


Borítószöveg

Az idős és betegeskedő Amy néni nem bírja már a farmon
a sok munkát, ezért nyugdíjasotthonba költözik. Mivel
gyereke nincs, levelet ír távoli rokonainak, hogy az örökli
meg a birtokot, aki egy év alatt felvirágoztatja.

A huszonhét éves Fran épp rossz passzban van, nemrég
szakított a barátjával, így kapva kap az alkalmon. Talán
az új környezetben egyenesbe hozhatja az életét.
Leköltözik a csod aszép cotswoldsi vidékre, ahol számos
problémával szembesül. Egyrészt nem ért a
gazdálkodáshoz, másrészt hogyan vezethetne
tehenészetet olyasvalaki, aki fél a tehenektől?

Nehéz helyzetében barátnője, Issi segít rajta, és az igen
tehetős, ráadásul jóképű szomszéd, aki agglegényként
remek partinak számít. A kérdés csak az, vajon Fran
szívére pályázik, vagy csupán a farmot akarja
megszerezni...

Katie Fforde Anglia gyönyörű vidékén él családjával, és
bár Londonban született, igazi vidéki lánynak tartja
magát. Több mint 25 regény szerzőjeként meggyőződése,
hogy nincs örömtelibb hivatás az írásnál. A romantikus
történeteket különösen kedveli, s mivel úgy gondolja,
szerelmesnek lenni a legjobb dolog a világon, azon van,
hogy regényeinek minden szereplője megtapasztalhassa
ezt az érzést.
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Szeretett barátomnak és szerkesztőmnek. Hiányzol.

Helytelennek tűnik olyan könyvet írni, amit már nem
olvasol el,

bár az ötletet még megbeszéltem veled.



Köszönet

Egy könyv alapötlete néha több forrásból származik, de
ehhez a regényhez egy csodálatos embertől, Jonathan
Crump farmertől s egyben sajtkészítőtől kaptam a legtöbb
inspirációt. Ő javasolta a lányomnak (aki azért ment el
hozzá, hogy kölcsönkérjen tőle egy kost), hogy a
gazdálkodásról írjak, és a lányom ezt továbbította nekem.

Tetszett az ötlet, de addig nem köteleztem el magam
mellette, míg rá nem akadtam egy érdekes tévéműsorra.
A Gazdászkalendárium a gazdálkodókat követi nyomon,
ahogy a különböző évszakokban teszik a dolgukat, és az a
szeretet, az az odaadás, amelyet az állataik és a földjük
iránt tanúsítanak, nemcsak inspiráló volt, hanem
megszégyenítő is. Bár egyetlen író sem akar hibázni, nincs
semmi, amit olyan pontosan szeretnék megragadni, mint
ezt a szenvedélyt. Ezek az emberek látástól vakulásig
dolgoznak, és nem azért a kevés anyagi haszonért, amit a
munkájuk hoz nekik, hanem a földjük iránti szeretetből.

Már évekkel ezelőtt szerettem volna a sajtkészítésről
írni, egy másik könyvem kapcsán. Akkor ismerkedtem
meg a Godsells sajtok készítőjével, Liz Godsell-lel. Tudtam,
hogy eljön a nap, amikor csak a sajtról fogok írni, és nem
csak érintem a témát. Azt hiszem, akkor nem köszöntem



meg eléggé a segítségét.
A Hania sajtokat készítő Ken Stevensszel akkor

ismerkedtem meg, amikor nagyon régen a biotermékeket
árusító Mother Nature nevű kávézóban dolgoztam. A
helyiek csak Ken, a sajtos néven emlegették, és valóban
nem találkoztam még senkivel, aki nála többet tudott
volna a sajtokról.

És bár nehéz volt elérni, és sohasem válaszolt az e-
mailekre, a Neal’s Sajtudvarnál dolgozó Owen Bailey-t is
nagy-nagy köszönet illeti. Rengeteget beszélgettem vele a
sajtokról, amikor a lakóhajónkon lakott Londonban, és
még újonc volt a szakmában. Ami ugyancsak elég régen
történt.

Hatalmas köszönet a csodálatos csapatomnak a
Penguin Random House-nál. Selina Walkernek és
Cassandra Di Bellónak a szerkesztői munkájukért;
Francesca Russelnek a csodálatos publicitásért, amelyet
generálni szokott; az értékesítési csoport tagjainak,
különösen Aslan Byrne-nek, Claire Simmondsnak, Laura
Garrodnak, Sasha Coxnak, Natasha Photiou-nak és Kelly
Websternek; az egész marketingcsoportnak, leginkább
Celeste Ward-Bestnek. Köszönöm Jacqueline Bissetnek és
Viki Ottowellnek a csodálatos borítót, a produkciós
csoportnak, Linda Hodgsonnak és Helen Wynn-Smithnek
pedig azt köszönöm, hogy a könyveim mindig a legjobb
pillanatban kerülnek az olvasóim elé.

Mögöttem, udvarias labradorköntösben ugyan, mégis
rottweilerként mindig ott áll a csodálatos Bill Hamilton az



A. M. Heath ügynökségtől. Elveszett lennék nélküle. Szó
szerint.



Első fejezet

A kapu hangos bongással csapódott be Fran kicsi autója
mögött. Amikor felnézett a meredek felhajtó végében álló
házra, és már biztos lehetett abban, hogy ő és Issi
megtalálták a Hill Top Farmot – a név (ha nem is egészen
tisztán) ott állt a levélszekrényen –, korábban sohasem
tapasztalt izgalom és idegesség fogta el. Vagy csodálatos
kalandban lesz része, vagy gyalázatosan megszégyenül.
Elhatározta, hogy nem szól a félelmeiről a legjobb
barátnőjének. Issi nagy valószínűséggel így is látta rajta,
miként érez.

– Kislánykorom óta farmer akartam lenni – mondta
inkább.

Issi, miután meggyőződött róla, hogy tényleg bezáródott
a kapu, csodálkozva kapta fel a fejét.

– Tényleg? Évek óta barátnők vagyunk, és még sohasem
említetted. Mindig azt hittem, hogy a saját éttermedben
szeretnél dolgozni.

– Az később jött. A másikról magam is elfeledkeztem –
felelte Fran. – Anya juttatta eszembe karácsonykor.

– Nem mondták a szüleid, hogy őrültség, amit csinálsz?
– De. Mondták. Mégis támogatnak. A nevelőapám azt



hiszi, hogy egy hónapig sem fogok kitartani, én azonban
hosszú távra tervezek. – Ami lehet, hogy csak egy év lesz,
ha nem jön be a dolog, tette hozzá gondolatban.

– Gyere – mondta Issi. – Menjünk, és nézzük meg ezt a
farmházat, amelyet esetleg örökölni fogsz.

– Nem csak a házról van szó, elfelejtetted? Az egész
istenverte farmról.

Fran megkerült egy éles sarkot, és közben megpróbálta
összeterelni zilált idegeit. Végre itt volt, egy olyan helyen,
amiért egyetlen gondolkodni tudó ember sem hagyná
maga mögött kényelmes londoni életét. Ő viszont készen
állt arra, hogy beköltözzön egy farmházba, amely lehet,
hogy sohasem lesz az övé. Épeszű ember biztosan nem
tenne ilyet, de ő, aki nem dicsekedhetett teljesen normális
élettel, kiéhezetten állt a kihívás elé.

Pár perc múlva, óvatosan kerülgetve az útjukba eső
gödröket, megérkeztek.

– Nem hiszem, hogy a Ka a megfelelő jármű erre a
terepre – jegyezte meg Issi.

Fran, oda sem figyelve a barátnőjére, kiszállt a kocsiból.
– Inkább nézd meg a kilátást!

A farmház a hegy tetején állt, egy további hegyekre és
erdőkkel borított völgyekre néző fennsíkon. Mögöttük
ezüstös kígyóként csillogott a Severn, és amit a folyón túl
lehetett látni, az már Waleshez tartozott.

– Mintha jártam volna már ezen a tájon – folytatta
Fran. – Egyszer, amikor kicsi voltam. Meg is feledkeztem
róla, csak akkor jutott eszembe, amikor anya



karácsonykor szóba hozta. Azt mondta, mindannyian
eljöttünk ide, amikor még a papa is élt, de én akkor még
nagyon pici lehettem, hiszen akkor is csak ötéves voltam,
amikor a papa meghalt. Mégis ismerősnek tűnik itt
minden.

– Lenyűgöző – értett egyet Issi.
– Gyere – mondta Fran. – Nézzünk körül a házban, míg

látunk is valamit. Egy óra múlva sötét lesz, addig be kell
kapcsolnunk a villanyt. Van egy elemlámpám. –
Elhallgatott. – Talán nem a január a legalkalmasabb
időpont arra, hogy farmra költözzön az ember.

Issi felnevetett.
– Most már mindegy, nem? Menjünk be!
Miután nem tudták kinyitni az első ajtót, megkerülték

a házat.
– Nem hinném, hogy a vidéki emberek az első ajtót

használják – mondta Fran, útban a hátsó ajtó felé. – Itt is
vagyunk. – Bedugta a kulcsot a zárba, és elfordította.
Másodpercek múlva már bent is voltak.

– Hű, de sötét van! – kiáltott fel Issi.
– Várj. Azt hiszem, megtaláltam a villanyórát. Csak

előveszem az elemlámpámat. Tessék! Van villanyunk!
Egy viszonylag tágas konyhában találták magukat.

Néhány percig csak bámészkodtak; alaposan felmértek
mindent.

– Nyitott tűzhely! – lelkendezett izgatottan Issi. – Klassz,
nem? Egész más tőle a konyha.

– De csak míg ki nem derül, hogy ezen kell főznöm –



dünnyögte Fran, és még egyszer körbefordult. Bár égett
a lámpa, nem volt túl világos, a sarkok továbbra is
árnyékban maradtak.

– Ó, nézd csak! – folytatta megkönnyebbülten. – Itt egy
Rayburn. Valószínűleg a prototípus, olyan réginek látszik.
Remélem, nem fa- vagy szénfűtéses.

– De hát szakács vagy, nem? Egy szakács bármin meg
tudja főzni az ételeket – válaszolta nevetve Issi.

– Főzni talán tudok – bólintott Fran –, csak tüzet rakni
nem. Fúj! Ha jól látom, olajjal működik.

– Nézd, elektromos tűzhely is van. Kész
szakácsparadicsom! – Issit határozottan szórakoztatta az
a csalódottság, amely a tűzhelyek láttán suhant át a
barátnője arcán.

– Minden rendben lesz – nyugtatta Fran inkább magát,
mint Issit. – Gazdálkodni jöttem, nem főzni. És nagyon
tetszenek ezek a nyitott konyhaszekrények meg minden.
És, ha jobban megnézem, a mosogatótól… – megemelte a
függönyt, és kipillantott az ablakon – az udvarra lehet
látni. De mögötte gyönyörű a táj. Gyere! – Fran most már
inkább izgatott volt, mint kétkedő. – Nézzünk körül!

A ház első felében elhelyezkedő nappali szintén elég
nagy volt. Itt cserepes növények foglalták el az
ablakpárkányokat. Némelyik elpusztult, de a muskátlik
többsége még élt. Volt a helyiségben egy háromrészes,
horgolt terítőkkel letakart ülőgarnitúra, és több, fotókkal
teli asztal és polc. Fran felkapta az egyik fényképet.

– Egy nő tehénnel. Esetleg bikával. Meg szalagcsokorral.



Milyen kedves!
Issi csatlakozott hozzá.
– Úgy látom, mindegyik képen tehén vagy bika van.

Nincs semmi, ami bármit elárulna az idős hölgyről, aki itt
lakott.

– Az azért elég egyértelműnek tűnik, hogy odavolt a
tehenekért – mondta Fran, majd letette a képet. – Ó! Nézd
csak a kandallót!

– Nagyon pici. Szükséged lesz még valamire, ha be
akarod fűteni ezt a szobát.

– Látom, hogy kicsi, de nézd csak meg felette a
gerendát! Lefogadom, hogy e mögött a parányi
széntüzeléses mögött ott van a nagy eredeti! Alig várom,
hogy a kezembe vehessek egy jókora kalapácsot!

– Én előbb kivárnám, hogy tényleg itt akarsz-e
maradni, de értem, mire gondolsz – mondta Issi, majd újra
körülnézett. – Kicsit kopottas, de tetszik. Ebből a szobából
nyugodtan ki lehetne alakítani két kisebbet vagy akár
hármat is. – Felpillantott a mennyezet hatalmas
gerendáira.

– Szerintem inkább öregasszonyos – jelentette ki Fran. –
És nekem pontosan ez tetszik benne. Bár kideríthetném,
tényleg ott van-e a régi kandalló. Biztos vagyok benne,
hogy valami csodálatosat rejt ez a harmincas éveket idéző
berendezés.

– Egy régi kenyérsütő kemencére gondolsz, vagy valami
másra, amin főzni lehet? Az előbb mintha azt mondtad
volna, hogy nem főzni jöttél, hanem gazdálkodni –



emlékeztette a barátnőjét Issi. – Ha tudtad, hogy
hiányozni fog a főzés, Londonban kellett volna maradnod,
a kocsmában.

– Nem – felelte Fran nagyon határozottan. – Én
magamnak akarok dolgozni, és ami ennél is fontosabb,
magam akarom meghozni a döntéseimet. De
egyvalamiben igazad van. Nem verhetem szét a házat,
amíg nem tudom biztosan, hogy az enyém.

– Holnap tehát találkozol a nénikéddel… vagy az
unokatestvéreddel… Kivel is?

– Nem emlékszem pontosan a rokoni szálakra, de azt
tudom, hogy az igazi apám révén. Én vagyok Amy – vagy
talán helyesebb, ha Amy nénit mondok – egyetlen élő
hozzátartozója. Legalábbis akit el tudott érni. Amióta
meghalt a férje, egyedül vezette a Hill Top Farmot. Most,
hogy otthonba kellett mennie, úgy döntött, megpróbál
kapcsolatba lépni egy rokonnal, akire később
ráhagyhatja. Az ügyvéd szerint írt egy férfinak is, de ő
nem válaszolt a levelére.

– Így kerültél ide te – mondta Issi, majd egy pillanatra
elhallgatott. – Ne nézzük meg a hálószobákat? Lehet, hogy
nyirkosak, pedig előbb-utóbb szükségünk lesz két ágyra.

– Igazán hálás vagyok, hogy eljöttél velem – szólalt meg
Fran már az emeletre vezető lépcsőn. – Elég ijesztő lenne
itt egyedül.

– Sajnálom, hogy csak rövid ideig maradhatok. Rám
férne egy kis kaland. Nem akartad inkább Alexet
megkérni, hogy kísérjen el?



Fran megrázta a fejét.
– Semmi esetre sem. Többek között azért szakítottunk,

mert nem szerette a kalandokat. És ahogy látom, nagyon
jól érzi magát gyakornokként a nagybátyja New York-i
cégénél… Bár ha arra gondolok, hogy New York Cityben
feltehetően elég kevés a heteroszexuális férfi, a
boldogságának más oka is lehet. – Felsóhajtott. – Nem,
egyáltalán nem hiányzik, talán csak barátként.

Túljutott volna Alexen? – Fran tudta, hogy Issit
aggasztja a kérdés, pedig nem kellett volna. Alex kedves,
szerethető fiú, de unalmas. Néhány hete szakítottak
többéves együttjárás után.

Egy ideje már csak elvoltak egymás mellett. Végül ez a
lehetőség mozdította el őket a holtpontról. Még ha Alex
megbirkózna is a vidéki élettel – ami nem valószínű –,
a bizonytalanságot nem bírná. Más lett volna a helyzet,
ha biztos az örökség – bár talán mégsem. Noha Fran félt,
nagyon izgalmasnak ítélte meg a helyzetet.

Pár perc múlva nekiálltak megvetni az ágyukat. A
szekrényben öreg, puha flanelhuzatokat találtak, aztán
megtöltöttek néhány meleg vizes palackot, bár a falak
sehol sem tűntek nedvesnek. És már el is érkezett a
vacsoraidő.

– Szóval – kezdte Issi a vacsora vége felé. A muszakát,
amelyet az elektromos sütőben melegítettek fel, Fran
készítette és hozta magukkal. – Holnap találkozol Amyvel.

– Ja. De előtte még az ügyvéddel. Azt írta a levelében,



hogy a pénzügyi dolgokat is előkészítette, hogy legyen
mivel elkezdenem, de ebben a vonatkozásban nem
számítok sokra. – Felsóhajtott. – Elég ijesztő, ha jobban
belegondolok. Semmit sem tudok a gazdálkodásról, mégis
itt vagyok. Mondhattam volna nemet is, amikor Amy
ügyvédje jelentkezett, de… – Elhallgatott. – Ki akartam
próbálni magam.

– Hogy tudod-e működtetni a farmot egy éven át úgy,
hogy még jövedelmező is legyen?

Fran bólintott.
– Szerencsére a tehenekről nem nekem kell

gondoskodni. Van egy gulyás. Amy sohasem engedné,
hogy a drága tehenei avatatlan kezekbe kerüljenek.
Márpedig én farmügyekben mindenképpen az vagyok.

– Ráadásul a tehenek elég nagyok is, nem? – kérdezte
Issi.

– Félsz tőlük?
– Ennél sokkal fontosabb, hogy te félsz-e?
Fran nyelt egyet.
– Szeretném azt hinni, hogy nem, de az a helyzet,

hogy… igen.
Issi felnevetett.
– Igyuk meg a bort, aztán feküdjünk le. Holnap a

pacsirtákkal kell kelned. Jobb lesz, ha felhúzod hatra az
órádat. Hozzá kell szoknod az új életedhez.

Bár Fran tudta, hogy Issi csak viccel, azt is tudta, hogy
van igazság a szavaiban. Ami meg a teheneket illeti, és
hogy fél-e tőlük? Nos, az majd kiderül, amikor találkozik



velük.

Másnap reggel többrétegnyi kötött pulcsiban a
konyhában álltak, és a forró teásbögréiket szorongatták.
Fran hosszú, göndör fürtjeit senki sem vasalta ki aznap
reggel, és kékesszürke szemére sem került fel a szokásos
smink. Érzése szerint úgy nézett ki, mint egy slampos
tízéves, de jobb dolga is volt annál, mint hogy a külsejével
törődjön. Hasonlóképpen festett Issi is.

– Akkor először az ügyvéd, aztán Amy néni?
Fran bólintott.
– Nem tudom, meddig fog tartani. Gondolod, hogy

elleszel egyedül?
Issi biccentett.
– Addig rendbe teszem a cserepes növényeket, és egy

kicsit körülnézek. Lehet, hogy a bútorokat is új helyre
tolom, és kitakarítom a konyhaszekrényt. Nem bánod?

– Dehogy! Annyira hálás vagyok, hogy itt vagy!
Semmiképp sem fosztanálak meg a szórakozástól. Ha
belegondolok, te jóval kellemesebben fogod tölteni a
napot, mint én.

– Más szavakkal, Mrs. Flowers egy távoli unokatestvér.
Hogy úgy mondjam, többszörösen távoli.

Fran legnagyobb megkönnyebbülésére Mr. Addison, az
ügyvéd, egy kedves, megfáradt ember az ötvenes évei
derekán, végre tisztázta számára azt a bonyolult rokoni
kapcsolatrendszert, amely több generációt és számos



házasságot foglalt magába.
– Mit javasol, hogy szólítsam, amikor találkozunk? –

kérdezte Fran, mert egyre idegesebb volt a gondolattól,
hogy az asszony, akit életében először fog látni, bármilyen
élemedett korú is, a fénykorában igen figyelemre méltó
személyiség lehetett. 

– Majd ő megmondja, emiatt ne aggódjon – felelte Mr.
Addison. – Most tekintsük át a pénzügyeket. Mrs. Flowers
a következő hat hónapra rendezte az otthon költségeit.
Továbbá nyitott egy folyószámlát az ön nevére, amelyen
elhelyezett ezer fontot. Több pénz is van, de én azt
mondanám, hogy azzal egyelőre ne számoljon. Mrs.
Flowersről szépen gondoskodnak, és bár törékeny,
előfordulhat, hogy hat hónapnál hosszabb ideig marad
ápolás alatt, és az drága lesz.

– És ha szükséghelyzet áll elő?
– Akkor forduljon hozzám.
– És mi a helyzet a gulyás meg az esetleges munkások

fizetésével?
– Van néhány kisegítő fejő, akiket szükség esetén

alkalmazni szoktak, és az ő fizetésük is rendelkezésre áll.
Hat hónapig.

– Amy néni azonban azt akarja, hogy egy évig
maradjak. Mi lesz, ha letelik a hat hónap? Mi lesz
júliusban?

Az ügyvéd vállat vont.
– Szerintem úgy gondolja, hogy addigra jövedelmezővé

válik a farm.



Frannek feltűnt a szóhasználat.
– Úgy érti, hogy jelenleg semmi pénzt sem termel?
Mr. Addison felsóhajtott.
– Mrs. Flowers már jó ideje gyengélkedik. Kicsúsztak a

kezéből a dolgok.
– Vagyis egy nem működő gazdaságot fogok átvenni.

Nagyon rossz a helyzet?
– Azt azért nem mondanám. Inkább úgy fogalmaznék,

hogy a farm jelenleg nem jövedelmez.
Amikor Fran először hallott róla, úgy vélte, nagyon

romantikus, mondhatni, drámai dolog lesz átvenni egy
családi farmot, de most már nem látta ilyen rózsásnak a
helyzetet.

– Ugye nem a tapintat beszél magából? – kérdezte
végül. – Mindenképpen megmondaná az igazat?

Mr. Addison arckifejezése kifürkészhetetlenné vált.
– Az én feladatom, hogy az ügyfelem érdekeit

képviselve járjak el. És biztos vagyok abban, hogy ön
remek munkát fog végezni. – Felállt. Fran megértette,
hogy ennél többre nem számíthat – az ügyvéd elmondta,
amire felhatalmazták, többet nem tehetett.

– Mi lesz, ha kiderül, hogy félek a tehenektől?
A férfi megrázta a fejét, és elmosolyodott.

Nyilvánvalóan azt hitte, hogy Fran csak viccel.
– Biztos vagyok benne, hogy emiatt nem kell

aggódnunk.

Amikor Fran megérkezett az otthonba, arra számított,



hogy magyarázkodnia kell, de nem – mindenki pontosan
tudta, hogy ki ő, és miért jött. És eltűnődött azon, hogy
megfelelően öltözött-e fel. Amikor egy kényelmetlen
matracon töltött éjszaka és egy csomó szokatlan hang
után felébredt, azokat a ruhákat kapkodta magára,
amelyeket előző nap viselt. Az öltözködésnél sokkal
jobban izgatta, hogy odataláljon az ügyvédhez, majd
utána az otthonhoz is. Most arra gondolt, hogy a legging, a
tunika és a csizma túl sokat mutat a lábából.

Persze elkésett az aggodalmával, hiszen már egy ápoló
után lépkedett; a csizmája tompán kopogott a folyosó
szőnyegén.

Egyszer csak megállt az ápoló, és kinyitott egy ajtót.
– Mrs. Flowers! Megérkezett az ifjú vendége.
A szoba nem volt túl nagy, de az ablakon besütő

napsugarak vidáman táncoltak a bútorokon. A falakon
képek voltak, a berendezési tárgyak származhattak volna
akár a farmházból is. Fran belépett, de nem igazán tudta,
hogy mit mondjon.

– Helló… nénikém… Mrs. Flowers… Vagy… –
Elhallgatott. Az idős hölgy egy egyenes hátú széken ült, és
nagyon nettnek látszott.

– Legyen inkább Amy, angyalom – mondta friss hangon.
– Nem akarok meghalni, mielőtt eldöntöd, hogy mi a
helyes megszólítás. Gyere, foglalj helyet.

Fran leült, és szemügyre vette a távoli rokont. A szeme
fényesen és kéken csillogott rózsaszín, kissé viharvert
arcában. Ritkás ősz haját szoros kontyban hordta a feje



búbján. Hosszú tweedszoknya volt rajta, és szépen vasalt
fehér blúz csipkegallérral. Okosnak látszott, vidámnak és
ápoltnak. Nyilvánvalóan jól választotta ki az otthont,
ahová végül beköltözött.

– Helló, Amy. Nagyon örülök, hogy végre
megismerhetem – mondta Fran. Úgy érezte, fontos, hogy
magabiztosnak tűnjön, még akkor is, ha minden volt, csak
magabiztos nem. Az ügyvéddel való találkozás csupa
aggodalommá és hatalmas felelősséggé változtatta
mindazt, ami addig kalandnak ígérkezett.

Amy helyeslően bólintott.
– Én is örülök, angyalom, hogy eljöttél. Nem akartam,

hogy teljesen lerobbanjon a farmom, amíg itt vagyok.
– De azt, ugye, tudja, hogy nem igazán értek a

gazdálkodáshoz? – Amy szemmel láthatóan olyan ember
volt, aki nem értékelte sokra a „hogy vagy”
beszélgetéseket, így Fran rögtön előállt azzal, ami a
leginkább nyomta a szívét.

– Igen. Kérlek, ne vedd sértésnek, de ha lett volna más
választásom, kapcsolatba sem lépek veled. De hát rokonok
vagyunk. Igaz, jobban szerettem volna valakit a férjem
rokonai közül – az övé volt ugyanis a farm –, de hiába
sikerült rátalálnom egyre, még csak nem is válaszolt. Így
te maradtál. Egyedül. – Elhallgatott. – Tizennyolc éves
voltam, amikor férjhez mentem, és a farmon éltem
egészen addig, míg ide nem jöttem.

– Egek! – Úgy tűnt, Amy szeretné elmesélni a történetét,
és Fran remélte, hogy buzdítóan hatott, amit mondott.



Amy bólintott, majd folytatta.
– A farm akkor már több generáció óta a családé volt.

Nekünk azonban nem született gyerekünk, ami nagy
szomorúság volt már önmagában is, mert úgy tűnt, nem
lesz, aki továbbvigye. A férjem húsz évvel ezelőtt meghalt,
azóta egyedül csináltam mindent. És közben egyfolytában
azon aggódtam, hogy kinek fogom majd átadni.

Frant megérintették az idős hölgy szavai.
– Ez érthető.
– A csorda az, ami igazán aggaszt. Tejelő shorthorn

marhák, ez ennél a fajtánál igen ritka. A farmon lévő
tehenek – személyes ismeretség fűz mindegyikhez – az
eredeti csordából származnak, ami önmagában is
különlegessé teszi őket. – Alig észrevehetően
elmosolyodott. – A tehenek elég sokáig el tudnak élni, ha
megfelelően gondozzák őket. Vagy találok valakit, aki
továbbviszi a farmot, vagy el kell adnom a marhákat is,
ami a töretlen pedigré végét jelentené. És az tragédia
lenne. Szóval a farm és leginkább a tehenek miatt
eredtem a nyomodba, és lám, most itt vagy.

– Remélem, hogy nem fogok csalódást okozni.
Amy megrázta a fejét.
– Nem fogsz. Emlékszem rád kislánykorodból. Teljesen

odavoltál a vörös-fehér foltos bocikért. – Ez olyasvalami
volt, ami befészkelte magát az idős asszony emlékei közé. –
A csorda a legfontosabb – ismételte meg. – A vérvonal. Azt
kell továbbvinni.

Amyn látszott, hogy nagyon kötődik az állataihoz, bár



az idősek általában hajlamosak rá, hogy önmagukat
ismételgessék.

– Értem. – Fran magában azért imádkozott, hogy még
mindig szeresse a teheneket.

– És ott lesz neked Tig, a gulyásom. Sohasem hagytam
volna rád a csordát úgy, hogy nincs valaki, aki el is látja.
De minden másról neked kell gondoskodni – az irodai
munkáról, a takarmányrendelésről, az épületekről meg a
többiről, hogy Tignek csak a tehenekkel kelljen
foglalkoznia. Hat hónapra megkapta a fizetését előre, így
biztosan nem fog elmenni.

Fran szívesen megkérdezte volna, hogy miért nem
hagyta Amy a farmot egyszerűen Tigre, de aztán rájött,
hogy ennek is a vérvonal lehet az oka. Tig nem állt
rokonságban Amyvel, ő igen.

– Van egy kis pénz is a napi kiadásokra, de egy évig kell
vezetned a farmot, hogy eldönthessem, rád hagyom-e. –
Amy arckifejezése azt sugallta, hogy hatalmas jutalomnak
tekinti már ezt is. – Mit szólsz hozzá, Francesca?
Megpróbálod?

Frant még soha senki sem szólította Francescának, még
az anyja sem, akkor sem, ha haragudott rá valami miatt.
Most azonban úgy találta, hogy tetszik neki a név.

– Ami a házat illeti…
Amy félbeszakította.
– A ház nem érdekel. Azt csinálsz vele, amit akarsz.

A lényeg, hogy a csordának ne essen baja.
Fran bólintott, de a gondolatai a kandalló körül



forogtak. Most már kézbe veheti a kalapácsot, hogy
kiderítse, igaza van-e.

– Ó, és ne hagyd, hogy a szomszédban lakó zsiványnak
bármi köze legyen hozzád. Már régóta feni a fogát a
farmomra. A te dolgod lesz, hogy ne kaphassa meg! Még
hogy szőlőt telepítene rá… Még mit nem!

– Mondja… – kezdte Fran.
Amy azonban lehunyta a szemét. Minden arra utalt,

hogy elaludt.
– Gyakran előfordul – jegyezte meg a nővér, aki éppen

akkor jelent meg az ajtóban. – Az egyik pillanatban még
elmés társalgást folytat, a másikban meg már alszik is.

– Mit gondol, mikor ébred fel? – kérdezte Fran, mert
szeretett volna megtudni egy s mást a zsivány
szomszédról.

A nővér megcsóválta a fejét.
– Egy ideig biztosan nem. Jobb lesz, ha holnap újra

eljön. Vagy bármikor, amikor magának megfelel.
– Oké – mondta Fran. Felállt. – Visszajövök. Még egy

csomó kérdésem van. – Az ajtóhoz ment, de ott megállt, és
visszanézett a nővérre. – Nem tudom, megmondhatja-e
nekem, de… jól van?

– Ó, igen. A korához képest mindenképpen. Ami
leginkább, gondolom, az életmódjának köszönhető. Sokat
tartózkodott a szabadban, nem dohányzott, nem ivott…

– És ugye semmi sem fog történni vele a következő hat
hónapban?

– Nem látok a jövőbe, de az biztos, hogy jelen



pillanatban jól van. Ám idős emberről van szó, így
semmiben sem lehetünk biztosak. – Kissé összeráncolta a
homlokát. – Gyenge a szíve, de azért talán elketyeg még
egy darabig.

– Ennyi éppen elég nekem – mosolygott Fran. –
Köszönöm, hogy ilyen gondosan ápolják. Nagyon
szeretném jobban megismerni.

A nővér viszonozta a mosolyt.
– Ő az egyik nagy kedvencünk. Nem nehéz vigyázni rá.

Mire Fran visszaért a Hill Top Farmra, beesteledett, és
csaknem be is sötétedett. Annyira átfagyott, hogy bort
akart nyitni, pedig még nem jött el a tea ideje sem. A
látogatásai után elkezdte felfedezni a várost, aztán útban
hazafelé eltévedt, így a nap második fele jórészt semmibe
ment. Amikor végre beállt a ház elé, látta, hogy odabenn
ég a villany, ami hívogatóan barátságossá tette az
épületet. És amikor a kezébe vette a táskáját a hátsó
ülésről, azt is észrevette, hogy milyen fényesen ragyognak
itt, távol minden szennyeződéstől, a csillagok.

Percekkel később már a nappaliban szemlélte a
változásokat. A korábban zsúfolt szoba most kifejezetten
tágasnak látszott; mintha kevesebb lett volna benne a
bútor. És minden arra alkalmas felületen volt egy
teáscsésze, amelyben gyertya pislákolt. Ez a helyiség
pihenésre csábított, és Frannek pontosan erre volt
szüksége.

– Hűha! Remek munkát végeztél. És a tüzet is



meggyújtottad. És ezek a gyertyák…
– Teamécsesek – javította ki Issi. – Mivel gyertyaimádó

vagyok, betettem párat a táskámba. És amikor
rábukkantam ezekre a teáscsészékre a szekrényben,
összepárosítottam őket. Jól telt a napod?

– Fantasztikus! Nagyon otthonos! A napom azonban
kimerítő volt. Hazafelé el is tévedtem, de majd később
elmesélem. Viszont… ledönthetem a kandallót! Persze
nem most, rögtön.

– Engedélyt kértél rá Amy nénitől? – kérdezte
csodálkozva Issi.

– Nem volt rá szükség. Azt mondta, azt csinálok a
házzal, amit akarok. Feltéve, hogy közben a tehenekről is
gondoskodom. – Fran leroskadt egy karosszékbe a
kandalló mellett, és nekiállt lerángatni a lábáról a
csizmát. – Pokolian fáradt vagyok. Azt hiszem, attól, hogy
annyi emberrel találkoztam, és annyi információt kellett
megemésztenem. – Ismét körülnézett. – Sokkal jobban néz
ki minden. Köszönöm. – Aztán hirtelen elkomorodott. – Ó!
Miért hagytad fenn azt a szörnyűséges képet?

– Mert eltakar egy nagy foltot, amit le kell majd festeni,
ám ha lefestesz a falból egy darabkát, folytatnod kell a
többivel.

Fran bólintott.
– Ebben lehet valami. Ettől eltekintve tényleg szuperül

néz ki minden.
– Hát, valamivel el kellett töltenem a napot, és te

megengedted, hogy szórakozzak egy kicsit. – Issi



elhallgatott. – Bár nem mindenkinek tetszettek a
változtatásaim.

– Nem értem – mormogta Fran, miközben a másik
csizmáját is lehúzta. – Ki látta még, hogy mit csináltál?

– Volt egy látogatód. Egy bizonyos Mrs. Brown. Ő
gondoskodott Amy néniről, míg be nem ment az otthonba.
Úgy tűnik, mindent tud a farmról. Amikor körülnézett,
felvonta a szemöldökét; szemmel láthatóan haragudott
rám, amiért átrendeztem a dolgokat. Biztosítottam róla,
hogy minden megvan, teljes épségben és biztonságban.
Nem égettem el az asztalokat meg a polcokat, sem semmi
mást, ennek ellenére eléggé kiakadt.

– Tényleg, hová tetted azt a rengeteg holmit?
– Van egy kis szoba a ház végében. Már amúgy is volt

benne ez-az, és még éppen befért, amit itt feleslegesnek
gondoltam. Nem hiszem, hogy a közeljövőben szükséged
lesz arra a szobára. Oltári nagy ez a ház.

– Az. Hatalmas. Van borunk? – Fran számára az adott
pillanatban nem a ház mérete volt a legfontosabb. Ki
tudja, hogy az övé lesz-e egyáltalán?

Issi, önmagával elégedetten, bólintott.
– Bor is van, meg vacsora is. Megkérdeztem a

látogatódtól, hogyan kell bekapcsolni a sütőt, és
megmutatta. És én betettem a lasagnét, amit hoztál.

– Ne haragudj – mondta Fran szégyenkezve. – A lasagne
egy kicsit hasonlít a muszakára, de csupa olyan kaját
akartam hozni, amit könnyű felmelegíteni, és nem kell
hozzá lábas.



– Nem hiszem el, hogy nem hoztad magaddal az
edényeidet!

– Betettem pár kést, de nem akartam idehozni mindent.
Ami ott maradt, azt a szüleim garázsában helyeztem el. –
Fran lehunyta a szemét. – Annyi mesélnivalóm van, de
előbb innék valami erőset.

– De hiszen még csak teaidő van! – ellenkezett Issi.
Fran megrázta a fejét.
– Nem. Már besötétedett. Jöhet a bor. Legalábbis ma.
– Oké, hozom. A vacsorát is korábban kéred?
– Igen, mami.

Fran úgy érezte magát evés után, mint aki újjászületett,
és készen állt arra is, hogy elmesélje, mire jutott. – Egy
kicsit összezavarodtam – vallotta be. – Sok mindent
elmondott az ügyvéd is, meg Amy is, de biztos vagyok
benne, hogy egy csomó dolgot el is hallgattak. Az ügyvéd
azt mondta, hogy van a nevemen egy bankszámla ezer
fonttal napi használatra, és bár van még pénz, azt félre
kell tenni Amy gondozására.

– Amennyire én tudom, nagyon sokba kerülnek ezek az
otthonok – szúrta közbe Issi.

– Igen, de hat hónapig ezzel nem kell foglalkoznom,
mert Amy ennyit előre kifizetett. Mindent kigondolt. Van
egy gulyás is, aki a félelmetes teheneket gondozza. Ő is ki
van fizetve ugyanennyi időre, meg a kisegítő fejők is.

– És ha mégsem olyan ijesztőek azok a tehenek?
– Akkor minden rendben lesz!



Fran azonban tudta, hogy a vidámságuk kicsit
erőltetett. Könnyen lehet, hogy nem lesz képes
végigcsinálni azt, amibe belevágott.

– Tényleg azt akarom, hogy működjön a dolog –
mondta. – Feladtam az állásomat, magam mögött hagytam
az eddigi életemet, hogy idejöjjek, és bár visszamehetnék,
nem tehetem, mert mindig azon tűnődnék, hogy mi lett
volna, ha maradok. Nagyon kevés embernek adatik meg
egy ilyen lehetőség, és én nem herdálhatom el. Ez az
esélyem arra. hogy kezdjek valamit az életemmel.



Második fejezet

Fran korán ébredt, arra, hogy esik az eső. Ez nem tűnt túl
jó kezdésnek új élete első munkanapján, de aztán eszébe
jutott, hogy Mrs. Brown bejelentkezett, amit tökéletes
kifogásként használhatott arra, hogy ne kelljen a
tehenekkel találkoznia. Ha vendég jön, gondolta, akkor
nincs mentség – sütnie kell.

– Szóval ma reggel még nincs tehén, Is – mondta a
pirítósát rágcsálva. – Sütnöm kell valamit. Szerinted Mrs.
Brown szereti a zabos kevertet?

– Honnan tudhatnám? – kérdezte meglepett
vidámsággal Issi.

– Azt is csinálok, meg vajasrudacskákat is – döntötte el
Fran. – Akkor lesz választék. A munkások biztosan örülni
fognak annak, ami megmarad.

Issi az eső ellenére sétálni ment, de megígérte, hogy
visszajön, mire Mrs. Brown megérkezik, így Fran egyedül
készülődhetett a vendég fogadására. Miközben vajat
morzsolt a lisztbe, ismét szemügyre vette az udvart az
ablakon keresztül.

A macskaköves területet melléképületek vették körül,



de ahogy azt a borús párán át is észrevette, a tehénistálló
nem volt közöttük. Ezek az épületek túl kicsik voltak, bár,
amennyire tudta, a csorda sem volt nagy. És mivel úgy
tűnt, hogy egyik épület sincs használatban, a teheneknek
máshol kellett lenniük. Ezt kicsit kiábrándítónak találta.
Azt remélte, hogy az ablak biztonsága mögül szemügyre
veheti őket.

Mindent összevetve egy egész csinos udvart látott, és ha
behunyta a szemét, könnyedén oda tudott képzelni
néhány virágokkal teli kővályút és függő kosarat, meg
olyan apróságokat, amelyeknek a dekorációs szerepen túl
nem sok közük volt a farm életéhez.

Aztán jót nevetett magán, és Issit is megmosolyogtatta,
amikor valamivel később beszámolt neki a farmudvarral
kapcsolatos őrült víziójáról.

– Mintha meg tudnám csinálni! Mikor lesz nekem időm
arra, hogy virágot ültessek, vagy öreg szerszámokat
keressek a csupasz falakra?

– Hát, egy ideig biztosan nem, de egyszer talán eljön
majd a nap. Hanem séta közben láttam a teheneidet. Egy
viszonylag új épületben vannak. Éppen akkor etette őket
a gulyás.

– Ó! Hogy néz ki?
Issi a homlokát ráncolta.
– Igazából nem is tudom. Az biztos, hogy nem csevegős

típus.
Fran jókedve megcsappant egy kicsit.
– Már azért is utálni fog, hogy nem én vagyok Amy.



Tudom.
– Azért adj neki egy esélyt! – biztatta Issi. – Kicsit

fiatalabb, mint hittem. De épphogy beláttam a kalapja
alá.

Mrs. Brown nem volt öreg, de gyanakvón nézett körül,
amikor a hátsó ajtón keresztül a konyhába lépett.
Viharkabátot viselt, mélyen behúzott, nagy karimájú
kalapot és gumicsizmát. Fran rögtön megirigyelte a
szerelését, ami szemmel láthatóan az időjárás minden
viszontagságától megóvta.

Mrs. Brown azonnal levetette a csizmáját, ami alatt
vastag, szürke zoknit viselt. Olyan asszony volt, aki ha
nem akart, semmit sem árult el magáról, és bár a
csizmáját lehúzta, víztől csöpögő kalapját és kabátját már
nem akarta átadni Frannek.

– De hát mindkettő csuromvizes – mondta Fran. –
Szörnyű idő van odakinn. Felakasztom a tűzhely elé, hadd
száradjanak egy kicsit.

– Hát jó – egyezett bele Mrs. Brown, majd, még mindig
vonakodva, kigombolta a kabátját, és a kalapjával együtt
Fran kezébe adta.

– Menjünk át a nappaliba – mondta Fran jó
háziasszony módjára, annak ellenére, hogy csak a
harmadik napját kezdte a házban.

Fran gyanította, hogy Mrs. Brown korainak találta az
időt a tűzgyújtáshoz, ő maga azonban úgy vélte, hogy a
vidám lángok fényt hoznak a komor januári reggelbe.



– Üljön a melegre – biztatta az asszonyt. – Teát
hozhatok, vagy inkább kávét?

Miután megbeszélték, hogy a vendég a teát kedveli
jobban, Fran átengedte Issinek az udvariaskodást, ő pedig
visszament a konyhába teát főzni. Issi ugyan felajánlotta,
hogy megcsinálja, de Frant ez kellemetlenül érintette
volna. Nem akarta, hogy bárki cselédnek nézze a
barátnőjét.

Végül a teával együtt a vajaskeksz is az asztalra került.
– Ó, ez nagyon finom! – jegyezte meg meglepetten Mrs.

Brown.
– Londonban szakácsként dolgoztam – felelte Fran. – És

bár a szakácsok nem feltétlenül sütnek, engem
megtanított az anyukám, és a mai napig élvezem.

– Akkor hát nem maga a legmegfelelőbb ember a farm
átvételére – vonta le Mrs. Brown a következtetést.

– Hát nem. Egyáltalán nem vagyok megfelelő – ismerte
be Fran, amit kár lett volna tagadni. – De amint azt talán
ön is tudja, én vagyok Amy egyetlen vérrokona, akivel
kapcsolatba tudott lépni, és kiskoromban már jártam itt.
Amy szerint szerettem a teheneket. – Visszatette a
rózsamintás csészét a csészealjra. – És semmi esetre sem
akarok kudarcot vallani. Főleg amióta tudom, mennyire
fontos, hogy a farm Amy halála után is fennmaradjon.
Bár nagyon bízom benne, hogy arra nem kerül sor még
hosszú évekig. – Fran el sem tudta képzelni, miből lehetne
fizetni az otthont, ha a farm nem lesz nyereséges. Csak
egyetlen módon – ha eladják.



Mrs. Brown mintha olvasott volna a gondolataiban.
– És akkor ott van még az ápolás. Az sem lesz olcsó

mulatság.
– Amy előre kifizetett hat hónapot – mondta Fran,

remélve, hogy nem árul el titkot. – Némi szerencsével
addigra én is belejövök.

Mrs. Brown kétkedő képet vágott.
– Azért a szerencsénél kicsit többre lesz szüksége, és egy

városi lánynak biztosan nem lesz könnyű. De nagyon jó
gulyása van.

– Tényleg? Mit tud róla?
– Elég sokat. A fiam.
– Te jó ég! – kiáltotta Fran, és magában még hozzátette,

hogy Mrs. Brown a jelek szerint nagyon is beavatott
személy.

– Amy az egekig magasztalja – folytatta az asszony.
Fran ivott egy korty teát.
– Még nem ismerem annyira Amyt, de nagyon jó

emberismerőnek tűnik.
Mrs. Brown arca kissé megenyhült.
– Az is.
– És ön? Továbbra is a farm rendelkezésére áll?

