérnem, hogy azt sem tudom, hol kezdjem.

Emily vett egy mély lélegzetet, és rájött, hogy ez tényleg
megtörténik, ő pedig jobb, ha beletörődik. Neki is volt
miért bocsánatot kérnie, de ezt nem most szándékozott
megtenni.

– Attól tartok, ebben nem segíthetek.
– Hadd kezdjem azzal, hogy bocsánatot kérek a kutya

miatt. Egyszerűen örült, hogy viszontláthat téged, én
pedig nem tartottam elég erősen a pórázát.

– Semmi gond. Rupertnek bármit meg tudnék
bocsátani.

Alasdair bólintott.
– Azt hiszem, énnekem nem lesz ilyen könnyű dolgom.

Beszállhatnánk a csónakba? Sokkal jobban megy a
bocsánatkérés evezés közben.

Emily megvonta a vállát.
– Azt hittem, csak a vidrák miatt jövök ma ide.
– Úgy van, miattuk, én pedig minden tőlem telhetőt

megtettem, hogy ne kelljen csalódnod. Ahogy Rebecca is.
– Becsapottnak érzem magam, és egy kicsit hülyének is

– mondta Emily. – Becca és én együtt jöttünk idáig, aztán
egyszerűen itt hagyott. El kellett volna mondania, mire
megy ki a játék.

– Akkor is eljöttél volna?
– Nem. – Emily tudta, hogy ez igaz, de nem volt benne

százszázalékosan biztos, hogy helyesen döntött volna.
– Ezt Rebecca is tudta. Össze akart hozni minket, és úgy



gondolta, ha csak egyszerűen meglátogatnálak náluk,
elmennél vagy ilyesmi.

– Napok óta itt vagyok. Rendesen is felvehetted volna
velem a kapcsolatot. Hajlandó lettem volna találkozni
veled. – Emily elgondolkodva ráncolta a homlokát. Vajon
tényleg hajlandó lett volna találkozni vele? Nem, ha előtte
szólnak neki a dologról.

Alasdair átkarolta.
– Gyere, menjünk!
Miközben sétáltak, Emily megpróbálta tisztázni

magában az érzéseit. Hetek óta szinte minden nap
minden percében Alasdair körül forogtak a gondolatai.
Most, hogy itt volt mellette, enyhe rosszullét tört rá.
Rebecca magára hagyta a férfival, ő pedig egyszerre
akart és nem akart vele lenni. Sírni lett volna kedve,
valahol mélyen pedig boldog volt. Úgy érezte magát, mint
egy lávalámpa, amelyben megállás nélkül emelkednek és
süllyednek az érzelembuborékok.

Odaértek a csónakhoz.
– Beszállsz? – kérdezte Alasdair, továbbra is óvatosan.

Rupert, aki utasításként értelmezte gazdája szavait,
rögtön beugrott a csónakba.

Emily halkan felnevetett.
– Igen – felelte, és amikor Alasdair félig a vízbe tolta a

csónakot, belemászott, és leült a hátsó részébe, mivel még
emlékezett a legutóbbi útjukra.

Alasdair levette a hátizsákját, bedobta a csónakba,
aztán még egyet lökött rajta, mielőtt beszállt, és a kezébe



vette az evezőket. A lábát a támaszra tette, majd evezni
kezdett.

A békés tavacska és a benne tükröződő hegyek
szépsége nyugtatólag hatott Emilyre. Még mindig össze
volt zavarodva, de már lehiggadt annyira, hogy némi utat
engedjen a boldogságnak.

– Piknikezni fogunk?
– Nagyon remélem.
– Finom szendvicseket csináltam a betervezett piknikre

– mondta Emily. – De elfelejtettünk termoszt hozni, és
Beccának nincs csajkája.

– Attól tartok, Becca azért nem bajlódott azzal, hogy
bekészítse a termoszt, mert tudta, hogy én majd csinálok
neked teát.

– Szörnyű érzés, hogy így átvertetek. Nagyon hülyén
érzem magam!

– Édes szívecském, semmi okod rá, hogy hülyén érezd
magad, és rettentően sajnálom, ha miattam érzel így.
Hidd el, távolról sem ez volt a célunk Beccával!

Emily meghökkenve nézett a férfira.
– Minek neveztél?
– Édes szívecskémnek.
Emily igazán elbűvölőnek találta Alasdair szavait, de

nem merte elhinni, hogy komolyan is gondolja őket.
Rettentő mérges volt rá legutóbb, amikor beszéltek, azzal
vádolta, hogy a karrierjét az emberek elé helyezi, akik
pedig szeretik őt, és hogy cserben hagyja a lányát. És
tudta, hogy elárulta a bizalmát.



– De valójában nem így érzel irántam.
– Tudom, hogy nem könnyű elhinned, de ez az igazság.

És már hosszú ideje így érzek.
– Remélem, nem haragszol meg érte, de elég különösen

mutatod ki az érzéseidet.
Alasdair megengedett magának egy félmosolyt, de nem

válaszolt. Gyorsan hátrapillantott a válla fölött, aztán
széles csapásokkal továbbevezett, sebesen hajtva a
csónakot.

Emily figyelte, milyen tökéletes magabiztossággal
irányítja a csónakot és forgatja az evezőket. Minden
mozdulata hatékony volt: kecses és megnyerő látványt
nyújtott, anélkül hogy tudatában lett volna. Emily
számára egyszerre volt élvezetes és szívet tépő a kép.
A fejük felett egy póling szállt, tovább erősítve a hatást.

– Soha többé nem akartam szerelmes lenni – szólalt
meg Alasdair. – Eltökéltem, hogy a lehető legstabilabb
életet biztosítom Kate számára. Nem akartam új nőt hozni
az életébe, aki ismét cserben hagyhatja, mint az anyja
tette.

– Ezt megértem.
– De aztán találkoztam veled. Minden megváltozott.
– Tudod, hogy soha nem tennék olyasmit, amivel

fájdalmat okoznék Kate-nek. Szerintem teljesen
méltányolható okokból döntöttél az egyedülállóság
mellett. – Akármennyire fájt is ezt kimondania, Emily
komolyan gondolta.

– De én a feleségemre gondoltam, meg azokra a nőkre,



akik csak azért akarnak velem lenni, mert orvos vagyok,
és van egy imádni való kislányom…

Emily elfojtott egy mosolyt. Nyilván nem csak azért
akartak Alasdairrel lenni a nők, mert orvos, és ott van
neki Kate.