Fordulhatok önhöz tanácsért? – Frant arra tanította az
élettapasztalata, hogy az emberek többsége szereti, ha
tanácsot kérnek tőlük.

– Nem olyan fokig, mint Amy idejében, és ezt neki is
megmondtam. Ő azonban nem boldogult volna már
egyedül. Van egy nővérem, akiről szintén gondoskodni



kell, és ő nem itt lakik.
– Ó! Akkor talán az lesz a legjobb, ha most kifaggatom

mindenről, amire szükségem lehet. – Fran hangjába nem
kevés kétségbeesés vegyült.

– Hát rajta! Csapjon bele!
Bár Mrs. Brown arckifejezése nem volt túl bátorító,

Fran biztosra vette, hogy az asszony tudja a választ arra a
kérdésre, amelyik érkezése óta a leginkább foglalkoztatta.

– Tudna mondani valamit a szomszédomról? Mi a baj
vele? Amy éppen ezt akarta elmagyarázni, csak közben
elaludt.

A levegő szinte izzani kezdett az izgalomtól, ami
általában egy jó pletyka előszelét jelentette.

– Amy nem nagyon szokott beszélni róla, de az volt a
benyomásom – már ha egyáltalán szóba hozta –, hogy volt
valami közte meg az idős Mr. Arlingham között. – Fran és
Issi zavart arckifejezését látva hozzátette: – Romantikus
értelemben. Ugye értik?

– Ó! – mondta Fran csodálkozva.
– Ám ha volt is, semmi sem lett belőle. – A drámai hatás

kedvéért elhallgatott, és talán azért is, hogy kiélvezhesse
a szavain csüngő két fiatal nő döbbenetét. – Na most, hogy
mi történt pontosan, azt tényleg nem tudom, de a földhöz
volt valami köze. Amy talán azt gyanította, hogy az öreg
Mr. Arlingham nem őt akarja, hanem a farmot. Ha esetleg
megnézte a térképen, akkor látni lehet, hogy a Hill Top
Farm benyúlik az Arlingham család tulajdonában lévő
Park House Farm területére. Mint egy nagy hüvelykujj. És



én azt hiszem, hogy ez mindig is bökte az Arlinghamek
csőrét. Jobban szerették volna, ha övék az egész
földdarab.

Fran gyorsan újratöltötte Mrs. Brown csészéjét, nehogy
véletlenül is elapadjon ez a hasznos információáradat.

Az asszony elfogadott még egy vajaskekszet, majd
tovább mesélt.

– Arról is tudomásom van, hogy a fiatal Mr. Arlingham –
Antony – tiszteletét tette Amynél pár évvel ezelőtt.
Véletlenül éppen itt voltam; a konyhában dolgoztam. Amy
szívélyesen fogadta a fiatalembert, ám a távozása annál
viharosabbra sikeredett. És Amy tollazata is felborzolódott
egy kicsit. Részleteket ugyan nem mondott, de elég
nyilvánvalónak tűnt, hogy az ifjú szomszéd a farm
megvételére tett ajánlatot.

Fran az ajkát harapdálta, majd megszólalt.
– Nem értem. Akkor még senkiről sem tudott, akire

ráhagyhatta volna a farmot. Miért nem akarta eladni? Ha
otthonba akart menni, biztosan szüksége lett volna a
pénzre.

– Szerintem az izgatta föl Amyt, amit a szomszéd a
földjével tenni akart – magyarázta Mrs. Brown.

– Miért? Mit akart tenni? – kérdezte Issi.
– Nem tudom – felelte Mrs. Brown. – Talán nagyüzemi

gazdálkodást akart bevezetni, vagy galambokat
tenyészteni lövészethez, esetleg motokrosszpályát akart
rajta kialakítani. Az biztos, hogy Amy egyik miatt sem
engedte volna felszámolni a szívének oly kedves csordát.



– Nem, ezt meg is tudom érteni – felelte Fran, bár ő
maga egyik tervet sem tartotta volna szentségtörésnek. –
Amy valami szőlőültetvényt emlegetett.

– Tényleg nem tudom, mi van a háttérben, de tény,
hogy a farm földjét még sohasem szántották fel. Sem a
háború alatt, sem utána. És ez az, ami a birtokot valóban
különlegessé teszi.

– Te jó ég! – ámuldozott Issi. – Ez tényleg nagyon ritka.
Nem csoda, ha Amy nem akarja más célokra hasznosítani.
Még a gondolat is felháborító! – Elhallgatott, de aztán
valószínűleg úgy érezte, hogy magyarázattal tartozik a
kitörése miatt, mert így folytatta: – Földhasznosításból
írom a PhD-met. Az országban kevesebb mint két százalék
az ennyire érintetlen földterület. Mindenáron meg kell
menteni!

– Azt hittem, az „Áss a győzelemért!” kampány
keretében mindenki ásót ragadott Angliában – mondta
Fran.

– Az itteni földek nagyon kicsik ahhoz, hogy gépi
szántást végezzenek rajtuk, és nagyon meredekek is –
mondta Mrs. Brown nem kis büszkeséggel. – És ez valóban
egyedülállóvá teszi őket. Tehát, ha a tanácsomat kéri,
véletlenül se engedjen Mr. Antony Arlinghamnek, semmi
áron!

Fran úgy érezte, képbe került valamennyire.
– Nem fogok – ígérte.
– Teljességgel elfogadhatatlan, hogy bárki – akár csak

egyetlen pillanatra is – fontolóra vegye egy olyan



földdarab felszántását, amelyet még sohasem szántottak,
csak azért, hogy kialakítson rajta egy motokrosszpályát! –
háborgott tovább szenvedélyesen Issi. – Az a föld
megszentségtelenítése lenne!

– Úgy van! Ez a megfelelő szó! – bólogatott elégedetten
Mrs. Brown. – A megszentségtelenítés. – Közben felállt. –
Megadom a telefonszámomat, ha esetleg szüksége lenne
valamire, de úgy gondolom, jól fog boldogulni.

– Remélem – motyogta Fran csekély meggyőződéssel.
– Meg kell mondanom, hogy nagyon finom volt a

vajaskeksz – jegyezte meg Mrs. Brown.
– Ó! Engedje meg, hogy csomagoljak magának pár

darabot – mondta Fran, és mielőtt Mrs. Brown
tiltakozhatott volna, a konyhába szaladt. Úgy érezte,
mindenképpen jóban kell lennie a hölggyel.

Miután a vendégre rásegítették a kabátját, és annyi
szenvelgéssel, amennyit a gyomruk elbírt, kikísérték, Fran
tűnődő pillantást vetett Issire.

– Szerintem húzzunk gumicsizmát, és nézzünk körül a
farmon – javasolta. – Tudnom kell, mivel állok szemben.

– Nyomasztónak érzed a terheket? – kérdezte Issi.
– Hm… Szeretnék megfelelni az elvárásoknak.

Ugyanakkor… elég nagy fába vágtam a fejszémet.
– Való igaz – bólogatott Issi. – De ha van ember, aki meg

tudja csinálni, te vagy az.
Fran Issi kezébe nyomta a dzsekijét.
– Kösz, Is. Minden sokkal könnyebb lenne, ha nem

kellene már holnap hazamenned, de az, hogy ennyire



hiszel bennem, erőt ad nekem is. Hát akkor… ideadnád a
csizmámat?

Fran szemügyre vette a flancos lábbelit.
– Talán nem ártana egy rendeset is beszerezni.
– Majd ha ez már szétment – mondta Issi.
– Igazad van. Nincs másom, mint az az ezer font,

amelyet Amy a megélhetésemre és a farm napi kiadásaira
adott. Plusz az a kevés, amit nekem sikerült félretennem.

Kimentek a kis zárt udvarból, amelyet Fran gondolatban
már virágokkal és csecsebecsékkel díszített. Most közelről
is szemügyre akarta venni a melléképületeket.
Bekukkantottak a piszkos ablakokon.

– Az épületek elég rendezettnek tűnnek – jegyezte meg
Issi. – De évek óta semmi sem történt bennük.

Fran lenyomott egy kilincset, és az ajtó kinyílt.
– Ez tele van eszközökkel – mondta. – Lefogadom, hogy

itt mindent megtalálok, amire a dekoráláshoz szükségem
lehet.

– Az meg mi? – mutatott Issi egy préshez hasonlító
valamire. – Nem lehet, hogy ciderkészítéshez használják?

– Ha igen, akkor máris megvan a válasz arra a
kérdésre, hogy miért nem használták évek óta – felelte
Fran. – A nővér az otthonban azt mondta, hogy Amy csakis
teát iszik.

– Nézd azt a gyönyörű mérleget! – kiáltott fel Issi. –
Lenyűgöző!

– Ne engedjük, hogy ez a rengeteg holmi elvonja a



figyelmünket – kapott észbe Fran. – Muszáj
megismerkednem Tiggel, mielőtt még elmenne valahová.

– Akkor induljunk máris – értett egyet Issi. – Ezek a
cuccok itt megvárnak bennünket.

Kimentek az udvarból kivezető kapun, és elindultak a
tehénistállóhoz vezető rövid úton. Fran azonban hiába
akart annyira bemutatkozni, sehol sem látta Tiget. Sőt
mást sem, kivéve a teheneket.

– Már el is ment – mondta csalódottan.
– Majd később visszajön – vigasztalta Issi. – Addig is… itt

van ez a rengeteg, különleges pedigrével rendelkező,
arisztokratikus tehén.

Fran kétkedve nézte az állatokat. Egy nagy, fagyos
pajtában álldogáltak, szénát ettek, és közben őket
bámulták. Hatalmasnak tűntek, és szarvuk is volt.

– El tudom képzelni, mit gondolnak – mondta Fran. –
Hogy itt áll ez a két városi spiné lehetetlen
gumicsizmában.

– Nagyon helyesek, nem gondolod? – kérdezte Issi. –
Tetszik, ahogy a vörös meg a fehér keveredik rajtuk.
Vajon tarkának hívják ezt a fajtát?

– A hivatalos nevük tejelő shorthorn – közölte Fran. –
Amy mondta. Ha visszamegyünk a házba, megnézem a
Google-n, hogy ez pontosan mit jelent.

– Ez lehet, hogy nem fog menni – mondta Issi. – Nincs
internet-hozzáférés. Próbáltam netezni, amikor a
nénikédnél voltál, de nem sikerült.

Az, hogy nélkülöznie kell az internetet, fájdalmasan



érintette Frant.
– Te jó ég! Ez lesz az első, amit meg fogok oldani. Most

azonban menjünk tovább. Mintha már nem esne annyira.
– Tényleg? – kérdezte Issi, aki szemmel láthatóan nem

osztotta ezt a véleményt.

Félórányi séta után egy olyan pontra értek, ahonnan
lefelé vezetett az út, egy patak felé. A szélesen elnyúló
mezőt fasor határolta, a fasor mögött emelkedő,
ugyancsak fával borított dombok mögött ott kanyargott a
folyó, és azon túl ott kéklettek a walesi hegyek.

– Tudom, hogy ismételgetem magam, ami borzasztó
unalmas lehet – szólalt meg némi hallgatás után Issi –, de
nem hiszem, hogy ennél szebb hely létezik a földön. A
házból is gyönyörű a kilátás, de innen egyenesen
fantasztikus.

– Már mindketten elmondtuk párszor – bólogatott Fran.
– Tényleg lenyűgöző a táj. Elborzadok, ha belegondolok,
hogy valaki fel akarja dúlni. Egyáltalán, hogy jut eszébe
bárkinek, hogy itt motokrosszpályát építsen? – Ekkor
mozgást észlelt a ház közelében. – Nézd! Az ott biztosan
Tig! Gyere, menjünk vissza, és köszönjünk neki.

Fran egyre idegesebb lett, ahogy az istálló felé vezető
sáros ösvényen lépkedve mind közelebb jutottak a
házhoz. Létfontosságú volt számára, hogy jól ki tudjon
jönni Tiggel. Ha a férfi úgy dönt, hogy lenézi a városi
mivolta miatt – amire jó esélyt látott –, akkor nem fog
működni ez a gazdálkodósdi. Tig nélkül biztosan nem.



Amynek megvolt a szükséges tudása és tapasztalata,
mégsem boldogult egyedül. Ő, Fran, ezzel szemben semmit
sem tudott. Ha széthullik a farm, neki semmije sem
marad. Tignek azonban nem kellett aggódnia. Ő bármikor
talált volna magának munkát.

– Helló! – mondta Fran már messziről, lázasan remélve,
hogy nem tűnik a kelleténél lelkesebbnek. – Fran vagyok,
Amy… hm… Mrs. Flowers… rokona.

Tig bólintott. Jóval fiatalabb volt, mint amennyinek
Fran gondolta, és az időjárásnak megfelelően jól fel volt
öltözve. Ugyanolyan széles karimájú kalapja volt, mint az
anyjának. Öreg, töredezett Barbour dzsekijét egészen
az állig begombolta; vízhatlan nadrágba bújtatott lábán
sáros gumicsizmát viselt. Beleillett a környezetbe.

– Az imént találkoztam az édesanyjával, és nagyon
örülök, hogy végre magát is megismerhetem – mondta,
miközben kezet nyújtott. – Ő a barátnőm, Issi, aki pár
napra jött csupán, hogy segítsen a beköltözéssel. – Ebből a
közelségből már a férfi kék szemét is észrevette – olyan
ragyogó volt, hogy szinte táncra perdültek benne a fényes
sugarak.

Tig ismét bólintott.
– Szeretném, ha mindent elmondana nekem a

tehenekről – folytatta Fran. – Annyira… szépek. – Tudta,
hogy nem ez a legmegfelelőbb szó, de nem talált másikat,
és kétségbeesetten vágyott rá, hogy Tig megkedvelje. Nem
is. Inkább szüksége volt rá, de hiába volt benne annyi báj



és a vonzerő – a férfi nem hasonlított senkire, akivel Fran
az addigi élete során találkozott.

És ekkor megmozdult a viharvert arc; a kék szem
sarkánál apró ráncok jelentek meg, és a feszes száj körül
felragyogott egy aprócska mosoly.

– Valóban szépek – mondta Tig. – Nos, mit akar
megtudni róluk?

Issi megremegett Fran mellett; mindketten vacogtak a
hidegtől a vékony városi öltözékben, Fran mégis nagyon
szeretett volna megfelelő kérdéseket feltenni.
Elmosolyodott.

– Maga mit tart a legfontosabbnak a csordával
kapcsolatban?

Tig félrebillentette a fejét.
– Azt, hogy nagyon hosszú múltja van. Jóval hosszabb,

mint a legtöbb csordának. Ez fontos. A tehenek jó zsíros
tejet adnak, és nagyon jó mamák.

Ezután tejhozamokról beszélt, arról, hogy mennyi
takarmányt fogyasztanak az állatok, és az egyes
példányok különböző vérmérsékletét is szóba hozta.

Ahogy Fran hallgatta, miközben majdnem lefagyott a
lába, elcsodálkozott, hogy mennyire szereti ez a férfi a
rábízott teheneket. A csordát. Csak úgy sütött a szavaiból
a szenvedély. Nem mintha a férfi szavakba öntötte volna
az érzéseit; de ahogy az állatok nevét kimondta, ahogy
jellemezte őket, és ahogy a csordán belüli viszonyokról
beszélt, részletesen kitérve arra, hogy ki kinek az anyja
meg a nagyanyja, nyilvánvaló volt, hogy imádja őket. Egy



szúnyogcsípést sem szenvedhettek úgy, hogy Tig ne vette
volna észre, és ne enyhítette volna rögtön a fájdalmukat.

Fran feltett egy általa intelligensnek ítélt kérdést.
– Sokat költ… költünk állatorvosra?
Tig megrázta a fejét.
– Nem, ha van beleszólásom.
Amivel nem adta meg Fran kérdésére a választ.
– Most már muszáj bemennem – mondta Fran. –

Telefonálnom kell. Holnap találkozunk.
Tig bólintott, és elindult vissza a teheneihez.

Nagyon nehéz volt elbúcsúzni másnap Issitől a
vasútállomáson. Visszament Londonba folytatni a
tanulmányait. Esett, elég hideg is volt, és ez valahogy még
szívbemarkolóbbá tette az elválás pillanatait.

Útközben nagyon pozitív kicsengésű beszélgetést
folytattak, és Issi biztosította Frant, hogy Tig mellett majd
szép lassan mindenbe beletanul, megérti, mikor mit csinál
a férfi, és főleg, hogy miért. Fran nagyon remélte, hogy ez
így lesz, annál is inkább, mert Amy sohasem adta volna a
kezébe a farm vezetését, ha úgy hiszi, hogy a
tudatlanságával bármilyen problémát okoz. Ugyanakkor
elkeserítőnek találta, hogy egyedül marad a házban,
internet-hozzáférés nélkül, csupán vonalas telefonra
szorítkozó kommunikációs lehetőséggel. Még szerencse,
hogy talált egy könyvszekrényt tele régi regényekkel,
mert az olvasás számára mindig egyfajta menekvést
jelentett.



– És persze eljövök, amilyen gyakran csak tudok –
ígérte Issi, miután még egyszer, jó alaposan megölelte
Frant. – Nagyon szeretek itt lenni. És most, hogy tudom,
milyen különleges a legelő, még munkának is nevezhetem
a látogatásaimat. És nem én leszek az egyetlen, aki ajtót
nyit rád. Ha nem vigyázol, hétvégeken egymásnak fogják
adni a kilincset az ismerőseid.

– Hm… nem hinném, hogy nagyon vágynék a városiak
látogatására. Elvárnák, hogy főzzek rájuk, míg ők a
lábukat lógatva a tájban gyönyörködnek. Nem igazán
érdekelné őket, hogy dolgozó farmer vagyok…

Issi felnevetett.
– De szakács is vagy, és jó társasági ember. És ahhoz,

hogy társasági életet élj, vagy a helyiekkel kell
barátkoznod, vagy a városi haverokat kell meghívnod
magadhoz.

Fran megpróbálta elképzelni a londoni barátait ebben
a régimódi vidéki miliőben, és úgy döntött, csak jóval
később fogja meghívni őket. Majd ha már modernizálta a
házat.

– Lehet, hogy összehozok egy vacsoraklubot – mondta,
mintha már régóta szerepelt volna a terveiben egy ilyen
elgondolás, és nem ott ötlötte volna ki. – Lefogadom, hogy
sokan szeretnék látni Amy házát.

– Már ha meg tudják mászni azt a meredek ösvényt –
jegyezte meg Issi. – Bár gondolom, a helyiek terepjárót
használnak, ami könnyedén elviszi őket bárhová.

– És valahol félúton kialakítok egy parkolót. Egyre



jobban tetszik az ötlet.
Egy utolsó, hosszú ölelés után Fran otthagyta Issit, és

hazafelé indult. Vezetés közben megpróbált listát
készíteni azokról a fontos kérdésekről, amelyeket a
legközelebbi látogatása alkalmával feltétlenül fel kell
majd tennie Amynek. Le is akart írni mindent, hogy ha
ébren találja Amyt, annyi információt csikarhasson ki
belőle, amennyit lehet. A legfontosabb kérdés az volt, hogy
jövedelmezővé lehet-e tenni a farmot. És marad-e némi
pénz, miután kifizették Tiget, és a csorda is jóllakott.

Fran annyira belefeledkezett a gondolataiba, hogy nem
vette észre a Hill Top Farmhoz vezető lejárót, és
továbbhajtott egy olyan úton, amely elég távol vitte új
otthonától. Abban a hitben, hogy sötétedés előtt képes lesz
visszatalálni, továbbhajtott. Az eső ellenére kedve támadt
egy kis nézelődéshez. És az is felmerült benne, hogy
valahol talál majd térerőt, és akkor használhatja a
mobiltelefonját.

Az utat szegélyező magas sövény egy ponton gyönyörű
téglafalnak adta át a helyét, amely egy csodaszép és
nagyon értékes birtokhoz tartozott. Bár a korábbinál
jobban esett, nagyon kíváncsi volt, hogy ház is van-e a
birtokon. Épületet nem látott, de felfedezett egy nagy
elektromos kaput. Az egyik oszlopán, kőbe vésve ott állt a
farm neve: Park House Farm. Minden újnak és
fényűzőnek látszott.

Fran elhatározta, hogy megfordul a kapu előtti
felhajtón, de előtte leállt az út szélére megnézni, van-e



térerő. Éppen letekerte az ablakot, hogy hallja a
forgalmat, majd előhúzta a mobiltelefonját, amikor
észrevett egy nagy sebességgel közeledő autót. A kocsi,
Fran szerint túlságosan is gyorsan, elhaladt mellette, és
mivel belehajtott egy pocsolyába, sáros vízzel terítette be
őt is, meg az autóját is.

Fran, mint egy kutya, megrázta magát, és olyan
mormogó hangot hallatott, hogy azt bármelyik eb
megirigyelhette volna. Végül hangosan szidalmazni
kezdte a sofőrt, aki addigra már árkon-bokron túl
járhatott. Nem látta jól az autót, de azt meg tudta
állapítani róla, hogy nagy és flancos volt. Biztosra vette,
hogy a sofőrjének – aki, ahogy látta, férfi volt – köze van a
cotswoldi kőből épült falhoz meg a mögötte elnyúló
birtokhoz, és abban is biztos volt, hogy egy ilyen embert
csak utálni lehet. És mire hazaért, és csöpögősen bement a
házba, már azt is tudni vélte, hogy a szomszédja húzott el
mellette, akitől Amy annyira óvta.

A jogos felháborodás majdnem annyira felmelegítette,
mint a gyors, de forró fürdő az ósdi kádban. (Már
korábban eldöntötte, hogy a falra erősített kézi tus helyett
mielőbb szert tesz egy rendes zuhanyra; csak azt kellett
kivárnia, hogy megengedhet-e magának ekkora luxust.)

Forró csokoládét készített, meggyújtotta a tüzet a
kandallóban, és közben fondorlatos büntetéseket agyalt
ki a férfi számára, aki motokrosszpályává vagy valami
hasonló ocsmánysággá akarta alakítani a Hill Top
Farmot. Még az is felötlött benne, hogy nagy szerencse éri,



és a végén ő lesz az, aki megvásárolja a férfi birtokát, és
akkor minden arra alkalmas földet legelővé alakít
valamilyen ritka tehénfajta számára. Ez lett volna a
megfelelő büntetés!

Összedobott magának egy tányér csiliolajjal és
fokhagymával ízesített spagettit, és éppen le akart ülni
vele a tűz elé, amikor hallotta, hogy kopognak. Ráadásul
nem a hátsó, hanem az első ajtón. Lehet ugyan, hogy ő
maga száz százalékig városi volt, annyit mégis tudott, most
már személyes tapasztalatból is, hogy vidéken senki sem
használja az első ajtót.

Letette a spagettis tányért, és felkelt a kanapéról.
Egyáltalán, be kell engednie a látogatót? Kinek jut eszébe
betoppanni valahová ilyen késői órán?

Átsuhant az agyán, hogy egy házőrző kutya most
megvédené, de végül mégiscsak ajtót nyitott. Egy magas
férfi állt a küszöbön, esőcseppektől csillogó Barbour
dzsekiben és gumicsizmában. Ugyanilyen darabok voltak
Tigen is, mégis hatalmas különbség volt a két viselet
között. De a két férfiról is ugyanezt lehetett volna
elmondani.

Az ösztöne megsúgta Frannek, hogy ki a látogató, ami
nem jelentette azt, hogy tetszik is neki. Nem beszélve
arról, hogy senki sem akart volna úgy megismerkedni egy
vonzó férfival, hogy pizsamát és bolyhos papucsot visel,
még akkor sem, ha mindkettőt csinosnak lehetett
minősíteni.

– Igen? – kérdezte.



– Ó… Azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek. Amiért
összefröcsköltem. Antony Arlingham vagyok.



Harmadik fejezet

Millió gondolat suhant át Fran agyán, ahogy ott állt még
mindig az ajtókilincset markolva, a küszöbén álló férfit
méregetve. A legfontosabb közülük az volt, hogy
biztonságban van-e. Miután dolgozott egy csomó londoni
kocsmában, szakácsként elég sok magánházban is
megfordult, és napi vevőnek számított több piacon, úgy
vélte, ismeri az embereket. És az ösztöne most azt súgta,
hogy nem fenyegeti veszély. Ennek ellenére kimért
maradt.

– Honnan az ördögből tudta, hogy hol keressen?
– Bevallom, csak sejtéseim voltak. De egy idegen autó,

amelynek a sofőrje az én kapualjamat választotta arra,
hogy megforduljon, sok mindent elárult. És mindenki
tudja a környéken, hogy Mrs. Flowers házába beköltözött
egy fiatal rokon. – Elhallgatott. Fran elnézett mellette, és
látta, hogy most még sűrűbben esik. – És amint ajtót
nyitott, tudtam, hogy magát fröcsköltem le, mert bár még
korai az idő, pizsamában van, ami azt jelenti, hogy
valamilyen oknál fogva lezuhanyozott. Remélem, ezúttal
meleg volt a víz – tette hozzá bűnbánóan.

– Igazából fürödtem. A… nénikémnek nincs



zuhanyzója.
– Ó! – A férfi habozni látszott. Fran benyomása az volt,

hogy ez a férfi mindig azt mondja, amit gondol, és hozzá
volt szokva, hogy odafigyelnek rá. Most azonban olyan
szituációba került, ami kibillentette a komfortzónájából.
Így már ketten voltak. – Nagyon rossz állapotban van a
feljárója – mondta végül a látogató.

Fran felsóhajtott. Mégsem tehetett úgy, mintha ez nem
lenne igaz.

– Tudom.
– Nézze… Bejöhetnék? Úgy jobban tudnánk beszélgetni.

És talán mondhatnék egy-két hasznos dolgot. – Ismét
elhallgatott. – Hoztam egy palack bort.

– Éppen enni készültem…
– Engem nem zavar, ha eszik. És ha beenged, bort is

ihat hozzá.
Fran vonakodva szélesebbre tárta az ajtót.
– Oké. Menjen be. Biztosra veszem, hogy ismeri a házat.

Én addig kerítek két poharat.
Fran úgy döntött, nem kutatja át a szekrényeket

megfelelő poharak után, jó lesz az a két vizespohár is,
amelyet előző este használtak Issivel. Miközben
dugóhúzót keresett, teljesen hiába, megakadt a szeme a
fazékon. Mint minden séf, ő is hajlamos volt többet főzni a
kelleténél, így a fazék aljából össze tudott volna kotorni
még egy adagra való tésztát. Hogy nézett volna ki, ha
nekilát enni, anélkül, hogy a vendéget megkínálná?

Visszament a nappaliba.



– Remélem, csavaros kupakja van a bornak. Nem
találok dugóhúzót. Mondja, evett már?

– Ha nem bánja, begyújtottam. És a késemen van
dugóhúzó.

– Kér egy kis spagettit? Jut magának is egy adag.
– Ami azt illeti, még nem vacsoráztam. És mivel nagyon

jó illatokat érzek, ostobaság lenne visszautasítani a
meghívást.

Fran most már bánta, hogy ennyire kedves volt, de
mint egy tévedésből felvillantott mosolyt, ezt sem lehetett
visszavonni.

– Akkor nyissa ki a bort. Mindjárt jövök.
Fogta a tésztával megpakolt tányérját, és a konyhába

menet némán ostorozta magát, hogy behívta a férfit. Jobb
lett volna, ha elveszi tőle a bort, és hazaküldi. De igazság
szerint büszke volt a szakácstudományára, és szerette
volna, ha a látogatója nem úgy gondol rá, mint együgyű
fiatal lányra, aki Mrs. Flowers házába költözött, és akit,
miközben nagy sebességgel elhajtott mellette, lefröcskölt
sáros vízzel. Nem, döntötte el, nem fog elhemperedni a
lába előtt, megadva magát az akaratának. Azt szerette
volna, ha a férfi erősnek látja; olyan tényezőnek, akivel
számolni kell. Visszabillentette a tésztáját a fazékba,
összekeverte a maradékkal és megszórta még pár csepp
csilis olajjal. – Most majd kiderül, mennyire vagy erős –
motyogta elégedetten.

Tizenöt perccel később Fran ott ült Antony
Arlinghammel szemben Amy nappalijában a kis, kerek



asztal mellett, amelyről sietve leszedték a főleg öreg
teheneket ábrázoló fényképeket, és arra készültek, hogy
nekilássanak a spagettinek. Fran roppant elégedett volt a
főztjével. Érdemes volt bedobni a bőröndjébe néhány
különleges hozzávalót. A házban közel sem volt minden
tökéletes, egy finom vacsora után azonban sokkal
szebbnek látszott minden.

– Hát akkor – emelte meg Antony a vizespoharát –
kívánom, hogy legyen nagyon boldog az új otthonában.

– Erre szívesen iszom – mondta Fran, és a férfiéhoz
koccintotta a poharát. – No, csapjon bele. Remélem, nem
találja túl fűszeresnek.

– Szóval, maga a szomszédom – jegyezte meg Fran tele
szájjal, még mielőtt a férfi elkezdhetett volna
kérdezősködni. – Meséljen egy kicsit magáról. Van
felesége?

Antony megrázta a fejét.
– Volt, de szétváltak útjaink. Így volt a legjobb

mindkettőnknek. Rosszabb is lehetett volna, persze ha
van gyerekünk. – A férfi pillantása megállapodott Franen.
Érdekes, mogyoróbarna szemét aranyszínű foltocskák
pettyezték, ami szokatlan volt egy ilyen sötét hajú
embernél. – És maga? Férjnél van? Vannak gyerekei?

Fran felvonta a szemöldökét.
– Azt hittem, a helyi pletykából már értesült róla, hogy

egyik sincs.
– Oké. Beismerem. Mindannyian tudjuk, hogy fiatal,

egyedülálló, és hogy Londonból jött. És mindenki úgy véli,



hogy egy hónapig sem fog kitartani.
– Tényleg? Mert a londoni lányok cukorból vannak?

Elolvadnak az esőben?
– Nemcsak az esőben, hanem a hidegben meg a hóban

is. – A férfi végigmérte Frant azzal a szokatlan szemével. –
És ha nem vigyáz, tényleg járhatatlanná válik a feljárója.
Mielőbb be kellene szereznie egy négykerék-meghajtású
autót.

Fran nagyon szerette volna azt mondani, hogy már van
ilyen járgánya, de a férfi már látta, hogy milyen kocsit
vezet.

– Hát igen. Tényleg ki kell cserélnem az autómat. –
Ismét a szájához emelt egy villányi spagettit, hogy addig se
kelljen beszélgetnie.

– Ez nagyon finom! – mondta a vendég meglepetten.
Fran vállat vont.
– Szakács vagyok, jónak kell lennie. – A lelke mélyén

azonban borzasztóan örült. – A bor is remek.
– Többek között borimportőr is vagyok; jónak kell

lennie – felelte a férfi, viccesen felvonva a szemöldökét.
Fran vett egy nagy levegőt.
– Amy… Mrs. Flowers figyelmeztetett, hogy vigyázzak

magával. Azt mondta, kerüljem el messziről, mert maga
nagyon rossz ember, és még folytathatnám. – Amy ugyan
nem ment ilyen messzire, de Fran úgy érezte,
hangsúlyoznia kell bizonyos dolgokat.

– Mrs. Flowers, finoman szólva, rosszul ítélte meg a
szándékaimat, és ha már itt tartunk, engem is – felelte



Antony majdhogynem örömmel, hogy végre maguk
mögött hagyták a felszínes témákat.

– Valóban? – Fran hangsúlya egyértelműen jelezte,
hogy kétségbe vonja a férfi szavait. Amy egy törékeny
öregasszony, de hosszú évekig elvezetett egy farmot, és
közben biztosan megtanult ezt-azt, és ha ő kétségbe vonta
Antony szándékait, akkor neki, Frannek is ezt kellett
tennie.

– Valóban. Nagyon romantikus elképzelései vannak a
gazdálkodásról.

– Igen? Akkor hogy lehetett sikeres farmer hosszú
éveken át?

– Azt mondja, sikeres volt? Mennyire?
Fran erre nem tudott mit mondani. Eddig abból a

feltételezésből indult ki, hogy Amy sikeres volt régebben,
csak az utóbbi időben hagyta kicsúszni a kezéből a
dolgokat.

Antony letette a villáját.
– Ha lesz ideje arra, hogy alaposabban utánanézzen a

farm helyzetének, érzéseim szerint azzal fog szembesülni,
hogy ez a gazdaság évek óta veszteségesen működik. Az a
gyanúm, hogy egy hatalmas hiteltúllépés tartja csak
össze, amit a bank már csak ideig-óráig tolerál. –
Elhallgatott, hogy esélyt adjon Frannek az információ
megemésztésére. – Én felajánlottam Amynek, hogy
megveszem a farmot. Ha rááll, visszafizethette volna az
adósságát, és folytathatta volna az életét. Itt, a farmon.
Akár a haláláig. Ő azonban elutasította az ajánlatomat. És



ahogy a dolgok alakultak, egyetlen választása maradt.
Bemenni egy otthonba. Szívesen megteszem önnek is
ugyanazt az ajánlatot.

– A farm nem az enyém, így el sem adhatom.
– De maga fogja örökölni. Itt élhetne, kipróbálhatná

magát a gazdálkodásban, aztán, ha Amy meghal,
foghatná a pénzét, és azt kezdhetne vele, amit csak akar.

Fran nemrég még arról álmodott, hogy saját éttermet
fog működtetni. Átfutott az agyán, hogy ez akár valóra is
válhat, de gyorsan el is hessegette magától a gondolatot.
Sohasem kapna annyi pénzt a farmért, amennyi elég
lenne egy kis londoni kulináris aranybánya
elindításához. De ha elég lenne is… belekezdett ebbe a
projektbe, és úgy döntött, nem fogja feladni, míg meg nem
próbálta, hogy mire képes ezen a számára teljesen új
terepen.

– Egyáltalán nem biztos, hogy valaha is rám száll. Csak
akkor kapom meg, ha jövedelmezővé teszem.

– Ebben, azt hiszem, tudnék segíteni.
Fran úgy érezte, kezdi megkedvelni ezt az embert.

Vonzó volt, udvarias, és valószínűleg kedves is, Fran
mégsem akarta az első lehetőségnél bedobni a törülközőt.

– Biztos vagyok benne, hogy tudna, és abban is, hogy jót
akar, de egy asszony nagyon sok energiát fektetett abba,
hogy megtaláljon, és idehozzon engem. Nem hagyhatom
cserben. Muszáj megpróbálkoznom azzal, amivel
megbízott. Tudom, hogy nehéz lesz. Semmit sem tudok a
gazdálkodásról, mégsem adhatom fel már a második



napon.
Antony elég hosszú ideig nem szólt.
– Ezt tiszteletben tartom. Ugyanakkor csak

megerősíteni tudom abban, hogy roppant nehéz dolga
lesz. Olyan területen akar eredményt elérni, amihez nem
ért. Amibe olyan embereknek is beletört már a bicskája,
akik generációkon át ebből éltek. Ahová maga finoman
szólva is a partvonal mögül érkezett. Mindezek alapján
azt kell gondolnom, hogy maga nagyon bátor. –
Elmosolyodott. – És én még mindig kész vagyok rá, hogy
segítsek.

Frant azonban az elbűvölő mosoly sem tudta a férfi
oldalára állítani.

– Miért? Miért akar segíteni?
– Azért, mert nem hiszem, hogy ez a farm életképes

lenne a jelenlegi állapotában. Sőt lehetséges, hogy még a
segítségemmel sem lehet életben tartani. De ha magának
könnyebb lesz a próbálkozás attól, hogy besegítek,
boldogan megteszem.

– Nos, ez igazán nagylelkű ajánlat – mormogta Fran
kicsit sértődötten. – Nem beszélve arról, hogy igencsak
leereszkedő. Úgyhogy köszönöm szépen, de azt hiszem,
megleszek a segítsége nélkül. – Amit persze sem ő nem hitt
el, sem a férfi.

Antony felnevetett.
– Ahogy gondolja!
Ezt követően meglepően sok beszédtémájuk akadt.

Közben megették a spagettit, és megitták a bor felét, de a



kávét már visszautasította a vendég.
– Nem, köszönöm, most már tényleg mennem kell. –

Elhallgatott, majd némi tűnődés után megkérdezte: –
Eljönne velem egy partira péntek este? Meghívtak, és
tudom, hogy a háziasszony magát is szívesen fogadná.
Persze azért megkérdezem.

– Miért? Miért fogadna szívesen? – kérdezte gyanakvón
Fran.

– Azért, mert vidéken vagyunk, ahol mindenki
kétségbeesetten kíváncsi mindenre, különösen egy olyan
emberre, aki újonnan érkezett. Főleg, ha ez az ember Amy
Flowers unokahúga, vagy nem tudom, milyen rokoni
szálak fűzik össze magukat.

– Tehát látványosságnak számítanék?
– Aha.
Fran kissé hátrabillentette a fejét; nem akarta

kimutatni, milyen jól szórakozik.
– Ez csábítóan hangzik.
– Akkor eljön? Megismerkedhetne pár emberrel a

helyiek közül. – Mivel még mindig nem válaszolt, a férfi
folytatta: – El sem hiszem, hogy egy nő, aki kész felvállalni
egy farm irányítását, megijed pár kíváncsi lakostól.

Ez olyan kihívás volt, amit el kellett fogadni.
– Oké, elmegyek. Mit kell felvenni?
– Valami meleget. Ami nem zárja ki azt, hogy csinos is

legyen. Hogy finoman fogalmazzak, nem ez a legjobban
fűtött ház, ahol eddig vendégként megfordultam.

– Rendben.



– Akkor péntek este hétre magáért jövök.
– Szuper – felelte Fran, abban bízva, hogy minden

cotswoldi ezt mondta volna.
– Ja, még valami. Milyen itt Amynél az

internetkapcsolat? Működik?
Fran felsóhajtott.
– Tudja azt maga nagyon jól, hogy nem. Még csak be

sincs kötve.
– Van laptopja?
– Igen. Sokra megyek vele.
– Ha ideadja, megnézem, elég közel vagyunk-e

egymáshoz ahhoz, hogy rákapcsolódhasson az én
netemre. Van egy boosterem, amelynek a hatótávolsága
az összes melléképületemig elér.

Jó lett volna azt mondani, hogy „nem, köszönöm”, de
Fran nagyon szerette volna, ha van internet-hozzáférése,
hiszen az jelentősen megkönnyítette volna az életét. Nem
is kellett kétszer kérni – már hozta is a laptopját.

Antony felnyitotta, matatott rajta valamit, majd
elégedetten visszaadta.

– Tessék. Elég közel vagyunk egymáshoz. Mindjárt
megadom a jelszavamat.

– Hát ez igazán kedves magától – mondta Fran
nagyokat nyeldekelve, miközben a férfi felírta a belépési
kódot a névjegye hátuljára.

– Tényleg nehéz dolga lesz, ha nem engedi, hogy
segítsek. Szép, hogy ennyire lojális Amyhez, és azt is
megértem, hogy gyanakvással fogadja az indítékaimat. Én



máris jobban érzem magam attól, hogy rá tud kapcsolódni
az internetre. Így nem kell attól tartanom, hogy teljesen
elzárja magát a külvilágtól egy épphogy funkcionáló
farmon.

Fran nem válaszolt. Szerette volna azt mondani, hogy a
farm tökéletesen funkcionál, köszöni szépen, de nem
tudhatta, hogy igazat mondana-e. Ugyanakkor nem
érezte elzárva magát, hiszen ha fogva tartotta valami, az
a hely szépsége volt. De még itt is sivár tudott lenni egy
hosszú téli este, főleg így, elvágva a szeretteitől, egyedül.
Az, hogy e-mailezhet, esetleg skype-olhat, máris
derűsebbé tette a kilátásait.

Szerencsére a férfi nem várt választ. Átadta neki a
névjegyét, és eltette a tollát.

– Természetesen az összes elérhetőségem rajta van.
Bármikor kapcsolatba léphet velem.

– Én is megadom magának a vonalas számomat. A
mobilt is megadnám, de úgysincs térerő.

Antony elmosolyodott.
– Azért csak adja meg. – Ismét előhúzta a tollát, és

elővett egy újabb névjegyet is.
Miután felírta a kártya hátoldalára a telefonszámait,

visszacsúsztatta a zsebébe.
– Most már tényleg megyek. Ne feledje a pénteket!

Fran el sem pakolta a szennyes edényt, hanem leült,
belépett a postafiókjába, és gyorsan bepötyögött egy e-
mailt Issinek. Most, hogy volt internetkapcsolata, ismét



lehetségesnek látszott minden. Kicsit kalandozott is;
megnézte, hol lehet használt négykerék-meghajtású
autókat kapni, és mennyibe kerülhet megjavítani egy
feljárót. Végül arra a következtetésre jutott, hogy olcsóbb
lenne traktort venni, ami ilyen állapotban is képes
felkapaszkodni a feljárón, mert a javítás olyan sokba
került. Aztán eszébe jutott, hogy a farmon valószínűleg
van már traktor, vagy ha nincs is, teljesen mindegy,
hiszen úgysem merne beállni vele a Sainsbury’s
parkolójába. Jobb autóra volt szüksége, ez tény, de
remélte, hogy a beszerzéséhez nem kell a papa-mama
bankhoz folyamodnia. Ezt a lehetőséget a végére
tartogatta.

Ahogy a szüleire gondolt, elfogta a honvágy, így
gyorsan írt egy e-mailt a mamájának, és megígérte, hogy
hamarosan telefonálni is fog. Aztán elkészítette a forró
vizes palackját, és felment az emeletre lefeküdni.



Negyedik fejezet

Másnap reggel Fran csöpögő hangra ébredt, ami nem volt
igazán jó napkezdés. Felkelt, belebújt a (nevetségesen
optimistának tűnő) bolyhos papucsába, felvette a
köntösét, és elindult felderíteni a bosszantó hangforrást.
Legnagyobb megkönnyebbülésére egy ablak mellett futó
külső csatorna volt a bűnös. Gondolatban feljegyezte a
teendői listájára, hogy „kitisztítani a csatornákat”, és
átment a konyhába.

Miközben a pirítósát ette, a vigasztalanul ömlő esőt
figyelte. De most már legalább volt internet-hozzáférése,
és rengeteg tennivalója is. Megrázkódott. Arra gondolt,
hogy az érkezése óta nem volt olyan nap, hogy ne esett
volna az eső. Azt kívánta, bár a házban tölthetné a napot,
és ehhez jó apropónak tűnt, hogy átnézze a farm
könyvelését, amit előbb-utóbb úgyis meg kellett volna
tennie.

De mire megtalálta Amy utolsó számlakönyveit,
amelyek közel sem voltak olyan rendezettek és pontosak,
mint azok, amelyek korábban készültek, úgy döntött,
inkább mégis tesz egy sétát az esőben. Még az is vidámabb
tevékenységnek tűnt, akkor is, ha nem volt hozzá



megfelelő öltözéke. A hideg idő és a csapadék átmeneti
állapot volt csupán, amit a számlakönyvekről nem
lehetett elmondani. Úgy volt, ahogy Antony gondolta. A
Hill Top Farm a pénzügyeit illetően nem volt jó
helyzetben.

Talált egy halom kifizetett számláról szóló igazolást, és
egy keménykötésű füzetet, hasonlót azokhoz, amelyek egy
gyűrűs mappában sorakoztak szép rendezetten. Ebbe a
füzetbe jegyezte be Amy azokat az összegeket, amelyeket
a szövetkezettől a tejért kapott. A tejből befolyt pénz
azonban még a takarmányra sem volt elég, így Fran csak
abban reménykedett, hogy nem minden összeg szerepel a
füzetben, vagy vannak függőben lévő számlák,
máskülönben nem lett volna miből kifizetni a
takarmányszállítót. Egyelőre nem talált választ erre a
feloldhatatlannak tűnő problémára. Volt néhány
firkálással teli füzetlap; Amy láthatóan számításokat
végzett rajtuk. Az egyiken felfedezett egy Bank, 2.30
feljegyzést, ami egyértelműen egyeztetett időpontra utalt.
Amy talán tényleg kölcsönt szeretett volna felvenni. Úgy
tűnt, hogy a furfangos Antony Arlinghamnek ebben a
vonatkozásban megint csak igaza van. Pénzügyeket
tekintve tényleg pocsék állapotban volt a farm.