– De ez még azelőtt volt, hogy találkoztam veled. Te más
vagy. Te láthatólag jobban szereted Kate-et, mint engem.

– Hát, ez nem is kérdés! Őt sokkal könnyebb szeretni. –
Ahogy egyre jobb hangulatba került, Emily kezdte
pozitívabban látni a dolgokat.

– Ahogy játszottál vele, igazából, összesározva magad és
vacogva, de mindezekkel egyáltalán nem törődve… olyan
voltál, mint egy igazi barát.

– Ezt csinálják az igazi barátok, bár nem vagyok biztos
benne, hogy Becca meg én építenénk gátat. – Emily kissé
elkomorult. – Igaz, ő is jó kis barátnak bizonyult, amikor
itt hagyott magamra…

– Tudod, hogy jót akart. Talán kissé rosszul jött ki a
dolog, de a szándékai nemesek voltak.

Emily megvonta a vállát.
– A pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve.
Alasdair elmosolyodott, kivillantva fehér fogsorát.
– Biztos vagyok benne, hogy megbocsátasz Beccának,

még ha nekem nem is.
– Azt hiszem, igen – hagyta helyben Emily. Aztán

komolyra fordította a szót. – Nem lehetek pótanya Kate
számára, ezt te is tudod. Lehetek egy szerető barát, aki
mindig vigyáz rá, de nem helyettesíthetem a nőt, aki



életet adott neki. Ha ezt keresed, nem jó helyen
kopogtatsz.

– Nem akarok pótanyát Kate-nek, ahogy ő sem, de úgy
érzem – azaz ő érzi úgy –, hogy az életünk sokkal
boldogabb és vidámabb lenne, ha te is a része lennél.

– Komolyan? Megkérdezted tőle?
– Igen. Kénytelen voltam. – Alasdair elhallgatott. –

Tudod, már nagyon régóta küzdök ezzel. Azóta, hogy
felvettelek a kocsival, és elvittelek a gőzöshöz, csaknem
egyetlen szó nélkül. Azon gondolkodtam, milyen bájos
vagy, most pedig már sokkal többnek tartalak, mint
pusztán bájosnak. És sokkal könnyebb így, hogy végre
nem viaskodom az érzéseimmel.

Emily nem felelt. Amit a férfi mondott, az csodálatos
volt, és örömmel kellett volna eltöltenie, ami részben meg
is történt. Azonban visszautasította a lehetőséget, hogy itt
dolgozhasson, és nem tudta elképzelni, hogy egyszerű
háziasszony legyen; többre vágyott: karrierre, vagy
legalábbis egy rendes munkára. És az otthoni új állása
előrelépés volt, még ha jelenleg nem nyújtott is számára
túl sok örömet. Viszont igazi lehetőséget kapott általa,
hogy komoly változást érjen el.

Alasdair hátrapillantott a válla fölött.
– Megérkeztünk. Nem kell tovább beszélgetnünk.

Egyszerűen piknikezhetünk egy jót, és várhatjuk, hogy
megjelenjenek a vidrák. – Alasdair ismét elmosolyodott, és
Emily úgy érezte, a mosolyából áradó melegség jobban
átjárja a szívét, mint bármi más. Olyan volt, mint a



napsugár egy sötét erdő mélyén.
Néhány perccel később Alasdair kiszállt a csónakból, és

kiemelte a hátizsákját.
– Maradj csak itt, én majd kihúzom a csónakot, aztán

kisegítelek!
Emily hamarosan már egy sziklán ült, és a partot

figyelte, ahol legutóbb megjelentek a vidrák.
– Először is tüzet gyújtok, mivel úgy érzem, az ebéd

legfontosabb része számodra a tea – mondta Alasdair.
Kinyitotta a hátizsákját, és elővett belőle néhány
újságpapírt meg gyufát.

– Keresek tűzifát – ajánlkozott Emily, akinek semmi
kedve nem volt egy helyben ülni, és várni, hogy
kiszolgálják. Már nem érezte magát olyan kellemetlenül,
mint amikor Alasdair előbukkant a semmiből, de még
mindig volt benne némi feszültség. Túl sok mindent kellett
átgondolnia.

Amikor már szépen pattogott a tűz, Alasdair odament
Emily mellé, leült, és átkarolta, majd magához ölelte. Jó
érzés volt: mintha egy puzzle két darabkája lennének,
amelyek összekapcsolódtak. Aztán Alasdair megpuszilta,
Emily pedig fülig pirult, és egészen zavarba jött. Aztán
már visszatért a magabiztossága, igazi nőnek érezte
magát Alasdair mellett, és rájött, milyen mélyek is az
érzései iránta. Bizonyára van megoldás a gondjaikra. Kell
lennie.

Valamivel később Alasdair Emily kezébe nyomott egy
szendvicset: rozskenyér, vaj és füstölt lazac.



– Be kell látnom, ez sokkal finomabb, mint az általam
készített szendvicsek – ismerte el Emily az első harapás
után.

Alasdair odanyújtott egy laposüveget.
– Igyál hozzá egy korty whiskyt! Én nem kérek belőle,

szóval igyál csak, amennyi jólesik.
Emily meghúzta a flaskát. A füstös ízű ital

megnyugtatta. Valahogy lecsillapodtak benne a
lávalámpában áramló buborékokként keringő érzelmek.

– Akár meg is vádolhatnálak, hogy le akarsz itatni –
jegyezte meg.

– Abban valóban bűnös vagyok, hogy igyekszem kissé
megpuhítani téged. Már kifejeztem a szerelmemet
irántad… – Egy pillanatra elhallgatott. – Ugye említettem,
hogy mennyire szeretlek? Hirtelen elbizonytalanodtam.

– Utaltál rá.
– Az „utalás” nem biztos, hogy elég lesz.
– Tényleg nem. – Az volt a gond, hogy Emilynek többre

volt szüksége a férfitól: olyasmit várt tőle, amiről az nem
tudta, hogy Emilynek hallania kell. Emily azt akarta, hogy
Alasdair mondja ki, akar még gyerekeket – méghozzá tőle,
Emilytől.

– Jól érzem, hogy lebeg még a levegőben egy „de”?
– Épp csak arra gondoltam, milyen jó lenne, ha nem

kellene semmi fontosat mondanunk, és egyszerűen csak
úgy tehetnénk, mintha lenne egy szabadnapunk, amikor
eljövünk vidralesre. Ez csalás lenne? – Emily valójában
persze nem erre gondolt, de most, hogy ez eszébe jutott,



kitűnő ötletnek tartotta.
– Tetszik a felvetés. Rájöttem, hogy a saját hibámból

komoly veszélyben forog életem egyik talán legfontosabb
kapcsolata. Jó lenne egy kis időre felfüggeszteni az
aggódást.

– Azt hiszem, én is valahogy így vagyok ezzel – mondta
Emily. Aztán aggódni kezdett, hogy talán túl sokat
mondott. Beismerte – Alasdairnek és önmagának is –,
hogy fontos számára a kapcsolatuk. Bár a férfi vetett rá
egy gyors pillantást, nem kommentálta a dolgot.

– Desszertnek alma van – mondta Alasdair, amikor
megettek két-két szendvicset, és Emily elég whiskyt
kortyolt el ahhoz, hogy kissé a fejébe szálljon, bár attól
még messze volt, hogy berúgjon.

– Tökéletes. Tudom, hogy igazából nem tesz jót a
fogaknak, de jobb érzés utána. Mármint a fogaknak. –
Lehet, hogy egy kicsit mégiscsak becsípett? De ez talán
nem is baj.

– Hát akkor rontsuk el a hatást egy kis csokival. –
Alasdair odadobott Emily mellé egy tábla csokoládét. –
Jóval többet kellett volna készülnöm erre a piknikre. Attól
tartok, máshol jártak a gondolataim.

– Csak nem a munkádon?
Alasdair megrázta a fejét.
– Nem. A munkánál sokkal fontosabb dolgokon.
– Nos, én nagyon élvezem ezt a pikniket. Egyszerű,

ízletes étel. Imádom.
Emily hirtelen nagyot ásított.



– Viszont hoztam valamit, amire le lehet feküdni –
mondta Alasdair, és beletúrt a hátizsákba. – Itt is van.
Erre lefekhetsz.

– Nem tudom, miért vagyok annyira álmos. Talán a
whisky miatt.

– Vagy talán csak rosszul aludtál. Én legalábbis
biztosan.

– Igazad van, én sem aludtam túl jól.
Miután kicipzárazta, Alasdair kiterítette a hálózsákot,

aztán elővett két kempingpárnát is.
– Elvileg egyszemélyes a hálózsák, de szerintem ketten

is elférünk rajta.
Maga sem tudta pontosan, hogyan, de Emily

hamarosan már a halózsákon feküdt egy takaró alatt,
Alasdair pedig egészen közel feküdt mellette.

– Ez annyira jó – mondta Alasdair, és átkarolta a lányt,
aki a férfi mellkasára hajtotta a fejét.

Emily felsóhajtott.
– Tényleg az.
Olyan helyénvalónak érződött. Akkora zűrzavar volt a

fejében, hogy jólesett neki legalább egy dologban
biztosnak lenni.

– Mm – sóhajtott Alasdair egyetértőn. – Na és ez?
Azzal megcsókolta Emilyt, először gyengéden, aztán

hevesebben. Erősen összpontosított arra, amit csinált, és
éppen a megfelelő hatást érte el. Emily megnyugodott, és
egyszerűen csak élvezte a pillanatot.

Akkor sem panaszkodott, amikor a férfi keze



megtalálta az övcsatját, és a bőréhez szorította.
Egyszerűen csak kényelmesebb pozícióba helyezkedett.
Emily keze kisvártatva utat talált Alasdair ruhái alá:
végigsimította izmos testét, amelyet valószínűleg az evezés
erősített meg, közben pedig a férfi kapkodva kikapcsolta
Emily melltartóját, és csókokat nyomott a hasára.

– Ó, te jó ég! – nyögött fel elégedetten Emily valamivel
később.

Alasdair felült, és összeszedegette a szerteszét heverő
ruhákat, majd odaadta őket Emilynek.

– Szeretném, ha tudnád, hogy ez egyáltalán nem
szerepelt a napirendi pontjaim között.

Emily halkan felnevetett.
– Ennek nagyon örülök. Utálnám, ha írtál volna egy

listát, amelyen szerepel, hogy „szerelmeskedni Emilyvel”.
– Habár a kívánságlistámon nagyon is ott volt – ismerte

el Alasdair, és átható tekintettel pillantott rá. – De nem a
skót partokon októberben.

– De végül mégsem sült el rosszul.
– Csodálatos volt, de legközelebb kényelmesebb

helyszínt választunk, nem egy partot vagy egy rekamiét,
aminek a közepén egy vascső húzódik, hanem, mondjuk,
egy ötcsillagos szállodát egy extraméretű franciaággyal!

Emily felhúzta a pulóverét. Talán nem lesz legközelebb,
noha el tudta képzelni, hogy majd felutazik Skóciába egy
hétvégére. Az olyan lenne, mint egy viszony, ahol egyik fél
sem házas. Remek szórakozás, de sosem lenne egészen



kielégítő.
– Nincs semmi rossz a spontaneitásban.
Alasdair Emilyre pillantott. Vajon kétkedést hallott ki a

hangjából?
– Talán ideje meginni egy teát.
Ahogy figyelte a férfit, amint ágakat gyűjt, majd

összetöri őket, és tüzet gyújt, Emily szívét hirtelen
elöntötte iránta a szerelem, még ha nem is tudta, az övé
lesz-e valaha. Alasdair volt annyira érzékeny, hogy
megérezze, Emily nem szeretne az érzéseiről beszélni.
Először is magában akarta tisztázni őket, és csak utána
szerette volna megosztani Alasdairrel.

A férfi végül a kezébe adott egy bögrét, tele gőzölgő,
erős teával, amelynek a tetején még ott úszkált néhány
tealevél.

– Teasütemény. Az egyik betegem csinálta.
– Kell a te háztartásodban valaha is tortát vagy

süteményt sütni? – kérdezte Emily, miközben elfogadott
egy háromszög alakú süteményt, amelyről tudta, hogy
úgy hívják, petticoat tail.

– Mindig jól el vagyunk látva ilyesmikkel, de Kate azért
időnként kedvet kap hozzá, hogy ő maga is csináljon
egyet.

– És segítesz neki?
– Én vagyok a kukta. Én takarítok fel utána, és én

felelek a cukorbevonatért.
– A piszkos munka.
– Csakugyan. – Alasdair Emilyre pillantott. – Nem



akarok semmit sem erőltetni, de Kate nagyon örülne, ha
lenne valaki a háztartásban, aki többet tud a sütés-
főzésről, mint én, és segítene neki.

Egy röpke pillanatig Emily elgondolkozott, eljátszhatja-
e, hogy nem ért a konyhai munkákhoz, de ez persze fel
sem merülhetett.