Mivel nem talált friss banki kivonatot, nem tudhatta,
számolnia kell-e súlyos hiteltúllépéssel vagy jelentős
összegű bankkölcsönnel. De hogyan finanszírozhatott
volna Amy hathavi ápolást kölcsön nélkül? Miből fizette
volna ki Tig és a fejők munkabérét? Túl sok volt a



megválaszolatlan kérdés. Arra gondolt, hogy listát készít a
legfontosabbakról, és rögtön fel is teszi őket Amynek,
amint megérkezik hozzá. Még mielőtt elszundítana.

Még mindig a kérdéseket írta, amikor megszólalt a
telefon. Több percbe beletelt, hogy egyáltalán felismerje a
hangot. Évek óta nem használt vonalas készüléket.
Felkapta az ódivatú, meglepően nehéznek tűnő kagylót.

Tíz perc múlva tette le, egy vidámnak semmiképp sem
nevezhető beszélgetés után. A tejfeldolgozó szövetkezetből
telefonált egy férfi, és közölte, hogy aznap nem fogják
elszállítani a tejet, mert az autójuk nem tudja megmászni
a felázott feljárót. Amennyiben nem javítják meg a
házhoz vezető útszakaszt, folytatta, meg sem
próbálkoznak többet a ház megközelítésével. És bár Mrs.
Flowers hosszú évekig volt a szövetkezet nagyra becsült,
közkedvelt tagja, a hozzájárulása az utóbbi időben
inkább bajjal járt, mint haszonnal.

Némi könyörgés után Fran kapott még egy kis
haladékot, de meg kellett ígérnie, hogy rendbe teszi az
utat; a tartálykocsi megkísérli a felhajtást, amint azt az
időjárás lehetővé teszi. A beszélgetés végén még
megkérdezte:

– És mit csináljak a tejjel, ha a tartálykocsi nem tudja
elvinni?

– Amit az idős hölgy is csinált. Öntse ki – felelte a férfi.
A választól megdöbbent Fran magára öltötte azt a

vízhatlan öltözéket, amelyet valószínűleg Amy is viselni
szokott. Amikor minden rajta volt, a nadrág, a kabát, a



kalap és a saját csizmája (merthogy Amyé sajnos túl kicsi
volt), kilépett az esőbe, hogy beszéljen Tiggel.

A férfi éppen a fejőeszközöket fertőtlenítette. Fran
annyira aggódott, hogy minden bevezető csevej nélkül a
lényegre tért.

– Tig! Igaz, hogy Amy ki szokta önteni a tejet, ha nem
tudja elvinni a tartálykocsi?

A férfi alig érzékelhetően bólintott, mintha így akarta
volna jelezni, hogy örül a látogatójának.

– Aha.
– Ami azt illeti, ma sem tud feljönni.
Tig megint bólintott; nem is értette, miért kell

kimondani a nyilvánvalót.
– Azért jött, hogy ürítsem ki a tartályt? Holnap jönnek?

Mit mondtak? – A férfi inkább tűnt aggódónak, mint
meglepettnek. Milyen kedves arca van, gondolta Fran.

– Hogy őszinte legyek, nem tudom. Az időtől függ, azt
hiszem. Meg még inkább attól, hogy rendbe tetetem-e az
utat.

– Az sokba fog kerülni.
– Tudom. Ugyanakkor nem bírom elviselni, hogy el kell

pazarolnom ezt a rengeteg tejet. Vannak vödreink?
– Igen.
– És esetleg a tisztaságuk is megfelelő? Lehetne

fertőtleníteni belőlük párat? Arra gondoltam, hogy
készíthetnék sajtot. Vagy legalább megpróbálkozhatnék
vele.

– Valamelyik melléképületben vannak sajtkészítő



eszközök.
Frannek eszébe jutott az a valami, amit Issivel

almaprésnek gondoltak. Lehet, hogy mégsem almához
való, hanem sajthoz?

– De a kemény sajt készítése időigényes az érlelés miatt
– folytatta Tig. – Ha segítségre lenne szüksége, forduljon
az anyámhoz. Remek sajtot tud készíteni.

– Tudom, hogy egy örökkévalóságig tart az érlelés, és
valamikor szívesen el is beszélgetnék a mamájával a
keménysajt-készítés fortélyairól. De egyelőre olyan
sajtokkal akarok kísérletezni, amelyeket a konyhában is
meg tudok csinálni, jóval rövidebb idő alatt.

Nagyon bízott benne, hogy nem a levegőbe beszél.
Egyszer Londonban kezdenie kellett valamit egy csomó
tejjel, ami megsavanyodott, mert a hűtőszekrény
tönkrement, és biztosra vette, mi több, tudta, hogy
nemcsak krémsajtot, hanem más dolgokat is lehet otthoni
körülmények között készíteni.

– Mit gondol, hány vödörrel számolhatunk?
Valószínűleg nem tudom hasznosítani az összes tejet, így
valamennyit mindenképp ki kell öntenünk, de ezen
változtatni akarok a jövőben. Nem engedhetjük meg
magunknak, hogy elpazaroljuk. Jelenleg ez az egyetlen
dolog, amit a farm elő tud állítani.

– Az edények a régi tejkonyhában vannak, az udvar
végében. Menjen, nézzen körül, aztán válassza ki, amire
szüksége lehet, és én fertőtlenítem.

– Ez igazán nagy segítség lenne.



Tig megvonta a vállát.
– Én is tudom, hölgyem, hogy bajban van a farm. Ha

bármivel elősegíthetjük, hogy a csorda fennmaradjon, én
partner vagyok.

Frannek átsuhant az agyán, hogy megkérdezi Tiget,
tud-e kölcsönökről, tartozásról vagy arról, hogy miből
fizette ki Amy hat hónapra előre az ápolási díjat, de nem
tette. Nem tartotta volna tisztességesnek. A férfinak az
volt a dolga, hogy a tehenekről gondoskodjon. Amihez
viszont neki kellett előteremtenie a pénzt.

– Ne szólítson hölgyemnek, kérem – mondta végül. –
Hívjon Frannek.

Tig megrázta a fejét.
– Az nem lenne helyénvaló, hölgyem. Hiszen a főnököm.

Vagy valami olyasmi – tette hozzá egy kacsintás
kíséretében.

Fran kis híján elnevette magát.
– Tig! Én nem vagyok a főnöke. Semmit sem tudok

a tehenekről, és másról sem. Maga nélkül semmi sem
vagyok.

A férfi fejmozdulata ezúttal inkább egyetértő volt,
mintsem tagadó.

– Hát, ebben van valami.
– De bárhogy szólít is, nekem megfelel – folytatta Fran. –

Csak ne legyen durva. – Mivel jelezni akarta, hogy csak
viccel, elmosolyodott. – Most az lesz a legjobb, ha
elindulok, és megnézem azt a tejkonyhát. Tényleg kellene
kezdenünk valamit ezzel a tejjel.



– Ha még lennének disznóink, könnyebb lenne.
– Disznók? Voltak disznóink?
Tig bólintott.
– Az idős hölgy felhagyott a disznótartással, pedig nem

volt haszontalan dolog. A megmaradt savót belekevertük
a moslékjukba, és mondhatom, szépen kikerekedtek tőle.

Fran fején átsuhant egy kósza gondolat.
– Ha szeretne disznókat tartani, továbbra is

megkaphatnák a savót, vagy akár a felesleges tejet is. De
azt nem hiszem, hogy a farm jelenleg megengedhetne
magának bármilyen állatot.

Tig tanakodni látszott.
– Én szívesen vennék, mondjuk, kettőt, ha itt

tarthatnám őket.
– Mi az, hogy! Természetesen magának kellene

gondoskodni róluk, de, gondolom, ez nem jelent
problémát.

– Rendben. Akkor ezt megbeszéltük. – Pár percig
hallgattak, aztán Tig elmosolyodott. – Most viszont jobb
lesz, ha folytatom a munkát.

Fran visszamosolygott.
– Köszönöm, Tig. Sokat jelent nekem, hogy itt van. Maga

nélkül semmire sem mennék, és nem csak a teheneket
értem ezen.

Nehéz lett volna megmondani, olyan viharvert volt az
arca, de Fran meg mert volna esküdni, hogy Tig
elmosolyodott.



A tejkonyha igazi kincsesbányának bizonyult. Bár
nyilvánvalóan használaton kívüli eszközöket tároltak
benne az utóbbi időben, maga az épület jó állapotban
volt. Fehér falai voltak, és sima cementpadlója.

Mindent por borított, de volt az egyik sarokban néhány
csodálatos, régi kőkorsó, amit valószínűleg
tejszínkészítéshez használhattak, egy vajköpülő és több
egymásba rakott acélvödör, némelyiken lilás elfolyással.
Áfonyától vagy szedertől származhatott. Amy bizonyára
bort vagy lekvárt készíthetett bennük. Fran inkább az
utóbbira tippelt. Az egyik kamrában rábukkant pár
takaros, kézzel írt címkével ellátott üvegre, de dugóhúzót
itt sem talált.

A nap folyamán először Fran majdhogynem
optimistának érezte magát. Ha ebben a farmkalandban
volt esély a sajtkészítésre, akkor itt majdnem minden
kelléket megtalált.

Összeszedte azt, amire úgy gondolta, hogy szüksége
lesz, és elvitte Tighez fertőtlenítésre. A kőedényeket
egyesével bevitte a házba, aztán vizet engedett a
mosogatóba, és nekiállt kisúrolni őket.

Aznap délutánra Fran vödrei megteltek tejjel. Több lapos
kőedényt ugyancsak megtöltött, abban bízva, hogy így
szert tesz majd némi tejszínre. Ezután órákat töltött az
interneten, és megtudta, hogy minden hozzávaló nélkül is
készíthet dolgokat tejből, és nem csak tejszínt. És bár alig
várta, hogy nekifoghasson a sajtkészítésnek, a józan ész



azt súgta neki, hogy várja ki, míg a tej teteje
megvastagszik. És ehhez legalább egy éjszaka kellett. Így
tiszta konyharuhákat terített a tálakra meg a vödrökre
(Amynek hihetetlenül sok konyharuhája volt), majd
átvitte a laptopját a nappaliba. Meggyújtotta a tüzet,
kényelmesen elhelyezkedett, majd e-mailben tájékoztatta
Issit a nap fejleményeiről. Közben az is tudatosult benne,
hogy sokkal vidámabb, mint előző este volt. Hurrá!



Ötödik fejezet

– Helló! Csodásan néz ki! – mondta Antony, amikor Fran
péntek este ajtót nyitott neki.

Fran nem akart minden ízében városi lánynak tűnni a
vacsorapartin, amelyre a férfi meghívta. Az egy dolog,
hogy az általános kíváncsiság tárgya lett, ám azt nem
akarta, hogy a többi vendég, amint hallótávolságon kívül
kerül, összesúgjon a háta mögött, megállapítva, hogy öt
percig sem fog kitartani a vidéki télben. A legújabb
farmernadrágját vette fel, hozzá V nyakú pulóvert,
amelynek a kivágása elég mély volt ahhoz, hogy
megfeleljen esti viseletnek, és mindehhez a vállára
terített egy csinos sálat. Lezsernek akart tűnni,
ugyanakkor praktikusnak és egy kicsit talán szexinek.

Azt, hogy illik-e bort vinni, Antonytól akarta
megkérdezni, bár abban biztos volt, hogy üres kézzel nem
állíthat be egy vendégségbe. Hogy ne kerüljön váratlan
helyzetbe, e-mailben megkérdezte a férfitól, hogy tudna-e
kölcsönözni neki egy hűtőtáskát.

– Köszönöm – felelte kimérten. – Hűtőtáskát hozott?
– Aha. Mire kell?
– Hogy ajándékot vigyek a háziasszonynak.



– Mit?
– Sajtot. Én magam készítettem.
– Ó! – A férfi igen meglepettnek látszott.
– Nos, mindenképpen valami házi készítésű dolgot

szerettem volna ajándékba vinni. És az emberek unják
már a sütiket. Ezért döntöttem inkább a sajt mellett. –
Felmosolygott a férfira, abban bízva, hogy nem fog
gyanút. Nem akarta az orrára kötni, hogy máskülönben,
mivel a tartálykocsi nem tudott feljönni a kátyús
feljáróján, ki kellett volna öntenie egy csomó tejet.

A ház, ahol a vacsorapartit tartották, nem volt túl
messze, és Fran remélte, hogy szimpatikusnak találja
majd a háziasszonyt. Így, hogy Issi visszament Londonba,
már kezdte egyedül érezni magát. Még akkor is, ha az
utolsó pár napját teljesen kitöltötte a sajtkészítés. Örült
volna, ha szert tesz néhány barátra a helyiek közül.

Amikor ráfordultak a ház felhajtójára (ó, milyen sima
volt!), megkérdezte:

– Milyen Caroline és Julian? Kedvelni fogom őket?
– Egyiket sem ismerem elég jól ahhoz, hogy ezt meg

tudjam mondani – felelte a férfi –, de elég laza emberek.
És csak egy kis összejövetelről van szó. Maximum nyolcan
leszünk.

– Ehhez képest elég sok az autó – jegyezte meg Fran,
amikor megálltak.

– Hm… – mormogta Antony, miután bepréselte az
autóját az utolsó helyre. – Nem hittem, hogy el fogunk
késni, és lám… Úgy tűnik, mi érkezünk utolsónak.



Egy nyakig lisztes, elszántan mosolygó hölgy nyitott
ajtót. Mindennek tűnt, csak lazának nem. Pillanatokkal
később megjelent mögötte a férje is.

– Szia, Antony – mondta a nő, akiről Fran feltételezte,
hogy ő lehet Caroline. – Te pedig biztosan Fran vagy.
Gyertek be! Vegyétek le a kabátotokat! Ne aggódjatok,
nem fogtok fázni – reggel óta ég a tűz a kandallóban. –
Mindkettejüket megölelte.

– Nagyon kedves tőled, hogy meghívtál – felelte Fran. –
Hoztam egy kis ajándékot. A hűtőtáskában van.

– Nem lehet az annyira kicsi – jegyezte meg Julian. –
Vagy csak a táska nagy?

– Igen. Maga az ajándék tényleg kicsi – válaszolta Fran
– de kérlek, most ne nézzétek meg. Tegyétek be a
konyhába. Majd később megesszük.

– Fran a korábbi életében szakács volt – magyarázta
Antony.

– Most viszont farmer vagyok – mondta Fran, dorgáló
pillantást vetve a férfira.

– Hát akkor… gyertek be, és igyatok valamit, mielőtt
szomjan haltok – javasolta Julian. – A kabátokat
nyugodtan dobjátok oda a kanapéra a többihez.

A kabáthalom nyilvánvalóan nem nyolc emberhez
tartozik, hanem jóval többhöz, állapította meg Fran,
feltételezve, hogy Caroline és Julian nem a kanapén tartja
a kabátját.

Hamarosan egy vendégekkel teli szobában találták
magukat. Fran kissé elszontyolodott. Minden jel arra



utalt, hogy a fél falu meghívatta magát a vacsorára, és
mindezt azért tették, hogy megnézhessék maguknak a
londoni lányt. Tényleg mindenki tudni akarta, ki vette át
Amy Flowers farmját.

– Istenem, Julian, magadra vállalnád a bemutatásokat?
– kérdezte elkínzott hangon Caroline. – Egyetlen név sem
jutna eszembe, és egyébként is dolgom van a konyhában.

Fran örömmel követte volna a háziasszonyt; a
konyhában legalább hasznosnak érezhette volna magát.
Itt nem várt rá más, csak az, hogy jól megbámulják.

Julian profi módon tett eleget a felesége felszólításának.
Egyetlen nevet sem felejtett el, és ami a legfontosabb,
megismételte a kérdését:

– És ami mindenkinél sokkal fontosabb: mit szeretnétek
inni?

– Ha nem te vezetsz, Julian mesés gin-tonikot készít –
mondta az egyik nő, akit, ha Fran nem tévedett, Poppynak
hívtak.

– Nem én vezetek – felelte Fran. – Úgyhogy egy GT
tényleg remek lenne.

Miután megkapta az italát, amelyről egyetlen korty
után megállapította, hogy valóban mesés, és jó erős is,
Poppy odavezette a többi nőhöz.

– Most biztosan azt gondolod, hogy kretének vagyunk,
és alig vártuk, hogy vethessünk rád egy pillantást –
folytatta Poppy. – Igaz, ami igaz, valóban kíváncsiak
voltunk rád.

– Vidéken alig akad szórakozási lehetőség – tette hozzá



egy másik nő, aki a külsejéből ítélve egy kicsit idősebb
lehetett Poppynál; talán a negyvenes évei elején
járhatott. – Ha véletlenül elfelejtetted volna, Erica vagyok.
A helyedben én már egyetlen névre sem emlékeznék. Ha
engem kérdezel, a vendégeknek névkártyát kellene
viselniük minden összejövetelen.

Fran felnevetett. Már nem érezte magát annyira
idegesnek.

– Hát, az tényleg könnyebb lenne, de itt a gin – ebből
azért lehet erőt meríteni.

– Na, ja. Az alkohol mindig elveszi a dolgok élét –
bólogatott Erica. – Nem hiszem, hogy Caroline
megengedett magának akár egy kortyot is. Nincs
hozzászokva, hogy ennyi embert kelljen megetetnie.
Nemet kellett volna mondania, amikor kikönyörögtük,
hogy hadd jöjjünk el megnézni az új lányt.

– Akkor ki kellene mennem hozzá segíteni – vetette fel
Fran. – A főzéshez tényleg értek, még ha a
gazdálkodásban zöldfülűnek számítok is. Talán hasznossá
tudnám tenni magam.

Poppy megrázta a fejét.
– Nem szeretné, ha egy profi a szemtanúja lenne a

konyhájában uralkodó viszonyoknak. Ha főzésről van szó,
nem igazán nett.

– Ebben lehet valami – felelte Fran.
– És nemcsak azért érdekelsz bennünket ennyire, mert

Londonból jöttél, hogy letelepedj egy isten háta mögötti
farmon – vette át a szót egy nő, aki szemmel láthatóan



fiatalabb és divatosabb is volt a többinél –, hanem azért is,
mert Antony a kísérőd. Akire mi mindannyian a helyi Mr.
Darcyként gondolunk.

– De, Megan, rajtad kívül itt mindenki férjezett! –
méltatlankodott majdhogynem ingerülten Erica. – Nem
hiszem, hogy erős versenytársaknak számítunk.

– Ha nem tájékoztattak bennünket rosszul, Fran is
szingli, nem?

– De engem csak azért hívott meg Antony, mert senkit
sem ismerek a helyiek közül – magyarázta Fran. – Bár
együtt jöttünk, nem randizunk. – Tudta, hogy Antony fél
füllel figyeli a beszélgetésüket, és azt is látta, hogy
fanyarul elmosolyodik. Ivott egy kortyot.

– És – folytatta Megan – hogy tetszik eddig a vidéki élet?
Nincs túl nagy szerencséd az idővel. Ha nekem lett volna
választásom, biztos, hogy nem költözöm el a városból.

– De hát megvolt a lehetőséged, hogy elköltözz innen –
emlékeztette Erica. – Csak sem a házadat nem akartad
feladni, sem a kényelmedet.

Megan vállat vont.
– Hol laktál? Egy pazar lakásban a legjobb negyedben?

– kérdezte, alaposan végigmérve Frant.
– Nem – válaszolta Fran. – A pub felett laktam, ahol

dolgoztam. A Covent Garden mellett, ami jó környéknek
számít.

– Értem – mondta Megan. – Akkor ez nem kis változás.
– Tényleg nem – felelte Fran. – De én szeretem a

kihívásokat. – Olyan érzése volt, mintha állásinterjún



lenne, így szinte várta, hogy valaki megkérdezze: „És hol
képzeli el magát, mondjuk, öt év múlva?” Csak remélni
merte, hogy erre nem kerül sor, mert ezt nem tudta volna
megmondani.

– És megörökölni egy káprázatos farmházat igazi
kihívásnak számít, ugye? – kérdezte Megan.

– Hihetetlen, hogy ennyi részletet tudtok – hüledezett
Fran.

Megan felvonta a szemöldökét.
– Az lenne a furcsa, ha nem tudnánk. Ha elfelejtetted

volna, vidéken vagyunk, ahol nincsenek titkok. Ha
kitartasz egy évig, tiéd a farm. Szerintem megér egyévnyi
sárban tapicskolást.

– Azért nem egészen ez a helyzet – kezdte Fran, de
Antony közbelépett.

– Azt hiszem, a genfi egyezmény szellemében abba
lehet hagyni a kihallgatást – mondta fenyegetően csábos
mosollyal. – Miért nem meséltek Frannek azokról a
helyekről, ahová elmehet, amikor unatkozik? A
környékbeli kocsmákról, vagy arról, hol talál fodrászt, ha
le akarja vágatni a haját.

– Engem igazából az éttermek meg a kocsmák
érdekelnek – mondta Fran. – Azok a helyek, ahol enni-
inni lehet.

– Van a környéken néhány remek kocsma – felelte
Erica –, de étteremről nem tudok.

– Akkor hová mentek, ha romantikus körülmények
között szeretnétek eltölteni egy estét?



– Vendégségbe – vágta rá Megan. – Főleg, ha tudjuk,
hogy vonzó férfiak is vannak a meghívottak között.

Fran felnevetett. Nem azért, mert szórakoztatónak
találta a választ, hanem azért, hogy elterelje magáról a
figyelmet.

– Mint például most?
Megan bólintott, majd hozzátette:
– Feltéve, hogy szereted a retró ételeket.
Caroline ebben a pillanatban tért vissza a nappaliba.
– Oké. Elkészült a vacsora. Gyertek enni. Julian?

Leültetnéd a vendégeket?
Fran gyorsan kiürítette a poharát, nehogy a finom

italból egy csepp is kárba vesszen, majd követte a
többieket az étkezőbe. Nem érezte jól magát. Annak
ellenére, hogy az este bizonyos vonatkozásokban
informatívnak bizonyult – például az eszébe véste, hogy a
jövőben a lehetőségekhez mérten kerülnie kell Megant –,
nem érezte magát lazán, kellemesen, és ezen még az
elfogyasztott gin sem tudott segíteni.

Fran a vendéglátója jobbján találta magát, aminek örült,
mert Juliannel könnyű volt társalogni. Észrevette, hogy
Megan Antony mellé került, és úgy tartotta a karját az
asztalon, hogy más véletlenül se férhessen a férfi
közelébe.

Az is feltűnt neki, hogy egyik asszony sem ajánlotta fel
a segítségét Caroline-nak. Ennyi vendéggel nem bírhatott
el egyetlen ember, vagy csak nehezen, bár a felszolgált



étel valóban egyszerű volt (a hetvenes évek által inspirált
lazacpástétom melba pirítóssal, halas pite). Mégis
furcsának tűnt, hogy senki sem segít a háziaknak az
asztal leszedésében.

Így miután a halas pite is elfogyott, Fran kimentette
magát, és követte a háziasszonyt a konyhába. Ekkor már
a helyi iskolákról folyt a beszélgetés, meg arról, hogy
miként lehet megszabadulni a fejtetűtől, így Fran
kifejezetten örült, hogy Caroline után mehet.

– Helló! Igazán nem akarok lábatlankodni – mondta,
miközben felmérte a nagy vacsoravendégséghez mérten
túl kicsi munkafelületet –, csak szeretnék némi
magyarázatot fűzni az ajándékomhoz. Nem muszáj
felszolgálnod, ha más desszertet akarsz. – Elmosolyodott. –
A hűtőtáskában különféle lágy sajtok vannak; én magam
készítettem őket.

– Egek, ki hitte volna, hogy te ilyet is tudsz! – Bármilyen
udvarias volt is Caroline, Fran észrevette, hogy nem rá
figyel.

– Hadd segítsek! – mondta. Rettenetesen sajnálta
szegény asszonyt. – Nagyra értékelem, hogy meghívtál,
még így is, hogy ennyi embert kellett miattam vendégül
látnod. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan
kíváncsiak rám.

– Hogy őszinte legyek, nagyon rám férne egy segítő kéz.
Csupa egyszerű dolgot akartam, hogy ne legyen probléma,
és lám, ezt is sikerült el… szúrnom.

Fran érezte, hogy Caroline, ha jobban ismeri, erősebb



kifejezést használt volna az „elszúrnom” helyett.
– Tényleg? Hogyan?
– Szilvás piskótát akartam készíteni, alapétel, főleg

fagyasztott gyümölcsből készítve, szóval ki kellett volna
ráznom a kisujjamból. Csakhogy elfelejtettem, hogy
magostul fagyasztottam le a szilvát, így töméntelen időbe
telt, mire egyáltalán ki tudtam magozni, erre most, tessék
– túlvertem a tejszínhabot. Most a gyerekek fagylaltjával
kell felszolgálnom.

– Dehogy! – mondta Fran. – A sajton kívül tejszínt is
tettem a hűtőtáskába. És ha az nem lenne elég, van
mascarpone és ricotta is.

– Téged tényleg a jóisten küldött! – mondta Caroline
néhány döbbent pillanat után. – Lássuk, mi van ebben a
csodatáskában! Megan csokit hozott, amit ő is úgy kapott
valakitől – ezt onnan tudom, hogy már lejárt a
szavatossági ideje.

– A csokoládé továbbadásának első szabálya –
mormolta Fran komoran – megnézni, hogy meddig
fogyasztható.

Caroline elnevette magát.
– Ha nem bánod, hogy megkérdezem – szólalt meg a

különféle tégelyeket vizsgálgatva Caroline –, honnan jött
az ötlet, hogy ilyesmit készíts? Ráadásul ilyen
mennyiségben!

Fran vállat vont.
– Nem tudtam mit kezdeni a tejjel. A Hill Top Farmhoz

vezető út olyan rossz állapotban van, hogy a tartálykocsi



nem tudott feljönni érte. Nem akartam kiönteni, így
keresgélni kezdtem a YouTube-on, hogy mit kezdhetnék
vele. – Fran úgy érezte, hogy Caroline-nal megoszthatja a
sajtkészítés hátterében rejlő fő okot. Talán azért, mert
olyan rendetlen volt a konyhája, és valóban jószívűnek
látszott. Nem tűnt amolyan mindenkit kritizáló
pletykafészeknek, mint a többiek.

– Hogy te milyen ügyes vagy! – Caroline-t tényleg
lenyűgözte, amit látott. – Én talán készítettem volna egy
csomó tejsodót, meg lefagyasztottam volna valamennyit,
de hogy sajtot csináljak… az fix, hogy nem jutott volna
eszembe.

– Hát, valahogy csak el kellett használnom azt a
többgallonnyi tejet. – Fran örült, hogy végre beszélhet
valakinek a farmon keletkezett tejfeleslegről, de erre csak
azért volt képes, mert hallótávolságon kívül tudhatta
Antonyt.

– Készíthetnéd eladásra is – jegyezte meg Caroline,
miközben belemártott egy kanalat a mascarponéba.
Fényes volt, és sűrű. – Hogy csináltad?

– A mascarpone volt a legkönnyebb – felelte Fran. –
Nem kell hozzá más, csak tej, tejszín és egy kis citromlé. A
kefirhez, amiről biztosan tudod, hogy tulajdonképpen
erjesztett tej, már kellett hozatnom erjesztőgombát. Nem
is hinnéd, milyen népszerűek az erjesztett ételek. A
sajthoz az interneten rendeltem oltóanyagot, ami
szerencsére egy nap alatt meg is érkezett – még időben
ahhoz, hogy mára el is készüljek mindennel.



– De hogy fogod eladni a sajtodat? Várj! Standot kellene
bérelned a termelői piacon! Persze hosszú időbe telik,
hogy megkapd az engedélyt, és egy csomó szabálynak meg
kell felelned. De én azt gondolom, hogy megkapnád, csak
ki kell várnod, hogy felszabaduljon egy hely.

Fran hosszan elgondolkozott a javaslaton.
– Azt hiszem, Londonban kellene szerencsét próbálnom

– mondta végül. – Ott vannak kapcsolataim. Elég sok
helyen dolgoztam.

– Helyi lány létedre nagy szégyen lenne, ha Londonig
kellene menned – vélekedett Caroline. – No, akkor
szolgáljuk fel, amink van. Bevinnéd a piskótát? Én majd a
tejszínt meg a többi dolgot viszem.

Fran már nem tudta megkérni Caroline-t, hogy nem
beszéljen a többieknek a sajtkészítés hátteréről. Nem
maradt rá idő. Felsóhajtott. Ahhoz hozzá volt szokva, hogy
meg kell oldania bizonyos problémákat, de az új volt
számára, hogy nem vitathatta meg őket senkivel. A farm
problémáiról eddig egyedül Antonyvel beszélt, de
bármennyire kedvelte, a szíve mélyén még mindig az
ellenségének tekintette.

– Nézzétek! – kiáltotta lelkesen Caroline, miközben
letette az asztalra a csinos tálkákkal megrakott tálcát. –
Ezt mind Fran készítette Amy tejéből. Hát nem ügyes?

– De az – mondta az egyik férfi. – Eladásra is fog
készíteni?

Fran számított rá, hogy ezt többen is meg fogják
kérdezni.



– Jó lenne. Londonban talán vevőt is találnék rá. Ott
vannak kapcsolataim.

– Ez azt jelenti, hogy rendszeresen akarja csinálni? –
kérdezte Antony.

– Szerintem jó ötlet értéket adni valamihez, amit
megtermelünk – felelte Fran. Ez üzletiesen hangzott,
értelmesen, és jobb volt, mint beismerni, hogy
máskülönben ki kellene öntenie a tejet.

– És semmi köze ahhoz, hogy a tartálykocsi nem tud
felmenni a farmhoz, ugye? – kérdezte Antony, aki
nyilvánvalóan kiszimatolta, hogy mi áll a hirtelen jött
sajtkészítési tevékenység mögött.

– Ó, egek! Amy feljárója! – kiáltott fel Megan. – Egyszer
el kellett vinnem valamit a farmra. Kész rémálom volt,
mire feljutottam! – Egy pillanatra elhallgatott. – Amy
akkor már az otthonban volt, és ha már felverekedtem
magam, úgy döntöttem, körülnézek egy kicsit.
Fantasztikus a fekvése! És az a rengeteg föld! Egy vagyont
ér, gondolom.

– Drága mulatság lesz rendbe tenni azt az utat –
jegyezte meg egy férfi, aki halvány rózsaszín
kasmírpulóvert viselt.

– Az mit jelent pénzben? – kérdezte Fran.
– Nehéz lenne megmondani. Lehet, hogy húszezer,

lehet, hogy csak öt. Ha gondolja, átküldök egy embert,
hogy becsülje fel.

– Talán olcsóbban kijönnék, ha vennék egy autót, ami
megbirkózik az ilyen utakkal – vélte Fran.



– Ebben tudnék segíteni – szólalt meg egy másik férfi. A
rózsaszín pulcsissal ellentétben ő egy kaján pislantással is
megtoldotta az ajánlatát. Fran nem emlékezett rá, hogy
melyik asszony lehet a felesége, de ismeretlenül is
megsajnálta.

– Hogy akarod elvinni a sajtodat Londonba, ha nincs
rendes autód? – kérdezte Megan. – Bár Antony talán
kölcsönadna egyet, már ha megbízna a vezetői
képességeidben.

– Semmi baj sincs az autómmal – felelte Fran gyorsan. –
Ha nem tudok felmenni vele, legfeljebb lenn hagyom, én
meg felgyalogolok.

– Azt kell mondanom – szólalt meg Antony, miközben
kiszedett magának egy jó adag tejszínhabot –, hogy azzal
kilátásba helyez magának egy szívrohamot. De ahogy ez
itt kinéz, megéri.

– Én kisegíthetném egy jó kisteherautóval – mondta a
kaján képű férfi. – Négykerék-meghajtásúval, persze.
Vagy tudnék ajánlani hűtőkocsit is. – A zsebébe nyúlt,
majd átadott Frannek egy névjegyet. – Keressen fel.
Biztosan meg tudunk állapodni.

Fran elvette a kártyát. Örült, hogy farmerban van,
mert így a zsebébe csúsztathatta.

– Egyelőre nincs szükségem hűtőkocsira.
A férfi beszívta a felső ajkát.
– Drága mulatság lenne, ha most venne valamit, aztán

később mégis ki kellene cserélnie.
– Majd meggondolom – felelte Fran, és hálásan fogadta,



hogy témát váltott valaki.
Egyszer csak gyerekekről meg bébiszitterekről kezdtek

beszélni, és többen közölték, hogy menniük kell.
Amikor ő és Antony is búcsúzkodni kezdett, a férfi, aki

az autókat ajánlotta, bizalmasan még arcon is csókolta, és
megismételte, hogy keresse fel.

– Nem fogja megbánni – tette hozzá.
Még ki sem léptek a házból, amikor Antony azt mondta:
– Nehogy tőle vegyen autót!
– Ó! Ezzel azt akarja mondani, hogy megbízhatatlan?
– Én biztos, hogy nem vennék tőle semmit. Nem azt

akarom mondani, hogy bandita, de túl sokat számol fel
költségként, és biztosan megpróbálná rábeszélni, hogy
vegyen fel kölcsönt, ami sohasem jó ötlet, ha egyébként
elkerülheti az ember.

– Nem mintha odalennék a kölcsönökért, de nem
hiszem, hogy lenne más választásom.

– Meg kell mondanom, hogy teljesen lenyűgözött a
sajtjával. Tényleg Londonban szeretné eladni?

– Csak ott ismerek olyan embereket, akik esetleg
megvennék.

– Találékonyságra vall, hogy kezdett valamit a tejjel,
ami egyébként kárba veszett volna.

– Örülök, hogy így látja – felelte Fran, bár valójában
nagyon is bosszantotta a helyeslő hangnem. Más lett
volna a helyzet, ha azért kezd sajtot készíteni, mert jó
ötletnek tartja. Csakhogy nem ezért kezdett ilyen
vállalkozásba, hanem azért, mert a tartálykocsi nem



tudott felmenni a kátyús, felázott úton, így nem tudta
elvinni a tejet. És bár azóta nem esett annyi eső, és a kocsi
előző nap fel is kapaszkodott, nem lehetett tudni, hogy
mikor áll elő hasonló helyzet.

– Nem tudom, érdekli-e, de minden héten kétszer
Londonba megyek. Ha gondolja, szívesen elviszem –
ajánlotta Antony.

Amy udvariasan elutasította volna az ajánlatot, ezt
Fran biztosra vette, ő maga azonban fáradt volt, és le is
volt égve.

– Az nagyon jó lenne. De még így is szükségem lesz egy
négykerék-meghajtású autóra.

– Ez igaz. De ne kapkodja el a vásárlást. Ami meg a
feljárót illeti – ha akarja, adok kölcsön, és akkor
megcsináltathatja.

Ez a hihetetlenül nagylelkű ajánlat váratlanul érte
Frant. Tudta, hogy Amy ezt is visszautasítaná, minden
körülmények között. Ő sem tehetett mást. Vett egy nagy
levegőt.

– Ez nagyon kedves magától, de ha sajtot csinálok a
tejből, nem lesz szükség rá, hogy megcsináltassam az
utamat.

– Dehogynem. És ezt maga is tudja.
Fran tényleg tudta. Nem volt értelme jövedelmezővé

tenni a farmot – ha egyáltalán volt rá esély –, ha nem
lehetett megközelíteni.

– Nos? Mit mond? Csatlakozik hozzám a következő
londoni utamon? – kérdezte Antony.



Ez olyan ajánlat volt, amit Fran, érzései szerint,
elfogadhatott.

– Mikor megy?
– A jövő héten háromszor is. Hétfőn, szerdán és

pénteken.
– A péntek megfelelne? – kérdezte Fran. Így mindenre

jutna ideje. Elmehetne Amyhez, készíthetne még sajtot, és
egy kicsit összeszedhetné magát.

– Meg. Magáért megyek.
– Ha gondolja, lemegyek a feljáró aljához.
– Arra nem lesz szükség – felelte Antony. – Plusz, ha el

akar adni valamit, termékmintákat kell vinnie. Azt azért
tudnia kell, hogy útközben dolgozni szoktam. Sofőrrel
megyünk.

– Remek – vágta rá Fran félig megkönnyebbülten, félig
sértetten. – Legalább nem kell udvarias beszédtémákon
törnöm a fejemet.

– Vagy meg sem kell szólalnia, ha nem akar.
Fran gyanította, hogy a férfi mulat rajta.
– Udvariatlan voltam? Remélem, nem.
– Inkább azt mondanám, hogy őszinte volt, ami elég

ritka manapság.
– Ritka? Csak nem azt akarja mondani, hogy magát

hazugsággal traktálják az emberek?
A férfi vállat vont.
– Nem hazugságnak nevezném.
– Akkor minek? Ami a tehén hátsó felén kijön?
Antony felnevetett.



– Pontosan.
Fran egy-két percig csendben ült.
– Maga akkor multimilliomos? Aki mindent

megengedhet magának, a sofőrt is beleértve?
– Dehogy! Vagy maga szerint már az is az ördögtől való,

ha kényelmesen él valaki?
– Hm… Amy szemében maga akkor is az ördögtől való

lenne, ha kulipintyóban lakna, ebben biztos vagyok.
– Ez igaz. Amy számos okot kitalált annak érdekében,

hogy az ördög unokaöccsének tarthasson.
Fran hirtelen igazságtalannak és elszomorítónak

találta, amit a férfi mondott. Tudta, hogy Amy Antony
iránt tanúsított ellenszenve még sok gondot fog okozni.

– Majd elmesélem neki, hogy maga milyen kedves
velem.

– Eszébe ne jusson! Amy nem akarná, hogy kedves
legyek magával. Nyomban gyanakodni kezdene.

– És igaza lenne? – Fran hirtelen maga is gyanakodni
kezdett.

– Nem – mondta a férfi határozottan. – Én csak annyit
ajánlottam, hogy elviszem Londonba. Nem nagy ügy.

Fran mintha haragot is kihallott volna a méltatlankodó
hangból, és önkéntelenül azon kezdett tűnődni, mi lehet
az oka.



Hatodik fejezet

Fran nem vitt kóstolót Amynek az otthonba. Tudta, hogy a
pasztőrözetlen tej nem ajánlott idős embereknek, és
semmi esetre sem akart olyan színben feltűnni, mintha ily
módon akarna megszabadulni idős rokonától csak azért,
hogy az ígértnél előbb rátehesse a kezét a farmra. A
következő látogatása alkalmával azonban beszámolt neki
a fejleményekről.

– Amy? Sajtot készítettem a nyakunkon maradt tejből.
Amy még a szokásosnál is süketebbnek tettette magát

ezen a napon, így Fran nem bajlódott a részletekkel.
– Sajtot? – kérdezte Amy. – Megtaláltad a préseket meg

a többi eszközt a melléképületben?
– Nem. Vagyis lehet, hogy igen, de első nekifutásra a

lágy sajt mellett döntöttem.
– Pedig a tejünkből első osztályú cheddart lehet

készíteni – berzenkedett Amy. – A fű miatt, amit a
teheneink esznek. Nagyon zamatos.

– Igen, tudom! A lágy sajtok is nagyon finomak lettek.
– Van egy kis kőfejtő a farmon. A legjobb hely a sajt

érleléséhez – folytatta Amy, ügyet sem vetve Fran
szavaira. – Hat hónap – esetleg egy év –, és neked lesz a



legillatosabb, legzamatosabb cheddarod egész Angliában.
– Igen? És hol van az a kőfejtő? – csapott le Fran a

hasznosnak tűnő információra.
– Most mondtam! A farmon – méltatlankodott Amy

olyan hangon, ahogy az ostobák számára szoktak
felvilágosítást nyújtani az emberek. – És most, ha nem
bánod, Francesca drágám, szundítanék egy kicsit.

Mivel Amynél nem volt ritkaság, hogy a mondata
közepén elaludt, Fran hízelgőnek találta a
figyelmeztetést.

– Mielőtt elaludna, megmondaná, hogy pontosan hol
kell keresnem a kőfejtőt? A „farmon” elég tág fogalom…

De elkésett a kérdéssel. Amy szeme már lecsukódott, és
a mellkasa egyenletesen emelkedett-süllyedt. A kőfejtőről,
gondolta Fran, majd Tigtől is begyűjtheti a szükséges
információt. Addig is beszél Tig mamájával, Mrs.
Brownnal, aki remélhetőleg elmondja majd neki, hogyan
kell jó kemény sajtot készíteni.

Úton hazafelé a gondolatai visszatértek a kőfejtőhöz.
Már hallott olyanról, hogy barlangokban vagy
bányákban érlelnek sajtot, de kőfejtőben? Valamilyen
tetőre mindenképp szükség van. Márpedig, amennyire
Fran tudta, a kőfejtők fölé senki sem emel tetőt.

Tignek köszönhetően, aki több köpülőt meg tejeskancsót is
talált, és minden egyes darabot elmosott, majd alaposan
fertőtlenített, Fran minden csepp tejet fel tudott
használni, ha valamilyen oknál fogva elmaradt a szállítás.



A sajtkészítés nehéz munka volt ilyen kis adagokban,
Fran mégsem adta fel, mert tudta, hogy a szövetkezet
előbb-utóbb valóra fogja váltani a fenyegetést, és
felkészülten akarta várni a pillanatot. Ha addig sikerülne
állandó piacot találni a termékeinek, gondolta, akkor
felvehetne segítőket, és beszerezhetne néhány komolyabb
gépet is. Most mindent a háztartási hűtőszekrényben
tárolt, amit nem nevezhetett ideális megoldásnak. Először
is megfelelő hűtőre lett volna szüksége. Bár, ha őszinte
akart lenni, már egy egészen kis sajtmennyiség
elkészítéséhez is rengeteg tej kellett.

Másodszor, elengedhetetlen feltétel lett volna egy
minden tisztasági és higiénés előírásnak megfelelő
sajtkészítő helyiség kialakítása jó minőségű fertőtlenítő
berendezésekkel, és az sem ártott volna, ha szert tud
tenni egy kisebb hűtőkocsira. Megfájdult a feje, ha arra
gondolt, honnan tudna mindehhez pénzt keríteni. Még az
is felötlött benne, hogy esetleg lottóznia kellene.

Eljött a következő péntek, a londoni utazás napja. Fran
úgy döntött, hogy ki fogja élvezni minden pillanatát. Mivel
Antony valóban dolgozni akart, Fran ülhetett az
anyósülésre, és mivel a Seb nevű sofőr sem volt nagyon
beszédes, átadhatta magát a gondtalan nézelődésnek.
Közben eltervezte, mit fog mondani azoknak, akikkel
találkozót beszélt meg. (Issi volt az egyik, akivel
megállapodtak, hogy megisznak valamit valahol, és Fran
ezt a találkozót várta a legjobban.) Az autó



csomagtartójában, az Antonytól kölcsönkapott, csinos
hűtőtáskákban sorakoztak a termékminták.

Mayfairhez közeledve – ahol Antony irodája volt – a
férfi abbahagyta a munkát.

– Egész nap az irodában leszek – mondta, amikor
megszólalt –, így napközben nem lesz szükségem Sebre.
Ha gondolja, az autóval együtt kölcsönadom, így
könnyebben eljuthat a megbeszéléseire.

Fran meglepődött. Valóban gondot jelentettek számára
a termékminták, de már eldöntötte, hogy taxival fog
közlekedni.

– Tényleg? És Sebnek sem lenne kifogása ellene?
– Ellenkezőleg… Nagyon is élvezném – felelte Seb.
Fran most nézte meg először alaposabban. Antonyval

egykorú lehetett, és nagyon lezserül öltözött. Az
elköszönésnél az is nyilvánvalóvá vált, hogy a két férfi
között a viszony abszolút informális. Ebből arra
következtetett Fran, hogy Seb több Antony számára
egyszerű sofőrnél.

– Van néhány hely a környéken, ahová el kell mennem,
majd amikor itt végeztem, még Knightsbridge-ben is
vannak találkozóim – mondta Fran némi töprengés után.
– És a végére hagynám Fitzroviát. Ha Seb valóban elvisz,
talán mindegyik helyre el is jutok.

– És mindig csak annyi hűtőtáskát kell kivennie a
csomagtartóból, amennyire éppen szüksége van – tette
hozzá Antony.

– Nem is tudom, mit mondjak! – hálálkodott Fran. –



Mintha A gyakornok{1} szereplője lennék.
Antony felnevetett.

Tényleg olyan minden, mint A gyakornokban, tűnődött
Fran, miközben London utcáin lavíroztak Sebbel. Azt
gondolta, hogy van egy remek terméke, amit mindenki
imádni fog, de, bár valóban mindenki imádta, senki sem
akart belőle venni. Sem egy kocsma, sem egy delikátesz,
sem egy étterem. És ami a legrosszabb volt, a régi főnöke,
Roger külföldön tartózkodott éppen, így meg sem
kóstolhatta.