– Ha csak Kate-tel kellene együtt élnem, szemernyit
sem haboznék.

– Szóval akkor én vagyok a gond? – Alasdair hangja
olyan reményvesztetten csengett, hogy Emily ösztönösen a
férfiéra tette a kezét. Megrázta a fejét.

– Azt hittem, mostanra már biztosan rájöttél, hogy nem
te vagy a gond.

– Ez hízelgő, de a vágy egy dolog, a szerelem meg egy
másik. Attól félek, a vágy önmagában nem elég.

Emily felsóhajtott.
– Az irántad való érzelmeim miatt nem kell aggódnod.
– Hát akkor mi a baj?
Emily tudta, hogy rendesen megnehezíti Alasdair

dolgát, de hiába szerette, úgy érezte, nem mondhat el
neki mindent, különösen nem azt, hogy szeretne egy
kisbabát. Azzal csapdahelyzetbe hozná. Előbb-utóbb szóba
akarta hozni, de még nem. Képtelen volt rá.

– Nos? – nógatta Alasdair, aki láthatólag alig várta,
hogy választ kapjon a kérdésére.

Emily ismét kijátszotta a karrierkártyát.
– A munkámról van szó. Nagyszerű. Én irányítok egy

bábák vezette, jelentősen kibővített szülészetet. Én



toborzok új tagokat, ellenőrzöm az új épület terveit,
költségvetést készítek. Minden ilyesmit.

Alasdair bólintott.
– Na és hogy megy? Élvezed?
– Persze… hát, fogjuk rá. Kétségkívül nagy kihívást

jelent, de… – Emily felsóhajtott. – Hiányzik a bábamunka.
Alakalomadtán persze megtörténhet, hogy nekem kell
levezetnem egy-egy szülést, ha már minden elő van
készítve, de az is lehet, hogy nem.

– Nos, megértem, hogy az az állás, amit itt felajánlottak
neked, meg sem közelíti a másikat. – Alasdair válaszra
sem várva folytatta: – Itt is fontos lenne a munkád, de
nem járna akkora presztízzsel. Sem flancos irodával meg
magas fizetéssel.

Emily hirtelen ráébredt, hogyan hangozhatott az, amit
mondott, és eszébe jutott a veszekedésük a buli
éjszakáján, amikor Alasdair azzal vádolta, hogy
karrierista, és jobban érdekli a munkája, mint az
emberek.

– Figyelj, engem nem érdekel a presztízs meg az
ilyesmik, feltéve, hogy megélek a fizetésemből. Én csak
annyit akarok, hogy érdekes és hasznos munkát
végezhessek.

– Akkor fogadd el az állást, amit itt felajánlottak neked!
– mondta Alasdair. – Tudom, hogy nagyon önzőek a
céljaim, de tényleg szeretném, ha elfogadnád. Lizzie
Miller-Hall és én sokat fáradoztunk azon, hogy vonzó
legyen számodra a munka – például hogy némi



bábáskodást is tartalmazzon.
– Ilyet tettél értem?
– Igen! Bár azt is mondhatnám, hogy magamért tettem.

Lizzie munkája elérhető volt, de ő védőnő. Védőnőként
sok kisbabával találkozhatnál, de nem túl sokat segítenél
a világra. Megértem, hogy erre is szükséged van. Ez vagy
te: bába.

– Istenem! Ez egyre rosszabb lesz!
– Miért? Hogy lehetne ez rossz?
– Mert visszautasítottam az állást!
– Miért? Ha nem akarsz flancos irodát meg autót… autó

is jár a másik munkához?
Emily megrázta a fejét. A legszívesebben elsírta volna

magát, de tudta, hogy most arra kell összpontosítania,
hogy valahogy tisztázza ezt az egész kusza helyzetet.

– Nem érdekel a kocsi! – Nagyot nyelt, vett egy mély
lélegzetet, aztán bevallotta: – Azért utasítottam vissza,
mert nem hittem, hogy képes lennék itt dolgozni, ha te…

– Ha micsoda?
– Ha te nem akarsz engem. Nem tölthetem azzal az

életemet, hogy azokon az utakon furikázom, amelyeken
talán te is jártál, nem nézhetem a tájat, merülhetek el a
látványban, amikor te ott vagy minden harmatcseppben,
minden kavicsban, a víz minden fodrában. – Elhallgatott.
– Akárhányszor meghallok egy pólingot, mindig rád
gondolnék.

Alasdair nem szólalt meg rögtön, hagyott magának egy
kis időt feldolgozni a hallottakat.



– Akkor hát, szívecském, nincs semmi gond, mert én is
ugyanígy érzek irántad. Rajongok érted, és bármit
megtennék, hogy a közelemben tudhassalak.

– Alasdair! Elfelejtetted? Visszautasítottam az állást!
– De szeretnéd a munkát?
– Igen! Hát persze hogy szeretném! Ha… minden más

rendben van… ez egy mesés állás!
– Akkor talán nem bánod, hogy ezt elloptam – húzott

elő Alasdair egy gyűrött borítékot a kabátzsebéből.
Emily egy pillanatra elgondolkozott, vajon hogyan

szerezte meg, de aztán rájött, hogy Jamesnek és
Rebeccának is köze lehet a dologhoz.

– Honnan tudtad, hogy visszautasítom az állást?
A levél… látom, hogy nem bontottad fel… az is állhatna
benne, hogy elfogadom. Azt pedig már inkább nem is
kérdezem meg, hogyan került a kezedbe. Rebecca!

Alasdair bocsánatkérőn bólintott.
– A legjobb szándék vezérelte.
– Tudom.
– Még egy korty whisky jobb kedvre derítene kissé?
Emily bólintott, és elfogadta a felé nyújtott flaskát.

Tulajdonképpen úgy érezte, minden a lehető legjobban
alakult, leszámítva egyetlen apróságot, amelyen később is
ráér rágódni. Most viszont bátorsággal töltötte el az erős
ital, és azt mondta:

– Nekem is be kell vallanom valamit. Beszéltem
Rebeccának – teljesen véletlenül – a feleségedről. De azt
hiszem, ezt már tudod.



– Úgy van. Rebecca elmondta. Először mérges voltam,
de aztán rájöttem, hogy talán jó is, hogy kiderült a dolog.
Sok idő eltelt már az eset óta, és Rebecca megígérte, hogy
nem árulja el Kate-nek, amíg meg nem találom a
megfelelő pillanatot. – Elmosolyodott. – Szerintem
Rebeccát annyira gyötörte a lelkiismeret-furdalás, hogy
ezt az egész tervet azért eszelte ki, hogy összehozzon
minket.

Emily halkan felnevetett.
– Vajon mit tett volna, ha nem mondom azt neki, hogy

szeretném látni a vidrákat?
– Biztosan kitalált volna valamit. Nagyon leleményes az

én sógornőm.
Emily azonban már másra figyelt.
– Nézd! A vidrák! Ott futnak a parton!
Csendben figyelték az állatokat néhány percen

keresztül.
– Rebecca tényleg mindent megtett, hogy jóvátegye a

hibáját – mondta Alasdair, és ismét átkarolta a lányt. –
Sohasem fogom tudni meghálálni neki.



Huszonnegyedik fejezet

– Kate nagyon szeretné, ha eljönnél velem felvenni őt a
suli után. Hacsak nem akarod, hogy inkább visszavigyelek
Beccáékhoz.

Mostanra már bepakoltak, és Alasdair visszaevezett a
csónakkal oda, ahol a kocsiját hagyta.

– Beszélnem kellene Beccával. Csakhogy az autójában
hagytam a telefonomat, minden cuccommal együtt, amire
a piknikhez szükségem lett volna. – Emilynek eszébe
jutott, mennyire megdöbbent, és milyen elhagyatottnak
érezte magát, amikor a barátnője elhajtott. Persze jót
akart – a lehető legjobbat –, de Emily még mindig nem
békélt meg teljesen a dologgal.

Alasdair elmosolyodott, elővette a telefonját, beírta a
telefonszámot, aztán átadta a készüléket Emilynek.

– Rebecca valószínűleg tűkön ülve várja, hogy halljon
valamit felőled. Biztosan tudni akarja, hajlandó vagy-e
valaha ismét szóba állni vele.

– Gondolom, rá fog jönni, hogy legalábbis addig még
beszélőviszonyban vagyunk, amíg – jó hangosan –
elmondom neki a véleményemet!

– Úgy érted, lesz egy hosszú és hangos… öhm…



beszélgetésetek, aztán megmondod neki, hogy soha többé
nem állsz szóba vele?

Emily bólintott.
– Közvetlenül azután, hogy követelem, azonnal jöjjön

értem.
Alasdair Emily vállára tette a kezét.
– Jól van, akkor hagyom, hogy ezt elintézzétek egymás

között. Elviszem sétálni Rupertet. Megeshet, hogy olyan
dolgokat kell mondanod, amelyeket egy orvos kényes füle
nem szívesen hallana.

Emily figyelte, ahogy Alasdair elsétál, és örült, hogy
ennyire megértő; jólesett néznie, ahogy a kutya és a férfi
együtt sétál, egyik a másik mögött. Eszébe jutott, amikor
meglátta őket a távolban sétálni, és még nem tudta, hogy
ő az, Kate pedig mögöttük táncikált. Akkor irigység töltötte
el a nő iránt, aki otthon várhatja őket. Most ő lehetne az a
nő. Szerencsésnek érezte magát.

Rebecca minden bizonnyal a kezében tartotta a
telefonját, mert másodperceken belül felvette.

– Alasdair?
– Nem. Én vagyok az, Emily. Kölcsönvettem a telefonját.

Az enyém a kocsidban maradt, emlékszel? – Emily nem
emelte fel a hangját. Meg akarta büntetni egy kicsit
Rebeccát, amiért átverte.

– Szóval?
Rebecca nyilvánvalóan azóta tűkön ülve várta a

hívását, hogy elhajtott, és maga mögött hagyta a
tökéletesen összezavarodott barátnőjét.



– Szóval mi?
– Jaj, istenem, Em! Ne gyötörj már! Mi történt?
– Hogy érted, hogy mi történt? Azt akarod tudni, hogy

lefeküdtünk-e egymással a parton?
– Nem! Dehogyis! – tiltakozott Rebecca. – Természetesen

nem így értettem!
– Ezt igennek veszem, és elárulom a választ – folytatta

könyörtelenül Emily. – Igen.
Rebeccának csak lassan esett le, mit is jelentenek Emily

szavai.
– Komolyan? Akkor minden rendben lesz?
Emily nem akart felsóhajtani, mégis megtette.
– Nem tudom.
– Hogyhogy nem tudod? – faggatta türelmetlenül

Rebecca. – Szereted, és ő is szeret téged? Bár ha nem
szeretne, nyilván nem egyezett volna bele ebbe a
színjátékba, nem igaz?

Emily nem bírta tovább bizonytalanságban tartani a
barátnőjét.

– De. Úgy értem, nagyon úgy fest, hogy szeret. Minden
jel erre mutat. És én is nagyon szeretem, ő pedig azt
mondja, szerelmes belém.

– Micsoda megkönnyebbülés! El se tudom mondani,
min mentem keresztül. Magamon kívül voltam az
izgalomtól. Szóval minden a lehető legjobban alakult, és
mostantól semmi sem állhat közétek?

– Ez azért nem ennyire egyszerű. Ott van még a munka
kérdése.



– Nem lesz gond vele?
– Hát nem tudod? Biztosan segítettél Alasdairnek

megszerezni a levelemet. Most, hogy belegondolok, éppen
te mondtad azt, hogy nem utasíthatom el e-mailben.

Rebecca bűntudatosan felsóhajtott.
– Valóban szóltam Jamesnek, hogy vigye el a levelet

Alasdairnek, amint elhagytuk a házat.
– És ő meg is tette! Szóval most már csak el kell

fogadnom az állást.
– És elfogadod?
– Feltétlenül. Az igazat megvallva nem igazán fekszik

nekem a nagy hatalmú ügyintéző szerepe. Így legalább
időnként lesz alkalmam világra segíteni egy-egy kisbabát.

– Annyira örülök! El sem tudom mondani, micsoda
bűntudatom volt, amiért átvertelek, és amiért nem
hagytam, hogy visszautasítsd az állásajánlatot. Ha lett
volna bármi más megoldást, mint hogy ott hagylak az út
közepén – azaz ha nekem eszembe jutott volna valami –,
megtettem volna.

Ha Emilyben maradt még bármi neheztelés a barátnője
iránt, most már az is eltűnt.

– Ebben biztos vagyok, és megjegyzem, nekem sem jut
eszembe jobb megoldás.

– És minden rendben lesz? Közted és Alasdair között?
Emily elragadtatottan sóhajtott, ahogy eszébe jutottak

az elmúlt néhány óra történései. Akármilyen gondjuk
legyen is, az biztos, hogy megvan közöttük a szikra.