Mire Seb lefékezett a legfontosabb sajtüzem előtt,
Fitzroviában, Fran a legszívesebben ki sem vette volna a
sajtot az autóból. Már semmi sem érdekelte, csak az, hogy
mielőbb találkozhasson Issivel. Mégis mire gondolt? Hogy
az ország legnagyobb sajtkereskedője le fog csapni az ő
házi körülmények között készített sajtjaira? Biztosan
megőrült, hogy ilyen terveket szövögetett.

Már nyitotta is a száját, hogy mindezt Sebbel is közölje,
ám a férfi mintha olvasott volna a gondolataiban.

– Ugyan már, Fran – mondta. – Tudom, mi jár a fejében.
Eddig senkinek sem kellett a sajtja, miért kellene éppen
ezen a puccos helyen? Ennyi erővel otthon is maradhatott
volna, igaz? Pedig gondolja csak végig, hány helyen
voltunk. Szerencsés, hogy ennyi emberrel találkozhatott.
Használja ki a lehetőséget! Menjen be szépen, és adja el a
sajtját!

– Ha elunja a sofőrködést Antony mellett, álljon be



lelkesítő szónoknak – mormogta Fran ironikusnak szánt
hangon, amiből, ezt maga is tudta, nem érződött más, csak
félelem.

– A sajtja remek, ezt maga is tudja. És most befelé!
Fran elővette hát a termékek nevét és árait tartalmazó

táblázatot – Antony volt olyan kedves, és kinyomtatta neki
–, és fogta a hűtőtáskát. Mascarpone, ricotta, tejszínes sajt
és mozarella volt benne. Tejszín is volt nála, mivel nem
tudott minden tégelyt sajttal megtölteni.

A találkozót a sajtkereskedés tulajdonosával, John
Radcliffe-fel beszélte meg, aki kutató pillantása és komoly
szakálla ellenére is meglepően fiatalnak látszott. Meg sem
várta, hogy Fran befejezze a mondandóját; már a
második mondat közepén félbeszakította:

– Miért nem a kóstolóval kezdjük? Az minden szónál
ékesebben beszél, nem gondolja?

– Oké. Ez egy…
– Ne! Ne árulja el! Majd kitalálom. Csak mindenből

tegyen egy kicsit egy tányérra.
Idegtépő volt egyetlen szó nélkül végignézni, ahogy a

férfi mindenből megkóstolt egy késhegynyit, ügyet sem
vetve a sajtok mellé készített ropogósokra. Fran minden
eshetőségre felkészülve még sós háztartási kekszet is vitt
magával.

– Mm… igen. Mindegyik remek, és akár érdekelhet is
bennünket. De ahogy bizonyára ön is tudja, számunkra
nagyon fontos az eredet. Ha árulni kezdünk egy sajtot,
mindent tudni akarunk róla, beleértve a legelőt, a



takarmányt, amivel a tehenet etetik…
– A „terroir”-t{2} – szúrta közbe Fran. Maga is tudta, hogy

nem kellene tréfára vennie a dolgot, de túl izgatott volt
ahhoz, hogy észszerűen viselkedjen.

– Aha. Tartunk egy szemlét, és meggyőződünk arról,
hogy higiénikus körülmények között állítja elő a
termékeit.

– Oké. – Vajon képes lesz arra, hogy addig sajtkészítő
műhellyé alakítsa a tejkonyhát? Aligha.

– Igazából azonban kemény sajtot szeretnénk.
Pasztőrözetlent. Ezeknek a lágy sajtoknak az íze arra utal,
hogy ízletes, megfelelően érett cheddar típusú kemény
sajtot tudna készíteni.

– Maga szerint mennyi idő kellene a „megfelelő
érettség” eléréséhez?

– Egy év. Esetleg kettő. A hatodik hónap után
tarthatnánk egy kóstolót.

Fran kifújta a levegőt. Még ha képes lenne is arra, hogy
előállítson egy jó minőségű cheddart, azt egy éven belül
kellene megtennie. Máskülönben kipenderítik a farmról,
mielőtt megérne a sajt.

– Sajnálom – mondta John Radcliffe. – Látom, hogy ez
nem érintette valami jól. De aki sajtot akar készíteni, az
nem számíthat gyors nyereségre.

– Tudom. De az a helyzet, hogy a farm, amelyet…
nemrég átvettem, anyagilag nincs valami jó állapotban.
Pénzt kell szereznem, amilyen gyorsan csak lehet.

– Miért nem próbálja meg helyben eladni, amit készít?



Tudom, jobb lenne mindjárt a csúcson kezdeni,
ugyanakkor könnyebb, ha kis lépésekben halad az
ember, és olyan helyen próbálkozik, amelyhez földrajzilag
is közelebb van.

– Az a baj, hogy nem ismerem a helyieket. Korábban
Londonban dolgoztam, többnyire pubokban, és arra
gondoltam, hogy az egykori munkahelyeimen el tudom
majd adni a lágy sajtjaimat. – Érezte, hogy megremeg a
hangja. Nagyon szégyellte volna, ha elsírja magát.

– Csakhogy ők is kemény sajtot akarnak. Nem
utolsósorban azért, mert a lágy gyorsabban romlik.

– Tudom. Gondolnom kellett volna erre is. De csak azt
láttam magam előtt, hogy milyen pazar pizzát tudnak
majd csinálni az én házi készítésű mozzarellámmal.

– És miért nem készít maga is pizzát? Azt esetleg
könnyebben el tudná adni, mint a sajtot.

– Csakhogy én sajtot akarok készíteni. Tudom, hogy
a farm legelője egyedülálló. Sohasem volt felszántva –
még a háború alatt sem –, és fantasztikus vadvirágok
nőnek rajta. Nem mintha láttam volna egyet is, hiszen
nemrég költöztem csak oda, de abban biztos vagyok, hogy
a teheneim tejéből készülő sajt egészen különleges lenne.
Pizzát csinálni mindenki tud.

– Magában van szenvedély. És ez jó.
– A baj az – felelte Fran, miközben összeszedte a

tégelyeit –, hogy szenvedéllyel semmire sem megy az
ember, ha nincs megfelelő tudása és pénze. Nekem
mindkettőre szükségem lenne. – Most már tényleg a sírás



szélén állt. Ki kellett jutnia az irodából, mielőtt
kibuggyantak volna a könnyei.

John Radcliffe megfogta a karját.
– Üljön vissza. Igyunk meg egy kávét vagy egy csésze

teát. – Felállt, és az ajtóhoz lépett. – Hálás lennék, ha
valaki beküldene nekünk egy kis teát!

Nemcsak teát kaptak, hanem brownie-t is, és Fran azon
kapta magát, hogy a történetét meséli. Elmondta John
Radcliffe-nek, hogy miként került a farmra, és a
tejszállítás nehézségeiről is beszámolt neki.

– Ha nem tudom friss tejként eladni, márpedig jó esély
van rá, hogy ez nem fog menni, hosszú távon semmiképp,
vagy csak nagyon alacsony áron – biztosan maga is tudja,
hogy milyen alacsonyak tudnak lenni a tejárak –,
kezdenem kell vele valamit. Ez napi szinten sok gallon
tejet jelent. – Egy korty tea erejéig elhallgatott. – Bár
elmondhatom, hogy egyre jobb lágy sajtot készítek, és az
elég tejigényes.

– Van valaki, akitől megtanulhatná a kemény sajt
készítését?

Fran bólintott.
– A gulyásom mamája.
– Menjen el hozzá. Vegye rá, hogy mondja el magának

a fortélyokat. Olyan dolgokat tanulhat meg tőle,
amelyekről egy modern sajtkészítőnek fogalma sincs. Ettől
lesz a maga sajtja egyedülálló. És mi éppen ilyen sajtot
keresünk. A sajtkészítés nem szükségszerűen tudomány,
ahhoz, hogy a sajt jó legyen, egy csomó varázslatra is



szükség van. És bár a készítők naponta előállnak
valamilyen újdonsággal, csak kevés nyer közülük díjakat.
Senki sem tudja, hogy a nyertesek mit csináltak másképp.
Az mindig az ő titkuk marad.

– Van a farmon egy kőfejtő, amit még nem volt időm
megkeresni, és állítólag az kiváló hely a sajtérleléshez.

– Abszolúte ideálisnak hangzik – jelentette ki John
Radcliff, miközben bekapta az utolsó darab brownie-t. –
Megígérem, hogy nyáron meglátogatom. Van egy olyan
érzésem, hogy maga elő fog állni valami igazán
különlegessel.

Később, egy koktélbárban, nem messze Antony
irodájától, Fran mindezt töviről hegyire elmesélte Issinek.

– Hát ez igazán remek hír – lelkendezett Issi. Közben a
barátnőjét figyelte, aki hatalmasat kortyolt a nemrég
felszolgált Cosmopolitanből.

– Az, de csak hosszú távon – felelte Fran. – Nekem most
van szükségem a pénzre.

– Ami azt illeti – mondta Issi –, néhány napra el tudnék
szabadulni a tanulmányaimtól. Mi lenne, ha lemennék, és
segítenék megszervezni neked a vacsoraklubot, amiről
beszéltünk. Ott kipróbálhatnád a sajtjaidat, mi több, a
hátsó ajtón át el is adhatnád.

– És az legális lenne?
– Hát, gondolom, higiénikus környezetet kellene

biztosítanod mind a készítéshez, mind az árusításhoz.
Ahogy a termelői piacon árusító farmereknek is.

– Ehhez vagy egy épületet kell átalakítanom, vagy



életre kell keltenem a régi tejkonyhát. Mindenképpen
szükségem lesz egy olyan helyre, amely higiénés
szempontból alkalmas a sajtkészítésre – mondta Fran. –
De ahol probléma van, ott általában megoldás is szokott
lenni. – Az órájára pillantott. – Szerintem van időm még
egy koktélra. Neked?

Fran és Seb Antonyra várakozott, aki késésben volt
valami miatt.

– Tulajdonképpen mivel foglalkozik pontosan Antony? –
kérdezte Fran Sebtől. Nem lett volna bátorsága feltenni
egy ilyen direkt kérdést, ha nem itta volna meg a
koktélokat.

– Több dologgal is. A farmot egy intéző irányítja, bár
Ant is elég jól eligazodik a gazdaság ügyeiben. A
munkanapjai többségét a Cityben tölti, de igazán az adja
a szelet a vitorlájához, hogy egy borimportőr cég
ügyvezető igazgatója. E minőségében gyakran indul
útnak abban a reményben, hogy rábukkan valami
eldugott szőlőbirtokra. Szeretem ezeket a kiruccanásokat.
Szórakoztatóak.

Fran rájött, alig ismeri Antonyt. Sohasem gondolta
volna róla, hogy szórakoztató is lehet. Annak viszont örült,
hogy Seb sokat tudott róla.

– És hogy lett Antony sofőrje? Megpályázta az állást, és
megkapta?

Seb megrázta a fejét.
– Az egyetemről ismerem Antet. Egyszer véletlenül



megemlítette, hogy szüksége lenne egy sofőrre. Nekem
éppen akkor állásra volt szükségem. És, mint maga is
látja, működik a dolog. A Park House-ban lakom, a
garázsok felett. Van egy helyes kis lakásom, ahol a
szenvedélyemnek, a zenélésnek is hódolhatok. –
Elvigyorodott. – Mindketten elégedettek vagyunk.

Fran majdnem végigaludta a hazafelé vezető utat. Hátul
ült, Antony mellett, és eleinte csak színlelte az alvást, hogy
ne kelljen beszámolnia mindarról, ami közel sem ment
olyan simán, mint ahogy tervezte (mivelhogy senki sem
akart tőle lágy sajtot venni), de egyszer csak erőt vett
rajta a fáradtság meg a két ital, és tényleg elnyomta az
álom.

Bár Issi előtt lelkesnek mutatta magát – igazából
mindig lelkes volt, amikor Issivel lehetett –, tudta, hogy
nem lesz könnyű szert tennie egy olyan helyre, amely
megfelel a sajtkészítés és -árusítás kívánalmainak. Ahhoz,
hogy az öreg tejfeldolgozót rendbe tegye, rengeteg pénzre
lett volna szüksége, és egyelőre egy huncut vassal sem
dicsekedhetett.

Akkor ébredt fel, amikor lekanyarodtak az
autópályáról.

– Kér egy kis vizet? – kérdezte Antony, Fran felé nyújtva
egy bontatlan palackot.

– Nem, köszönöm – felelte Fran. Épp elég volt az is, hogy
a férfi aludni látta; az, hogy előtte igyon egy üvegből, amit
ő maga sohasem tartott szép látványnak, ilyen



előzmények után szóba sem jöhetett.
– És? Hogy telt a napja?
Már majdnem azt mondta, hogy „nagyon jól,

köszönöm”, ám az autó sötétjében mégiscsak igaz szavak
buktak ki belőle.

– Nem olyan jól, mint reméltem.
– Ó?
– Egyik pubban sem kértek a lágy sajtjaimból. Még

azokban sem, ahol évekig dolgoztam. A nagy fritzoviai
kereskedő is inkább kemény sajtot akar. Bár biztos
vagyok benne, hogy meg tudnám tanulni a készítését,
nincs hozzá megfelelő helyem. Ha meg akarnék felelni az
egészségügyi előírásoknak, egy vagyont kellene költenem
a farm épületeire. És ehhez nincs tőkém.

A férfi néhány percig nem válaszolt. Fran az autó
mellett elsuhanó sövényeket bámulta szótlanul, meg az
útjelző táblákat, hátha meg tudja állapítani, milyen
messze vannak a farmtól.

– Nincs kedve eljönni hozzám vacsorára? Utána
hazaviszem. Beszélnünk kellene.

– Valóban? Most nem beszélgetünk?
– De igen. Csak én ennél kicsit komolyabb beszélgetésre

gondoltam.
– Oké. Az jó lenne. Azt hiszem.
– Nem biztos benne?
– Nem. Amikor valaki azt mondja, hogy „beszélnünk

kellene”, az általában kirúgást vagy szakítást szokott
jelenteni. Bár nyilvánvaló, hogy ebben az esetben egyiktől



sem kell tartanom.
– Akkor meg? Honnan ez a bizonytalanság?
– Azt hiszem, azt maga is tudja – felelte Fran csendesen.

Antony talán elfeledkezett arról az aprócska tényről, hogy
ők, tulajdonképpen ellenségek. És bár igazán kedvelte a
férfit, ez nem jelentette azt, hogy helyénvalónak találta a
vele való bratyizást. Merthogy nem találta annak. A
legkevésbé sem.

Seb Antony házáig vitte őket, amit Fran nagyon szeretett
volna már látni, de jobban örült volna, ha nappal kerül
sor a látogatásra. Ugyanakkor rengeteg biztonsági lámpa
volt a ház körül, ami megkönnyítette a dolgokat.

Még jóformán meg sem álltak, amikor Fran
megállapította, hogy a ház nem az ő ízlését tükrözi. Ha
neki annyi milliója lett volna, mint, feltételezése szerint, a
férfinak, akkor egy pompás, modern otthont teremtett
volna magának, és nem egy ilyen ötvenes évek stílusát
idéző házban élte volna az életét, ami inkább gazdagságot
sugárzott, mint ízlést.

Elégedetten, hogy ennyire hidegen hagyja a ház, a
lehető legkecsesebb mozdulatokkal kiszállt a kocsiból.

– Maradt sajt? – kérdezte Seb, miközben kivette a
csomagtartóból a hűtőtáskákat.

– Nem. Mind elfogyott. – Fran legalább ebben a
vonatkozásban elégedett lehetett. Bár senki sem akart
tőle sajtot venni, szabályosan felfalták a termékmintáit.

– Ó, de kár! – mondta Seb. – Azt reméltem, hogy kapok



belőle egy kicsit.
Fran szörnyen érezte magát. Seb rendkívül kedvesen

bánt vele napközben.
– A legközelebbi adagból hozok át. Melyik fajtát szereti

a legjobban?
– Mindegyiket. És ha elkészül az első cheddarja, azt is

örömmel megkóstolom.
Fran elmosolyodott.
– Maga lesz az első, akit megkínálok belőle. Feltéve,

hogy sikerül előállítanom.
– Köszönöm. Emlékeztetni fogom, ha mégis ködbe

veszne az ígérete.
Miközben Seb a lakása felé indult, Antony kinyitotta az

ajtót.
– Jöjjön be. Mit szólna egy rendes italhoz? Ma nem ittam

mást, csak kávét, már a könyökömből is az folyik. Igazán
rám férne egy kis alkohol.

Fran ugyan két koktélt is bedobott Issivel, nem hitte
volna, hogy egy csésze tea elég erőt ad neki az előtte álló
beszélgetéshez. Biztosra vette, hogy a férfi segítséget fog
neki ajánlani, amit ő kénytelen lesz visszautasítani.

– Bármit iszik, nekem is megfelel.
– Jó döntést hozott. Menjünk át a nappaliba. Ott ég a

tűz a kandallóban.
A nappali minden volt, csak otthonos nem. Szokatlanul

nagy volt a belmagassága, és túl sok falfelületet fedett
lambéria. A kandallót kis méretű vörös téglákkal építették
körül, ami a saját babaházára emlékeztette Frant. Arra,



ami valamikor az anyjáé volt. A babaházhoz, apró
méretekben, még csak elment ez a fajta tégla, de így, teljes
méretben beépítve egyáltalán nem tetszett neki.

– Üljön le! – intett Antony a hatalmas bőrkanapék felé,
amelyek hívogatóan terpeszkedtek a kandalló előtt.

– Hogy éghet a tűz a kandallójában, amikor egész nap
távol volt? – kérdezte Fran.

– A személyzet – felelte bűnbánóan Antony. – És biztos
vagyok benne, hogy a házvezetőnő valami finom vacsorát
is készített. Mindkettőnknek jut belőle. Felmelegítem,
aztán itt megesszük, rendben? A nappali egy kicsit komor,
és ilyenkor elég hideg is. – Miközben beszélt, Fran kezébe
nyomott egy aranyló itallal teli poharat. – Ez a kedvenc
whiskym. Single malt. Remélem, magának is ízleni fog.

Fran megvárta, hogy a férfi felszítsa a tüzet, és
rádobjon néhány hasábot. Csak ezután ült le, és kortyolt
egy aprót.

– Finom. Füstös. És erős.
– Tudom. De pont erre van szükségünk. Hosszú napon

vagyunk túl.
– A maga napja sem sikerült úgy, ahogy szerette volna?
– De. Jól telt. Csak nem szeretek Londonban lenni.

Időnként ugyan elviselem, de ma végig dolgoznom kellett.
– Belefoghatnánk végre a „beszélnünk kellene” részbe?

– kérdezte Fran. – Pallosként lebeg a fejem felett.
– Nem akar először enni? Én mindjárt éhen halok. És

éhgyomorra minden fenyegetőbbnek tűnik.
– Nekem azért tűnik fenyegetőnek, mert egyre csak



halogatja! – tört ki Fran.
Antony halkan elnevette magát.
– Ugyan már, lazítson. Hallja? Ez már a mikró volt. Igya

meg a whiskyjét, én meg hozom a vacsoránkat.
Bár alig ismerték egymást, mégis az ölükből ettek, ami

olyasmi volt, amit a legközelebbi barátaival szokott csak
csinálni az ember. Fran kezdett ellazulni. A kanapék –
merthogy külön kanapén ültek – nagyon kényelmesek
voltak, bár szépnek semmi esetre sem nevezte volna őket.
A férfi egy tányér marharagut tett az ölébe,
krumplipürével és zöldborsóval körítve, és letett elé az
asztalra egy nagy pohár vörösbort.

Bármennyire szeretett volna túlesni a „beszélnünk
kellene” részen, igyekezett könnyed társalgást folytatni a
férfival. Vagy inkább kíváncsi faggatózásba kezdett?
Maga sem tudta volna eldönteni.

– Régóta lakik itt? – kérdezte.
– A születésem óta. Kisebb szünetekkel, természetesen.

A nagyapám vette a farmot, és ő építtette a házat is.
– Nagyon… előkelő.
Antony elnevette magát.
– Egy olyan embernek a víziója, aki elég gyorsan

meggazdagodott, és ezt tudatni akarta mindenkivel. Nem
az én ízlésem, de akkor is ez az otthonom.

– Már átalakíthatta volna – vélekedett Fran, arra
gondolva, hogy ő bizony ezt tette volna, ha annyi pénze
van, mint amennyi fölött a jelek szerint Antony
rendelkezett.



– Ez igaz, de nem volt erőm szembenézni a felhajtással,
amellyel egy ekkora volumenű átalakítás járni szokott.
Továbbá nem is tudom pontosan, mit hogyan szeretnék.

– Ezt rábízhatná egy lakberendezőre – mondta a borát
kortyolgatva Fran, és közben arra gondolt, hogy milyen
finom is a poharában vöröslő ital.

– Felhajtás akkor is lenne.
– Hát igen. De ha közben elmenne egy hosszú

nyaralásra, akkor nem érintenék az átalakítással járó
kellemetlenségek.

– Amire elég kicsi az esély.
– De hát azt mondta, szeret itt élni. Hogy nincs ellenére

a vidék. Akkor miért nem teszi szebbé a lakókörnyezetét?
Antony vállat vont.
– Mert nekem így is megfelel. Kényelmes. Most azonban

elég a faggatózásból. Nem lakberendezésről akarok
beszélgetni, hanem magáról.

Fran egy pillanatra eljátszott a gondolattal, hogy a férfi
tényleg róla akar beszélni, és nem a Hill Top Framról.
Kellemes pillanat volt, mégis gyorsan véget vetett neki, és
visszaparancsolta magát a valóságba.

– Oké – mondta óvatosan.
– Tudom, hogy nem akar segítséget elfogadni tőlem.

Tudom, hogy Amy rossz embernek tart. Olyannak, aki rá
akarja tenni a mocskos kezét az ő drága kis földi
paradicsomára, és ez részben így is van.

– Hogy érti azt, hogy részben?
– Úgy, hogy tényleg rá akarom tenni a kezemet a



maguk földi paradicsomára – felelte a férfi mosolyogva,
mégis komolyan. – De ettől még nem vagyok rossz ember.
Azt gondolom, hogy maga kapott egy feladatot, amit
nagyon nehéz teljesíteni, főleg egy olyan embernek, aki se
tőkével, se tapasztalattal nem rendelkezik.

– Ez valószínűleg igaz, de ettől még megkaptam a
feladatot. És elfogadtam. Mindent meg kell tennem azért,
hogy végre tudjam hajtani.

– Remek! Csodálom is ezért. De kérem… Fogadjon el
tőlem egy kis segítséget.

– A segítség többnyire kötelezettséget von maga után –
mondta Fran. – Ha elfogadom a segítségét, az adósa
leszek. Ezt nem szeretném. És Amy sem.

Antony nem válaszolt rögtön.
– Ezt megértem. Az ön helyében én sem szeretnék az

adósa lenni senkinek. Ugyanakkor nehezemre esik
végignézni a küszködését, holott olyan könnyen
segíthetnék.

– Mindnyájunknak megvan a maga keresztje – felelte
mosolyogva Fran.

– Maga nem könnyű eset, tudja?
– Maga sem.
– Pedig én próbálok az lenni. Még egy kis bort? – A férfi

felállt, fogta a palackot, és öntött egy keveset a
poharakba. – Eredetileg száraz januárt akartam tartani,
de most úgy döntöttem, hogy száraz február lesz belőle.

– Csatlakozom! De előfordulhat, hogy hétvégén
megszegem az alkoholtilalmat.



– Tehát azt mondja, hogy legalább négy hétig ne
fogyasszunk alkoholt a hét négy napján – összegezte
Antony. – Nem nagy megtartóztatás.

– Nekem mégannyira sem, mint magának, az én
pincém ugyanis nincs teli finom borokkal, így nem
csábulhatok el.

– Ha gondolja, szívesen otthagyok néhány palackot a
lépcsőjén, így egyformán ki leszünk téve a csábításnak.

Fran felnevetett.
– Remek. Én meg elspájzolom őket péntekig.
– Mintha eltértünk volna a tárgytól – váltott komolyra

hirtelen Antony. – Ha megtalálnám a módját annak, hogy
viszonozza a segítséget, elfogadná?

– Pontosítaná, hogy miben akar segíteni?
– Meg akarom csináltatni a felhajtóját.
– Hogy ne legyen vele gondja, miután rátette a kezét a

farmra, ugye?
– Például. De más is van. Magának szüksége van egy

olyan épületre, ahol higiénikus körülmények között tud
sajtot készíteni, eladásra. Ebben is szívesen segítek. –
Felvonta a szemöldökét. – És talán elhiszi, hogy nem azért,
mert miután megvettem a farmot, ott akarok sajtot
készíteni.

– Azt talán nem. De egy szépen rendbe tett épületet
sokféleképpen lehet hasznosítani.

A férfi felsóhajtott.
– Maga tényleg nehéz eset! Ha engedné, hogy ezt a két

dolgot megtegyem, lehetőséget adna magának arra, hogy



jövedelmezővé tegye azt a nyavalyás farmot!
– Így igaz. És higgye el, nagyon nagyra értékelem az

ajánlatát, de…
– Maga meg azt higgye el, hogy megengedhetem

magamnak. És nem kellene lemondanom miatta
semmiről. Sem egy új autóról, sem egy külföldi
nyaralásról, vagy mit tudom én, miről szoktak még
lemondani a nálam szegényebb emberek.

– De esetleg átalakíthatná a házát.
– Nos, azt meg én nem akarom. Mit mond? Megengedi,

hogy legalább ebben a két dologban segítsek?
– Csak akkor, ha tényleg kitalál valamit – akár több

dolgot is –, amivel viszonozhatom.
– Pénzzel biztosan nem tudja visszafizetni, még akkor

sem, ha egy eddig fel nem fedezett biztosítási kötvényre
bukkan Amy valamelyik fiókjában.

Mivel Fran biztosra vette, hogy Amy egyetlen fiókjában
sem hever semmi, amit addig ne fedezett volna fel,
bólintott.

– Ettől nem kell tartanunk. De akkor mit tehetek? Vagy
ezen még gondolkodnia kell?

– Tulajdonképpen már nem. Befejezte az evést?
– Igen, de…
– Akkor jöjjön velem. Később még megisszuk a bort, és

egy kis sajtot is eszünk hozzá, persze csak akkor, ha még
nincs sajtundora. Ugyanakkor… azt hiszem, meg tudna
oldani egy olyan problémát, amivel hónapok óta nem
tudok mit kezdeni.



Fran követte a férfit a masszív, neki semmiben sem
tetsző konyhán át egy hasonlóan nagy méretű garázsba.

– Ezt nézze! – mutatott Antony egy hatalmas
hűtőládára.

– Mi van vele? Semmi különöset nem látok rajta.
A férfi felnyitotta. 
– Ugye nem egy holttestet rejteget benne, amit el

kellene tüntetni? – Fran viccnek szánta a kérdést, de
amint kimondta, elgondolkozott. Elvégre a férfi több ezer
fontot ajánlott neki, aminek a megtérülésében még csak
nem is reménykedhetett. Ha egy munka elvégzését várta
cserébe, annak elég nagynak kellett lennie. És bár Amy
említette, hogy gonosz emberrel van dolguk, Fran úgy
emlékezett, hogy a „gyilkos” szó egyszer sem hangzott el a
kerülendő szomszéd jellemzése során.

– Majdnem eltalálta. Nézze!
Fran odalépett a hűtőládához, és bekukkantott a

belsejébe. Többsornyi fagyos csomagot látott, nem igazán
felismerhető tartalommal.

– Mi ez?
– Fácánok. És néhány fajdkakas.
– Hogy az ördögben kerültek ide? Leestek egy

vadszállító teherautóról?
Antony mamlasz képet vágott.
– Valami olyasmi.
– Azt hiszem, ennél kicsit bővebb magyarázatot kell

adnia. – Az, hogy Antonyt védekező állásba kényszerítette,
olyan helyzet volt, amit nem akart eltékozolni.



– Igazából egy barátom passzolta át nekem. Muszáj volt
rajta segítenem.

– Azt akarja mondani, hogy megvette tőle ezt a
rengeteg szárnyast? Miért?

– Hát mert… – A férfi vállat vont. – Hosszú történet. –
Könyörgő pillantást vetett Franre. – Megszabadítana tőlük
valahogy?

– Csak ásnia kellene egy jó nagy gödröt…
A férfi megbotránkozást mímelő hangon felmordult.
– Az lenne csak a pazarlás! Maga egy kanna értéktelen

tejet sem bír kiönteni, tőlem meg azt várja, hogy… Nem! –
folytatta Antony még mindig haragosnak tűnő hangon. –
Én boldogan adok magának pénzt arra, hogy rendbe
tehesse a feljáróját és átalakíthasson egy épületet, de…

Fran békéltetően felemelte a kezét.
– Csak vicceltem! Igaza van. Utálok kidobni valamit, és

nem szívesen hagyom ott azt, amit ingyen kapok. Majd
pitét csinálok belőle.

– Pitét?
Fran bólintott.
– A mai napot olyan pubokban töltöttem, ahol jó házi

készítésű dolgokra szeretnének szert tenni. Olyanra, ami
különleges. Én sajtot ajánlottam nekik, de nem kértek a
mozzarellámból. Csak megkóstolták. Na de pitét szívesen
vennének. Tudom. – Elhallgatott. – És véletlenül
csodálatos kelt tésztát tudok sütni. Nem dicsekvésből
mondom.

– De attól még elég dicsekvően hangzik – nevetett



Antony. – Azt hiszem, a pite remek ötlet. Legalább lesz
némi jövedelme, amikor a teheneinek elapad a teje. –
Ravasz pillantást vetett Franre. – Ugye tudta, hogy a
tehenek teje úgy három hónappal a borjadzás előtt
elapad?

Fran kipréselt magából egy mosolyt.
– Ó, hogyne. Természetesen tudtam. – De a férfin

látszott, hogy nem veszi be a hazugságot.



Hetedik fejezet

Bár nagyon kimerült volt, amikor hazaért, Fran gyorsan
írt Issinek egy e-mailt. Mielőbb meg kell csinálnunk azt a
vacsoraklubot, mert pénzre van szükségem. Írd meg, mikor
tudsz lejönni, hogy elkezdhessük a reklámozást.

Pár perccel később megint küldött egy levelet. Nem
tudnád esetleg magaddal hozni a konyhamesteredet?

Vonattal semmiképp, válaszolta szinte azonnal Issi.
Reggel felhívlak.

Miközben bebújt a takarója alá, Fran azon tűnődött,
hogy vennie kellene egy saját robotgépet, és talán egy
nyomtatót is. Kivéve, lopakodott a fejébe a gondolat, ha
Antony tud kölcsönözni egyet.

Másnap reggel egészen korán sikerült belebújnia a
teljesen alkalmatlan gumicsizmájába. Tiggel akart
beszélni.

–’Reggelt! – köszöntötte vidáman a férfit, aki éppen a
fejéshez próbálta összeterelni a teheneket. Megcsodálta a
hatalmas, fehér-barna foltos állatokat, a hátukon
göndörödő, majdhogynem gyapjúszerű szőrt, de csak
tisztes távolságból. – Szeretnék kérdezni pár dolgot.



– Tud vele várni, míg megfejek? Most nincs sok időm –
felelte Tig.

– Gyors leszek.
Tig bólintott, jelezve, hogy Fran felteheti a kérdéseit.

Mint mindig, most is takarékosan bánt a mozdulataival
meg a szavaival. Ez tetszett Frannek. Erős orra volt, ezt
Fran eddig észre sem vette, amely határozottan
kiemelkedett a viharvert arcból.

– Először azt szeretném tudni, mikor és mennyi időre
apad el a tehenek teje.

– Március végén. Három hónapra. Általában. – Úgy
tűnt, ezt jobban is kifejtené, de Fran sietve közbevágott,
mert nem akarta a szükségesnél tovább távol tartani a
teheneitől.

– Jó. A másik, hogy nagyon szeretnék beszélni a
mamájával a keménysajt-készítésről. A lágy sajtot, amit
eddig csináltam, ízletesnek találták mindenhol, mégsem
tartanak rá igényt a nagykereskedők. Meg kell tanulnom
rendes sajtot készíteni.

Tig megint bólintott.
– A mamámtól jó tanácsokat fog kapni. Majd szólok

neki, hogy beszélni akar vele, és feljön valamikor. Bár a
közeljövőben a nővérét készül meglátogatni.

Fran megrázta a fejét.
– Azt hiszem, jobb lenne, ha én mennék el hozzá. Majd

aztán ő is feljöhet, ha lesz rá ideje, és összeszedhetjük a
szükséges eszközöket, de először én szeretném
meglátogatni.



– Rendben. És hogy szól a harmadik kérdés? – kérdezte
Tig.

– Honnan tudta, hogy lesz még egy harmadik is? –
kérdezte meglepetten Fran.

– Ha nem lenne, már elszaladt volna.
Fran felnevetett.
– Igaza van. Van még valami. Amy az utolsó

látogatásom alkalmával említést tett egy öreg kőfejtőről.
Azt mondta, hogy ott jó sajtot lehetne érlelni, de eddig
nem sikerült megtalálnom.

– Ebben nem segíthetek. Ezt magának kell
megkeresnie. – Látszott, hogy a férfi mulat magában. –
Meg kellene ismernie a farmot, hölgyem…

– Fran…
– Fran. „A föld számára a legjobb trágya a gazda

csizmája.” Ez egy régi mondás.
– Tényleg?
– És ha már a csizmáról beszélünk… Ideje lenne, hogy

beszerezzen valami rendesebbet.
Fran vetett egy pillantást a csinos Cath Kidston

lábbelire, és belátta, hogy a férfinak igaza van.
– Ha legközelebb vásárolni megyek a gazdaboltba,

magammal viszem – folytatta Tig. – Szükségünk lenne
néhány dologra.

– Köszönöm, Tig. Ne vegye zokon, hogy szóvá teszem, de
szokatlanul beszédes kedvében van. Sőt. Kifejezetten
szószátyár módjára viselkedik.

A férfi arca olyan kifejezést öltött, amit akár



nevetésnek is lehetett volna minősíteni.
– Kezdem megismerni magát.
Fran talán csak annak örült volna jobban, ha Tig

megnyugtatja: bízik benne, hogy jövedelmezővé tudja
tenni a farmot, de tudta, hogy ilyen megjegyzésre még
nem számíthat.

– Nos? Megmondja, hol lakik pontosan a mamája?
– Egy kis házban, mindjárt az út végén. Ha balra fordul

a felhajtó aljánál, máris meglátja. A második ház az övé.
Az elsőben én lakom.

– Köszönöm. Gondolja, hogy most nem zavarnám?
– Talán nem. Délelőtt több ideje van. Ebéd után

általában ledől egy kicsit, később pedig a Pointlesst{3} nézi.
– Azt én is szeretem – mondta nevetve Fran. – Akkor

most neki is indulok. Már elég világos van ahhoz, hogy ki
tudjam kerülni a gödröket.

– Hát, valamit kezdenie kell azokkal is. Nagyon rossz
állapotban van az út már jó ideje.

Fran felsóhajtott.
– Már elterveztem, hogyan oldhatnám meg, de biztosan

maga is tudja, hogy milyenek a tervek. Ugyanakkor… ha
rendbe tetetem a feljárót, talán nem kell sajtot
készítenem.

– A sajtkészítést nem úszhatja meg – mondta Tig
határozottan. – A friss tejben nincs elég pénz. Abban a
mennyiségben, amit mi elő tudunk állítani, semmiképp.

Fran elég könnyen megtalálta a két házikót. Ha a farm



részét képezik, ötlött fel benne, eladhatná őket, és ezzel
egyszer s mindenkorra megoldódnának az anyagi
gondjai. Persze ezt sohasem tenné. Helytelen lenne több
okból is. Egyrészt a birtok megcsonkítását jelentené,
másrést földönfutóvá tenné Tiget és az anyját. A szíve
mélyén azt remélte, hogy mindketten megtarthatják a
házukat, úgy, hogy neki soha többé ne kelljen az
eladásukon gondolkodnia.

Az ösztöne azt súgta Frannek, hogy a hátsó ajtóhoz
menjen, és a gyorsaság, amellyel kinyitották, azt
bizonyította, hogy helyesen cselekedett. Mrs. Brown most
közel sem tűnt olyan ijesztőnek, mint az első alkalommal,
amikor csak úgy sütött a szavaiból a gyanakvás és a
bírálat. Most nadrágot és csinos V nyakú pulóvert viselt. A
haja, bár őszült, puha fürtökben keretezte az arcát, és a
kék szeme ugyanúgy ragyogott, mint Tigé. A bőre is olyan
volt, mint a fiáé, cserzett, mégis feszes és szép.

– Helló, Mrs. Brown – köszöntötte Fran, amint belépett.
– Tig azt mondta, talán nem zavarnám.

– Éppen most tettem fel a teát a második reggelimhez.
Jöjjön be.

– Szeretném megtanulni a sajtkészítés fortélyait –
kezdte Fran, amikor leült az asztal mellé a makulátlanul
tiszta, takaros konyhában. – Lágy sajtot már tudok
csinálni, de mindenkinek kemény sajt kellene. Tudom,
hogy önt most nagyon lefoglalja a nővére meg Tig, de arra
gondoltam, hogy megkérdeznék néhány dolgot, mielőtt
elutazik.



Percekkel később, amikor már ott gőzölgött
mindkettejük előtt a csésze tea, és süti is került az
asztalra, Fran feltette a kérdéseit. Mrs. Brownnal könnyű
volt beszélgetni. Fran bizonyára átment valamilyen titkos
teszten, mert az asszony most már nem ellenségnek
tekintette, hanem szövetségesnek.

– Maga készítette a farmon a sajtot, Mrs. Brown? Ha
igen, melyik épületben?

– A tejkonyhában szoktuk csinálni, de az egy ideje
limlommal van tele. Amikor a nővérem megbetegedett, el
kellett mennem hozzá, és Amynek segítő nélkül nem
maradt ideje a sajtkészítésre. Legalábbis ezt állította. –
Mrs. Brown összevonta a szemöldökét. – Ha engem kérdez,
nem ideje nem volt hozzá, hanem tehetsége. Tudta, hogy
mit kell tenni, mégsem tudott tökéletes eredményt elérni.

Fran John Radcliffe-re gondolt, aki állította, hogy a
sajtkészítés tulajdonképpen varázslat. Amy talán nem
tudta a megfelelő varázsigét.

– Mondott valamit egy kőfejtőről, ahol a sajtot érlelték.
Mrs. Brown felnevetett.
– Ó, igen! A kőfejtő! Ami azt illeti, kőfejtőnél kicsit több,

a teteje miatt. De valóban remek hely az érleléshez.
– Megmondaná, hol találom?
Mrs. Brown megrázta a fejét.
– Amy majd megmondja, ha elérkezettnek látja rá az

időt. Mindig is nagyon titokzatos volt ezzel kapcsolatban.
Azt hiszem, a háború alatt élelmiszert rejtegettek benne a
férjével. Nekem is csak akkor mutatta meg, amikor ő már



csak nagy nehézségek árán tudta megmászni az
odavezető utat. – Mrs. Brown, talán mert jelezni akarta,
hogy nem kíván több szót vesztegetni a kőfejtőre,
elhallgatott. – Egyébként mit tud a sajtkészítésről?

– Igazából semmit. Kivéve azt, amit a lágy sajtokról
eddig megtanultam.

– Ami azt illeti, a kemény sajt sem túl bonyolult. Először
is ki kellene derítenie, hogy milyen állapotban vannak
a régi eszközök.

– Nem kérhetném meg, hogy jöjjön vissza sajtot
készíteni?

Mrs. Brown ismét felnevetett.
– Nem, nem. Szívesen segítek, de nem csinálom meg

maga helyett. Túl sokat kell közben mosogatni! Azt a
rengeteg eszközt folyamatosan tisztán kell tartani. Az
ember szinte mást sem csinál, csak mosogat meg törölget.
– Elhallgatott, majd komolyabbra fordította a szót. – A
nővérem nincs jól, ezért gyakran meg kell látogatnom.
Másrészt fontos, hogy mindent maga csináljon, ha tényleg
át akarja venni a farmot.

– Lehet, hogy erre nem kerül sor. Ha nem tudom
jövedelmezővé tenni, sohasem lesz az enyém.

Aggodalom suhant át Mrs. Brown arcán.
– És tényleg azt akarja, hogy működjön, vagy csak

nyaralni jött?
Fran felnevetett.
– Ne haragudjon, de a legtöbb ember ezt nem nevezné

nyaralásnak. Nincs térerő, nincs zuhany, nincs központi



fűtés, az ágy ugyanolyan öreg, mint a ház, és olyan
hepehupás, hogy alig bírok aludni rajta. Ez minden, csak
nem nyaralás!

– Akkor? Megmondaná, hogy miért van még mindig itt?
Fran vett egy nagy levegőt. Mind Mrs. Brownnal, mind

Tiggel meg akarta értetni, hogy miért viseli el azt a
rengeteg kényelmetlenséget, nehézséget és aggódást,
amellyel ez a számára teljesen idegen környezet nap mint
nap szembesíti. Miért tekint rá kihívásként? Keresni
kezdte a szavakat, amelyek pontosan kifejezhették volna
a gondolatait.

– Magam sem tudom – mondta végül. – Nem tudom
megmondani, hogy pontosan miért, de a nehézségek
ellenére is szeretek itt lenni. Gyönyörűnek találom a tájat,
kezdem megkedvelni az életmódot és a teheneket is. Csak
róluk még elég keveset tudok. Szóval… azt hiszem, nem
tudok értelmes választ adni a kérdésére. Azt azonban
tudom, hogy működőképessé akarom tenni a farmot, és
ezért bármire hajlandó vagyok.

Mrs. Brown Fran kezére tette a kezét.
– Nekem ez éppen elég. – Megköszörülte a torkát. –

Annak, hogy Amy nem akarja eladni a farmot, számos oka
van. Az egyik Tig. Ha Amy eladná a farmot, Tig elveszítené
az otthonát. Én tulajdonosként élek a házamban, Tig
viszont csak addig lakhat a magáéban, amíg a farm
alkalmazásában áll. Előfordulhat persze, hogy az új
tulajdonos is megtartaná, és ha ez a tulajdonos az a
szomszéd lenne…



– Antony Arlingham?
– Igen, ő. Szóval, ha ő venné meg, el tudom képzelni,

hogy akkor sem tenné ki Tiget az otthonából, ha a csordát
egyébként eladná, de… hogy is mondjam… Amy még a
sírjában sem tudna nyugodni, ha ez az Antony venné meg
a farmot. – Mrs. Brown hirtelen rájött, hogy mit is
mondott. – Már ha a sírjában lenne – tette hozzá
zavartan.

Fran úgy tett, mintha meg sem hallotta volna ezt a
halállal kapcsolatos elszólást.

– De mi oka lehet az ilyen heves reakciónak? Antony
igazán rendes embernek látszik.

– Ahogy már a múltkori találkozásunkkor is mondtam,
Antony nagyapjával kezdődött az ellenségeskedés, és Amy
nem felejt. És nem is megbocsátós fajta.

– De hát ez nevetséges! Bármi történt is akkor, nem
róható fel Antonynek.

– Igazából nem is azt rója fel neki, hanem azt, amit a
farmmal tenni akar. Mintha azt hallottam volna, hogy
szőlőültetvénnyel kapcsolatos dolgokat forgat a fejében.

Fran elgondolkodott. A férfi erősen kötődött a
borkereskedelemhez, ezt Seb is mondta. Ám Antony egy
szóval sem említette, hogy ilyen tervei lennének. És bár
egy szőlőültetvény még mindig jobb opciónak látszott,
mint egy motocrosspálya, semmiképp sem lett volna
helyénvaló.

Mrs. Brown bólintott.
– A napsütötte domboldalaival tökéletesen meg is



felelne ennek a célnak.
Fran rájött, hogy Mrs. Brownnak igaza van.

Semmiképp sem lehetett elvetni ezt az eshetőséget.
– Szörnyűség lenne felszántani egy olyan földet, amit

még egyszer sem érintett eke, hiszen az strukturális
változásokat idézne elő a talajban. – Fran, miután Issi
beszélt neki az ősi legelők fontosságáról, e vonatkozásban
is végzett némi kutatást az interneten.

– Pontosan. – Kiitták a maradék teájukat, és Fran, mivel
amúgy is érezte, hogy épp elég időt töltött Mrs. Brownnál,
elköszönt.

Hazaérkezve Fran küldött egy e-mailt Antonynek.
Megköszönte az előző napi kedvességét, majd így folytatta:

 
Amint úgy látom, hogy minden készen áll a
pitekészítéshez (még be kell szereznem egy robotgépet),
átmegyek a fácánokért meg a fajdokért. Amint talán
említettem is, szeretnék összehozni egy vacsoraklubot
(ha esetleg nem ismerné a kifejezést, ez olyan alkalom,
amikor az ember idegeneket hív az otthonába,
megvendégeli őket, és annyit fizetnek az elfogyasztott
ételért, amennyit helyesnek gondolnak). Issi, a
barátnőm eljön Londonból, hogy ebben segítsen.

 
Köszönök mindent,
Fran

 



Ui.: Nincs véletlenül egy nyomtatója, amit
kölcsönadna?

Fran úgy tervezte, hogy bejárja az egész farmot, minden
sarkába bekukkant, és akkor talán a kőfejtőt is
megtalálja. Nem mintha egyelőre szüksége lett volna rá,
de akkor is tudni akarta, hol van. Bosszantónak találta,
hogy senki sem akarta elárulni a pontos helyét. De mivel
az esőbe jeges hó is vegyült, úgy döntött, elhalasztja a
programot, és inkább a tejkonyhát méri fel. Kíváncsi volt,
át lehet-e alakítani sajtkészítő műhellyé, és ha igen,
mekkora felfordulással járna a munka.

A kőpadlós helyiségnek, amelyet végül alkalmasnak
talált, fehér falai voltak. Ugyanolyan méretű volt, mint a
tejkonyha, de sokkal kevesebb holmit halmoztak fel
benne, és úgy tűnt, hogy a falait be lehetne vonni
valamilyen lemosható anyaggal, és a padló csempézése
sem okozna nagyobb nehézségeket. Ez persze nem
jelentette azt, hogy a tejkonyháról lemondott, de elsőként
ezt a helyiséget akarta átalakítani. A kettő között egy
kamrában talált egy fából készült sajtprést, néhány
formát és valamit, amit darálónak nézett; talán ezen
hajtották át a sajtot, mielőtt a formába került. Ennyit még
ő is meg tudott állapítani.

Azt is rögtön látta, hogy rengeteg munkába telik az
átalakítás. Számba vette, hogy mit kell még beszereznie:
új formákat, és valószínűleg egy csomó mindent, ami a
modern elvárásoknak megfelelt. Mindenekelőtt annak



kellett utánanéznie, hogy érvényes-e még a hatósági
egészségügyi bizonyítványa. Miközben a helyiségben
talált darabokat válogatta, irigykedve gondolt Amyre.
Amikor ő foglalkozott sajtkészítéssel, még nyilvánvalóan
nem kellett egészségügyi előírásokkal bíbelődnie. Az
emberek többsége, ha be is nyelt néhány baktériumot,
nem halt bele abba, hogy házi sajtot evett. Azóta azonban
szigorítottak a feltételeken.

Fran elég leverten tért vissza a házba. Az esőt látva
biztosra vette, hogy másnap ismét sajtot kell készítenie.
Kizártnak tűnt, hogy a felázott úton feljöjjön a
tartálykocsi. Elhatározta hát, hogy előkészíti az
eszközöket. Ettől némileg felvidult, főleg miután eszébe
jutott, hogy az aznapi postával megérkezett a
fetakészítéshez szükséges kultúra is. Szerette a fetát.
Nagyon jól lehetett vele főzni.

Később, amikor megnézte az e-mailjeit, még több oka
lett a vidámságra. Különösen az Issitől kapott hír
villanyozta fel:

Mindent végiggondoltam, és arra jutottam, hogy
esetleg néhány napnál hosszabb időre is lemehetnék.
Mit szólnál hozzá? Maradhatnék, mondjuk, egy
hónapig? A Hill Top tökéletes hely lenne ahhoz, hogy a
disszertációmon dolgozzak, és közben segíthetnék
neked a weblapod elkészítésében meg az online
marketingben. Van némi spórolt pénzem, így hozzá
tudnék járulni a háztartás költségeihez, és
folytathatnám az online tevékenységemet. Szóval,



remek lenne, ha befogadnál.

Fran azonnal válaszolt:

Csodás lenne! Gyere, amint tudsz, és maradj, ameddig
jólesik. Alig várom, hogy ideérj!



Nyolcadik fejezet

Fran még fel sem ébredt másnap reggel, máris boldognak
érezte magát. Aztán eszébe jutott Issi érkezése. Úgy hitte,
jól teljesített a farmon töltött csaknem három hétben,
mégis egyre leküzdhetetlenebbnek látta a felmerülő
problémákat. Biztosra vette, hogy Issi személyes
támogatása és anyagi hozzájárulása jelentősen
könnyíteni fog a helyzetén.

Úgy döntött, meglátogatja Amyt, nem utolsósorban
azért, mert a városból, ahol van térerő, fel tudja hívni Issit
is. Másrészt a vasárnapok mindig vidámak voltak az
otthonban, és Issi közelgő látogatásáról is be akart
számolni Amynek. Így érezte helyénvalónak, bár biztos
volt benne, hogy az asszonynak nem lesz kifogása ellene.
Ha ő nem mondja el neki, gondolta, megtudja valaki
mástól.

Amikor az otthonból hazatért, legnagyobb meglepetésére
nyitva találta a farm kapuját. A kapu melletti beugróban
egy teherautó állt, amely az oldalán olvasható felirat
szerint egy útjavító cég tulajdona volt.

Hamarosan felbukkant mellette egy vízhatlan



nadrágba és villogó, sárga láthatósági mellénybe öltözött,
vidámnak tűnő férfi.

– Helló! – köszöntötte Fran jókedvűen. Próbálta nem
mutatni, mennyire aggasztja, hogy a feljáróján megjelent
egy útjavítást kilátásba helyező erőgép.

–’Napot! – mondta a férfi. – Antony küldött, hogy
tegyem rendbe a feljáróját.

– De hát vasárnap van!
– Próbálok megfeledkezni róla.
– Igazán kedves. Köszönöm! – Antony nagyon fontos

ügyfél lehet ennél a cégnél, tette hozzá gondolatban.
– Elég rossz állapotban van, ugye?
– Igen. – Nem lett volna értelme az ellenkezésnek.
– Attól tartok, pár napig el fog tartani.
– Rendben.
– Ha akarja, elmondom, hogy mit fogunk csinálni.
Fran nem akarta.
– Antony biztosan azért küldte ide magukat, hogy

tegyék alkalmassá az utat a tartálykocsi számára. Nekem
ennyi bőven elég.

A férfi elvigyorodott.
– Ez a terv. A lehető legjobbat kell kihoznunk belőle.

Sokat dolgoztunk már Antonynak. Ha nem felel meg neki
valami, újracsináltatja az egészet. Nagyon magasak az
elvárásai. Igaz – tette hozzá rövid hallgatás után –, rögtön
és nagyon jól fizet.

– Hát ez igazán remek. – Fran elmosolyodott. – Most
azonban az lesz a legjobb, ha felmegyek, amíg lehet.



Tudom majd gyalogosan használni a feljárót, amíg
dolgoznak rajta?

– Természetesen. De ha az autóját is használni akarja,
akkor tartsa lent.

A hátsó ajtóhoz érve Frant újabb meglepetés érte: egy
nagy kartondobozt hagyott ott valaki. A postás nem
lehetett; ő sohasem ment fel a házig, ahogy más
futárszolgálat autója sem. Fran felnyitotta a doboz tetejét.
Egy majdnem teljesen újnak látszó robotgép és egy
nyomtató volt benne, meg egy kártya Antony címével.

Mivel nem használok robotgépet, szívesen magának
adom, és nemrég egy új nyomtatót is beszereztem.
Használja őket egészséggel!

– Így lesz, Antony, köszönöm – mormogta Fran. – De hogy
tudom mindezt viszonozni? Néhány – vagy akár egy csomó
– madár feldolgozásával semmiképp.

De az adott pillanatban nem tehetett ennél többet.
Nagyon remélte azonban, hogy előbb-utóbb az eszébe jut
majd valami. Nem maradhatott a férfi adósa, és mivel
pénzzel nem tudta visszafizetni azt, amit kapott tőle, csak
abban bízhatott, hogy a hűtőláda kiürítésén túl lesznek
még egyéb teendői is.

Miután bevitte az új játékszereit a házba, kipakolta
mindazt, amit az otthonban tett látogatása után
vásárolgatott, kitöltötte a reggeli tejet az előkészített
edényekbe, hogy reggel le tudja szedni a színét. A



maradékot a kannákban hagyta. Sajtkészítés terén eléggé
találékonynak bizonyult, mégis alig várta, hogy megfelelő
felszerelése legyen. Az, hogy sikerült szert tennie egy
robotgépre, kezdésnek éppen megfelelt.

Három nappal később elment Issi elé a vasútállomásra.
Ugrándoztak a viszontlátás feletti örömükben, amin
remekül szórakoztak a kevésbé izgatott utasok; a
boldogságuk nem ismert határt.

– Nagyon féltékeny voltam rád meg a kihívásokkal teli,
új életedre – vallotta be, nem először, Issi.

– Én pedig nagyon boldog vagyok, hogy visszajöttél, és
így lesz kivel megosztanom az élményeimet. Meglátod,
milyen vidám lesz így az életünk!

– És? Tudod már, mi lesz az első projekt? – kérdezte a
parkoló felé menet Issi.

– Először érjünk haza. Miután megebédeltünk,
megpróbálhatnánk kibontani a régi kandallót. Kíváncsi
vagyok, sikerül-e.

– Jaj, arra én is! Talán megkérhetnénk Tiget, hogy
segítsen. Esetleg elhozhatná a haverjait is, hogy legyen
elég izomerő.

– Jó ötlet. Ha sikerülne baráti segítséggel megoldanunk,
nem kellene kőművest fogadnunk, és megspórolhatnánk
egy csomó pénzt. Egek, ez baromi nehéz! – nyögött fel
Fran, amikor megemelte Issi bőröndjét, hogy a
csomagtartóba tegye. – Mi van benne? Gömbsúlyzó?

– Többnyire tankönyv meg konyhafelszerelés, amire,



úgy gondoltam, esetleg szükséged lehet – felelte Issi.
– Ó, fantasztikus! Ha rendesen be tudom rendezni

a konyhámat, bármire képes leszek. Bár most
valószínűleg nem jól felszerelt konyhára van szükségem,
hanem egy megfelelő sajtműhelyre.

– Nincs valami régi tejkonyha?
– Van, de időtlen idők óta nem használták. Tele van

limlommal, és nincs olyan felügyeleti szerv, amelyik
egészségügyi szempontból megfelelőnek minősítené. –
Elhallgatott. – Van azonban egy másik helyiség, amelyet,
úgy hiszem, könnyebb lenne átalakítani.

– Hát akkor megpróbálkozunk vele – közölte lelkesen
Issi, amikor látta, hogy Fran korábbi jókedve alábbhagy.

– Antony felajánlotta, hogy megcsinálja. De nem
hiszem, hogy ezt elfogadhatom.

– Mondj már valamit erről az Antonyról!
Fran becsatolta a biztonsági övét.
– Te majdnem annyit tudsz róla, mint én. Amy esküdt

ellensége, és mind ez idáig az én legjobb barátom.
– Csak barát?
Fran megengedett magának egy sóhajt.
– Hát, ha más lenne a helyzet, ha nem lenne Amy

ellensége, és ha nem kötné le az összes energiámat az,
hogy egyről kettőre jussak…

– Mégis mit kell csinálnod, Fran? Ha jól tudom, Tig
ellátja a teheneket.

– Igyekszem rendbe tenni a könyvelést, a házat, még
apróbb javításokkal is megpróbálkoztam. Minden szét



akar esni. Elég gyakran előfordul, hogy el kell intéznem
valamit Amynek. Nehéz egyértelmű szavakba önteni,
hogy mit csinálok, de az biztos, hogy sok időmbe kerül.

– Szóval van munka bőven.
Fran bólintott.
– Gyakran nem is tudom, hogy mire megy el az a

rengeteg idő. Az biztos, hogy nem szőrtelenítésre vagy
körömvágásra.

– Antony akkor ki van zárva? Csak mert szőrös a lábad?
Fran felkacagott. Bár ilyen triviális okokkal állhatott

volna elő.
– Nem csak erről van szó. Ha nem különbözne annyira

az életünk, esetleg adnék neki egy esélyt. Elég jól néz ki,
de komolyan mondom, Issi, nem vagyunk egy ligában, és
Alex után nem is akarok új kapcsolatot.

– Alexszel nem volt szerencséd. Hiába volt vonzó és
jóképű, piált. – Issi egy percig sem rejtette véka alá, mit
gondolt Fran korábbi fiújáról. – És hogy nem vagytok egy
ligában Antonyval… Minden pasi örülne, ha ilyen jó
csajjal járhatna.

– Köszönöm, hogy ezt mondod, de előbb látnod kellene a
házát! Szörnyen néz ki, ugyanakkor lerí róla a gazdagság.
És a tények azt mutatják, hogy anyagilag és kinézetben is
hasonló emberek szoktak tartósan egymásra találni –
tette hozzá zsémbesen, nem hagyva időt Issinek a
közbeszólásra. – De inkább elmesélem, mit mondott Amy
az érkezéseddel kapcsolatban.

– Mit?



– Azt, hogy „Ó, szóval, nem boldogulsz egyedül! Ez
kiábrándító!” – Fran felsóhajtott. – Bármit teszek,
csalódást okozok Amynek. De képtelen vagyok azt
csinálni, amit ő a jelek szerint a kisujjából kirázott. Nem
tudom, hogyan kell vezetni egy farmot.

– Fran, Amynek rengeteg ideje volt a
tapasztalatszerzésre. Neked semennyi. Az lenne a csoda,
ha nem lennének nehézségeid.

– Én tisztában vagyok ezzel, de nem tudom, hogy Amy
belátja-e. Azt hiszi, hogy a mai fiatalok hajlamosak
félvállról venni mindent. Elkényeztetettnek nevezett
bennünket.

Issi elnevette magát.
– Remélem, legközelebb engem is magaddal viszel

Amyhez. Nem mindennap találkozik az ember ilyen
karakterrel.

Fran felhorkantott, majd befordult a farm elé. A kapu
nyitva volt, és ott zümmögött mellette egy generátor. Fran
felfedezett egy hatalmas halom kavicsot, amelyről
feltételezte, hogy az utolsó réteghez fogják felhasználni.

– Látom, megjavíttatod a feljáródat – jegyezte meg Issi. –
Miből fogod kifizetni?

– Nem én fizetem, hanem Antony – válaszolta Fran
letörten. – Bele sem merek gondolni, mit mondana Amy,
ha tudná. Az biztos, hogy szívgörcsöt kapna mérgében.

– Hát akkor ne mondd meg neki – javasolta a mindig
gyakorlatias Issi.

– Nem áll szándékomban, de lefogadom, hogy akkor is



megtudja valakitől.
– Tudod, mit? Vágjunk neki az emelkedőnek! Alig

várom, hogy kipakolhassam a holmimat – mondta Issi.



Kilencedik fejezet

– Kigondoltad már a vacsoraklub fogásait? – kérdezte Issi
néhány nappal később egy verőfényes reggelen, miután a
nappalit, temérdek munka után, csaknem pormentesnek
lehetett nyilvánítani. Néhány nappal korábban Tig és Seb
a kisegítő fejők bevonásával kibontották a régi kandallót.
A fejők, némi készpénz, brownie és sör ellenében,
boldogan vállalták a munkát. Ezt követően Franen és
Issin volt sor. Úgy kellett elhelyezniük a bútorokat, hogy a
helyiség alkalmassá váljon a vacsoraklub
megrendezésére.

– Nyilvánvalóan a sajté lesz a főszerep – tért vissza Fran
a menü kérdéséhez.

– Nyilvánvalóan.
– Főfogásnak tésztába töltött vadpástétomot gondoltam.

Antonynak egy egész hűtőládányi fagyasztott fácánja
van. Megígértem neki, hogy megszabadítom ettől a
rengeteg hústól. Hogy visszafizessem, amivel a feljáróért
tartozom neki… Igen, tudom!

Issi furcsa pillantást vetett a barátnőjére, de nem
erőltette a témát.

– Venni akarod hozzá a tésztát, vagy inkább magad



készíted el? Gyorskelesztéssel vagy hagyományossal?
– Arra gondoltam, hogy nemcsak a tésztát, hanem a

tésztához szükséges vajat is magam fogom készíteni –
felelte Fran. – És hagyományos kelesztéssel,
természetesen. Imádok tésztát gyúrni. Megnyugtatónak
találom.

– Oké, ez remekül hangzik. Mi lesz még?
– Nos, eredetileg téli salátára gondoltam, kecskesajttal,

de mivel ahhoz vennem kellene a sajtot…
Issi kivárt egy pillanatig.
– És előbb fog befagyni a pokol, mint hogy ilyesmire

vetemednél? – kérdezte végül.
Fran bólintott.
– Arra jutottam, hogy inkább halloumit{4} készítek.
– Menni fog? – kérdezte Issi. Az volt a véleménye, hogy a

halloumi készítése házi körülmények között elég
körülményes lehet.

– Naná. Kicsit több idő kell hozzá, mint a többi sajthoz,
de minden adott hozzá. Megnéztem az interneten.
Ráadásul rengeteg magas zsírtartalmú, pasztőrözetlen
tejem van.

Issi elmosolyodott.
– Nos, és mi lesz a desszert? Sajttorta? Utána sajttál?

Csupa olyan sajttal, amit a konyhádban el tudsz
készíteni?

Fran nem sértődött meg a vicces hangnemen.
– Majdnem eltaláltad. Az élelmiszer-egészségügyi

kérdések azonban zavarnak egy kicsit. Azt hiszem, egy



vacsoraklub számára nyugodtan készíthetnék házi
körülmények között is sajtot, de az nem lenne ideális.
Fizető vendégek esetén semmiképp.

– Tudom, hogy szentségtörésnek fog hatni, amit
mondok – kezdte óvatosan Issi –, de meg kellene fontolni,
hogy az első vacsoraklub megrendezésénél ne a sajté
legyen a főszerep. Sajtos fogásokat akkor is felszolgálhatsz
majd, ha a sajtkészítő műhelyed elkészül.

Fran hangosan felsóhajtott.
– Tudom, hogy így lenne észszerű, de már a gondolattól

is megszakad a szívem. Leginkább azért szeretném
megcsinálni a vacsoraklubot, hogy eldicsekedhessek a
sajtjaimmal.

– Akkor – mondta élénken Issi – menj el Antonyhoz, és
kérj tőle kölcsön a sajtműhely kialakításához.

Fran gyors számolásba kezdett.
– Azt hiszem, holnaptól otthon dolgozik. – Elkomorult. –

De nem akarok elmenni hozzá. Utálok szívességet kérni.
– Hm… Ezt eddig észre sem vettem. Engem állandóan

nyaggatsz valamiért.
– Az más. Te a legjobb barátom vagy.

Arra jutottak, hogy a vacsoraklubhoz kölcsön kell kérniük
néhány asztalt és széket, de amennyire lehetett, Amy
dolgait szerették volna használni.

Azt méregették, meddig tolhatják a nagy étkezőasztalt,
hogy azért még kényelmesen körbe lehessen járni,
amikor Issi megkérdezte:



– Hogyan gondolod a pitét? Kicsi, egyszemélyes
adagokban?

Fran megrázta a fejét.
– Nem. Nagy, családi adagokat fogok készíteni. A

vacsora egyik alapelve nálam – főleg így, klubkeretek
között –, hogy az emberek együtt egyenek. Úgy képzelem,
hogy hatfős adagokat fogok felszolgálni, salátástálakkal,
extra szósszal, amiből mindenki vehet. Az embereknek
körbe kell adniuk a tálakat, ezért kénytelenek lesznek
szóba elegyedni egymással, még akkor is, ha egyébként
idegenek, így végül olyan lesz az egész, mint egy nagy
családi vacsora.

– Ó! – Issi le volt nyűgözve.
– Nem beszélve arról, hogy elég nehézkes lenne

elkészíteni azt a sok egyszemélyes adagot – tette hozzá
Fran.

– De van elég pitesütőd? Vagy vegyem fel azt is az
eBayről beszerzendő kellékek listájára?

– Amynek rengeteg tűzálló tálja van, elvileg elégnek
kell lennie, de mielőtt bármit megrendelnénk az eBayről,
amiről beismerem, hogy remek dolog, szeretnék
körülnézni helyben. Hátha lesz itt-ott kiárusítás, ahol
lehet licitálni.

Úgy számoltak, hogy húsz embert tudnak leültetni a
nappaliban egy nyolc-, egy hat- és három kétszemélyes
asztalnál.

– Milyen zöldségek lesznek? – tette fel Issi a következő
kérdést, egymásba rakva a székeket, amelyeket arra



használtak, hogy kimérjék az asztalok mellett az
ülőhelyeket.

– Sárgarépa, gondolom, és bármi más, ami frissen
kapható.

– Meg krumpli? Remélem, nem akarsz semmi
bonyolultat.

– Krumplipüré lesz. Mi más? Az megy a leginkább a
pitéhez meg a szafthoz, nem? És szinte mindenki szereti.
Azt hiszem, kicsit távolabb kell vinnünk azt a kis asztalt
a tűztől, vagy megpörkölődik, akit odaültetünk.

– Ha a kémény és a kandalló átmegy az ellenőrzésen,
begyújtasz? – kérdezte Issi. – Amilyen sokan lesznek, fűtés
nélkül is elég fülledt lesz idebenn, ha engem kérdezel.

– Majd megkérem Tiget, hogy olyan tüzet gyújtson, ami
látványnak szép, de nem ad nagy meleget. Biztosan meg
tudja csinálni.

– Ha meg nem sikerül a fűtéspróba, gyertyákat állítunk
a peremre, ügyelve rá, hogy semmi se kaphasson lángra.

– Remek ötlet, Is. De most inkább együnk valamit.
Mindjárt éhen halok.

Aznap este Issi háromszor is megkérdezte Frantől, hogy
megírta-e Antonynak az e-mailt, végül Fran beadta a
derekát, és megkérdezte, meglátogathatja-e másnap a
férfit. Antony szinte azonnal válaszolt, hogy igen, tíz
órakor várja.

Másnap reggel, miután végigment a csaknem kész
felhajtón, Fran beült a kocsijába, és Antony háza felé



indult. Úgy tervezte, hogy Amyt csak később látogatja
meg, de előtte még felhívja Issit, hogy hazaugorjon érte,
ha véletlenül el akarná kísérni. Issi meglepően korán kelt,
mert meg akarta nézni a fejést.

Fran, miközben megállt Antony tökéletesen sima
felhatóján, óhatatlanul összehasonlította a rendezett,
gazdagságot sejtető birtokot a Hill Top Farmmal, és ismét
arra jutott, hogy még a maga elhanyagoltságában is
jobban tetszik neki a farm a hívogató domboldalaival. És,
ami Issi szerint sem volt utolsó szempont, a farm sok
vonatkozásban környezetbarát helynek számított. Abban
bízott, hogy megtalálja majd a középutat az omlatag viskó
és a kirakatház között. Nagyon szerette volna, ha más oka
van meglátogatni Antonyt; szívesebben jött volna, ha egy
ebédmeghívásnak kell eleget tennie. De amiért jött, az
inkább koldulás volt, mint bármi más, és nem először
gondolt arra, mennyivel jobb adni, mint kapni. Tényleg
nem szeretett szívességet kérni – ez alól Issi volt talán az
egyetlen kivétel –, most mégis kölcsönért kellett
folyamodnia, ami azt jelentette, hogy, ha egyáltalán
egyezségre jutnak, több ezer fonttal fog tartozni a
férfinak. De nem látott más kiutat. Sokkal több forgott
kockán, mint a büszkesége.

– Min nevet? – kérdezte Antony, miközben elkészítette
Fran kávéját a méretében és árában egy családi autóval
vetekedő kávéfőzővel. A hatalmas konyha
reggelizőpultjánál ültek.



Fran megkísérelte abbahagyni a kuncogást.
– Azon, hogy mennyire vicces ez az egész. Mármint a

kontraszt. Maga ott járt nálam a Hill Topon, ahol minden
kopott és vidékies, és ha belegondolok, hogy innen jött… –
körbemutatott a csillogó-villogó konyhán, amit, a jelek
szerint, sohasem használtak olyan e világi dolgokra, mint
a hagymaaprítás –, és ott tulajdonképpen egy olyan
otthonban találta magát, ahol nem idős emberek, hanem
öreg bútordarabok élnek együtt, nem is tudom, milyen
környezetben…

– Rusztikusban – mondta határozottan a férfi. – A Hill
Topra a legjobb szó az, hogy rusztikus.

– Nagyon kedves, hogy ilyen megnyerő jelzőt használ,
de a rusztikushoz még nyugodtan hozzátehetjük azt is,
hogy messze elmarad a modern higiénés elvárásoktól.

A férfi elgondolkozva kortyolgatta a kávéját.
– Igaza van – mondta végül.
– Nem azért mondtam, hogy egyetértsen velem! –

tiltakozott méltatlankodva Fran. – Miért nem tudott
valami olyasmit mondani, hogy „mindenkinek meg kell
ennie egy maroknyi koszt, mielőtt meghal”?

– Kétségtelenül, ám jobb, ha nem egyszerre eszi meg.
Fran felsóhajtott. Antony dupla eszpresszót ivott, míg ő

egy lattét kortyolgatott elégedetten. Már a választás is azt
sugallta, hogy a férfi nehézsúlyú versenyző, míg magát
a könnyűsúlyúak mezőnyébe sorolhatta csupán.

A rozsdamentes acélfelületen könyökölve egy
pillanatra a kezébe temette az arcát, majd a férfira



nézett.
– Azért jöttem, hogy elmondjam, igen, köszönettel

elfogadom a sajtműhely kialakításával kapcsolatos
ajánlatát. Szükségem lesz rá, ha a vacsoraklubban saját
készítésű sajtot akarok felszolgálni. Hiszen az egésznek az
a fő célja, hogy egy kis reklámot csináljak a sajtjaimnak,
hát hogy nézne ki, ha ízelítőt sem tudnék belőlük
ajánlani?

Arról, hogy a vacsoraklub gondolata már a sajtkészítés
előtt felmerült benne, és hogy mekkora szüksége volt a
rendezvényből befolyó bevételre, főleg, ha egyszer vissza
akarta fizetni a férfinak a tartozását, nem tett említést.

– Mit gondol, Fran, mennyi idő kellene ahhoz, hogy
valamelyik melléképületet sajtkészítésre alkalmas, jól
felszerelt helyiséggé alakítsuk?

– Nem tudom. Fogalmam sincs, hogy ez milyen
munkálatokat jelent egyáltalán. Azt azonban tudom, hogy
a vacsoraklubot el kell halasztanunk addig, amíg nincs
ilyen helyiségem, és arra gondoltam, gyorsabban szert
teszek egyre, ha beindítom a dolgokat.

– Ha nem forgalmazásra szeretne sajtot készíteni…
– Hanem?
– Ha most csak azért akar sajtot készíteni, hogy a

vacsorához felszolgálhassa, ám nem szeretné, hogy a
vendégek szalmonellafertőzést kapjanak, nos… akkor itt
is megcsinálhatja. És ha nincs hely a hűtőszekrényében,
tárolhatja nálam. Azt nem hiszem, hogy rendszeres
sajtkészítés esetén minden ellenőrzésen átmenne a



konyhám, de egy nemrég kiállított igazolás alapján arra
alkalmas, hogy nagy létszámra főzzenek benne.

– Tényleg?
A férfi körbemutatott a helyiségen.
– Nézzen körül. Ott, abban a sarokban van a kézmosó,

ami, ahogy azt maga is tudja, elengedhetetlen egy
kereskedelmi mennyiségben főző konyhában. Ismerem a
környezetvédelmi hivatal emberét, és tudom, hogy a
konyhámat elég gyorsan alkalmassá tehetnénk arra,
amire maga használni szeretné. Ez segítene egy kicsit?

– Nem kicsit. Sokat! Ha áthozom a tejet, könnyűszerrel
tudok annyi sajtot készíteni, hogy a vacsoraklubhoz
elegendő legyen. És akkor senki sem viccelődhetne velem
azon, hogy… – Hirtelen felsejlett előtte a farm konyhája. –
Tudja, min.

– Mást is főzhet itt. Amit csak akar. Ha itthon vagyok is,
elég kevés időt töltök a konyhában. Legfeljebb
kávéfőzésre használom. – Elmosolyodott, Fran szerint
kicsit vágyakozva.

– Hát, ez tényleg nagy segítség lenne – mondta Fran. –
A vadhúsos pitéhez rengeteg kelt tészta kell, itt lenne
helyem az elkészítéséhez.

– Akkor ezt meg is beszéltük.
– De maga is eljön a vacsorára, ugye, Antony?

Természetesen ingyen mint a ház vendége.
– Ha elmegyek, akkor fizetek is. Van ötlete a borral

kapcsolatban?
– Azt mindenki otthonról hozza. Ami magának



nyilvánvalóan nem jelent problémát. De mindig vannak
feledékenyek. Fogalmam sincs, hogy velük mi lesz. Még ha
gondoskodom is borról az ilyen esetekre, nem
szolgálhatom fel engedély nélkül.

– Van egy engedély, amit elég könnyű beszerezni. Évi öt
alkalomra szól. Én szívesen adnék hozzá jó minőségű bort.
Ha ügyes, még nyereséget is csinál vele.

– Ez remekül hangzik, de nem akarom, hogy az
emberek azt higgyék, nem hozhatnak magukkal szeszes
italt. – Belekortyolt a kávéjába. – Még végiggondolom.

Pár percig egyikük sem szólt; végül Antony törte meg a
csendet.

– Tudom, hogy nem szeret segítséget elfogadni, mert az
sérti a függetlenségét. De nem kellene, hogy ez így legyen.
Én kifejezetten szeretek jótékonykodni, ha engedik. Seb
azt mondaná, hogy az egómat fényezem vele.

– Már eddig is sok segítséget elfogadtam magától –
kezdte Fran.

– De nem szívesen. Majd belehalt abba is, hogy ma
idejöjjön, és megkérdezze, tudok-e a sajtműhely
kialakításában segíteni. Így van?

– Így – felelte Fran alig hallhatóan.
– Nos, megtette, és ezért szerintem büszke lehet

magára. – Antony mindezt olyan mosollyal mondta, ami
megezerszerezte a vonzerejét. Nem mintha nem lett volna
elég vonzó már eddig is.

– Egy nap tényleg szeretnék tenni valamit
viszonzásképpen. Valamit, amit értékelni tud – mondta



Fran hálától túlcsorduló hangon. Ekkor azonban eszébe
jutott, hogy a férfi nagylelkűsége nem feltétlenül
önzetlenségből fakad. – Arra azonban ne számítson, hogy
a farmot eladom magának. Feltéve persze, hogy én
öröklöm – tette hozzá gyorsan.

A férfi jóízűen felnevetett. Lehetetlen volt nem
észrevenni, hogy milyen kellemes ilyenkor a hangja, és
milyen szépek a fogai. Nem fogok elérzékenyülni csak
azért, mert hálás vagyok, döntötte el.

– Most már mennem kell. Még meg kell látogatnom
Amyt.

– Mondanám, hogy adja át neki az üdvözletemet –
mondta Antony –, de nem hiszem, hogy értékelné.

– Ez biztosan megváltozik, ha elmondom neki, hogy
milyen sokat segít.

– Inkább ne mondja el – kérte határozottan Antony. –
Csak felizgatná vele. Tudja, milyen gyanakvó velem
szemben.

– Meg tudnám neki magyarázni…
– Ne. Amy már legalább három generáció óta gyűlöli a

családomat. Bármit mondana is neki, nem hiszem, hogy
megváltoztatná a véleményét.

Fran alaposan szemügyre vette a férfit. Jóképű volt,
erős, és elképesztően kedves, legalábbis vele. Hirtelen
elbizonytalanodott. Helyesen jár el, amikor kihasználja
ezt a kedvességet, tudva, miként érez Amy a férfi iránt?
Lehet, hogy nem. De van más lehetősége?

Antony, mintha megérezte volna Fran belső vívódását,



a nő vállára tette a kezét.
– Ne izgassa magát a dolog miatt, Fran. Csak ne szóljon

róla Amynek. Nem vagyok olyan gonosz, mint amilyennek
a nénikéje gondol. Komolyan.

– Én nem hinném, hogy gonosz lenne – jegyezte meg
Fran tűnődő hangon, nagyon is érzékelve a férfi érintését.
– Vagy az?

Antony felnevetett.
– Hát, senki sem tökéletes. – A kezét csak ekkor vette el.

– Most menjen, Amy néni már biztosan várja. Remélem, jól
van.

Amy ragyogó formában volt. Abból kiindulva, hogy
honnan jött, és mivel volt tele a feje, Fran jobban szerette
volna, ha alvós napot fog ki nála. Végül úgy döntött, hogy
beszámol a kandalló kibontásáról és a vacsoraklubbal
kapcsolatos terveiről.

– Már csak a kéményseprőt várjuk, hogy zöld utat
adjon a fűtéshez – mondta, miután minden mást
kiveséztek, beleértve az időjárást, az otthonban felszolgált
ételek minőségét, illetve azt a fontos kérdést, vajon idén is
megrendezik-e a helyi mezőgazdasági kiállítást.

– A kéményseprőt? Tignek minden felszerelése megvan,
kisöpri neked a kéményt, ha szólsz neki.

– Igen, tudom, de nem mindegy, mennyire biztonságos
a kémény, ha használni akarjuk, és azt csak egy hivatásos
kéményseprő tudja megmondani. Akinek van kamerája,
és meg tudja nézni, vannak-e valahol repedések.



Amy helytelenítően csóválta a fejét.
– Ma mindenből akkora ügyet csinálnak egyesek. – Az

egyeseken természetesen Frant értette.
– Gyalázat lenne, ha az egész ház leégne egy esetleges

kéménytűz miatt – bizonygatta Fran az igazát.
– Fogalmam sincs, miért kellett kibontanod azt az ősrégi

kandallót – zsémbelt tovább Amy. – Rengeteg pénzt
fizettem azért a másikért. Ami sokkal gazdaságosabb volt
a szénfűtés miatt.

– Hagyjuk a kandallót – sóhajtotta Amy. – Úgy
döntöttem, hogy szervezek a farmon egy vacsoraklubot. –
Amy kíváncsi pillantásától felbuzdulva Fran elkezdte
taglalni a részleteket. – Mostanában nagyon divatos. Az
ember meghív a házába egy bizonyos számú vendéget
ebédre vagy inkább vacsorára, akik aztán annyit fizetnek
az elfogyasztott ételért, amennyit szerintük megér.

– Miért? – kérdezte Amy.
– Hogy miért fizetnek? Leginkább azért, mert jónak

találták az ételt.
– De miért várod el, hogy a meghívott vendégek

fizessenek? Régebben az ilyesmi nem került pénzbe.
– Ilyesmi nem is volt régebben, Amy. Ez egy egészen új

keletű dolog – magyarázta Fran, miután megértette, hogy
Amy szemében újnak számít minden, ami a második
világháború után történt. – És nekem is lehetőséget nyújt
arra, hogy bemutassam a helyieknek a sajtjaimat. Így
talán könnyebben el tudom majd adni, amit készítek.
Egész jó kis kínálatot sikerült kialakítanom.



– Találkoztál már helyiekkel?
Fran megesküdött volna rá, hogy Amy gondolatolvasó,

és képes kitalálni, melyek azok a témák, amelyeket Fran
mindenáron kerülni akart.

– Hát, nem sokkal. Tiget nehéz lett volna elkerülni, és
már sikerült megismerkednem a mamájával is. Az időm
nagy részét azonban a barátnőmmel, Issivel töltöm, és
nemigen járunk el sehová. – Fran azt remélte, hogy Amy
meg akar majd ismerkedni Issivel, aki, míg Fran itt volt,
pitesütők után kutatva a régiségboltokat járta.

– És nem kellett még semmit sem intézned azzal a
zsivány szomszédunkkal?

Fran a legszívesebben hazudott volna, de nem tehette,
mert egyrészt nem tudott jól hazudni, másrészt Amy
azonnal rájött volna, hogy nem mond igazat.

– Ami azt illeti, Antony nagyon segítőkésznek
bizonyult…

– Antony? Szóval már a keresztnevén szólítod! Csak
közben el ne felejtsd, hogy minden, amit szomszédi
segítségként felajánl, egyetlen célt szolgál. Azt, hogy jobb
állapotban legyen a farm, amikor csalárd módon
kierőszakolja belőled, hogy add el neki.

– Amy, ettől tényleg nem kell…
– Csak ne felejtsd el, amit mondtam! Ha olyan nagyon

segítőkész, akkor biztosan készül valamire!
Mivel Fran még sem a kocsifelhajtó megjavításáról, sem

a sajtműhely kialakítására tett ajánlatról nem szólt,
feltételezte, hogy Amynek más forrásból legalább az útról



tudomása van.
– Nagyon kedves volt tőle, hogy odaküldte az embereit,

akik megjavították az utat – mondta harciasan. – Maga is
tudja, hogy a tartálykocsi nem tudott mindig feljönni.

– Az én időmben mindig feljött valahogy!
Fran arra gondolt, hogy Amy megfeledkezett a farmon

töltött utolsó hónapjairól, a nehézségekről
mindenképpen.

– Azért nem árt, ha jó állapotban van az út.
– Még mindig a szövetkezetnek adod el a tejet?
Fran azon tűnődött, ki lehet a tégla. Ki az, aki tudja,

hogy sajtot készít a tejből, ahelyett hogy eladná?
Felsóhajtott. Tucatnyi ilyen ember volt.

– Nem. Sajtot készítek belőle. De ezt már mondtam,
nem? – Persze nem mondta el Amynek, hogy a szövetkezet
gyakorlatilag kiadta az útját, és hogy azóta többé-kevésbé
a megtakarításaiból él.

– Akkor meg mi a nyavalyára kellett az a flancos
feljáró?

– Ami a sajtot illeti – folytatta Fran, mintha nem is
hallotta volna a méltatlan kérdést. Megfordult a fejében,
hogy Amy csilit vagy valami más, mérgesítő adalékot evett
reggelire. – Szívesen készítenék cheddart is.
Megmondaná, hol van a kőfejtő? Mrs. Browntól tudom,
hogy ott szokta érlelni a sajtot, amikor még készített.

– Nem – felelte Amy kurtán. – Ha annyira érdekel a sajt,
találd meg magad. Nem azért hagytam rád a farmomat,
hogy az ellenségemmel kokettálj. Vagy ez az ára annak,



hogy pénzeli a hóbortjaidat?
Amy minden egyes szóval dühösebbnek látszott.
Fran nyelt egyet, majd vett egy nagy levegőt.
– Aki ilyen eleven, Amy, mint maga, az ne papoljon

arról, hogy rám hagyta a farmot. Abban állapodtunk meg,
hogy kapok egy évet, és ezalatt megpróbálom
jövedelmezővé tenni. Nos, ez nem sikerülhet, ha a
használhatatlan felhajtó miatt nem lehet megközelíteni a
farmot, vagy igen? – Azt kellett tapasztalnia, hogy maga is
dühbe gurult, ami csak rontott a helyzetén. – Nos, nincs
szüksége valamire? Szívesen behozok bármit. Akár sajtot
is, ha szeretné megkóstolni.

Amy szúrós pillantással mérte végig.
– Meg akarsz mérgezni? Mindenki tudja, hogy idős

emberek nem ehetnek lágy sajtot. Ételmérgezést
kaphatok tőle, vagy coli bacilust.

Fran amint tudta, kimentette magát, és elköszönt. Amy
aztán megérte a pénzét! Felesleges hajcihőnek tartotta a
kéményseprést, annak ellenére, hogy meg lehetett előzni
vele egy kéménytüzet, ugyanakkor biztosra vette, hogy
ételmérgezést kapna már egy falatnyi sajttól is.

Méltatlankodva rontott be a kávézóba, ahol Issi várta.
– Nem fogod elhinni, hogy mit mondott!
Issi végigmérte a barátnőjét.
– Akkor ne is mondd el. Inkább egyél egy sütit. – Azzal

odatolt Fran elé egy nagy szelet csokitortát. – Egy falat
torta, és máris szebbnek látod a világot!



Tizedik fejezet

Korán érkezett meg a tavasz a farmra. Fran és Issi
színpompás kankalinokat ásott ki a kertben, majd apró
edényekbe és teáscsészékbe ültetve elhelyezték a
vacsoraklubhoz terített asztalokon. Fran felhatalmazta a
segítőit, Issit, Sebet és Tiget, hogy minden, idő előtt
elkókadt virágot távolítsanak el az asztalokról, de el ne
dobják őket, mert az esemény után újra el fogják ültetni
mindet.

– Szerintem nagyon jól néz ki a nappali – jegyezte meg
Issi a kötényébe törölgetve földes tenyerét.

– Én is elégedett vagyok – tette hozzá jóval
bizonytalanabb hangon Fran. Bár az asztalokat
pillanatok alatt lefoglalták, ami csodálatos hírnek
számított, még el kellett készíteni a tökéletes ételt, és
gondoskodniuk kellett arról, hogy a tervükből valóság
legyen.

– Olyan, mint egy régimódi teázó – mondta Seb, akinek
a bútorok mozgatásában vették nagy hasznát.
Munkájáért házi készítésű süti volt a jutalom.

– Az jó vagy rossz? – kérdezte Tig, aki Sebhez hasonlóan
nagyon elégedett volt az ellátással.



– Jó – felelte a mindig optimista Issi. Ha azt látta, hogy
valakinek lankad a jókedve, rögtön bedobott valami
lelkesítőt. – Sőt ha megkóstolják az üdvözlőitalunkat,
egyenesen gyönyörűnek fognak látni mindent.

Már eldöntötték, hogy „Mennyei Harmattal” fogadják a
vendégeket, mint a legmenőbb vacsoraklubokban.

Fran egy poros szekrény alján felfedezett több palack
gyógynövénylikőrt, amin csodálkoztak, mert mindenki
úgy tudta, hogy Amy nem fogyasztott szeszes italt. Ezt
Tiggel is megvitatta, aki úgy vélte, hogy Amy nem
tekintette alkoholnak ezt a „falusi lőrét”, amit egyébként
ő maga készített. Mindenesetre úgy döntöttek, hogy jó
alapanyag lesz a vendégváró koktélhoz, amelynek az
elkészítését Seb vállalta magára. Hogy erősebb legyen,
brandyvel és a helyi szupermarketben vásárolt cavával{5}

keverte, és mindenki elégedett volt az eredménnyel.
Az italt Amy kissé szedett-vedett poharaiban akarták

felszolgálni, plusz azokban, amelyeket a pincérnek és a
mosogatónak jelentkező Mrs. Brown adott kölcsön. Frant
aggasztotta, hogy egyeseknek több ital jut, mint
másoknak, mivel a poharak mérete különbözött. Issi
azonban váltig állította, hogy ez nem számít.

Mrs. Brown, fellelkesedve a vacsoraklub ötletétől, még
székeket is szerzett a faluházból, ahová kulcsa volt, mi
több, a saját, csinos tányérkészletét is Fran
rendelkezésére bocsátotta, arra az esetre, ha Amyé nem
lenne elég.

– Nagyon tetszik ez a vintage jelleg – jegyezte meg Issi. –



Tökéletesebb nem is lehetne. Ki szereti, ha minden passzol
mindenhez?

– Nekem inkább a falusi bolhapiacokat juttatja
eszembe – mondta Seb. – Nem mintha bármi kifogásom
lenne ellenük.

– Annyira bájos! – áradozott tovább Issi.
Fran inkább Seb véleményét osztotta. Az egésznek

„tejakonyha” hangulata volt, pontos „j”-vel.
Az egyébként elég erős Mennyei Harmat mellé apró

falatkákat készültek felszolgálni. Egy részükhöz Fran
sajtjai adták az alapot, és bár ízletesek voltak, egyikben
sem túlozták el a hozzávalókat. A kis csapat kedvence
egyöntetűen a sajttal töltött gombafej volt, amelyet Fran,
próbaképpen, kétszer is elkészített maguknak vacsorára.