– Ha csak kettőnkről lenne szó, akkor kétségkívül



igennel válaszolnék. De más dolgokat is számításba kell
vennem. Gyereket akarok, Bec. Mindig is ennek az
ellenkezőjéről voltam meggyőződve, de most már tudom,
hogy szülni akarok, és Kate talán nem örülne ennek.

– Kate IMÁDNÁ a kisbabát! Ezt már korábban is
mondtam neked. Te is láttad, hogy bánik Nell-lel.

– De egy kisbaba, akivel egy fedél alatt lakik, az egészen
más tészta lehet. Meg kell bizonyosodnom erről, mielőtt
elkötelezem magamat… – Emily zajt hallott, felnézett, és
meglátta Alasdairt, mellette pedig Rupertet. Rupert kissé
idegesnek tűnt. – Jobb, ha megyek. Alasdair már vár.

Miközben letette a telefont, ráébredt, milyen csodás és
szívszorító volt kiejteni ezeket a szavakat.

– Na, eljössz velem felvenni Kate-et? – kérdezte
Alasdair. – Vagy Beccának szüksége van rád?

– Becca nem érdemel meg engem! – Emily
elmosolyodott, mert rájött, hogy valójában nagyon sok
mindenért tartozik hálával a barátnőjének. – És különben
is, megváltoztak a prioritásaim. Ha szerinted Kate örülne
nekem, akkor szívesen veled tartok.

– Nem is javasoltam volna, ha nem tudnám, hogy odáig
lesz az örömtől, hogy viszontláthat. A Tednek kötött
holmijaidat mind bevitte az iskolába, hogy eldicsekedjen
velük. Valószínűleg még egy kisebb vállalkozást is
indíthatnál, ahol egyedi készítésű Fair Isle kötött
ruhadarabokat árulnál játék mackóknak.

– Ez egész jól hangzik. Nem is rossz ötlet! De most
komolyan: biztos nem haragszik rám Kate, amiért úgy



elsiettem?
– Amióta megígértem neki, hogy visszahozlak, nem.
Ez rendkívül fontos volt. Emily tudta, hogy Alasdair

nem tudna elköteleződni egy nő mellett anélkül, hogy
Kate is elfogadná. És ebben igaza volt. Tartozott azzal
Kate-nek, hogy ő legyen a fontossági sorrendje élén,
legalábbis amíg ki nem repül. Emily örült, hogy Alasdair
számára mostanáig Kate volt az első, és biztos akart lenni
benne, hogy ez továbbra is így marad.

– Akkor jó. – Elfintorodott. – A csudába! Elfelejtettem
megkérdezni Beccától, mikorra vár vissza.

– Nem kell sietned. Azt legalábbis nem fogja zokon
venni, ha nem érsz vissza vacsorára. Vagy akár reggelire.
Csak tőled függ. – Alasdair mosolya most más volt, annak
ellenére, ami közöttük történt. Semmit sem vett biztosra.

– Akkor majd meglátjuk, hogy legyen. Semmit sem
szabad ráerőltetnünk Kate-re. Szüksége lesz némi időre,
amíg megszokja, hogy együtt vagyunk.

– Többek között ezt szeretem benned nagyon: hogy a
lányom számodra az első. – Alasdair megpuszilta Emily
feje búbját.

– Még szép! Kate még csak gyerek, és az életében
történt rossz dolgok közül semmiről sem tehet. Nem
szabad hagynunk, hogy újabb fájdalom érje.

Alasdair ismét megpuszilta.
– Gyerünk! Ha most elindulunk, még vehetünk neki

útközben cukorkát a boltban, mielőtt felvesszük.
A cukorka nem gyakori vendég a házunkban.



– Nem lenne jobb, ha Kate maga választhatná ki az
édességet? Útban hazafelé?

– De igen! Ez eszembe sem jutott.
– Nyilván azért nem, mert egy kicsit idősebb vagy

nálam. Én még vissza tudok emlékezni a
gyerekkoromra…

Kissé korán értek oda a játszótérre, de hamarosan feltűnt
Kate az iskola kapujában egy csoport kislány
társaságában.

Kate azonnal észrevette Emilyt és az apját.
– Hé! Ott van Emily, aki azokat a ruhákat kötötte

Tednek! – kiáltott fel. – Emily! – szólt lelkesen, amikor a kis
csoport odaért hozzájuk. – Apu megmondta, hogy
visszahoz!

Emilynek nyelnie kellett egyet, hogy ne törjön ki
könnyekben ott helyben. Átölelte a kislányt, és
megpaskolta a hátát, amíg visszanyerte a hangját.

– És állta a szavát. Itt vagyok. De attól tartok, nincs
nálam több ruha Ted számára.

– Ó! – sóhajtott fel Kate egyik barátnője olyan hangon,
amely mély csalódottságról árulkodott.

– Nos, majd meglátom, szüksége van-e még valamire –
folytatta Emily. – Nem lenne értelme overallpizsamát
kötni Tednek, ha már van neki egy. – Túl későn jött rá,
hogy ezt most már kénytelen lesz megcsinálni, és
majdnem biztosan neki kell majd kitalálnia hozzá a
mintát is.



– Szerintem egy overallpizsama szuper jó lenne! –
kiáltott fel Kate elragadtatottan.

– Nem gondolod, hogy kövérnek látszana tőle? –
próbálkozott Emily, hátha sikerül kihátrálnia a dologból.

– A játék mackók kövérek, Emily – torkolta le Kate, mint
aki nyilvánvaló tényt közöl. – Akármit viseljenek is.

– Akkor beszerzek hozzá fonalat – egyezett bele Emily
lemondóan, de boldogan.

– Gyere, Katkin! – mondta Alasdair. – Menjünk haza!
Emily azt javasolta, hogy hazafelé menet álljunk meg a
boltnál, és vegyünk neked cukorkát.

Kate rajongó tekintettel pillantott fel Emilyre.
– De ez csak egyszeri alkalom! – mondta Emily, és

remélte, hogy nem teremtett ezzel szörnyű precedenst. –
Nem fogsz mindennap cukorkát kapni iskola után.
Hacsak az apukád azt nem mondja… – Emily úgy érezte,
már azelőtt beleesett a mostohaanya szerepébe, hogy
valójában azzá vált volna, és legfőképpen mielőtt tudta
volna a szabályait.