– Olyan jó, hogy minden helyet lefoglaltak! –
lelkendezett Issi. – Pedig nem is ismernek bennünket.

– Azért pár emberrel találkoztam a múltkori
vendégségben, és azt hiszem, Antony is csinált némi
hírverést – mondta Fran. – Nem beszélve a helyi
boltokban kihelyezett plakátokról meg szórólapokról. És
az online kampányunkról is elmondható, hogy remekül
sikerült.

– Anya szólt minden barátnőjének – tette hozzá Tig. –
Persze ők nem ezért jönnek el, inkább azért, mert egyikük
sem járt itt évek óta, és eszi őket a kíváncsiság.

– Szerintem is sokan jönnek merő kíváncsiságból –
vélekedett Issi. – De kit érdekel, ha fizetnek az ételért?

– És ha még jól is érzik magukat, újra el fognak jönni –



mondta Tig.
– Nem beszélve arról – folytatta Seb –, hogy alig van

étterem errefelé. És te valami egészen különlegeset
kínálsz.

– Húsos pitét meg krumplipürét – mormogta Fran. Attól
félt, hogy a vendégek túl egyszerűnek fogják találni az
ételeket. – Mi különleges van benne?

– Például az, hogy vadhúsból készül – felelte Issi.
– Ami a legjobb vadászterületekről származik – tette

hozzá Seb. – Akár flancos pitének is nevezhetnéd,
burgonyapürével körítve.

Issi és Seb úgy beszélt, mintha lerágott csontnak
tartanák a témát; mintha kezdett volna elegük lenni Fran
örökös aggályoskodásából.

– Csak fizessenek rendesen – sóhajtotta Fran. –
Máskülönben nem térülnek meg a kiadásaink, és az
embereket sem tudom kifizetni.

– Engem nem is kell – méltatlankodott Seb. – Nekem
van jövedelmem.

– Engem sem – csatlakozott hozzá Tig.
Fran szemét elfutotta a könny.
– Nagyon köszönöm! Ettől függetlenül ki foglak fizetni

benneteket, és nagyon nagyra értékelem a segítségeteket.
Issi, látva Fran elérzékenyülését, úgy érezte, ideje

témát váltani.
– Kár, hogy nincs nyár. Akkor már a látványért is

fizetnének az emberek.
– Ami azt illeti, szervezhetünk még vacsoraklubokat –



mondta Fran. – Feltéve, hogy ez a mostani jól sikerül.
– Bocs, de mennem kell. Nekem még meg kell fejnem a

teheneket. – Tig nem vállalt pincéri feladatokat, sőt
kijelentette, hogy vacsorázni sem fog, azt viszont
felajánlotta, hogy ott lesz a közelben, és ha szükség lesz
rá, beszáll mosogatni.

– Remek munkát végeztél már eddig is. Nem is tudom,
hogy köszönjem meg – hálálkodott Fran.

– Így igaz! – bólogatott Issi is, és megölelte a férfit.
– Nekem is mennem kell – közölte Seb. – Még el kell

vinnem Antet egy találkozóra.
Miután Fran ismételten köszönetet mondott a két

férfinak, és elbúcsúztak tőlük, Issi megkérdezte:
– Miben is maradunk az alkohollal kapcsolatban?

Mindenki hoz magával innivalót?
– Ó, Is, bár beszereztem volna azt az évi öt alkalomra

szóló engedélyt, amiről Antony beszélt! De egyre csak
halogattam, végül elmaradt.

– Nem csoda. Vagy Antnél főztél, vagy a sajtműhely
építését felügyelted.

– Ez igaz, de attól még beszerezhettem volna. Még
akkor is, ha nem tudunk évi öt eseményt bonyolítani.

– Szóval akkor a vendégek hozzák az innivalójukat.
– Aha. Egyértelműen benne volt a meghívóban, hogy

nekik kell hozni, de Antony ettől függetlenül biztosított
néhány palack olcsóbb, de jó minőségű asztali bort,
aminek az árát a kedvenc jótékonysági szervezetébe
fizethetik be az emberek.



– Szerintem Antonynál, ha jótékonykodásról van szó, te
vagy a favorit, Fran – jegyezte meg a barátnőjét
tanulmányozva Issi.

Fran felsóhajtott.
– Nagyon kedves velem, ez igaz, de soha semmi jelét

nem adta annak, hogy többnek tekintene egyszerű
szomszédnál. Nem mintha erre gyakran lett volna
lehetősége. Tudom, úgy tűnik, mintha örökké nála
lennék, de igazság szerint alig találkozunk.

Issi nevetett.
– Tudod, mit mondott Mark Twain. Nincs olyan, hogy

önzetlen cselekedet. Az a helyzet, hogy Antony odavan
érted.

– Ezt rosszul látod! Ha az irányomban megnyilvánuló
nagylelkűsége mögött bármilyen hátsó szándék van,
annak az az oka, hogy meg akarja szerezni a farmot. Már
ha tényleg én fogom örökölni.

– Persze hogy te fogod örökölni, hiszen Amy
egyértelműen szeret. – Fran végül elvitte Issit Amyhez,
akik, Fran legnagyobb megkönnyebbülésére, rögtön
megkedvelték egymást, és azóta már több találkozásra is
sor került.

– Nem mindig. Megvádolt, hogy meg akarom mérgezni
a sajtommal, pedig nem is adtam neki. – Fran az egyik
elszabadult hajfürtjét tekergette szórakozottan. – Néha
úgy tűnik, kedvel, és drukkol, hogy elérjek valamit,
máskor meg zsémbesen vitatkozik velem.

– Az idősek már csak ilyenek.



– Tudom – felelte Fran. – De attól még megnehezíti az
életemet. Például nem akarja megmondani, hogy…

– Mit?
– Á, nem érdekes. Még mindig nem látom át, hogy

fognak leülni az asztalhoz az emberek. Az egy dolog, hogy
szépen körbeadják majd az ételt, de azt meg is kell
enniük, mégpedig késsel és villával.

Végül leültek egymás mellé egy olyan helyre, amely
kifejezetten szűknek látszott, és evést mímelve
megpróbálták felmérni a helyzetet. Bár kétségkívül
ügyesnek kellett lenniük, azért sikerült eljuttatni a
szájukig az evőeszközt.

Fran felbátorodott.
– Hacsak nem felejtem el, hogyan kell ennyi emberre

főzni, nem lesz baj. Végül is mindenki ugyanezt eszi.
A szórólapjainkon külön felhívtuk a figyelmet arra, hogy
vegetáriánus ételt csak külön kérésre készítünk, és eddig
még nem érkezett ilyen igény. Ennek ellenére készítek
majd néhány vega pitét, hátha szükség lesz rá. Tudod,
milyenek az emberek.

Bár időben elkezdték berendezni a helyiséget, sok idő
kellett ahhoz, hogy mindennel elégedettek legyenek.

– Én szívesen vacsoráznék itt – jegyezte meg Issi. –
Nyáron például rendezhetnél teadélutánokat, ahol a
saját tejszínedet szolgálnád fel a tea mellé. Most, hogy
elkészült a felhajtó, már a megközelítés sem jelentene
problémát.



– Hát igen. Egy farmernek bővítenie kell a tevékenységi
körét, ha boldogulni akar – dünnyögte Fran. – Ennek
ellenére remélem, hogy nem teát, hanem sajtot fogok
készíteni. Bár valamennyi tejszínt visszatarthatnék más
célokra is. Majd meglátom. – Ásított egy nagyot. – Annyira
fáradt vagyok, és még le sem ment a vacsora.

– Rengeteg energiát vettek el az előkészületek. Gondolj
csak bele, napokig tologattuk a bútorokat. A holnap már
nem lesz ilyen nehéz.

Issi ugyan nagyon meggyőzően beszélt, de Fran látta
rajta, hogy maga sem hitte el, amit mondott.

– Legalább nem esik sem a hó, sem az eső – jegyezte meg
Issi másnap reggel, miközben letett Fran elé egy csésze
teát. Nagyon korán volt. Még nem is világosodott, de Issi
korán kelő volt, és tudta, hogy ezen a napon Fran sem
akart volna sokáig aludni.

– Szerencsére – mondta Fran. – Mekkora csapás lenne,
ha az emberek nem tudnának feljönni a felhajtón,
mondjuk, jegesedés miatt. Gondolj csak bele, mennyit
költöttünk a mai napra, és mennyi munkánk van benne.
Minden kárba veszne.

– Nem beszélve arról, hogy nagy szükségünk van a
bevételre – tette hozzá Issi. – Megyek, viszek Tignek egy kis
kávét. Nem akarsz neki üzenni valamit?

– Nem. Tudja, hogy hatig nem lesz rá szükségem.
Remélem, elég időt hagytunk neki arra, hogy a délutáni
fejés után még lezuhanyozzon és átöltözzön, és aztán



begyújtson a kandallóba, de úgy, hogy ne legyen túl
meleg.

– Nem hinném, hogy ez gondot okozna neki – felelte Issi,
és két csésze kávéval a kezében az ajtó felé indult. Fran
szentimentálisan felsóhajtott. Örömmel töltötte el a
barátnője bimbózó kapcsolata, de most más dolgokra
kellett koncentrálnia. Összeszedte a kelt tésztához valókat
húsz személy számára, és ő is útnak indult, hogy Antony
konyhájában elkészítse a pitét.

Délután Fran még egyszer átfutotta a listáját. Mindent
előkészített, amit lehetett. A tűzhelyen minden láng
megfelelően égett, a kicsi, hagyományos sütő a megfelelő
hőfokon várta, hogy használatba vegyék. Fran úgy
tervezte, hogy a vendégek érkezése előtt egy órával teszi
be a pitéket. Így marad idő arra, hogy egyforma
aranybarnára süljön mindkét oldaluk.

A zöldséget szintén előkészítette. A krumpli nagy
kupacokban várta, hogy megfőzzék, de volt még apróra
vágott sárgarépa, üde tavaszi zöldsalátamix és rengeteg
borsó, amit úgy akart felszolgálni, hogy ínycsiklandóan
friss hatású legyen, és ne essen össze, mint a sózott
káposzta. A borsón kívül minden más helyi volt, és
organikus.

Az előételhez megdinsztelte a céklát, amit már csak
össze kellett kevernie a saját készítésű fetájával, hogy a
viszonylag nehéz főétel előtt könnyű, ízletes salátát
tehessen a vendégei elé. Desszertként csokoládétorta



kerül majd az asztalokra (amihez mennyei lesz a saját
tejszínből készített hab) és citromos mousse, amibe viszont
(meglepő módon) nem tett tejszínt, hogy friss, könnyű,
mondhatni, diétás legyen.

És persze lesz még sajt házi készítésű és bolti
rágcsálnivalóval, és kalács, amit Mrs. Brown sütött.

A kávéhoz (vagy teához, amiből többfajta is lesz) házi
készítésű pasztillát szánt, nehogy a vendégek kétezer
kalória alatt fogyasszanak, ahogy Issi találóan
megjegyezte. És hogy biztos lehessen a siker, Fran úgy
döntött, hogy távozáskor mindenki kap egy előre
összekészített sajtcsomagot.

Hogy friss levegőhöz jusson, kiment, és elgyönyörködött
a kilátásban. Az élő sövényen már kipattantak a rügyek,
és a távoli domboldalakon megjelentek az első bárányok.
Eszébe jutott, hogy Tig hamarosan leáll a fejéssel, hogy a
borjazás előtt leapassza a vemhes tehenek tejét.

Ez egyrészt azt jelentette, hogy egy ideig nem kell majd
sajtot készítenie, másrészt azt, hogy a tejjel együtt a
bevétele egy része is elapad. A keménysajt-készítés tűnt az
egyetlen megoldásnak. Ugyanakkor, intette magát, korai
volt még ezzel foglalkozni, hiszen lehet, hogy egy év múlva
már nem is lesz itt, és akkor nem fog számítani, hogy
elegendő tejet adnak-e a sajtkészítéshez a tehenek.

Belesajdult a szíve a gondolatba. Az élet ugyan nem volt
könnyű a farmon, de minden egyes nap új kihívást
jelentett; valamit, amit el kellett érni, amiért meg kellett
küzdeni. És Fran imádta minden pillanatát.



Fran és Issi a konyhában az utolsó simításokat végezte a
vendégváró falatkákon. Felugrottak, amikor
meghallották az első érkező autót.

Issi kinézett az ablakon.
– Csak Seb és Antony.
Fran számára Antony sehogy sem illett bele a „csak”

kategóriába, bár, legalábbis ezt próbálta elhitetni
magával, ez azért volt így, mert alig találkoztak. És mivel a
valóság nem adott neki lehetőséget arra, hogy
megtapasztalja a férfi valódi kilétét, egyre vonzóbbnak és
szexibbnek látta. Amiben valószínűleg nagy szerepet
játszott a férfi iránt érzett hálája is. Ha nincs Antony, vagy
ha nem ilyen segítőkész, valószínűleg már rég feladta
volna, és visszament volna Londonba.

Issi kiment a férfiak elé, Fran azonban folytatta, amit
addig is csinált: sült szalonnából, zsemlemorzsából,
szárított gombaszárból és fokhagymából álló tölteléket
kanalazott az előkészített gombafejekbe, majd
mindegyiket letakarta egy szeletke sajttal, és az egészet
betolta a sütőbe. Bár nem nézett fel, minden porcikája
Antony érkezésére figyelt.

Nem kellett sokáig várnia. A két férfi beszélgetve lépett
a konyhába. – Helló! – mondta Seb, és barátian
megpuszilta Frant. – Hú, de jól néz ki! – kiáltott fel, és a
szájába dobott egy töltött gombát. – Mennyei! – közölte,
elégedetten cuppantva.

– Még nincs kész – felelte Fran.
– Bocsánat – mentegetőzött a száját törölgetve Seb.



– Segíthetünk valamit? – kérdezte Antony, aki közel
sem tűnt annyira lazának, mint a barátja, és nem is
puszilt meg senkit.

– Meg kellene nézni, hogy megfelelő-e a nappali. Hogy
nem felejtettünk-e el valami alapvető fontosságú dolgot –
válaszolta Fran.

Antony megfogta a könyökét.
– Jöjjön velünk.
Fran engedelmeskedett. Egyébként is akart vetni még

egy utolsó pillantást a helyiségre.
– Tökéletes – közölte Issi.
Tényleg jól néz ki, gondolta Fran. Az asztalok csodásan

festettek a sokféleségükben is szemet gyönyörködtető
terítékekkel. Mindannyian ugyanazt érezték. Az eléjük
táruló látványt nem volt könnyű megvalósítani. Alig volt
két egyforma kistányér és pohár, mégis úgy kellett
elhelyezni őket az asztalokon, hogy az összkép kellemes
legyen. Volt ugyan néhány teljes készlet, de azokat
szintén nem rakhatták egymás mellé, mert akkor a
színegyensúly borult volna fel.

A délután folyamán eltávolították az időközben
elhervadt kankalinokat, és újakat tettek helyettük; Tig
meggyújtotta a tökéletes tüzet, ami gyönyörűen lángolt,
mégsem adott túl nagy meleget.

Az ablakpárkányokat és a kandalló felett kibontott
gerendát lámpafüzérekkel díszítették. Az asztalokon
meggyújtott teamécsesek és az ügyesen elhelyezett
lámpák meleg, hívogató fénybe vonták a nappalit. Igen,



túl sok asztal és túl sok szék volt a helyiség méretéhez
képest, és előre tudni lehetett, hogy kicsit szorosan
lesznek majd az emberek, mégis otthonos, örömteli
hangulat uralta a szobát.

– Nagyon gemütlich – jegyezte meg Antony.
– Az mit jelent? – kérdezte Issi.
– Otthonosan meleg, intim – felelte a férfi. – Mint ez a

helyiség.
Fran ismerte a szó jelentését, és örült, hogy Antonynak

éppen ez jutott eszébe a látványról. Pontosan azt a hatást
tükrözte, amit Issivel el akartak érni.

Mielőtt bármit mondhatott volna, újabb autó érkezett.
Fran gyorsan elindult a konyha felé. Valamilyen oknál
fogva nem akarta, hogy a nappaliban találják az érkezők.

– Hé! – szólt utána Antony. – Mire ez a nagy rohanás?
Fran megtorpant.
– Be kell tennem a gombát a sütőbe. Is? Szükségünk

van Sebre az üdvözlőitalok elkészítéséhez, vagy már
megcsináltad?

– Persze hogy szükség van rám – közölte Seb. –
Valakinek meg kell kóstolnia, nem? Ma te vezetsz, Antony.

– Akkor menj – mondta Fran. – Én meg folytatom a
munkát.

Fran tudta, mit vállalt. A vacsoraklubban szakács és
háziasszony is volt egy személyben, ami azt jelentette,
hogy adni kellett a megjelenésére. Bántotta, hogy az
emberek helyhiány miatt nem vegyülhetnek kedvükre,



mielőtt leülnének, de ezen nem segíthetett. Tudta, hogy
mire tisztára cseréli a foltos kötényét, és bemegy
üdvözölni a vendégeit, már mindenki ülni fog, így inkább
beszédként fognak majd hatni a köszöntő szavai.
Mennyire más lett volna, ha csoporttól csoporthoz lépve
válthat pár szót mindenkivel!

Mivel nem tehetett mást, vett egy nagy levegőt és
bement a nappaliba.

Egy hosszú pillanatig csak állt, és a látványban
gyönyörködött. Most, hogy a székek már nem üresen
álltak az asztalok mellett, még jobban nézett ki minden.
És a vendégek beszélgettek, amit megkönnyített a
közelség, meg az, hogy szinte mindenki mindenkit ismert.

Senki sem vette észre a háziasszonyt, csak Antony, aki
megkocogtatta a villájával a vizespoharát.

– Hölgyeim és uraim, a figyelmüket kérjük néhány
percre!

Fran hálás volt a váratlan segítségért, de így már nem
bújhatott ki a beszéd alól. Elhatározta, hogy rövid lesz.

– Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon jó látni,
hogy ilyen sokan eljöttek. Remélem, elnézik nekünk, ha a
felszolgálás során lesz némi csúszás. Kérem, vegyék
figyelembe, hogy önök most nem étteremben ülnek, ahol
képzett személyzet szolgálja fel az ételt-italt. A mi
személyzetünk barátokból áll. Kérek mindenkit, hogy
kortyintsa ki az üdvözlőitalát, hogy kihozhassuk önöknek
az előételt, a házi fetával készült céklasalátát. Minden
asztalon van egy étrend, ami nem kínálat, inkább



figyelmeztetés!
Az emberek kötelességtudóan nevettek a tréfának

szánt megjegyzésen, így Fran visszavonulhatott oda, ahol
tudta is, hogy mit csinál.

Issi egy hatalmas, üres tányérokkal és poharakkal
megrakott tálcával lépett a konyhába.

– Nem hiszem el! Még el sem kezdődött a vacsora, és
máris mosogathatunk! Hova tegyem ezt? – A
konyhapulton tenyérnyi szabad hely sem volt;
céklasalátás tálkák borítottak minden felületet, Amy
vasalódeszkáját is beleértve.

– Kellene még egy tálca. Vagy inkább öt – mondta Fran
kétségbeesetten, és gondolatban elátkozta magát, amiért
egy ilyen alapvető kellékből már az elején hiány
mutatkozott.

– Tudod, mit? Itt ez a kartondoboz, beleteszem az összes
mosogatnivalót, és akkor lesz elég tálcád. Tignek most
semmi dolga. Ha megkéred, biztosan kiviszi helyetted a
salátát.

– Kösz, Issi. Olyan jó, hogy itt vagy. Nem is tudom, mi
lenne velem a nyugalmad nélkül.

Issi csak horkantott egyet, majd felrakosgatta az immár
üres tálcára a tálakat.

– Ezt én is elmondhatom rólad – felelte végül. –
Mindegyikünk képes nyugodt maradni a másik helyett.

A legnehezebb rész az volt, amikor a főételt kellett
eljuttatni az asztalokra úgy, hogy nem volt elég tálca.
Mivel szűkös volt a hely, nagyon nehezen lavíroztak a



székek között, és sokszor át kellett nyúlni a beszélgető
emberek fölött, vagy megkérni őket, hogy adják tovább a
megpakolt tálakat. De ez a jelek szerint senkit sem zavart.
A borosüvegekből a dugók eltávolításában Tig és Seb
segédkezett, és csak néhány ember feledkezett meg arról,
hogy italt kellett volna hoznia.

Amikor végre a sajttálak is kikerültek az asztalokra,
amelyekhez Tig készítette a deszkákat egy öreg tölgy
ágából az esztergapadján, és a vendégek nekiláttak
betömni az utolsó falatokat, Issi bedugta a fejét a
konyhaajtón.

– Muszáj most átjönnöd – mondta Frannek. – Mindenki
gratulálni akar.

– Oké. – Fran, bár tudta, hogy ez is hozzátartozik a
teendőihez, és nem volt szégyenlős típus, most szívesebben
maradt volna a konyhában mosogatni.

Nagyon elégedett volt az ételekkel. Megkóstolta a
pitetésztát, és ízletesnek találta, a tölteléket zamatosnak;
ugyan érezni lehetett, hogy vadhúsból készült, ez semmit
sem csökkentett az ízek harmóniáján. A zöldségekben sem
talált kivetnivalót, bár a répák között kétségkívül volt
olyan, amit éttermi viszonyok között kifogásolhattak
volna a vendégek.

A csokoládétorta egyenesen remek volt, bár csak későn
jutott eszébe, hogy egy tésztás főfogás után nem a legjobb
ötlet tésztás desszertet felszolgálni, és jó esély volt arra,
hogy a mousse-ból nem jut mindenkinek. A sajtban
azonban senki sem találhatott kivetnivalót. Egy része házi



készítésű volt, de került a tálra egy nagyon jó helyi
kéksajt és egy kitűnő cheddar típusú kemény sajt is,
olyan, amilyet Fran maga is szeretett volna készíteni. Már
ha eljut valaha addig, hogy saját kemény sajtot készítsen.

Bepillantott a mosogatófülkébe, és ellenőrizte magát a
mosogató feletti aprócska tükörben. A haja
begöndörödött, és az arcáról szinte teljesen eltűnt a
smink, de arra most nem volt idő, hogy rendbe tegye
magát. Úgy kellett kiállnia, ahogy volt.

Átment a nappaliba, és közben azon bánkódott, hogy
nem ivott meg legalább egy pohár bort vagy bármi mást,
ami csökkenthette volna a hirtelen rátörő izgalmat.

Ám amint megjelent az ajtóban, ott termett mellette
Antony, és átkarolta a derekát. – És most köszöntsük a
remek vacsora szakácsát, az est háziasszonyát. Tudom,
mindenki szeretné kifejezni a háláját a kitűnő ételekért.

Még el sem hallgatott, amikor Fran legnagyobb
meglepetésére tapsvihar tört ki. Mosolygós, elégedett
arcokat látott mindenütt. Felfedezett néhány ismerőst
arról a vacsoráról, amelyre Antony vitte el. Ott volt
Caroline és a férje, Julian, Erica, néhány férfi, akikkel
már találkozott valahol, és – bizonyára azért, mert a
mosolynak a nyomát sem lehetett felfedezni az arcán,
viszont villámokat szórt a szeme – Megant is észrevette.

– Azt hiszem, mindenki egyetért abban, hogy éttermi
színvonalú étkezésben volt részünk egy igazán eredeti,
otthonos környezetben – folytatta Antony. – Fran
bizonyára meg fog ölni ezért, de azt javaslom, hogy



legyünk bőkezűek, amikor a borítékokban elhelyezzük a
hozzájárulásunkat. Akkor a háziasszonyunk talán
hajlandó lesz megismételni ezt a kiváló eseményt.

Ismét felhangzott a taps, ha lehet, az előzőnél is
lelkesebben, majd a vendégek, a kis hely miatt ügyetlenül,
szedelőzködni kezdtek. 

Fran visszament a konyhába. Issi segített az
embereknek megtalálni a kabátjukat, Tig és Seb pedig a
vacsora-hozzájárulást tartalmazó borítékokat gyűjtötte
be az asztalokról. Antony Megannel beszélgetett; Fran
látta, amint utat tört magának a tömegben a nő felé.

Épphogy nekiállt mosogatni, amikor egyre-másra
odaszállingóztak hozzá az emberek. Az első Erica volt, az
idősebb nő, akivel Caroline és Julian házában találkozott.

– Az egész lenyűgöző volt – mondta bevezető nélkül. – És
a sajtok! Mindent felülmúltak!

– Én csak néhányat készítettem – vallotta be Fran
gyorsan, bár sajnálta, hogy ezt kell mondania. – A lágy
fajtákat.

– Tudom, hogy a kemény sajt meg a kéksajt nem saját
gyártmány, sőt azt is, hogy kik készítették. Én a te
sajtjaidról akarok beszélni. Van egy standom a termelői
piacon, és szívesen árulnám őket. Természetesen
garantálnod kellene, hogy megfelelő körülmények között
készülnek, mert anélkül, bármilyen kellemetlen is, nem
megy. – Elmosolyodott. – Benne vagy?

– Természetesen – felelte Fran. – De ha nem bánod, ne
most beszéljük meg. Szívesen találkozom veled valamikor.



– Rendben. Örülnék, ha eljönnél hozzám egy kávéra.
Úgy csak ketten lennénk. Nem mindenki szeret sajtokról
beszélni. – Erica ismét elmosolyodott.

– Tudom. Én viszont örülnék, ha megtanítanál arra,
amit tudsz.

Nem beszélhettek túl sokat, mert hirtelen mindenki
gratulálni akart a háziasszonynak. Fran kezdett
megnyugodni. Úgy tűnt, osztatlan sikert aratott.

Nem sokkal később, amikor azt hitte, hogy már
mindenki elment, és Issi, Mrs. Brownnal együtt, a
mosogatnivalót szortírozta, Megan lépett a konyhába.

– Helló mindenkinek – mondta. – Épp az imént
beszélgettem Antonyval. Azt szerettem volna megtudni,
hogy milyen rokonságban állsz Mrs. Flowerrel, és valami
olyasmit mondott, hogy távoli unokatestvérek lehettek. Jól
tudja?

– Mi közöd hozzá? – kérdezte Issi, egy tálca mosatlan
poharat egyensúlyozva a tenyerén, szándékosan
megelőzve Frant a válaszadásban.

– Érdekel a családfakutatás – felelte Megan olyan
magabiztossággal, mintha számított volna a kérdésre. –
Amivel, gondolom, nem vagyok egyedül.

– Nos – mondta Fran –, magam sem tudom pontosan.
A papám valóban Amy unokatestvére volt, de egészen
távoli. Bár valóban nem árt, ha az ember ismeri a
családfáját, eddig nemigen volt időm ilyen jellegű
kutatásra.

– Akkor sem kaptál kedvet, amikor tudomást szereztél



erről a farmról?
Most már Fran is furcsának találta a kérdéseket.
– Nem. Azt gondoltam, elég, ha Amy tudja, milyen

rokoni kapcsolat fűz hozzá, és elfogadtam, amit ő
mondott. Azt egyébként a mamám is megerősítette. És bár
nem számítottam erre az ajánlatra, hazudnék, ha derült
égből érkező villámhoz hasonlítanám.

Megan, mintha nem értene egyet ezzel a megengedő
állásponttal, vállat vont, majd gyorsan témát váltott.

– Elég jó volt a vacsora. Valóban két tésztát akartál
felszolgálni egymás után, vagy hiba csúszott a tervezésbe?

– Az utóbbi – felelte Fran. – De rajtad kívül senki sem
kifogásolta a dolgot.

– Talán nem akarták elrontani a kedvedet – mondta
megengedően Megan. – Egyébként mindkettő ehető volt.

– Mindkettő ehető volt? – dühöngött Fran, miután
Megan végre elment. – Ehető?! Az a tészta… Helyesbítek…
Mindkét tészta maga volt a tökély.

– Így igaz – vágott közbe Antony. – Most jöjjön, üljön ide
a tűz mellé, és kortyoljon el egy nagy pohár italt. Mi majd
rendet rakunk.

Hiába ellenkezett Fran, Antony odavezette a kandalló
mellé, ahonnan valaki, valószínűleg ő maga, már
eltüntette az asztalt, és odaállított a helyére egy
karosszéket. A kandallóban már csak a parázs izzott.

A következő pillanatban Seb is ott termett.
– Halljuk, mit szeretnél? – kérdezte. – Egy kis brandyt?
– Nem hiszem, hogy van itthon.



– Sebnél mindig van egy flaska – mondta nevetve
Antony.

– Te összetévesztesz engem magaddal, haver, bár
véletlenül tényleg van nálam egy kis konyak, ráadásul
nem is a legrosszabb fajtából.

Miután kitöltöttek neki egy jókora adagot, Fran
belekortyolt, és lehunyta a szemét. Nem mindennapi este
volt.



Tizenegyedik fejezet

Március volt. Fran boldogan nézett körül. A régi
tejkonyha melletti helyiséget átalakították sajtműhellyé,
és a belőle nyíló másikat pedig élelmiszer-egészségügyi
szempontból minden vonatkozásban megfelelő üzletté. Az
átalakulás látványos volt, hála az Antony ismeretségi
körébe tartozó kőműveseknek és burkolóknak, akik
sterillé és ragyogóvá varázsolták mindkét helyiséget.

A falat mindenütt lemosható réteg fedte. A műhelybe
csillogó-villogó kézmosók és mosogatók kerültek, és
mindkettő új padlót kapott. Belépéskor mindenkinek
fehér gumicsizmát vagy klumpát kellett húznia. Minden
eszköz megvolt, amiről egy sajtkészítő csak álmodhatott.
Vödrök, sajtdaráló, vágóeszközök, formák és élénkkék
vászon a kemény sajtok csomagolásához. Lehengerlő volt,
amit elértek.

Az egészségügyi ellenőr mindent megfelelőnek talált.
Fran hitetlenkedve, de örömmel nyugtázta, hogy a férfi is
a vacsoraklub vendége volt. Képzett szakácsként, a
megfelelő bizonyítványok birtokában pontosan tudta,
milyen szabályokat kell betartania, mégis kellemetlenül
érintette, hogy nem volt tudatában a hivatalnok



jelenlétének. Mert mi lett volna, ha az ő tányérján köt ki
egy eltévedt hajszál?

Az ellenőr viszonylag fiatal volt, kedves, őszintén
érdekelte a sajtkészítés, és a végén tökéletesnek
nyilvánította a sajtműhelyt és a csatlakozó helyiséget.
Frannek most már csak azt kellett megterveznie, hogy
hogyan adja el a termékeit. Mielőbb vissza akarta fizetni
Antonynak azt, amivel tartozott neki, hiszen a műhely
kialakítása egy kisebb vagyonba kerülhetett. De ennél is
kellemetlenebb feladat volt megszabadulni a farm
adósságától, ami, mint kiderült, elég tekintélyes összegre
rúgott.

Mégis, amikor elindult a szokásos délutáni sétájára,
minden korábbinál derűsebben látta a helyzetét.
Eredetileg azért indult útnak, amit Issinek is mondott:
megnézni, hogy a vacsoraklub után kiültetett kankalinok
gyökeret vertek-e. Valójában azonban a kőfejtőt szerette
volna megtalálni. Tudta, hogy a farm területén kell
lennie, de senki sem árulta el neki, hol keresse, még
homályos célzások formájában sem. Lehet, hogy csak Amy
tudta, hol van? Csak nem akarta elárulni. Talán tesztnek
szánta, hogy megtalálja-e, mielőtt kitüntetné a
bizalmával, és a nevére íratná az imádott farmját.

Már visszafelé tartott. Most is kudarcot vallott, mégis
jobban érezte magát – jót tett egy kis mozgás a friss
levegőn. Úgy döntött, áthívja Antonyt vacsorára. Így
akarta megköszönni a kedvességét, és Issinek meg Tignek
a sok segítséget. A sarkon befordulva azonban különös



kép tárult a szeme elé: egy idegen férfi nézegetett befelé a
nappali ablakán.

Fran alig bírta elfojtani a döbbenet sikolyát. Nem
először bánta, hogy nincs kutyája, mert az állat most
figyelmeztethette volna Issit és Tiget a betolakodóra. Ki az
ördög lehet, és mi szél hozta a farmra?

– Elnézést! – kiáltotta oda hangosan, a valóságosnál
jóval bátrabb hangon. – Segíthetek?

A férfi éppen akkor fordult el az ablaktól, amikor Fran
az első ajtóhoz ért. Magas volt, napbarnított, keskeny
arcával már-már jóképűnek nevezhető.

– Te vagy Fran Duke? – kérdezte.
– Elnézést, de ki maga? – kérdezett vissza Fran.
– Roy Jones vagyok, a rég elveszettnek hitt

unokatestvér Ausztráliából. Te pedig csak Fran lehetsz.
Frannek szüksége volt néhány percre, hogy a férfi

szavait megeméssze, de végül rájött, hogy a látogató az a
távoli rokon, aki még csak válaszra sem méltatta az őt
felkutató Amy levelét. Most döbbent meg csak igazán.

– Ó! És mi szél hozott?
A férfi féloldalasan elmosolyodott.
– Mit gondolsz? Azért jöttem, hogy megnézzem a farmot,

amit örökölni fogok.
Fran nem tudta, mit mondjon. Ő sohasem tekintett

magára örökösként, noha mások készpénznek vették,
hogy egy nap övé lesz a farm, most mégis felháborítónak
találta, hogy el akarja venni tőle ez a férfi. Hogy időt
nyerjen, köhögni kezdett.



– Nem akarsz behívni? – kérdezte Roy.
Fran az arcára erőltetett egy mosolyt.
– Hátul megyünk be. Vidéken senki sem használja az

első ajtót. – A hátsó ajtó felé lépkedve, amelyet Fran még
csak be sem zárt, és most szörnyen érezte magát emiatt,
megkérdezte:

– Hol az autód? Gondolom, béreltél egyet.
– Odalenn hagytam. Nem tudtam, milyen állapotban

van a felhajtó. Nem akartam beragadni.
Ahogy a felhajtó most kinézett, már messziről látni

lehetett, hogy rendben van, Fan nem vette be ezt a
magyarázatot. A férfi inkább azért hagyhatta lenn az
autóját, mert így észrevétlenül fel tudott osonni, és
alkalma volt úgy szemrevételezni a birtokot, hogy azt
senki sem láthatta. Ha Fran egy kicsit később érkezik
vissza a házhoz, megtalálta volna a nyitott hátsó ajtót,
mert a férfi odabenn folytatta volna a bámészkodást.
Frant kirázta a hideg.

Kinyitotta az ajtót, betessékelte a hívatlan vendéget
a konyhába, és feltette a vízforralót.

– Mennyi ideig akarsz maradni?
– Nos, ez attól függ – felelte a férfi, különös pillantással

méregetve Frant.
Fran úgy érezte, sarokba szorították. Csak nem arra

számít a pasas, hogy befogadja?
– Mitől?
– Attól, hogy mikor adja be az öreglány a kulcsot.
A válasz ökölcsapásként érte Frant. Roy nem



gondolhatja komolyan, amit mondott! Felháborító!
– Úgy érted, meg akarod ismerni, mielőtt meghal?
– Dehogy! Azt akarom, hogy ő ismerjen meg engem.

Biztosan nyugodtabban hunyja le a szemét, ha tudja, ki
veszi le a válláról az öreg farm terheit.

– El sem hiszem, hogy ilyeneket mondasz – mormogta
Fran mérgesen, kávét kanalazva a kávékiöntőbe.

– Ott, ahonnan jöttem, nem szokták kerülgetni a forró
kását – mondta a férfi. – Mi mindig azt mondjuk, amit
gondolunk.

– De akkor hol fogsz lakni? Kibérelsz magadnak egy
házat?

– Nem. Itt maradok. Ha te itt laksz, itt a helyem nekem
is.

Fran úgy érezte, le kell ülnie, de mivel ott volt a
kezében a forró vízzel teli kanna, nem tudott.

– Én vezetem a farmot…
– Én meg valószínűleg sokkal többet tudok a

gazdálkodásról, mint te.
Fran leforrázta a kávét, majd tejet öntött egy kisebb

kancsóba, és betette a mikróba. Nem fog pánikba esni,
gondolta. Hagy magának egy kis időt, aztán vesz egy nagy
levegőt, és megpróbál úgy viselkedni, mint aki nagyon is
kézben tartja a dolgokat.

– És honnan ez a hirtelen támadt érdeklődés a farm
iránt? – kérdezte. – Amy azt mondta, hogy nem is
válaszoltál a levelére.

– Mert nem tudtam, milyen szép kis birtokról van szó.



Legalábbis a telek kitűnő. Ha az enyém lesz, lebontom a
házat, és új lakóépületeket emelek a helyére.

– Nem hinném, hogy kapsz rá engedélyt, de az biztos,
hogy Amy szívét összetörnéd vele.

– Addigra már halott lesz, kis szívem.
– És ha nem téged választ örökösnek?
– Ó, dehogynem. Tudja, hogy farmer vagyok, és engem

erősebb rokoni szálak kötnek hozzá, mint téged. Ezt
döntőnek fogja találni. – Elmosolyodott. – Meg azt is, hogy
férfi vagyok. Az ő generációja számára ez sokat nyom a
latban. Nem beszélve arról, hogy sokkal jobb gazdálkodó
vagyok, mint amilyen te valaha is leszel.

– De Amy hosszú évekig sikeresen működtette ezt a
farmot. Nő létére. Egyedül. – Fran alig kapott levegőt
a méltatlankodástól.

– Valóban?
Fran kitöltötte a csészékbe a kávét, és mielőtt

továbbadta volna a férfinak a tejet, először a saját
bögréjébe töltött egy kicsit. A megjegyzést figyelmen kívül
hagyta, inkább azt kérdezte meg, amit tényleg tudni
akart.

– Hogyan szereztél tudomást arról, hogy valójában egy
„szép kis birtok” a tét, ahogyan te nevezted?

A férfi vállat vont, és felvillantott egy gúnyosnak tűnő
mosolyt.

– Mondjuk úgy, hogy egy kismadár csiripelte.
– Ki?
Most már egyértelművé vált, hogy gúnyolódik.



– Szeretnéd tudni, mi?
Fran látta, hogy a férfi nem fogja abbahagyni az

ugratást, így témát váltott.
– Nos, attól tartok, nem maradhatsz a házban. Itt van

velem egy barátom, és nincs több szoba.
– Barát vagy barátnő?
– Mi közöd hozzá?
Roy ismét megvonta a vállát.
– Semmi, csak a szobák miatt kérdezem. Ha barát,

akkor, gondolom, veled alszik. Ha barátnő, akkor el kell
küldened. Én ugyanis itt fogok lakni. Ugyanannyi jogom
van hozzá, mint neked.

Fran fejében száguldoztak a gondolatok. Igazság
szerint volt néhány használaton kívüli hálószoba. Csak
azt nem tudta eldönteni, tényleg be kell-e engednie a
férfit a házba.

– Amynek nem nagyon tetszene, ha mi ketten egy fedél
alatt laknánk, ebben biztos vagyok. Elég ódivatúan
gondolkodik.

– Nem tudom, mi kifogása lenne ellene. Gondold csak
végig. Szerintem inkább örülne az én beköltözésemnek,
mint annak, hogy te az ellenséggel kokettálsz.

– Kire gondolsz? – kérdezte Fran, bár pontosan tudta a
választ. És most már azzal is tisztában volt, hogy ki
ajánlotta a farmot a távoli rokon figyelmébe.

– A szomszédra.
– Melyikre? – Fran úgy döntött, ebben a kérdésben nem

fogja megkönnyíteni a pimasz vendég dolgát.



– Antony Arlinghamre.
Fran belekortyolt a kávéjába. Hideg volt, és keserű.

Pontosan olyan, mint ahogy ő maga is érzett. Megan
nagyon jó munkát végzett a családfakutatás területén.

– Látod, Francesca? Az összes kis titkodat ismerem.
A legpiszkosabbakat is.

– Nekem nincsenek titkaim, Roy. Sem piszkosak, sem
mások. Azt javaslom, menjünk el Amyhez, és kérdezzük
meg, mi a véleménye a beköltözésedről. Nem fogja véka
alá rejteni, ne félj. Mellesleg egy évet kaptam tőle arra,
hogy jövedelmezővé tegyem a farmot. Ha sikerül, az
enyém lesz. A szavát adta. Te azzal, hogy nem válaszoltál,
eljátszottad az esélyedet.

Roy lassan megrázta a fejét.
– Nem. Én fogom megkapni, anélkül hogy a kisujjamat

mozdítanám. A néhai férjének én vagyok a legközelebbi
férfi leszármazottja, így a farm engem illet. Neked csak
azért ajánlotta fel, mert én nem válaszoltam. De ha
meglát, rám fogja hagyni, ebben biztos vagyok.

Fran az órájára nézett.
– Körülbelül most ebédel, utána mindig alszik egy kicsit.

Azt javaslom, most menj el, keress magadnak valami
szállást, aztán kettő körül elmegyünk, és meglátogatjuk
Amyt.

– Nem megyek sehová, legfeljebb le, az autómért. Mire
felhozom, készíts nekem elő egy szobát.

Amint kilépett, Fran küldött egy SMS-t Issinek. Remélte,
olyan helyen van, ahol fogadni tudja. Aztán lassan



felment az emeletre. Közben azon gondolkozott, hogyan
állhatott be ilyen gyorsan egy ennyire kedvezőtlen
fordulat. Reggel még tele volt reményekkel, örömmel
töltötte el az új sajtműhely látványa, és most úgy tűnik,
mindent elvehet tőle ez az Ausztráliából idecseppent
rokon, akit nem érdekel a ház, aki fikarcnyi érdeklődést
sem mutat a farm iránt, és csak agyon akarja ütni az időt
valamivel, amíg „az öreglány be nem adja a kulcsot”. Ha ő
lesz az örökös, tönkre fogja tenni mindazt, amiért Amy egy
életen át dolgozott. Nem engedhette, hogy ez
megtörténjen.

Issi valószínűleg nem kapta meg az üzenetet, és jó esély
volt rá, hogy nem is fogja megkapni, míg ő és Roy a
városban lesz Amynél, de mire visszaérnek, talán Issi is
hazajön, és esetleg Tiget is magával hozza. Fran
vigasztalónak találta már a gondolatot is. Kétségbeesetten
próbálta felidézni, ki fog fejni aznap, és minden erejével
azt kívánta, hogy Tig legyen az.

Amikor meghallotta Roy autóját, leszaladt a földszintre.
A legszívesebben rögtön átültette volna a saját kocsijába,
hogy mielőbb elindulhassanak Amyhez, de végül belátta,
hogy a férfinak időre van szüksége, hiszen biztosan
használni szeretné a fürdőszobát, és esetleg körülnézne a
szobájában is.

– A szobád az emeleten van. A második ajtó jobbra,
a folyosó végén – mondta, miközben elindult Roy előtt,
hogy megmutassa neki a legfontosabbakat. – A
fürdőszoba itt van, mindjárt a sarkon. Csak egy kézi tusoló



van benne, és este a legjobb a meleg víz.
– Kényelmesebb lenne egy dupla ágyas szoba – kezdte

Roy.
Fran felkészült erre.
– Ebben biztos vagyok, de az már az enyém. Ha

elfelejtetted volna, én voltam itt előbb.
– Jogos.
– El sem hiszem, hogy ezt mondtad.
– Ne aggódj. Csak azért mondtam, hogy bosszantsalak.
Fran rámeresztette a szemét.
– Míg ilyen kellemesen elbosszantgatjuk egymást,

láthatnék valami bizonyítékot arra, hogy tényleg az vagy,
akinek mondod magad?

A férfi szeme összeszűkült, de egy percre sem vette le
Franről, miközben előhúzott a kabátja zsebéből egy
levelet. Ugyanolyan borítékban volt, mint amilyent Fran
kapott Amytől, és a jellegzetes kézírás is felismerhető volt
már messziről.

– Ez megfelel?
Frannek nem kellett elolvasnia a levelet ahhoz, hogy

tudja, mi áll benne.
– Oké. Most, hogy már tudom, hogy te vagy Krokodil

Dundee, elindulhatunk Amyhez. Egy perc, és kész vagyok.
Szüksége volt pár pillanatra egyedül, hogy üzenetet

küldhessen Antonynak. Aki persze semmit sem tehetett
ebben a helyzetben, ugyanakkor Fran úgy érezte, jobb,
ha tud a bekövetkezett változásról.

– Rendben – mondta, már a hátsó ajtónál állva. – Most



már tényleg mennünk kell. Ha nem érünk oda időben,
ismét aludni fog, és akkor holnap meg kell ismételnünk a
procedúrát.

– Engem nem zavar. Egy ideig nem megyek sehová.
Hogy fogom ezt kibírni? Az autó felé tartva ilyen

gondolatok kergetőztek Fran fejében. A férfi egyszerűen
beköltözött az ő házába, és fogalma sem volt, hogyan
szabadulhatna meg tőle. Kellett lennie valamilyen
módnak. Csak még nem jutott eszébe.

– Elég szép környék – jegyezte meg Roy a város felé
vezető keskeny utak láttán.

– Mik a terveid? Itt akarsz letelepedni valahol?
– Ó, nem. Bár szép, zsúfolt is egyben. Nem bírnám

sokáig elviselni ezeket a kicsi, kanyargós utakat meg a
kilátást eltakaró hegyeket. Nem. Amint pénzzé tettem a
farmot, visszamegyek Ausztráliába.

– Nagyon biztos vagy benne, hogy a tiéd lesz.
– Bármennyire dühít téged ez a lehetőség, igen.

Teljesen biztos vagyok benne. – Roy egy pillanatra
elhallgatott. – Hogy is lehetne másként? Alaposan
megnéztem mindkét családfát – és mondhatom, hogy ez a
Megan nevű csaj rengeteget segített az értelmezésükben
–, és egyértelműen kiderült, hogy én közelebbi rokon
vagyok. Igaz, hogy nem sokkal, de további előnyöm, hogy
férfi vagyok, és egy Amy-szerű ember azt akarná, hogy
férfi legyen az örököse. Másodszor, én, ahogy már
mondtam, a néhai férje rokonaként jövök a képbe, ami
tovább fokozza az esélyeimet. Egy percig sem kételkedem



abban, hogy enyém lesz a farm.
Fran nem tett megjegyzést. A vezetésre koncentrált,

mert bármilyen nagy volt a csábítás, nem akarta megölni
az utasát egy gondosan kitervelt balesetben. És míg az
egyik fele próbálta elhitetni vele, hogy még Amy sem
ennyire ódivatú, a másik azt súgta, hogy de igen. Az.
Nagyon is könnyen bekövetkezhet az, amiről a férfi
beszélt.

Csipogott a telefonja. Olyan területre érkeztek, ahol
már volt térerő. A szokásos öbléhez érve lehúzódott az
útról.

– Elnézést. Muszáj megnéznem, hátha fontos. A
barátaim többsége nem vesz tudomást arról, hogy csak
vonalas telefonon tud elérni.

Az első SMS Issitől jött, jelezve, hogy megkapta Fran
kétségbeesett üzenetét. Ő szintén a városban volt Tig
kocsijával, aki megbízta valamivel, de amint végez,
elindul hazafelé. Az anyjától egy e-mail érkezett, de azt
csak otthon akarta elolvasni. Volt még egy
hangpostaüzenete is, amit viszont meghallgatott. A
banktól keresték. A bankigazgató akart találkozni vele, és
arra kérték, hívja fel a bankot, hogy megbeszéljék az
alkalmas időpontot.

Összerándult a gyomra. Bár gyanította, hogy lehet
valami kölcsön, amiről Amy nem tett említést, és amire ő
maga sem talált még bizonyítékot, így megpróbált
megfeledkezni a lehetőségről. Nos, ezt a taktikát nem
alkalmazhatta tovább.



– Miután eljöttünk Amytől, még be kell mennem a
bankba – mondta a rosszullétét alig leplező hangon. –
Beszélni akarnak velem.

– Meg talán velem is, nem gondolod?
– Hallgass ide, Roy. Épp hogy megérkeztél, még a

kabátodat sem vetetted le. Vedd tudomásul, hogy én
vezetem a farmot, és amíg Amy nem rendelkezik
másképp, ez így is marad. Egyébként meg csak egy
időpont ügyében akarnak egyeztetni velem. – Úgy érezte,
végre sikerül szilárd alapot teremtenie: ő felelős a
farmért, tehát ő a főnök, és ő dönti el, hogy mi legyen.

Visszacsúsztatta a telefont a táskájába, és folytatták az
útjukat.

– Mit fogsz csinálni, ha valaki megveszi a farmot? –
kérdezte pár perc múlva Roy. – Visszamész Londonba?

– Nem látok a jövőbe – felelte Fran ingerült hangon.
Már nemcsak Roy váratlan megjelenése miatt kellett
aggódnia, hanem a bank miatt is. – Azt sem tudjuk,
mennyi időnk van addig. Amy nagyon jó egészségnek
örvend. Még évekig elélhet.

– Otthonban van. A statisztikák elég jól megjósolják az
otthonban élők várható élettartamát.

– Amy fittyet hány a statisztikákra. Majd meglátod, ha
megismered.

Jól időzítettek. Amy remek hangulatban volt, és amikor
Fran bemutatta neki Royt, előrehajolt, és alaposan
szemügyre vette.

– Miért nem válaszoltál a levelemre? – kérdezte,



anélkül, hogy üdvözölte volna a férfit.
Roy elmosolyodott, mégpedig igencsak vonzó mosollyal,

vette észre Fran, miközben azt ellenőrizte, hogy Amynek
megvan-e mindene, amire esetleg szüksége lehet. Roy
odahúzott egy széket az ágy mellé, és leült.

– Azért, Amy néni, mert sokáig meg sem kaptam –
mondta kedvesen. – Amikor végül eljutott hozzám, és
láttam, mi van benne, késlekedés nélkül iderohantam.
Szerencsére sikerült elcsípnem egy jó járatot, és
huszonnégy óra múlva már itt is voltam.

Fran tudta, hogy hazudik, amikor azt állítja, hogy nem
kapta meg a levelet, de nem volt értelme, hogy ezt meg is
mondja. Nem tudta volna bizonyítani.

– Felvillanyozott, amikor tudomást szereztem rólad meg
a gazdaságról – folytatta Roy. – Az eddigi életemet egy
farmon töltöttem, és egy ideje magam is gazdálkodom.
Pontosan tudom, hogy milyen fontos a vérvonal
fenntartása. – Újra elmosolyodott. – Emberek és állatok
vonatkozásában egyaránt.

Amy arcán mosolyféle játszott.
– Mesélj az ausztráliai farmotokról! Hogy tudtál ilyen

gyorsan eljönni?
– Az apámmal közösen vezetjük a farmot, és van két

emberünk. Bár a farm nagy, de olyan a
munkamegosztásunk, hogy négyen is remekül
boldogulunk.

Fran maga is ámulva hallgatta Royt, aki hangzatos
mesét adott elő arról, hogy az apja hogyan teremtette meg



a gazdaságot szinte a semmiből, persze ehhez látástól
vakulásig kellett dolgoznia. Lefestette, milyen gyönyörű
ott minden, olyan érzékletesen, hogy Fran a
legszívesebben repülőre pattant volna csak azért, hogy
hallhassa az óriás kacagó hangját, és megsimogathassa a
síkságon ugráló kengurukat. Csak vázlatos ismeretei
voltak Ausztráliáról, de azok alapján hihetőnek tartotta a
férfi szavait.

Amyt azonban nem tudta becsapni.
– Ha a családod valóban annyira megdolgozott azért a

gyönyörű farmért, biztosan nem akarsz áttelepülni ide,
hogy egy jóval kisebb farmon gazdálkodhass.

Roy erre is felkészült.
– Van egy öcsém. Ő szívesen átveszi a farmot apától, ha

eljön az ideje.
Amy a homlokát ráncolta.
– Alaposan utánanéztem a családodnak, és nem

emlékszem, hogy találtam volna említést bármilyen
fivérről.

– Azért, mert a féltestvérem, de én mindig is az
öcsémnek tekintettem.

Ezután hosszan ecsetelte, milyen sokat jelent neki, hogy
továbbvihet egy ilyen hosszú múltra visszatekintő
farmerdinasztiát, és milyen megtisztelő feladat, hogy ő
teheti jövedelmezővé a farmot, megmentve ezzel a távoli
jövőnek, Amy azonban félbeszakította.

– Ezt igazán jó hallani – mondta kurtán, majd egy kis
időre lehunyta a szemét. Amikor ismét felnyitotta, Franen



állapodott meg a pillantása. – Még mindig itt van veled a
barátnőd?

– Igen.
– Jól van. Máskülönben nem lenne helyes, ha Roy

beköltözne a házba.
– Lehet, hogy Frannek kellene kiköltöznie – jegyezte

meg Roy.
– Jelenleg Francesca vezeti a farmot – mondta Amy

határozott hangon.
– De hát ezt én is megtehetném! Amilyen kicsi, nekem,

aki nagy farmhoz szoktam, még csak nem is lenne
megerőltető.

Amy, mintha nem értené pontosan, mit mondott Roy,
ismét összeráncolta a homlokát.

– Most mondtam, hogy Francesca vezeti a farmot –
ismételte meg már-már mérgesen.

Fran, látva, hogy Amy szeme egyre gyakrabban
lecsukódik, hamarosan véget vetett a látogatásnak. Azt is
érzékelte azonban, hogy Amy új erőre kapott. Élvezte Roy
látogatását, ráadásul Roy odaadó farmerként tüntette fel
magát, aki a szívét-lelkét bele fogja adni a Hill Top
felvirágoztatásába.

– Nekem van még egy-két elintéznivalóm – mondta
Fran. – Addig te körülnézhetnél egy kicsit a városban. –
Félig-meddig arra számított, hogy Roy mégis el akarja
kísérni majd a bankba, de erre nem került sor.

– Tudnál mutatni egy olyan kocsmát, ahol foghatók a



műholdas adások? Nagy sportrajongó vagyok, és nem
hinném, hogy a farmon lehetne fogni ezeket a
csatornákat.

– Jól hiszed! Kocsmaügyben nem vagyok túl tájékozott,
de van egy a közelben. Menj be, és kérdezd meg. Ha
végeztem a bankban, ott találkozunk.

– Szuper. Van este egy meccs, amit meg akarok nézni.
– Látom, nem zavart meg nagyon az időeltolódás –

jegyezte meg Fran elismerően, bár nem túl lelkesen. – Én,
ha körberepültem volna a fél világot, biztosan le akarnék
feküdni, amilyen korán csak lehet.

– Mert te csak egy lány vagy. Nem vagy olyan kitartó,
mint a férfiak.

Fran erre vágott egy grimaszt, és elindult a bank felé.
Lehet, hogy ő „csak egy lány”, de Roy hamarosan meg
fogja tudni, hogy igenis vasakarata van!



Tizenkettedik fejezet

Megkönnyebbülés volt ott látni Tig autóját a ház előtt, de
Fran csak akkor nyugodott meg igazán, amikor Issi
kilépett a házból.

– Te bizonyára Roy vagy – mondta a kezét üdvözlésre
nyújtva. A mosolya azonban kicsit feszes volt. Fran
pánikkal teli üzenete nem volt hiábavaló. – Örülök, hogy
megismerhetlek.

– Én is – felelte Roy, majd barátságosan megragadta Issi
kezét. – Szóval te vagy az a barátnő, aki azért van itt, hogy
Fran ne legyen egyedül?

– Pontosan.
– És most már a gardedámom is vagy! – jelentette be

Fran vidáman, remélve, hogy ezzel is leplezi
valamennyire a kétségbeesését. – Amy megkérdezte, hogy
még itt vagy-e. Roynak máskülönben máshol kellett volna
szobát keresnie.

– Őszintén, hölgyeim – vágott közbe Roy. – Szerintem azt
csinálunk a házban, amit akarunk. Amy nem fogja
megtudni. Akár vissza is mehetsz Londonba, Fran.
Nyugodtan rám hagyhatsz mindent. – Elhallgatott, majd
vigyorogva hozzátette: – Az öreglány úgyis ezt fogja tenni.



Issi ellenkezésre nyitotta a száját, de Fran felemelte a
kezét.

– Menjünk be a házba. Meghalok egy csésze teáért. És,
Roy, nehogy súlyos hibába ess. Semmi sem történhet ezen
a farmon, ami Amy fülébe el ne jutna. Vagy beköltözöl ide
hozzánk, vagy másik szállást keresel magadnak, de mi
innen el nem mozdulunk.

– Megértettem. De kérlek, ne hibáztass, hogy küzdeni
próbálok azért, ami a végén úgyis az enyém lesz. Menj, idd
meg a teádat, aztán vezess végig a farmon.

Ragaszkodott hozzá, hogy mindent megmutassanak
neki, és mindenhez megjegyzést fűzött, a dombtetőn álló
roskatag menedékháztól kezdve („Szépek a tetőcserepek.
Megérnek egypár fontot. Majd kiderítem, mennyit lehet
értük kapni.”) az új sajtkészítő műhelyig („Lefogadom,
hogy nem két pennybe került. Ki finanszírozta? Nem az
öreglány, ugye?”). Mire Fran visszaterelgette Royt a
házba, szinte mindenre került egy képzeletbeli árcédula.
Ilyen előzmények után Fran erősebbet kívánt a teánál.
Szerencsére Issi már feltette a vacsorát, és kinyitott hozzá
egy palack bort is.

Később, miután leszedték az asztalt, és Roy is elment a
kocsmába megnézni a meccset (hogy milyet, nem tudták
pontosan, de nem is érdekelte őket), kitárgyalták a férfit.

– Ismertem jó pár ausztrált, dolgoztam is együtt
néhánnyal – mondta Fran az egyik tál aljáról kapargatva
a leragadt ételt. – Mindegyik remek ember volt.
Szorgalmas, humoros, és nagyon szimpatikus. Miért nem



lehet ő is ilyen?
– Bármennyire utálom is ezt mondani, de legyünk

igazságosak. Lehet, hogy Roy is szorgalmas. Sőt az is lehet,
hogy van humorérzéke. Mi azonban mégis utáljuk,
pusztán azért, mert itt van – vélekedett Issi –, és azzal
fenyegetőzik, hogy mindezt elveszi. Tőled – mutatott
Franre.

– Az, hogy utálnám, azért erős egy kicsit.
– Aha – értett egyet Issi. – Mégis utálod. És én is, és

tudod miért? Azért, mert ha tényleg annyira szemét, mint
amilyennek mutatja magát, tényleg el fogja adni a farmot
építési területnek, ahogy neked is mondta, és akkor mi
lesz Tig munkájával? Meg az otthonával? Nem te vagy az
egyetlen, akinek el kell innen mennie, hanem Tignek is,
meg nekem is. És én nem hiszem, hogy Tig képes lenne
gyökeret verni, mondjuk, Londonban.

Fran, inkább megszokásból, mint szomjúságból, feltett
egy kanna vizet.

– Bizonyos vonatkozásban ti rosszabb helyzetben
vagytok, mint én.

– Én csak Tig miatt aggódom. Ő ugyanúgy szereti ezt a
földet, mint Amy.

– Vagy mint én! – sóhajtotta Fran. – Ó, istenem!
– Igyunk még egy teát. A kandalló előtt. Menj, ülj le.

Majd én odaviszem.
– És ha mindez nem lenne elég – mondta már a teát

kortyolgatva Fran –, be kell mennem a bankba. Amy
kölcsöne miatt, gondolom. Amikor idejöttem, úgy tűnt,



minden rendezve van hat hónapra, de talán Amy a nagy
rendezésben elfeledkezett egy tetemes kölcsönről.

– Egek, Fran! Mikor kell bemenned?
– Mához egy hétre kaptam időpontot. Nagyon örültem

volna, ha már ma dűlőre vihetem a dolgot, de egy ilyen
kicsi fiókban, mint ez, csak bizonyos napokon tesz
látogatást az igazgató.

– Nos, az még sok idő – vélekedett Issi. – Ennyi idő alatt
akár össze is kaparhatunk némi pénzt. Rendezhetünk
még egy vacsoraklubot, vagy nyithatunk a csűrben egy
betérőbüfét.

Fran nem tudta visszatartani a nevetést. A
hullámacélból készült, két oldalról nyitott csűr gépekkel
volt tele.

– Mindezt egy hét alatt? Menni fog, mint a
karikacsapás!

Amikor Fran a következő héten beállt a bank
parkolójába, és elment az automatához sorszámot venni,
megszólította valaki. A legnagyobb örömére Antony
közeledett felé.

– Helló! – mondta. – Mi járatban van?
– Nem kellemesben, az biztos. Berendeltek a bankba,

ami sohasem jó hír, igaz?
– Valószínűleg nem. – Antony megköszörülte a torkát. –

Van valami ötlete, hogy mit akarhatnak? Nagyon siet,
vagy van ideje egy kávéra?

A város legjobb kávézója csak pár lépésre volt.



– Tulajdonképpen van. A kelleténél korábban eljöttem,
nehogy Roy észrevegye a távozásomat.

– Akkor menjünk.
Kerestek maguknak egy asztalt, és rendeltek. Mivel

korán volt még, és kevesen voltak, gyorsan ki is hozták a
kávét. Fran hamarosan mintákat rajzolt a kanalával a
kapucsínója habjába. Mindent megadott volna azért, ha
egyszerűen élvezhette volna a kávézást a férfival, és nem
lógott volna a feje felett a banki megbeszélés.

– Hát akkor – kezdte Antony, miután egy jóleső kortyot
követően maga elé tette az eszpresszóját. – Hogy
viselkedik Roy?

– Szörnyűségesen. Azt kell mondanom, hogy egy
hitvány alak. És most itt van ez a banki ügy is.

– Mondtak róla valamit?
– Csak sejtem, hogy miről lehet szó. Amikor

ideérkeztem, azt az információt kaptam, hogy anyagi
szempontból minden rendben van a farm körül. De ez
nem igaz. Valószínű, hogy Amy kölcsönt vett fel a banktól,
amiről később megfeledkezett.

– És most vissza kell fizetni.
– Gondolom, csak az esedékes részletet.
– És a helyzete megengedi, hogy ezt megtegye?
Fran a férfira nézett.
– Természetesen nem. Vagy legalábbis kétlem. Nem is

tudom, mennyi…
– Szeretné, ha…
– Nem! Eszébe ne jusson! Már így is épp eléggel



tartozom.
A férfi elmosolyodott a bátor kirohanáson.
– Nem pénzt akartam ajánlani. Arra gondoltam, hogy

bemegyek magával a bankba.
– És az miért lenne jó?
– Talán elhitethetnénk az igazgatóval vagy bárkivel,

akivel beszélni fog, hogy maga nem csupán egy londoni
fruska, aki nemcsak a gazdálkodáshoz nem ért, hanem
a pénzügyekhez sem, és most fogalma sincs, honnan
teremtse elő a pénzt az esedékes részlet visszafizetéséhez.

– Ó, egek, tényleg ezt fogják gondolni rólam, ugye?
Antony bólintott.
– Egyébként mit tervezett, mit fog mondani neki?
– Azt, hogy milyen csodálatos sajtokat fogok készíteni,

és milyen sok pénzt fogok keresni vele, ha egyszer beindul
az üzlet. Ha meggyőző leszek, talán ki tudok harcolni egy
fizetési haladékot.

– Sajttal?
– Épp a minap mondta Erica, hogy szerinte kitűnő

kemény sajtot lehetne készíteni a tejünkből, ami tudom,
hogy hosszú időt vesz igénybe – akár egy évet is –, de addig
is ott lesznek a lágy sajtok, és bármikor szervezhetek egy
újabb vacsoraklubot.

– És ha az igazgató megkérdezi, hogy mit fog csinálni,
amikor a tej elapad? Akkor mit mond?

Fran harapdálni kezdte az ajkát.
– Ha szerencsém van, és remélem, hogy az van, nem

tudja, hogy a tehenek teje el szokott apadni.



Antony felnevetett, és ez meglágyította egyébként
szigorú vonásait. Fran csak azt látta, hogy milyen vonzó
lesz ettől az arca.

– Szerintem jó esély van rá, hogy így lesz. Ennek
ellenére engedje meg, hogy bekísérjem.

– Biztosan van valami dolga, máskülönben nem jött
volna be ilyen korán a városba. Nem akarom feltartani.

– Nincs semmi, amit nem intézhetnék el egy másik
alkalommal.

– Miért akar mindig megmenteni, Antony? – Fran nem
először tűnődött el ezen a kérdésen, de csak most, ebben a
számukra kissé szokatlan környezetben volt mersze
ahhoz, hogy fel is tegye.

A férfi felvonta a szemöldökét.
– Önös érdekből, természetesen.
Fran csettintett a nyelvével.
– Gondolhattam volna! Maga és Roy, mindketten

olyasmire ácsingóznak, amit nem érdemelnek meg, és
nem is fognak megkapni. Bár, ha mégis le kell mondanom
róla, inkább a magáé legyen, mint Royé. – Elhallgatott, és
felnézett a férfira. Öltönyt viselt, bár nyakkendő nélkül,
és tökéletesen kényelmesen érezte magát ebben a
formális szerelésben. Arra gondolt, hogy az utolsó
mondatát talán nem kellett volna hangosan kimondania.
– Jöjjön. Ha nem sietünk, még lekéssük az időpontomat.

Fran örült, hogy vele van Antony. A férfi, akihez
bevezették, nem látszott túl barátságosnak. Fiatal volt,
bizonyára jól képzett, de az emberekhez nem értett



igazán. Antony láttán felvonta a szemöldökét.
– Jeffrey Partland vagyok, és ha jól tudom, Miss Duke-

kal van megbeszélésem. Ön talán a társa?
– Így is lehet mondani – felelte nyugodtan, kissé

fensőségesen Antony. – Időnként tanácsot adok Miss
Duke-nak üzleti ügyekben. Igaz, nem formálisan – tette
hozzá mosolyogva, és leült.

Mr. Partland nyilvánvalóan megelégedett a válasszal,
mert Franhez fordult, aki gyorsan maga is helyet foglalt.

– Ha jól értem, Miss Duke, ön Mrs. Flowers
képviseletében van jelen.

– Igen. Ő ugyanis beköltözött egy otthonba.
– És ön vezeti a farmot.
– Jelenleg igen.
– Ez mit jelent pontosan? Értsem úgy, hogy Mrs.

Flowersnek szándékában áll visszaköltözni a házába?
– Nem, végleg az otthonba költözött. Már csak a kora

miatt is ott marad. Én a rokona vagyok, és azt ígérte, hogy
rám hagyja a farmot, ha egy évig sikeresen elvezetem.

Mr. Partland ismét felvonta a szemöldökét.
– Micsoda szerencse!
Az, ahogy ezt mondta, azt sugallta, hogy az egyezséget

sem Franre, sem a farmra nézve nem tartja túl
előnyösnek, és az, hogy valaki feladta egy olyan farmért a
londoni életét, ami talán nem is lesz az övé, csak egyet
jelenthetett. Azt, hogy őrült az illető.

– Igen, az.
Mr. Partland lenézett a papírjaira.



– Nos, lássuk ezt a kölcsönt. Amikor Mrs. Flowers
felvette, a farmot tette meg biztosítéknak. Most lenne
esedékes a következő törlesztőrészlet. Meg tudná
mondani, hogy mikor szándékozik befizetni az összeget?
Felhívom a figyelmét, hogy minél tovább halogatja, annál
magasabb lesz a kamat.

– Mekkora összegről van szó?
– Nem is tudja? – A férfi újabb pillantást vetett a

papírokra. – Nyolcszáz fontról.
– Ó, istenem! – szaladt ki Fran száján, mielőtt vissza

tudta volna fogni magát.
– Hány részlet van még hátra? – kérdezte Antony, akit

szintén meghökkentett az összeg nagysága.
– Jelenleg tíz, egyenként nyolcszáz fontos részlet van

ütemezve.
– Nem módosíthatnánk a szerződést? – kérdezte Fran. –

Talán van rá mód, hogy könnyítsenek a feltételeken.
– Nehézséget jelent önnek kifizetni nyolcszáz fontot? –

kérdezte Mr. Partland.
– Igen. Nem is kicsit.
A bankár a homlokát ráncolta.
– Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ezt a kölcsönt eleve

nem lett volna szabad megítélni. Talán mondanom sem
kell, hogy engem senki sem kérdezett meg ebben az
ügyben.

– Engem sem – mondta Fran. – Mégis belekeveredtünk
mind a ketten. Lényegesen könnyebb lenne a helyzetünk,
ha a bank meghosszabbítaná a törlesztési időt.



– Úgy, hogy az esetenkénti összeg alacsonyabb legyen
nyolcszáz fontnál?

– Igen – felelte Fran, és titokban keresztbe tette az ujjait
az asztal alatt.

– Milyen jövedelme van a farmból, Miss Duke?
– Egy kis tehenészfarmról van szó. Sajtot készítek a

tejből.
– És hogy adja el? Saját boltja van?
– Egy barátnőmmel közös standom van a termelői

piacon. – Fran még mindig egymáson tartotta az ujjait,
hiszen amit most mondott, még csak a tervei között
szerepelt. – Nagyon alacsony a rezsim. – Még fogalma sem
volt, mennyi lesz, de úgy gondolta, nem lehet annyi, mint
egy bolt esetén.

– Tehát jövedelmező a dolog? – kérdezte a korábbinál
bátorítóbban Mr. Portland.

– Mivel nem számolok fel magamnak munkadíjat,
tulajdonképpen csak nyereségről beszélhetünk.

Antony olyan hangot hallatott, hogy Frannek muszáj
volt ránéznie. Nyilvánvalóan helytelenítette, hogy Fran
nem számol el semmit a befektetett idejéért, de hogy
tehette volna?

Fran úgy érezte magát, mintha ő lenne az esélytelen
brit egy wimbledoni döntőn. Mr. Partland kérdései csak
úgy záporoztak, ő pedig a lelkét is kitette azért, hogy
időnként visszavágjon. Valahogy mégis mindig sikerült
megfelelő választ adnia. És bár nem lihegett hangosan,
mint a teniszezők, izzadságcseppek futottak végig a



gerincén. Ennek ellenére igyekezett nyugodtnak és
magabiztosnak látszani.

Antony lassan, alig észrevehetően biccentett, így
jelezve, hogy Fran szerinte megnyerte a meccset. Ha
tényleg tenisz lett volna, akkor most talán éljenzésben tör
ki. Fran legalábbis ezt remélte. Bár Antony reakcióit
sohasem lehetett kiszámítani.

– Rendben, Miss Duke. Úgy tűnik, tudja, mit kell tennie.
Azért várunk magától egy rendes üzleti tervet…

– Abban talán tudok segíteni – mormogta Antony.
– És persze az esedékes törlesztőrészletet is… – folytatta

a bankár. Fran az utolsó pillanatban elnyomott egy apró
sikolyt. – És ha mindkettőt időben megkapjuk, talán az
átütemezésről is beszélhetünk.

Fran erőt vett magán, hogy meg tudjon szólalni.
– Milyen határidőre gondol?
– Fizetni legkésőbb egy hét múlva kellene. Már így is túl

vagyunk minden határidőn. Azután megbeszélünk egy
újabb időpontot akkora, amikor ismét itt leszek.

– Oké – felelte Fran közel sem olyan magabiztosan, mint
amilyennek mutatkozni szeretett volna.

– És? Hogy gondolja a befizetést? Feltételezem, nem áll
készenlétben a bankszámláján az összeg.

– Hát nem.
– Akkor? Mit fog csinálni? Elad egy tehenet?
– Az elég nevetséges dolog lenne – felelte Fran dühösen,

ezzel önmagát is meglepve. – Egy ilyen tehenet nem lehet
pótolni. Majd előteremtem valahogyan a pénzt.



Mr. Partland megvonta a vállát, és felállt. A
találkozónak vége volt, és valószínűleg nem Fran volt az
egyetlen ügyfele.

– Rendben. Tényleg nem számít, hogy miből lesz pénze.
A lényeg, hogy időben itt legyen.

Fran maga sem tudta biztosan, hogyan jutott ki a
bankból, de egyszer csak azt vette észre, hogy odakinn
hunyorog a napon, mintha egy nagyon sötét helyről
szabadult volna ki.

– Nekem van időm még egy kávéra, ha magának is –
mondta Antony. – Hacsak nem kíván valami erősebbet.

– Határozottan jólesne valami erős, de nem ihatok.
Vezetnem kell, és még meg akarom látogatni Amyt is.

– Akkor inkább dupla eszpresszó legyen, meg brownie?
Fran elmosolyodott.
– Azt hiszem, egy buborékos vízzel is megelégednék.

Úgy érzem magam, mintha lefutottam volna egy
maratont. Vagy legalább egy felet.

– Mit szólna, ha most egy kocsmába mennénk? Ott nem
lennénk annyira szem előtt, mint a kávézóban.

– És mi a baj azzal, ha szem előtt vagyunk? – Fran
idegeit már eléggé próbára tette a banki megbeszélés;
nem volt kedve még bújócskát is játszani.

– Nem szeretnénk, ha megint együtt látna bennünket
valaki, aki aztán meg sem állna Amyig a hírrel. A végén
még elhitetné vele, hogy összeesküdtünk ellene. Jöjjön.

A férfi karon fogta Frant, és elvezette egy kedves,



ódivatú kocsmába, ahol még sohasem járt.
– Itt nem kell attól tartanunk, hogy belebotlunk Amy

valamelyik ismerősébe.
Fran az asztalnál várta, hogy Antony megrendelje az

italokat, és közben azon tűnődött, honnan az ördögből fog
nyolcszáz fontot előteremteni egyetlen hét alatt. Volt
ugyan még egy kis megtakarítása, de abból élt. A
gondolatai minduntalan visszakanyarodtak azokhoz a
tetőcserepekhez, amelyekre Roy a farmbejárás során
felfigyelt.

– Nos – kezdte Antony, amikor egy palack vízzel és egy
újabb kávéval visszatért az asztalhoz –, legalább nem
kérdezte meg, mit fog csinálni, ha elapad a tehenek teje.

Fran önmagát is meglepve elnevette magát.
– Nem hinném, hogy túl sokat tud a tehenekről. Talán

még nálam is kevesebbet.
– Tig mellett ennyi is elég, nem igaz?
– Nem igazán. Rengeteg a tanulnivalóm. Végül is mi a

garancia arra, hogy Tig örökké a farmon marad? –
Hirtelen elszomorodott. – Még az sem biztos, hogy én
maradhatok. Ha Roy lesz az örökös, akkor nekem is
mennem kell. És nagyon úgy néz ki, hogy ő lesz a nyerő.

– Ugyan már! Nem lehet ennyire pesszimista! Van mód
rá, hogy kifizesse a törlesztőrészletet, csak gondolkodjon. –
Megköszörülte a torkát. – Természetesen…

– Nem. Köszönöm. Nagyon kedves, hogy felajánlja, de
már így is túl sokat segített. Megcsináltatta az utamat,
a sajtkészítő műhelyt, meg még sorolhatnám.



A férfi ismét elmosolyodott. Fran érezte, hogy
megrándul a gyomra. Nem igazán örült a reakciónak.
Más sem hiányzott, mint hogy a temérdek gondja mellett
még szerelmes is legyen. Az összes eszére és
rátermettségére szüksége volt ahhoz, hogy meg tudja
tartani a farmot; nem aprózhatta el magát.

– Csak a saját érdekeimet tartottam szem előtt –
mondta a világ legtermészetesebb hangján Antony.

– De hát magának nem kell sajtkészítő műhely!
Mondjon bármit, magának is vissza fogom fizetni az
adósságomat. Csak előbb megpróbálom egyenesbe hozni a
bankügyeimet.

– Ez már egy kicsit optimistább hozzáállás, mint az
előbbi. Ennyire felélénkítette a víz?

Fran ismét meglepte magát egy halk kuncogással.
– Úgy tűnik. Azt hiszem, már tudom, honnan fogom

előteremteni a nyolcszáz fontot, csak haragszom, mert
Roy volt az, aki elültette a fülemben a bogarat.
Ugyanakkor szomorú is vagyok, mert a farmból adok el
egy darabkát.

– De nem földet, ugye?
Bár a férfi arckifejezése mit sem változott, Fran látta

rajta, hogy megdöbbent. Megrázta a fejét.
– Sohasem süllyednék olyan mélyre. – Azzal beszámolt

a roskatag menedékházról, meg a kőcserepeiről, amelyek
azonnal feltűntek a birtokot szemrevételező Roynak.

– Ha nem tekinti beavatkozásnak, van egy haverom,
aki bontott anyagokkal foglalkozik.



– Tényleg? Hiszen ez remek! Ha magam próbálnám
eladni, akkor biztosan megkopasztanának. – Felsóhajtott.
Hirtelen nagyon is érezte a vállán a súlyt. – Nem tudom,
hogyan fogom meghálálni mindezt, Antony.

– Majd megtaláljuk a módját – felelte a férfi nyugodt, de
határozott hangon.

– De én nem fogom…
– Eladni a farmot? Azt hiszem, ezt már felfogtam.

Megígérem, hogy én meg sohasem fogom erőltetni.
– Ezt is köszönöm. Most azonban mennem kell,

máskülönben Amy elalszik, mire odaérek. Nagyon sokat
szundikál – tette hozzá. – Elküldené e-mailben az ismerőse
nevét? Kapcsolatba lépek vele, és megpróbálom akkor
nyélbe ütni az üzletet, amikor Roy nem lesz ott.

– Gyakran elmegy otthonról?
– Aha. Főleg a kocsmába. Azt mondja, meccset nézni.
Antony hangosan felkacagott.
– Ezt úgy mondta, mintha pornófilmek miatt járna oda.
Fran visszamosolygott.
– Azt talán nem. De nem vagyok biztos benne, hogy

minden idejét a sport köti le. Bármit csinálhat, amikor
nincs odahaza, és én egy cseppet sem bízom benne.

– A legszívesebben kidobná?
Fran bólintott.
– Persze amint eszembe jutott, hogy ahhoz hozzá is

kellene érnem, elvetettem a gondolatot. Na, már itt sem
vagyok. – Még félig ülőhelyzetben volt, amikor az eszébe
jutott valami. – De ugye megígéri, hogy szól, ha úgy érzi,



hogy tudok valamiben segíteni?
– Megígérem – mondta a férfi komolyan.

A kocsmából kifelé menet Fran arra gondolt, hogy
sohasem tudja visszafizetni a tartozását a férfinak.
Hogyan is tudná, amikor ő majdnem nincstelen volt, a
férfiról meg sütött a jómód?

Már majdnem az autójánál járt, amikor megpillantotta
a vadul integető Ericát.

– Fran! De örülök, hogy elcsíptelek! Számíthatok rád
szombaton a termelői piacon? Minden formaságot
elintéztem; nyugodtan elkezdhetjük árulni a sajtjaidat.
Mekkora szerencse, hogy szakács vagy!

– Miért? Ételbemutatót fogunk tartani?
– Most nem, de egyszer talán majd arra is sor kerül. De

mivel minden papírod rendben volt, nagyon könnyen
megkaptuk az engedélyt.

– Akkor, amint végeztem Amynél, nekilátok, és készítek
még egy adagot. – Fran megpróbált ugyanolyan lelkesnek
látszani, mint Erica. De még lelkesebb lett volna, ha nem
az eladásra szánt antik cserepek körül jártak volna a
gondolatai. Más módot azonban nem látott a nyolcszáz
font előteremtésére.

Az otthonban tett látogatás sem sikerült valami
fényesen.

Amy fáradt volt, zsémbes, és mielőtt elaludt volna,
többször is elismételte, hogy milyen csodálatosnak találja
Royt. Fran kellemetlen előérzetét csak fokozta, hogy a



folyosón összefutott Amy ügyvédjével.
– Helló, Mr. Addison. Mi járatban van errefelé?
A férfi rámosolygott.
– Azt, sajnos, nem árulhatom el. Tudja, az ügyvédi

titoktartás…
– Ó, persze! Ez buta kérdés volt – mondta Fran. –

Egyébként hogy van?
Már a száján volt, hogy figyelmeztesse az ügyvédet:

Amy elaludt, így nem megy vele semmire, már
amennyiben Amyt akarta meglátogatni.

Végül nem mondott semmit, de nem tudott szabadulni
a gondolattól, hogy az ügyvédet Amy rendelte oda,
aminek csak egyetlen oka lehetett: hogy megváltoztassa a
végrendeletét Roy javára. Tudta, hogy észszerűtlenül
reagál – az otthonban rengetegen laktak, bárkinek
szüksége lehetett az ügyvéd szolgálataira. Mégis a
legrosszabbra tudott csak gondolni, mert az volt a
legkönnyebb.

Amikor Fran a bankban tett kimerítő látogatás és az
Amyvel folytatott lehangoló beszélgetés után végre
hazaért, azonnal bevette magát a sajtműhelybe, ahol
végre egyedül lehetett, és nekiláthatott elkészíteni az árut
a szombati piacra. Bekapcsolta a rádiót, aztán csak
hevített, kavart, vágott, ízesített, és félretett állni
többgallonnyit abból a tejből, amelynél jobbat ritkán
kóstolhattak csak a helyiek. Tudta, hogy a véleménye nem
egészen pártatlan, de amikor néhány óra múlva
megkóstolta a mascarponét – amit még csak ízesíteni sem



kellett ahhoz, hogy mennyei legyen –, megállapította,
hogy még csak nem is túlzott.



Tizenharmadik fejezet

Szombat reggel, a termelői piac napján Fran a
szokásosnál is jóval korábban kelt. Bepakolta a kocsijába
az áruját, és elindult a város felé.

Kicsit aggódott Roy miatt. Nem tudhatta, nem áll-e elő
valamivel, amíg ő napközben távol lesz, de ezen nem
segíthetett. Antony barátja már megnézte és felértékelte a
tetőcserepeket, és megnyugtatóan értékesnek találta
őket. Mindez Roy gyakori távolléteinek egyike alatt
történt, ami kifejezetten kapóra jött. És mivel Fran
gyakorlatilag eladta a cserepeket, már nem fordulhatott
elő, hogy Roy értékesítse őket a háta mögött. Ezzel Issi is
egyetértett, és rámutatott, hogy csak egy nagyon
neurotikus személy (például Fran) szokott
aggodalmaskodni ilyen dolgok miatt.

Amikor Fran befordult Erica háza elé, hogy áttehessék
a sajtot az ott álló hűtőkocsiba, már biztosra vette, hogy
kellemes napja lesz. Félretette hát az aggodalmait, és
igyekezett a sajtra, illetve az eladásra koncentrálni.

Bár a korai időpont miatt még nem volt nagy forgalom,
a piac vidám látványt nyújtott. A standokon felhalmozott
zöldségeken még érezni lehetett a friss földszagot. A



különféle formájú és méretű kenyerek – tökmagosak,
mézes máztól csillogók, rozsból készült kerek-rusztikusak
– két egész standot elfoglaltak; a mézet, méhviaszt és
gyertyákat kínáló stand már messziről elárulta magát az
illatával. De volt még hatalmas vödrökben álló vágott
virág, amely színeivel remekül mutatott az élő
sövényekről levágott zöld levelek karéjában, és
kecsketejből készült termékeket, köztük szappant és
kozmetikumokat kínáló árus is. Egy helyi fazekas asztalán
a leggyönyörűbb kék színben pompáztak a köcsögök,
tányérok, bögrék és korsók. A színpompás ernyők, a helyi
és nagyon jó minőségű termékek sokasága az árusok és a
vásárlók vidám zsivajával kiegészülve magával ragadta
Frant. És ehhez társult a kávézóból áramló gazdag
kávéaroma, amibe sült szalonna és pirítós illata vegyült.
Fran elmosolyodott.

– Ó, istenem, ez hihetetlenül finom! – mondta egy asszony
pár órával később, élvezettel forgatva a szájában Fran
fokhagymával és csalánnal ízesített krémsajtját. A
csalánnak inkább színező, mint ízesítő szerepe volt, de
Fran nagyon elégedett volt az összhatással.

Hála Erica ötletes plakátjainak, amelyekkel Fran
bemutatkozását népszerűsítette, rengeteg látogatója volt
a standnak. A vacsoraklub vendégei közül is többen
eljöttek, és ha már ott voltak, vettek is valamit, Frantól és
Ericától egyaránt. Megan volt az egyetlen kivétel. Szűk
szárú nadrágot viselt, hozzá gyapjúmellényt és magas



sarkú csizmát, és drága Hermès sálat tekert a nyaka köré.
A Sloane Square-re jártak így az emberek, nem egy falusi
piacra.

– Ne haragudj, hogy ezt mondom, de trágyadombíze
van – jegyezte meg, miután megkóstolta az egyik sajtot.

– Honnan tudod, milyen ízű a trágyadomb? – kérdezte
Erica.

– Jaj, tudod, hogy mire gondolok – felelte Megan a
szemét forgatva, látványosan gesztikulálva.

– Én tudom – felelte Fran. – Bármilyen trágyát kóstoltál
is eddig, biztosíthatlak, hogy az én sajtomnak nem olyan
íze van.

Megan arcán átsuhant valami, majd gyorsan témát
váltott.

– És hogy jöttök ki Royjal? Jó fej, ugye?
Fran mosolyogva bólintott.
– Az. Nagyon vicces fiú.
– És hogy gondoskodik Amyről! Mindennap

meglátogatja – folytatta Megan. Csak azt nem tette hozzá,
hogy „Frannel ellentétben”.

– Remélem, nem fárasztja ki túlságosan – felelte Fran.
– Ó, biztosan nem. Tudja, hogyan kell bánni az idős

emberekkel. Odafigyel rá, ugyanakkor mindenről
beszámol neki. Főleg a farmról.

– Csodálom, hogy Amy még nem unja – mondta Fran. –
Én is arról szoktam beszélni neki.

– Na és biztos, hogy nem hagysz ki semmit? Roy
említette, hogy a minap ott járt egy építőanyag-kereskedő.



Ezt is elmondtad Amynek?
Fran el sem tudta képzelni, honnan szerezhetett Roy

tudomást a dologról.
– Ezt nem – felelte végül. – Nem akartam feleslegesen

felizgatni.
– Hogy te milyen figyelmes vagy! Roy azonban nem ért

egyet veled. Szerinte Amy nagyon friss szellemileg. Roy
mindent megtesz azért, hogy jól informált legyen.

– És ahogy látom, azért is, hogy te jól informált legyél,
Megan.

– Ó, oda-vissza működik a dolog – válaszolta szívélyes
hangon Megan. – Én is elmondtam neki, hogy a minap
együtt láttalak Antonyval az egyik kávézóban.
Biztosíthatlak, ez olyan hír volt, amit Amy is érdeklődve
hallgatott.

– Ennek ellenére meg sem említette, amikor nála
voltam – felelte Fran az igazságnak megfelelően. – Igaz, én
sem hoztam fel. Bár sok mindenről beszéltünk, főleg a
farmról, eszembe sem jutott, hogy ezt megemlítsem. Nem
hiszem, hogy minden lépésemről be kellene számolnom
neki.

– Pedig tudod, mi a véleménye arról, hogy találkozgatsz
Antonyval.

– Bocsássatok meg – szólt közbe egy idő után Erica –, de
nem várakoztathatjuk meg a vevőinket. Majd máskor
beszélgetünk, Megan. Ha gondolod, valamikor együtt
ebédelhetünk.

Megan erre továbbállt. Még azt sem vette észre, hogy



egyetlen vevő sem várt a standnál.
– Köszi, hogy leráztad – mondta Fran hálásan. – Elég

sértő módon beszélt velem.
– Mindannyian tudjuk, hogy miért – felelte Erica.

Erica pótolta az eladott készletet a hűtőautóból. Már
fogytán volt a sajt, amikor Fran felnézett, és ismerős arcot
pillantott meg maga előtt.

– Ördög és pokol, kit látnak szemeim? Fran! – kiáltotta
el magát egy nagydarab, göndör hajú férfi.

Fran kilépett a pult mögül, hogy megölelhesse az
érkezőt.

– Roger! Ezt a meglepetést! Mit csinálsz te itt?
– A kérdés inkább az, hogy te mit csinálsz? Az éttermem

konyhájában lenne a helyed!
– Ugyan! Nem lennék én elég jó neked. Mindketten

tudjuk, mekkora sznob vagy – felelte Fran, akit
felvillanyozott régi barátja és egykori főnöke látványa.
Alig bírta visszafogni magát.