– Na, gyertek szépen! – hívta őket Alasdair. Ő sokkal
nyugodtabbnak látszott Emilynél. – Essünk túl a
cukorkavásárláson, aztán hazamehetünk, és ehetünk
valami normálisat.

– A sült bab normálisnak számít? – kérdezte Kate,
miközben a kocsi felé sétáltak.

– Hát – gondolkozott el Emily –, egymagában talán nem,
de többedmagával valószínűleg nem egészen reménytelen
eset. – Alasdair és Kate értetlenül bámult rá. – Ó, úgy



érted, egészséges-e? Azt hiszem, igen. De Alasdair az orvos.
– De te is majdnem orvos vagy – vetette ellen Kate. – Te

kisbabákat segítesz a világra, nem?
– De igen, viszont ez még távolról sem jelenti, hogy

orvos lennék. Bár persze tudok néhány egyszerű dolgot.
– Apu is világra segít néha kisbabákat. Ő mondta –

csacsogott Kate.
– El kellett mondanom neki – és igaz is –, mert különben

semmiféle tiszteletet nem érzett volna a munkám iránt! –
panaszkodott Alasdair, amikor Kate előrefutott.

– Komolyan?
A férfi bólintott.
– Kezdek aggódni amiatt, hogy ti ketten

összeszövetkeztek ellenem.
– Ó, abban biztos lehetsz! – felelte Emily. – Semmi

kétség.
– Azt hiszem, nem tiltakoznék – mondta Alasdair, és

kinyitotta a kocsit.

Később, miután Emily eltakarította a vacsora
maradványait, hogy Alasdair és Kate megejthessen egy
fontos beszélgetést kettesben, Kate csatlakozott Emilyhez,
aki a kandalló mellett ült. Kate a kezében tartotta a játék
mackóját és a Fair Isle ruhákat.

– Tényleg tudsz kötni overallpizsamát? – kérdezte.
– Mi az az overallpizsama? – értetlenkedett Alasdair. –

Biztosan tudnom kellene, de ez nekem valahogy
kimaradt.



– Rugdalózó felnőtteknek – magyarázta Emily. – És
biztos vagyok benne, hogy tudod, mi az a rugdalózó.

– Hogyne. Kate is viselt olyat, legalábbis egy rövid ideig
– mondta Alasdair.

Emily Kate-re nézett.
– Fennáll a veszélye, hogy az emberek azt fogják hinni,

Ted még kisbaba, nem pedig egy nagyon okos mackó, aki
a legutolsó divat szerint öltözködik. Biztosan készen állsz
rá, hogy vállald ezt a kockázatot?

– Aha – bólogatott Kate.
– Akkor legyél olyan kedves, és keress nekem egy

mérőszalagot vagy vonalzót, vagy valamit, amivel meg
tudom mérni Tedet.

Miután előkerült egy acélvonalzó – a háztartásban ez
állt a legközelebb egy mérőszalaghoz –, és Emily felírta
Ted belső lábszárának hosszát, Kate visszavonult a
fürdőszobába a kihagyhatatlan fogmosásra. Alasdair is
vele ment; azt mondta, ő is megmossa a fogát.

Emily szándékosan az otthoni szülészete felé
irányította a gondolatait, és eltűnődött, mekkora
felfordulás lesz abból, ha otthagyja őket. De nem fog
sokáig tartani a káosz. Valószínűleg felajánlják az állását
Sallynek, és meggyőzik, hogy a kifogásai ellenére is
fogadja el. De az is lehet, hogy találnak valaki egészen új
embert a pozícióra. Akárhogy is, valahogy biztosan
megoldják majd. Munka szempontjából senki sem
nélkülözhetetlen.

Ám mivel a telefonja nélkül Emily nem tudta jelezni a



döntését senkinek, úgy határozott, inkább kiélvezi a jelen
minden egyes csodás pillanatát.

– Szóval – mondta Kate, miután Alasdair és Emily is
olvasott neki esti mesét –, összeházasodtok apuval?

Emilyt váratlanul érte a kérdés, és a feje búbjáig
elpirult. Mivel Alasdair semmit sem mondott, végül
megszólalt.

– Hát, drágám…
– De apu! – vágott közbe Kate. – Azt mondtad, meg fogod

kérni!
– Tudom, és úgy is lesz, de az ilyesmit általában

négyszemközt szokás intézni. – Alasdair éppolyan kínosan
érezte magát, mint Emily.

– Tedd meg most! Kérd meg!
Alasdair tehetetlenül nézett Emilyre.
– Emily, kedvesem, lennél olyan szíves, és megtennéd

számomra azt a módfelett nagy szívességet, hogy
egyesülsz velem a házasság szent kötelékében? – Alasdair
szeme csillogott az izgalomtól és a visszafojtott nevetéstől.

Emily megadóan lehajtotta a fejét.
– Enyém a megtiszteltetés, és örömmel elfogadom az ön

renkívül hízelgő ajánlatát.
Kate zavartan nézett az apjára, azután Emilyre.
– Ezt kell mondani, amikor valaki megkéri a másik

kezét? Ezt a sok szót? És Emily igent mondott?
– Igen és igen – felelte Alasdair, láthatólag nagyon

elégedetten. – Szerencsések vagyunk, Kate.



Kate megkönnyebbülten felsóhajtott.
– Szóval ez azt jelenti, hogy közös ágyban fogtok aludni,

mint James bácsi és Becca néni?
Ez elég gyors lépés volt – eljegyezni egymást, aztán

máris közös ágyban aludni –, még akkor is, ha általában
így működik a dolog.

– Talán… – kezdte Emily.
– Igen – jelentette ki Alasdair szilárdan. – Határozottan.
Kate bólintott, aztán a homlokát ráncolta.
– De ez azt is jelenti, hogy ha rémálmom van, nem

feküdhetek be melléd az ágyba, apu?
– Egyáltalán nem – felelte Emily. – Feltétlenül gyere

oda, ha rémálmod van.
– Akkor is, ha születik egy kisbabátok?
Alasdair köhögni kezdett, aztán megköszörülte a

torkát.
– Drágám, ilyet igazán nem illik kérdezni.
– Semmi gond – mondta Emily. – Tőlem nyugodtan

kérdezhetsz bármit. És igen, még ha születik is egy
kisbabánk, mindig lesz számodra hely.

– Na és ha ikrek lesznek? – faggatózott tovább Kate, aki
láthatólag mindent szeretett volna tisztázni.

Emily bólintott.
– Még akkor is, ha be kell szereznünk egy nagyobb

ágyat, számodra mindig lesz hely benne. Előfordulhat,
hogy időnként osztozkodnotok kell rajta. De mindig te
leszel a legidősebb, az első számú imádott kislányunk.

– Tényleg? – kérdezte Kate.



Emily bólintott.
– De a babakérdés nagyban függ az apukádtól is.
– Tudod, Katkin, az embernek nem lesz csak úgy

hirtelen kisbabája. Ez nem olyan, mint rendelni egy
kiskutyát a tenyésztőtől. De ígérem, hogy Emilyvel
beszélni fogunk a témáról.

– Tessék? Kapok egy kiskutyát? – Kate szeme tágra nyílt
az izgatottságtól.

– Ne haragudj, kicsim! – mentegetőzött Alasdair. – Ez
csak egy hasonlat volt. Tudod, egy megvilágító erejűnek
szánt példa.

– Mondok én neked valamit – szólalt meg Emily. – Ha
Rupert beleegyezik, hiszen ő volt itt először, tehát vele is
meg kell beszélni a dolgot, szóval abban az esetben
kaphatsz egy kiskutyát. De meg kell kérdeznünk az
apukádat is.

– Ugyan minek? – kiáltott fel Alasdair, noha nem tűnt
bosszúsnak. – Úgy látom, ti ketten már mindent
elrendeztetek: nagyobb ágy, ikrek és egy kiskutya, már
azelőtt, hogy összeházasodtunk volna!

– Mi, lányok szeretünk mindent tisztázni. Most pedig
ideje, hogy elköszönjek. – Emily megpuszilta Kate-et. – Itt
hagylak titeket, hogy megbeszéljétek a dolgokat. Én addig
megnézem, nem aludt-e ki a tűz.

– Szerintem biztosan nem aludt még ki a tűz – mondta
Alasdair, amikor nem sokkal később csatlakozott
Emilyhez a nappaliban. Megcsókolta a nyakát. Emily a



kanapén ült, a lábát maga alá húzva.
– Mintha te mindig csak egyetlen dologra tudnál

gondolni – dorgálta Emily, és csókot nyomott a férfi
kézfejére, mert pillanatnyilag csak azt érte el. – Mindent
meg tudtál beszélni a lányoddal?

– Az ő legnagyobb megelégedésére. Kérsz egy italt?
– Mm, igen, kérek szépen!
– Szóval ez a babakérdés – szólalt meg Alasdair,

kezében egy pohár whiskyvel. – Mi a véleményed a
dologról?

– Neked mi a véleményed? Kate-nek mi a véleménye?
– Kate nagyon lelkes. Elmagyaráztam neki, mivel jár ez:

álmatlan éjszakák, folytonos sírás, pelenkázás, hányás;
meséltem neki a kisbabák minden undorító szokásáról, és
úgy tűnik, nem zavarja.

– Ebben az esetben szerintem csodálatos lenne, ha
születne egy kisbabánk! Nem bánnám, ha el tudnám
kezdeni előtte a munkát… és esetleg ha az esküvő is
meglenne addigra, de…

– Mivel máris belekezdtünk a babaprojektbe,
elképzelhető, hogy nem fog minden a tervek szerint
haladni.

– Tudod mit? Engem csöppet sem zavarna. De tényleg.
– Engem se.
– Még jeleznem kell, hogy elfogadom az állásajánlatot.

És el kell mondanom a munkatársaimnak otthon, hogy
felmondok a régi munkahelyemen.

– Nem lesz belőle túl nagy gubanc?



– Az lesz, de nem érdekel. És ott van az ottani legjobb
barátnőm, Sally, aki odáig lesz az örömtől, hogy
megtaláltam a boldogságot.

– Meghívhatnánk majd magunkhoz, amikor már
berendezkedtünk – ajánlotta Alasdair. – De egyelőre még
nem. Most inkább meg kellene ünnepelnünk, hogy együtt
vagyunk, előttünk áll a jövő, az új élet.

Alasdair felállt, megnyomott néhány gombot, és
néhány másodperc múlva a szobát megtöltötte a
hegedűszó. Ekkor már Emily is rájött, mit hallgatnak.

– Ez a te együttesed! Amit nem tudtam meghallgatni a
buliban!

– Úgy van. Nem az erősségem szavakba önteni az
érzéseimet. Jobban meg fogod érteni az üzenetet, ha
meghallgatod ezt a dalt.

Emily rámosolygott a férfira.
– Azt hiszem, már amúgy is megértettem. Ha jól sejtem,

meglehetősen kedvelsz.
– Ennél sokkal, de sokkal többről van szó. – Alasdair

leült mellé a kanapéra, és a két keze közé fogta az arcát. –
Nem vagyok biztos benne, hogy a kényszer hatására tett
lánykérés tényleg számít, szóval még egyszer felteszem a
kérdést. Hozzám jössz feleségül, Emily?

– Igen.
– És készen állsz rá, hogy együtt élj egy morcos

háziorvossal és egy időnként nehezen kezelhető
kislánnyal, nem beszélve az öreg, büdös kutyájukról?

– Készen állok.



– És nem bánod, ha máris teherbe ejtettelek, noha még
meg sem beszéltük, és nem is terveztük meg a dolgot?

Emily megrázta a fejét.
– Tudod, mit? Akármi történjen is, legyen szó a

munkáról, a gyerekvállalásról vagy a kiskutyáról, sőt
akár a háromról egyszerre, minden a lehető legjobban fog
alakulni. Te, én és Kate – mi egy csapat vagyunk, és
bármivel megbirkózunk, akármilyen kihívás elé nézzünk
is.

Ekkor Emily odahajolt Alasdairhez, és megcsókolta.



A SZERZŐ MEGJEGYZÉSE

Egyszer valaki úgy jellemezte nekem Crinant, hogy a
mennyország előszobája. És ez nagyon is találó. A történet
kedvéért azonban meg kellett változtatnom a
mennyország előszobáját, ami az arcátlanság netovábbja,
és ezért fogadják őszinte bocsánatkérésemet.

Kitalálhattam volna egy nevet a falunak, de ezt nem
éreztem volna helyénvalónak.

Ha az olvasó még nem járt Crinanban, és csak a regény
lapjain találkozott vele, feltétlenül látogasson el oda – a
valóságban még sokkal szebb!

Némileg lazábban ábrázoltam az Országos
Egészségügyi Szolgálat szülészeteinek működését, illetve a
szociális intézmények és a védőnők munkáját. Kérem,
bocsássanak meg érte! Inkább az érzelmi igazságra
törekedtem, mint a tények pontos közlésére.
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