– Nem is szakácsnak vennélek fel, hanem
konyhalánynak…

Fran a férfi karjába bokszolt.
– Elkéstél vele! Időközben felcsaptam sajtkészítőnek és

kereskedőnek.
– Tényleg? Lehet kóstolni?
Fran fogott egy sós kekszet, és megpúpozta a különleges

krémsajtjával.
– Ó, édes istenem! Meghaltam, és a mennyországban



vagyok!
– Már megint túlzol, Roger – mondta Fran, aki tudta,

hogy a férfi hajlamos a szuperlatívuszokra.
– Nem. Ezúttal nem. Hadd kóstoljam végig a kínálatot!

Ha ízleni fog, árulni fogom, és annyit adok el belőle,
amennyit szállítani tudsz.

A végén nemcsak hogy végigkóstolt, de meg is akart
venni mindent. Úgy kellett visszafogni. Erica a
törzsvásárlóira hivatkozva megpróbált ezt-azt
megmenteni, de a férfi az utolsó sajtmorzsákat is
összekapartatta.

Fáradtan, de elégedetten, hogy végre elpakolhatnak,
Erica azt kérdezte:

– Ki volt ez az alak?
– Fejezzük be a pakolást, aztán igyunk meg egy kávét.

Közben mindent elmesélek.
Fran a kávé mellett elmondta Ericának, mi volt

pontosan a feladata, amikor a férfi mellett dolgozott, akit,
tette hozzá, mindig is holdkórosnak tartott.

– Nézzük meg, mit ír róla a Google! – javasolta Fran, és
miután rekordidő alatt befalt egy teasüteményt, gyorsan
letörölgette a vajat az ujjairól.

– Jó ötlet – értett egyet Erica. – Tessék, itt a telefonom.
– Atya ég! – dünnyögte Fran nem sokkal később. –

Ennek felvitte az isten a dolgát! Nézd! Saját tévéműsora
lesz, és hamarosan megnyitja a delikateszboltját
Londonban.

– Londonban? Belgráviában! – jegyezte meg elismerően



Erica.
– Ott. Bár tősgyökeres londoninak tartom magam, ez a

flancos városrész kívül esik a vadászterületemen.
– Talán ideje lenne változtatni ezen – vélekedett

lelkesen Erica. – Elképesztő lenne, ha bejuttathatnád a
boltjába a sajtodat!

– Úgy tűnt, ízlik neki, nem? – Fran az ajkába harapott. –
Ilyen jó lehetőséget még nem ajánlottak soha. Tényleg ki
kellene használnom.

– Bekerülhetnél a sajtkészítő elitbe, és jó pénzt
csinálhatnál az eladásból. – Erica elhallgatott. – Szerintem
együnk még egy süteményt!



Tizennegyedik fejezet

Fran optimizmussal eltelve vezetett hazafelé. Mégiscsak
meg tud majd élni a sajtkészítésből, gondolta – csak a
létező legflancosabb boltnak kell eladnia. Ha Roger meg
tudja szerettetni a termékeit a vásárlóival, akkor
felkerülhet arra a térképre, amelyen a flancos emberek
által frekventált üzletek vannak.

Üres ételdobozokkal megrakottan lépett a konyhába,
ahol Issi fogadta lelkesen.

– Helló! – üdvözölte Issi, majd bekapcsolta a vízforralót.
– Jó napod volt?

– Az nem kifejezés! Mindent eladtunk, és összefutottam
egy régi londoni barátommal. Az összes maradék sajtomat
megvette. De te is nagyon jókedvűnek látszol.

– Az is vagyok! Tudod, miért?
– Fáradt vagyok a találgatáshoz. Adj egy csésze teát,

lécci, és meséld el, mi történt.
Issi nemcsak teát, hanem egy szelet tortát is letett Fran

elé.
– Tig mamájától kaptuk – magyarázta. – Aki mellesleg

azt kéri, hogy ezentúl szólítsuk Marynek. A hír pedig az,
hogy… – Sokat sejtetően elhallgatott.



– Nyögd már ki!
– Roy elment!
Frannek tátva maradt a szája.
– Elment? Örökre?
– Sajnos nem – felelte Issi. – Még visszajön, de egy ideig

biztosan nem lesz láb alatt.
– Mégis, miért ment el? – Fran képtelen volt addig

megkóstolni a tortát, amíg meg nem tudott mindent.
– Mert unatkozott. Azt mondta, nem bírja kivárni, hogy

Amy meghaljon, így elutazik valahová a kocsmából
megismert haverjaival. Sportolni akarnak valamit, ha jól
értettem, mert úgy kellemesebben telik az idő.

Fran beleharapott a tortába. Tele volt gyümölccsel, ami
kevés fahéjjal ízesítve elképesztően finom ízkavalkádot
alkotott.

– Ennyi erővel Ausztráliában is kivárhatná Amy
halálát, nem?

– Én is ezt javasoltam neki, de azt mondta, nem akar
messzire menni, mert nem bízik benned. A végén még
kijátszanád.

– Ugyan mivel? – kérdezte Fran tortával teli szájjal. –
Adhatna néhány ötletet.

– Attól tart, meggyőznéd Amyt, hogy rád hagyja a
farmot, ne rá.

– Ebben igaza van. Pontosan ezt tenném. – Fran a teáját
kortyolgatta, és felsóhajtott. Még mindig nem tudta hová
tenni Mr. Addison hirtelen felbukkanását az otthonban.
Vajon Amyvel intézett valamit? Vagy valaki másnál



járhatott? – Nem mintha Amy befolyásolható lenne. Sőt.
Makacsul ragaszkodik az elképzeléseihez. – Tűnődve
elhallgatott. – Bár az látszik, hogy nagyon megkedvelte
Royt. Aki nem is választhatott volna jobb időpontot a
kiruccanásához. Így legalább könnyebben el tudnom adni
a cserepeket, és ha a sajtüzlet is beindul… Igazi esélyt
kapunk, Is.

– Cserepeket akarsz eladni? Miért?
– Hogy legyen miből visszafizetnem a banknak az

esedékes törlesztőrészletet. De hiszen már mondtam…
– Ja, igen. Ne haragudj.
– Most nagyon optimista vagyok. Úgy érzem,

elindultunk felfelé a lejtőn. – Összevonta a szemöldökét. –
Persze rengeteggel tartozom Antonynak, ami aggaszt egy
kicsit. Utálom, ha adósságom van.

– Antonyt felveti a pénz, Fran.
– Attól még az adósa vagyok. És nemcsak pénzt kaptam

tőle, hanem erkölcsi támogatást, információt és… és…
mindent. Elképesztően segítőkész. Remek ember…

– Mert szeret téged.
– …aki megérdemli, hogy mindent visszafizessek neki.
– Meg fogod találni a módját, ebben biztos vagyok. De

hé! Holnap nagyon korán kell kelned. Feltétlenül fel kell
jönnöd a tehenekhez.

– Tényleg?
Issi lelkes bólogatásba kezdett. – Holnap mennek ki

először a szabadba. Tig szerint már eléggé felszáradt a
föld, és megfelelően kinőtt a fű. Hosszú hónapok után ez



lesz az első alkalom, hogy legelőt látnak. Tig szerint ez
olyan látvány, amit sokáig nem felejt el az ember. Bár a
vasárnapi fejést általában Edre vagy Philre szokta
hagyni, a holnapit nem hagyná ki semmiért.

Másnap hajnalban Issi egy csésze teával csalogatta ki
Frant az ágyból, és azt javasolta neki, hogy öltözzön
melegen. – Napközben szép idő lesz, de most még elég
csípős a levegő. Tudod, milyen a tavasz. Szeszélyes.

Fran vastag zoknit keresett, és a szokásos farmer és
meleg pulcsi fölé is terített egy puha sálat, majd
csatlakozott Issihez a konyhában. Elvette a pirítóst, amit a
barátnője nyújtott felé, ezzel is elősegítve, hogy valóban
élvezetes legyen számára a hajnali esemény. Sokat
viccelődtek azon, hogy Fran fél a tehenektől, és, ahogy az
a viccekkel lenni szokott, volt is benne némi igazság. Ez
persze nevetséges volt, hiszen egy tehénfarmon akart
gazdálkodó lenni, mégis aggasztotta, ha túl közel kellett
mennie az állatokhoz, akikből élni akart. Megfogadta,
hogy ezen változtatni fog.

A hátsó ajtón át követte Issit, majd együtt indultak a
fejőhelyiség felé. A levegő áttetsző volt a vastag párától, de
már ott rezgett benne a napsütés ígérete, amitől minden
varázslatossá változott. Az élő sövényen már fakadoztak a
rügyek, és itt-ott apró, fehér virágcsoportok pattantak ki
rajta, kökény, ahogy azt Issi elárulta neki. Ő már azt is
tudta Tigtől, hogy őszre apró, sötétkék bogyó lesz a
virágokból, és hamarosan a medvehagyma is szárba



szökken a fák között, amiből remek pestót lehet készíteni.
Madarak csicseregtek mindenütt.

– Ennél szebb már nem is lehetne – jegyezte meg
álmatagon Fran.

– Ugye? – kérdezte Issi. – Mennyivel jobb érzés madarak
énekét hallgatni, mint a rendőrautók szirénáját!

– Az. Meg fogom tanulni, hogy melyik madár milyen
hangot ad. Van egy app, amit le lehet tölteni.

Issi felvihogott.
– Amynek biztosan nem tetszene, ha megtudná, hogy

applikációról akarod megtanulni a madárhangokat.
– Ha sikerül megtanulnom őket, nem fogom elárulni

neki, mit használtam.
Annyi szerethető oldala volt a vidéki életnek, hogy Fran

szíve meghasadt volna, ha mindezt elveszi tőle valaki.
Tig lépett melléjük.
– Fran! – mondta meglepetten. Egy ideje nem okozott

gondot neki, hogy így szólítsa a lányt; Issinek
köszönhetően már nem csak a főnökét látta benne.

– Szia, Tig.
– Kijöttél megnézni a teheneket?
Fran bólintott, majd ideges pillantást vetett az állatok

felé. Sejthették, hogy valami különleges fog történni, mert
Fran számára ijesztő topogásba és forgolódásba kezdtek.

Aztán, amikor Tig kinyitotta a legelőre vezető, hatalmas
kaput, először hátrahúzódtak, majd bukdácsolva, mint a
bárányok, és egymást taszigálva kirohantak.
Izgalmukban azt sem tudták, mit csináljanak.



– Egy vagy két hétig még behozom őket éjszakára, de
aztán éjjel-nappal idekint lesznek – magyarázta Tig.

Ahogy a hatalmas testek forgolódni, ficánkolni kezdtek
a nap ébredező sugarai alatt; ahogy a harmatcseppek
apró gyémántként megcsillantak a frissen kifakadt,
élénkzöld leveleken, a látvány és a szűnni nem akaró
madárdal könnyeket csalt Fran szemébe, a torkát
ugyanakkor nevetés csiklandozta.

– Kúl, mi? – kérdezte elérzékenyülve Issi.
– Szuper kúl – felelte Fran.
Fran csak ekkor vette észre, hogy a barátnője nem a

teheneket figyeli, hanem Tiget. Bár városi csajok voltak,
mindketten vidéken leltek rá a boldogságra. És bár örült,
hogy a legjobb barátnője eljött, hogy osztozzon vele a nagy
kalandban, és közben szerelmes is lett, a felelőssége is
megnőtt. Most már nem csak a saját otthona miatt kellett
aggódnia, ha Amy mégsem hagyja rá a farmot, hanem Tig
és talán Issi otthona miatt is.

Mégis, tavasz volt, Roy, hacsak egy kis időre is, de
elment, és addig kizárólag magukénak tudhatták a
gyönyörű helyet.

– Lehet, hogy Roy is úgy érzi magát, mint a tehenek, és
valahol ő is ugrándozik örömében, mint az iskolából
kiszabadult kölykök – jegyezte meg Issi.

– Én határozottan úgy érzem, mintha
megszabadultunk volna az osztály rémétől – dünnyögte
Fran. – Ne hívjuk meg Tiget egy reggelire?

– Jó ötlet – válaszolta Issi.



– Csodás szalonnát vettem tegnap a piacon. És sütök
hozzá friss kenyeret.

– Egy kicsit hizlaló reggeli lesz, nem gondolod?
– Tignek nem. A kétkezi munkások rengeteg kalóriát

elhasználnak, szükségük van a zsírra.
– Hm – tűnődött Issi. – A tizenkilencedik században

biztosan így volt, de az a helyzet, hogy Tig több időt tölt
traktoron, mint lábon.

– Talán a napi sörétől is meg kellene fosztanom?
– Á, ha jobban belegondolok, egyik sem fog megártani

neki – válaszolta Issi, és bájosan elpirult. Talán Tig
meztelen testére gondolt közben.

A tehenek már vidáman ropogtatták a zsenge füvet,
amikor Tig csatlakozott a két lányhoz.

– Nos, hogy tetszett? – kérdezte.
– Fantasztikus volt – mondta Fran és Issi többé-kevésbé

egyszerre.
– Reggeli? Sült szalonna friss kenyérrel? – nézett Fran a

férfira.
Tig bólintott.
A ház felé sétálva Fran megkérdezte:
– Tig, te nagyon erős vagy?
– Miért akarod tudni?
– Csak úgy. Az biztos, hogy nagyon csendes vagy már

megint.
Tig felnevetett.
– Ne aggódj. Ha van mondanivalóm, sohasem hallgatok.
Fran látta, hogy Issi vállára teszi a kezét, ami szerinte



sok mindent elárult.

A következő pár nap vidáman telt. Bár Fran a rá jellemző
erőbedobással tette a dolgát, Roy nélkül minden
könnyebb volt, és minél több sajtot készített, annál
gyakorlottabb lett, és annál könnyebben ment a munka.

A férfi, aki korábban már felmérte az eladásra
felkínált árut, végül tekintélyes összeget ajánlott Frannek
a cotswoldi kőből készült cserepekért.

– Ez nagyon soknak tűnik! – tiltakozott Fran, egy
pillanatra megfeledkezve arról, hogy neki inkább felfelé
kellene vinni az árat.

– Az is. Sok – bólogatott a férfi –, de nem merek
kevesebbet adni, mint amennyit az áru valóban ér.
Antony a fejemet venné.

– Ó, értem. Remélem, azért nyereséggel adja majd
tovább.

– Naná. Emiatt ne aggódjon. Jó üzletet kötöttem. Holnap
felküldök egy teherautót a cserepekért, ha megfelel.

– Nagyon is. Minél előbb elviszik, annál jobb.
– Rendben. Jó lesz, ha készpénzben fizetek?
– Természetesen. – Fran eltűnődött, hogy mi lesz így az

adózással, de aztán úgy döntött, nem feszegeti a kérdést.
Figyelte, ahogy a férfi előhúz a hátsó zsebéből egy

vastag bankjegyköteget, és ötvenfontos címletekben
elkezdi leszámolni a kialkudott összeget. Egy magában
elmormolt imával hálát adott azért, hogy Roy nem volt a
közelben, mert biztosan magának akarta volna a pénzt,



és közben megállapította, hogy a kapott összegből be tudja
fizetni az esedékes részletet, sőt még a következőre is
marad. Elhatározta, hogy haladéktalanul be is fizeti a
bankban, aztán meglátogatja Amyt.

Amy remek formában volt, amikor Fran megérkezett
hozzá délután.

– Roy elutazott egy rövid időre – mondta Amynek, aki
egy bólintással nyugtázta az információt. Az, hogy elsőre
meghallotta, azt is jelentette egyben, hogy benn van a
hallókészüléke, és ez jelentősen megkönnyítette a
kommunikációt.

– Jól tette. Meg kell ismernie a vidéket, ha itt akar
letelepedni.

Fran jókedve nyomban lelohadt.
– Még jobban tette volna, ha visszamegy Ausztráliába, a

farmjára – mormogta.
– Az túl messze van – felelte Amy.
– Senki sem mondta, hogy hajóval menjen – ellenkezett

Fran. – Repülővel egy nap alatt odaér. – Ebben ugyan nem
volt egészen biztos, de kit érdekel, ha nem tudja precízen
megmondani a repülési időt?

– Láb alatt van, ugye?
– Ahogy mondja. Szinte semmit sem csinál, mégis

folyton panaszkodik, és nincs semmi, amiben ne találna
kifogást.

– Egyetlen férfi sem szereti, ha egy nő parancsolgat
neki. Ezt hallgattam szinte egész életemben.



– De hát én nem parancsolgatok neki – méltatlankodott
Fran.

– De nem ő a főnök. És ez nem tetszik neki.
Fran nyelt egy nagyot. Nem tudta hová tenni Amy

ellentmondásos megjegyzéseit. Félő volt, hogy előbb-utóbb
Royt hozza nyerő helyzetbe, hogy a kedvében járjon,
pedig már így is elég kilátástalannak találta a helyzetét.
Végül úgy döntött, ideje témát váltani.

– Tig ma reggel kiengedte a teheneket. Pompás látvány
volt, ahogy a legelőn ugrándoztak.

Amy ellágyult.
– Ó, hogy szerettem régen ezt az időszakot! A férjemmel

együtt szoktuk nézni, ahogy egymást bökdösve kijöttek az
istállóból. Olyan érzés volt, mintha a tehenek a
gyerekeink lennének, és azt figyelnénk, hogyan
játszanak.

Frant meglepetésként érte a vallomás, és a szemében
gyülekezni kezdtek a szentimentális könnyek.

– Hanem – folytatta Amy – még kicsit korán volt ehhez,
nem gondolod? Tig mindig is túl korán akarta kiengedni a
teheneket. Mondd meg neki, hogy már megint
elkapkodta. Még várnia kellett volna legalább két hetet.

Fran, ha csak futólag is, végiggondolta, mit szólna Tig,
ha megpróbálná előírni neki, mit tegyen az imádott
teheneivel, és majdnem kitört belőle a zavarba ejtő
nevetés.

– Kitűnő gulyást választott Tig személyében. Ő aztán
sohasem hagyná cserben sem magát, sem a teheneket,



sem a farmot. Egy percig se aggódjon miatta, mert
mindent jól csinál. Tudom. – Meggyőzően beszélt, amiért
egy alig érzékelhető biccentés volt a jutalom.

– Igen. Tényleg jó gulyást választottam. De ő sem
fogadná el soha, hogy egy nő ugráltassa.

Fran először könnyezett, aztán nevetett, most pedig
hagyta, hogy előbújjon belőle a dühöngő feminista.

– Amy! – kiáltotta őszinte méltatlankodással. – De hát
maga is nő. Ugye nem azt akarja elhitetni velem, hogy Tig
nem fogadta el az utasításait?

– Én már nyolcvan is elmúltam, amikor Tiget felvettem.
Te meg csak egy londoni csitri vagy.

Fran most már hangosan nevetett. Amy néha
megbotránkoztató tudott lenni, ugyanakkor a bátorságát,
a szorgalmát és a farmja iránt érzett odaadását sem
vitathatta senki. Fran pláne nem.

– Tényleg, Amy, fogalmam sincs, mit mondhatnék erre.
Van viszont egy jó hírem. Fantasztikus érdeklődés volt a
sajtom iránt a termelői piacon.

– Ott nagyon nehéz helyet szerezni.
– Tudom, de Erica megosztotta velem a standját. És egy

nagyon kedves londoni barátom…
Ezt azonban Amy már nem hallotta. Elaludt.

Fran visszaautózott a farmra, de időnként még mindig
nevethetnékje támadt, ha Amyre és a benne rejlő
ellentmondásokra gondolt. A házhoz érve azt látta, hogy
Issi odakinn várja.



– Történt valami? – kérdezte Fran, miközben leparkolt.
– Antony keresett a vonalason. Elég izgatottnak tűnt

ahhoz képest, hogy máskor milyen visszafogottan
viselkedik.

Fran még ki sem szállt a kocsiból, amikor Seb
megérkezett.

– Fran – mondta. Az a Seb, akit Fran ismert, nem szokott
ilyen komoly lenni. Inkább könnyedén vette az életet. –
Antnek szüksége van rád. Velem tudnál jönni? Esetleg
hozz magaddal pár cuccot.

– Ó, istenem, Seb, mi történt? Megbetegedett? Baleset
érte? – Fran szíve őrült dübörgésbe kezdett, és hatalmas
izzadságcseppek jelentek meg a homlokán.

Seb arca ellágyult egy kicsit.
– Annyit mondott, hogy eljött a visszafizetés ideje.
Fran megnyalta kiszáradt ajkát.
– Azért, amit értem tett?
Seb bólintott.
– De ne aggódj, szó sincs élet-halál kérdésről. Vagyis

igen, de csak egy kicsit. Szóval siess, pakolj össze egynapi
cuccot, és már viszlek is.

Fran megrázta a fejét.
– A saját autómmal megyek. Te addig szólj Antonynak,

hogy máris indulok.

Fran megpróbált a biztonságos vezetésre koncentrálni,
mert ha a szívére hallgat, padlógázzal hajtott volna
egészen Park House-ig.



Seb már az ajtóban várta.
– Gyere be! Minden rendben van – tette hozzá Fran

nyugtalanságát látva. – Tulajdonképpen bájos
meglepetésben lesz részed. De most már mennem kell,
ezért kellett átjönnöd neked.

– Hová mész? – kérdezte Fran most már tényleg
értetlenül.

– Egy régi barátom esküvőjére. Én vagyok a násznagy.
Na, gyere már…

Kinyitotta a nappaliba vezető ajtót. Frannek az tűnt fel
először, hogy milyen meleg van odabenn. Antony felállt a
kanapéról, ahol addig üldögélt, és Franhez lépett.

Átölelte, jó erősen, mintha vigaszra lett volna szüksége.
– Hát eljöttél – mondta, feledve minden formalitást. –

Gyorsan elmondom, miről van szó, hogy visszamehess, ha
akarsz, bár akkor Seb mégiscsak kénytelen lesz
lemondani az esküvőt. – Karon fogta Frant, és húzni
kezdte. – Gyere, mutatok valamit.

A kandallóhoz vezette, amelyben hatalmas tűz lobogott,
és egy nagy méretű kartondobozra mutatott előtte. A
dobozban vagy féltucatnyi, nagyon fényes, fekete kis
henger feküdt. Beletelt némi időbe, mire rájött, hogy mit
lát.

– Ó, istenem! – suttogta. – Kiskutyák!
A férfi bólintott.
– Csupán párórásak.
– És hol van a mamájuk?
– Császármetszést kellett rajta végrehajtani, és utána,



sajnos, rájuk sem nézett. Előfordul. Most nekünk kell
etetnünk őket.

– Nekünk?
Antony halkan felnevetett.
– Aha. Neked és nekem. Gyere, menjünk át a konyhába,

ott elmagyarázom, mi a teendő, és közben megfigyelheted,
hogyan készítem elő a következő adagjukat.

Fran a szájába harapott, nehogy kiszaladjon belőle
még egy „Ó, istenem”.

Antony hatalmas konyhájába sok új darab került
azóta, hogy Fran utoljára ott járt. Számos miniatűr
cumisüveg, mérleg, egy nagy tubus kutyatápszer, több
műanyag kancsó és néhány termosz.

Fran végignézte, ahogy Antony gondosan kimért tejport
kanalazott az egyik műanyag kancsóba, majd az egészet a
mérlegre tette.

– A kutyusokat régi, kedves barátaimtól hoztam el, akik
szinte a szüleimként voltak jelen az életemben évekig. A
lányukat mind a mai napig a húgomnak tekintem. A
kutyájuk – a kölykök mamája – egy kiváló vérvonalú skót
juhász, így, ha semmi mást nem nézünk, a kölykei nagyon
értékesek.

A vízforralóhoz lépett, és a csuklójára löttyintett belőle
egy csöpp vizet.

– Forrásban lévő vízzel nem lehet rendesen elkeverni –
magyarázta. – June-nak és Jacknek el kellett menniük a
lányukhoz, akinek most született kisbabája. Sajnos van
valami probléma a kicsivel. A barátaim teljesen össze



voltak törve, mert nem tudták, mitévők legyenek. Így
felajánlottam nekik, hogy elhozom a kutyusokat.

– És nem boldogulsz egyedül? El tudom képzelni!
Nagyon szívesen segítek.

A férfi átható pillantással válaszolt.
– Segíteni csak ma fogsz, mert holnap… nos… Londonba

kell mennem. Huszonnégy órára egyedül maradsz. Szóval,
nagyon nagy dolgot kérek tőled, Fran. Sokkal többet, mint
amennyit adtam.

Fran megrázta a fejét.
– Ez nem így van. Te annyi mindent tettél: kijavíttattad

az utamat, megépíttetted a sajtműhelyemet…
Antony félbeszakította.
– Ha a szükségesnél jóval több pénzem van, nem okoz

nehézséget, ha elköltök belőle egy kicsit. – Elhallgatott,
majd így folytatta: – Ezzel szemben ezeknek a
kutyusoknak az ellátása nagyon aprólékos munkát és
odafigyelést kíván. Elsőre segíteni fogsz nekem az
etetésben, aztán megnézzük, hogy boldogulsz magad.
Ráadásul nemcsak etetni kell. Pisilni és kakilni sem
tudnak egyedül. Nekünk kell segédkeznünk abban is.

– És te mikor tanultad meg mindezt? – kérdezte Fran,
miközben átvitték a forró vizet, az üvegeket, a kancsó
tejet és a termoszokat a nappaliba.

– June ma tartott nekem egy gyorstalpalót. Ő már
csinált ilyet. Millie-nek – a mama kutyának – volt már egy
hasonlóan nagy alma, és néhányat üvegből kellett
táplálni. De ez most más helyzet.



– Atyaég!
– Az állatorvosuk akkor nem javasolta nekik az üveges

táplálást, de most egy egész alomról van szó; még a
legkérgesebb szívű doki sem akarja, hogy ennyi kutyus
elpusztuljon.

– Hát persze hogy nem! Akkor sem szabadna
lemondani róluk, ha nem lennének ennyire értékesek.
Egyetlen új életet sem szabad kioltani!

Antony bólintott. Egy röpke pillanatig úgy tűnt, mintha
meg akarná csókolni Frant, de valami visszatartotta.

– Tudtam, hogy meg fogod érteni. Rajtad kívül senkit
sem ismerek, aki hajlandó lenne ekkora áldozatot hozni
ezekért az aprócska lényekért. Annyira… gyámoltalanok.

Fran köhögött, mert a torkát elszorították a könnyek.
– Örülök, hogy engem kértél meg, nem mást.
– Ó, majdnem elfelejtettem! – kapott észbe Antony. –

Mielőtt elkezdenénk, kezet kell mosnunk.
Miközben Fran a kezét sikálta a szépen csempézett, de

nagyon hideg földszinti mosdóban, emlékeztette magát
arra, miért őt választotta Antony. Azért, mert kedvesnek
és ügyesnek találta, nem pedig azért, mert tetszik neki.
Vagy ha tetszik is, nem úgy.



Tizenötödik fejezet

Fran és Antony a nappaliban az etetéshez készülődött.
– Itt ez a táblázat – mondta Antony. – Ez pontos leírást ad
minden egyes kutyusról, hogy meg tudjuk különböztetni
őket. Szerencse, hogy skót juhászok, így vannak rajtuk
foltok. Ha, mondjuk, labradorok lennének, be kellene
lakkoznunk a körmüket, vagy ki kellene találnunk nekik
valamilyen azonosítót.

– Nagyon otthonos helyük van itt, nem? – kérdezte
Fran, majd némi hallgatás után így folytatta: – Másfelől
olyan, mintha kórházban lennénk. Igen. Az otthonosságot
a meleg és a tompított világítás adja, a gondoskodás
hatékonysága azonban egy kórházéval is felér.

– Azt hiszem, értem, amit mondani akarsz – felelte
Antony.

Fran úgy sejtette, hogy Antony nem igazán érti, de
legalább tett egy próbát, és ezt nagyra értékelte.

A forró vízzel teli termoszokat már odakészítették egy
asztalkára, ahogy egy kancsó hideg vizet, egy kancsó tejet
és néhány cumisüveget is.

– Nos, akkor töltsük meg az üvegeket. Vigyázz, csak
félig! – Antony Frant figyelte. – Így! Tökéletes!



– Fél üveg tejet meg tudnak inni? – kérdezte
csodálkozva Fran. – Jó, parányi üvegekről van szó, de
akkor is…

– Ideális esetben frissen sterilizált üveget kellene
használnunk minden kutyusnál, de June azt mondta,
hogy nem tudtak elég üveget beszerezni. Ezért minden
kutyus után forró vizet öntünk a cumikra.

– Mi ez? – Fran a táblázatot tanulmányozta. – A jelek
érthetőek, és nagyon jó, hogy mindegyik kutyusnak van
már neve, de hogy a pisiltetésük és kakiltatásuk is
ütemezve van… Tényleg így kell lennie?

Antony majdhogynem bánatosan bólintott.
– Kicsit fura, tudom, de June ezt írta a táblázatba, és én

nem merek eltérni tőle. Majd megmutatom, amikor arra
kerül sor.

Felkapott egy kicsi vattapárnácskát, és belemártotta az
egyik termoszkupakba, amibe korábban forró és egy kis
hideg vizet töltött. Aztán, hogy ellenőrizze a
hőmérsékletét, a csuklójára csavarta a vattából a vizet,
majd az eredménnyel elégedetten kiemelt a dobozból egy
kiskutyát.

– A doboz alján lévő kutyatakaró alatt még van egy
réteg – mondta, miközben a tenyerére fektette az izgő-
mozgó kis lényt. – Nagyon fontos, hogy egyenletes
melegben tartsuk őket. Ezért is gyújtottam be a
kandallóba, és állítottam magasabbra a fűtést.

Aztán nagyon gyengéden paskolgatni kezdte a
vattapárnával a kutya altestét.



– Azonosítanád a mintázatát? Annyit látok, hogy fiú.
Fran felkapta a táblázatot.
– Hosszú fehér csík? Fehér folt a fülén? Az Billy.
– Remek – mondta Antony. – És már pisilt is, úgyhogy

tegyél egy pipát a megfelelő rubrikába, légy szíves. Most
megetetem ezt a kis éhenkórászt, aztán a kakilást is
elintézzük.

Elhallgatott, és Franre pillantott, aki elbűvölten
bámulta a férfi tenyerében szinte elvesző, aprócska lényt.
Antony megtámasztotta az ujjaival Billy fejét, és a tátogó
szájba tette a cumit. Billy szája azonnal összezárult, majd
boldogan szopni kezdett.

– June szerint azért egyszerűbb a kutyakölyökkel, mint
a kisbabákkal, mert miután megetetted, megpisiltetted és
megkakiltattad őket, rögtön visszaalszanak. Nem kell
babusgatni, ringatni őket, mint a gyerekeket. –
Elhallgatott. – Most rajtad a sor.

Fran megpróbálta nem mutatni, mennyire ideges attól,
hogy egy ilyen parányi jószágot kell a kezébe fognia, és
benyúlt a dobozba. Bár a kutyus látszólag mélyen aludt,
amint hozzáért Fran keze, ficánkolni kezdett. Most már
nem fekete-fehér szőrcsomó volt, hanem igazi kiskutya.

– Ó – suttogta Fran, és óvatosan megsimította a kölyköt.
– Nem kell félned tőle – nyugtatta Antony. – Meglepően

erősek. És most nézzük, kihez van szerencsénk.
Fran szemügyre vette az izgő-mozgó apróságot.
– Három fehér mancsa van, ez alapján fel kell

ismernünk. – A táblázatra nézett. – Ó, nem! Ketten is



vannak három fehér manccsal, és kettőnek van fehér folt
a hátán. Ó, Antony, fogalmam sincs, melyik lehet!

– Van valami, amit még nem néztél meg. Fordítsd a
hátára! Fiú vagy kislány?

Fran ettől még ostobábbnak érezte magát, mégis
szemügyre vette a kutyust.

– Nem tudom megállapítani!
Antony nem nevette ki.
– Fiú. Látod? Meglepően magasan van a bizonyíték, ott,

ahol az ember nem is nagyon keresné.
Fran elképedt.
– Nahát, tényleg. Remélem, meg tudom csinálni.
– Meg hát. Ha én meg tudom, nem lehet annyira nehéz.
Fran gondolatban kihúzta magát, és elkezdte a

procedúrát. Először rávette a kutyust, hogy pisiljen, aztán
megetette. Nagyon jó érzés volt látni a tenyerén az életteli
kis állatot. Végül, miközben árgus szemekkel figyelte,
hogy mit csinál Antony (aki már a második kölyköt etette,
míg ő csak az elsőt), egy apró cilinderrel felfogta a sárga
kutyakakit.

– Hát ez remekül ment – mondta. – Mintha egy
festékestubust nyomtam volna meg. – Visszatette a
kölyköt a testvérei mellé, és az szinte nyomban el is aludt.
Fran csak ekkor pirult el. Nem tudta, elég jó viszonyban
van-e Antonyval ahhoz, hogy kakiról beszélgessen vele.

– Mintha láttam volna olyan falfestéket, aminek
„Kölyökkutyakaki” volt a fantázianeve. Lehet, hogy a
felújításnál ilyen árnyalatot fogok majd használni.



Fran megnyugodott, és benyúlt a dobozba a következő
kutyusért.

– Hm… Nem tudom, hogy itt bejönne-e. A helyedben én
az „Elefántlepény” árnyalattal próbálkoznék, ha van
ilyen. – Alaposan szemügyre vette új kis páciensét. –
Nézzük csak, ki vagy? Ó, egy kislány!

Amikor mind a hat kölyköt megetették, és bejegyezték a
táblázatba a különféle életfunkciók eredményeit (minden
rubrikát kipipáltak), leültek a kanapéra, és
elgyönyörködtek az egymáshoz bújó szőrpamacsokban.

– Esküszöm, hogy mindegyiknek nagyobb lett a hasa –
jegyezte meg csodálkozva Fran –, bár tudom, hogy ez
lehetetlen.

– Szerintem születés után úgy néznek ki, mint valami
szőrös kis hengerek, és ahogy nőnek, elkezd kikerekedni a
hasuk – vélekedett Antony. – Gyere, igyunk valamit. Ha
mást nem, egy csésze teát vagy valami hasonlót, mert
mindjárt kezdődik a következő etetés.

Néhány perccel később Antony egy bögre forró
csokoládét tett le Fran elé.

– Sokkal gyorsabban megy így, hogy ketten vagyunk.
– El tudom képzelni – válaszolta a csokoládéját

szürcsölgetve Fran. – Mennyi ideig csináltad egyedül?
– Ma reggel nyolckor érkeztek. Már akkor megfordult a

fejemben, hogy szólok neked, de az utolsó pillanatig
halogattam. És komolyan mondom, nem kértem volna
tőled ekkora segítséget, ha holnap nem kellene
elmennem. Bár csak egy éjszakát leszek távol – tette



hozzá.
Frant szinte sokkolta a horrorisztikus kilátás, hogy egy

napon át egyedül lesz felelős ennyi magatehetetlen kis
lényért. Hogy ezt leplezze, olyan területre terelte a
beszélgetést, amelyen otthonosan mozgott: az ételre.

– Ettél ma már?
– Igen. Egy csomó pirítóst. De még van kenyér a

fagyasztóban.
– Mit szólnál, ha összeütnék valamit? Van még egy jó

óránk a következő etetésig; ebbe belefér néhány falat.
– Az csodás lenne. A nap folyamán sok mindenre

gondoltam, de a főzés eszembe sem jutott. Nem is tudom,
mi van itthon…

– Ne aggódj. Biztosan találok valamit. – Amikor Fran
Antony konyhájában készítette a pitét, felfedezte, hogy
nagyon jó alap- és egyéb élelmiszerek vannak a hűtőben.
Ha azóta netán elfogyott, nos… egy omlettet biztosan össze
tud dobni.

Egy órával később, amikor óvatos léptekkel visszament a
nappaliba, az egyik kanapén találta Antonyt, mély
álomba merülve. Miközben a vacsorát készítette (kolbászt
krumplipürével), felforralta az etetéshez szükséges vizet,
előkészítette a tejet, és sterilizálta az összes üveget. Úgy
számolta, hogy az etetés előtt még éppen meg tudják enni
a vacsorájukat.

Megköszörülte a torkát, mire Antony kötelességtudóan
kinyitotta a szemét.



– Együnk – mondta Fran. – A kutyusok már kezdenek
nyugtalankodni, gondolom, várják a következő
adagjukat.

– Ínycsiklandó – közölte Antony, amikor meglátta a
megpakolt tálcát, és egy látványos láblendítéssel felült.

Fran a kezébe nyomott egy tányért.
– Innál hozzá egy pohár bort? – kérdezte a férfi.
– Ölni tudnék már egy kortyért is – felelte nevetve

Fran –, de őszintén? Nem merem megkockáztatni, amíg
nekem kell ellátnom a kölyköket.

A férfi felnevetett.
– Én is ott leszek, úgyhogy nyugodtan megihatsz egy

pohárkával.
Fran megrázta a fejét.
– Inkább teát innék. Majd etetés után főzök egy

kannával.
Nem beszélgettek. Élvezettél ették a tökéletesen

fűszerezett, ropogósra sütött kolbászt és hozzá a krémes
krumplipürét.

– Hát ez mennyei volt – közölte a hasát simogatva
Antony, amikor végzett. – Azt hiszem, ezek után nekem
kell elkészítenem a teát.

A kiskutyák most már tényleg mocorogtak, így Fran
kiadagolta a tejet az üvegekbe. Aztán elment kezet mosni.
Már várta a teája, amikor visszaért.

– Először talán meg kellene etetnem a kutyákat –
mondta –, de ha nem iszom, szomjan halok.

– Akkor inkább igyál – felelte Antony, és maga is



belekortyolt a bögréjébe. – Nos, kezdhetünk?
Azzal ismét munkához láttak.

Az éjszakai műszakhoz mindketten elhelyezkedtek egy
kanapén; alig két óra alvásért egyikük sem akart
rendesen lefeküdni. Bár Fran beállította a telefonján az
ébresztőt, átaludta az egész etetést. Így, mire újra
megszólalt az ébresztője, már nem kettő, hanem négy órát
aludt összesen.

– Antony! – mondta méltatlankodva, amikor a férfi a
termoszokkal és a tejjel a kezében a nappaliba lépett. –
Fel kellett volna ébresztened!

– Holnap egy egész napot és egy egész éjszakát végig
kell csinálnod – felelte a férfi. – Ezért is gondoltam, hogy
átaludhatsz egy etetést. Készítettem még teát, ott van a
konyhapulton. Behoznád? És van egy kis házi sütésű
vajaskeksz is. June-tól kaptuk.

Etetés közben nem sokat beszéltek; azt kommentálták
csupán, hogy melyik kutya mennyit evett. Volt egy,
amelyik kisebb volt a többinél. Bár mohón kezdte a
szopást, gyorsan elfáradt, és ez kihívást jelentett Fran
számára.

– Betsyvel kezdem – mondta. – Mire végzek a többivel, ő
már szundít egyet, és akkor újra megetetem.

– Élvezed, ugye? – kérdezte Antony, miközben
végighúzott egy nedves vattapárnácskát a kezében tartott
kutyus hasán.

– Még sohasem vigyáztam semmilyen állatra, így



először tapasztalom meg, milyen érzés, amikor valóban
rám van utalva valaki. Vagy ez esetben valakik. Akik,
ahogy te is mondtad, teljesen gyámoltalanok.

– Még a nagy állatokkal, például a tehenekkel is
előfordul néha, hogy gyámoltalanok lesznek – mondta
Antony. – Kérdezd csak meg Tiget.

Fran most már jobban át tudta élni, hogyan érezhet Tig
és valószínűleg Amy is a tehenek iránt. Nemcsak arról volt
szó, hogy értékesek és szuper tejet adnak, hanem arról is,
hogy gondoskodás és odafigyelés nélkül nem tudtak volna
meglenni. És gondoskodás közben megszerette őket az
ember.

– A jövőben többet beszélgetek vele a tehenekről –
fogadta meg. – Egyelőre úgy tűnik számomra, hogy a
tehenek családi kötelékek alapján csoportosulnak, amit
fontos felismerni. Szégyen, hogy alig tudok róluk valamit.
– Vett egy nagy levegőt. – Nos, mindegyik megvan? Akkor
add ide Betsyt, kérlek. Gyerünk, kislány, egyél még egy
kicsit!

Fran ragaszkodott hozzá, hogy Antony aludja át a hat órai
etetést, mégpedig rendes ágyban, így volt némi esélye
arra, hogy kipihenje magát a nyolcra tervezett londoni
indulás előtt. Mivel Seb nem ér vissza addig a barátja
esküvőjéről, ő maga fog vezetni, így duplán fontos volt,
hogy pihent legyen.

Fran éppen a nyolc órai etetéshez készült a
konyhában, amikor a férfi megjelent. Egyenesen a



zuhanyzóból jött, frissen borotváltan. Mennyei illata volt.
Amikor Fran megfordult, azt is megállapította, hogy
remekül fest.

– Nem úgy nézel ki, mint aki csak négy órát aludt –
jegyezte meg döbbenten a benyomástól, amelyet Antony
puszta látványa keltett benne.

– Én el sem tudom képzelni, hogy néznek ki általában a
kialvatlan emberek – válaszolta erre a férfi –, de ha úgy,
mint te, most, akkor nincs okuk panaszra. Nekem ugyanis
kifejezetten tetszik, amit látok.

Fran éppen a teáskannába töltött vizet, de félbehagyta
a mozdulatot.

– Most bókoltál?
Antony halkan felnevetett.
– Elismerem, hogy egy alvástól megfosztott ember

számára nem lehetett teljesen egyértelmű, amit
mondtam, de a válaszom igen. Csodásan nézel ki. Kicsit
gyűrött vagy ugyan, és lenne mit igazítani rajtad, de amit
látok, az szemet gyönyörködtető. – Elkomorult. – Azt
hiszem, most átléptem egy határt, amit nem kellett volna.
Ne haragudj. Felejtsd el, hogy bármit is mondtam.

– Én inkább emlékezni szeretnék rá, ha nem bánod –
válaszolta szégyenlősen Fran. – Kérsz egy kis teát?

A férfi a kávégéphez lépett.
– Azt hiszem, annál magasabb oktánra van ma

szükségem. Amit egy dupla eszpresszóban fogok
megtalálni.

– Pirítóst? Aztán jól megpakolom marmite-tal, úgy, hogy



azért még ehető legyen. Ha nekem kellene egy dupla
presszókávét meginnom üres gyomorra, biztosan
megfájdulna a fejem. Már az is elég, ha rágondolok, de ha
te így szereted kezdeni a napot…

– Oké. Kérek egy kis pirítóst vajjal, és ha csak egy picike
marmite-tot tennél rá, az mennyei lenne.

– Már csinálom is!
Percekkel később Antony a száját törölgetve

megjegyezte.
– Hm… Ez finom volt. – Aztán megköszörülte a torkát. –

Nem tudom eldönteni, mi lenne a furcsább. Ha búcsúzóul
megpuszilnálak, vagy ha nem – tette hozzá. – Na, jó –
folytatta némi töprengés után. – Szerintem rossz ötlet,
hogy bármilyen okból megpusziljalak, mégis megteszem.

És így is történt. Csak nem puszi lett a vége, hanem egy
csók a szájra, ami elég határozott volt ahhoz, hogy
Frannek legyen min gondolkoznia napközben.

Fran tévézéssel töltötte a napot, hacsak el nem aludt két
etetés között. Most már egész jól meg tudta különböztetni
a kölyköket, és a pisiltetés meg a kakiltatás is jobban ment
neki. Betsy, a legkisebb, szemmel láthatóan gyarapodott a
számára kitalált dupla etetéstől, és Fran már szinte
csukott szemmel ki tudta mérni a tejporadagokat.
Ugyanakkor zombinak érezte magát: a külvilág minden
jelentőségét elveszítette számára. Semmi sem számított,
csak az, hogy a kiskutyák időben megkapják az
ennivalójukat, és a táblázat rubrikáiba bekerüljenek a



pipák.
A pisiltetés minden alkalommal sikerült, de volt, hogy a

következő lépés nem jött össze, ami aggasztotta Frant.
Egyeztetnie kellett volna Antonyval, hogy hány
kimaradás után kell állatorvost hívni, de ezt sajnos
elmulasztotta. Bár még nem volt rá szükség, a biztonság
kedvéért kikereste a legközelebbi állatorvos
telefonszámát, hogy vészhelyzetben kéznél legyen.

Issi még éppen jókor érkezett a négyórás etetéshez.
Miután megkapta kutyagondozásból a kiképzést – mert a
procedúra nagyon időigényes volt, és főleg mert Issiről
volt szó –, Fran megengedte neki, hogy segítsen. De mivel
kialvatlan volt, és mivel egy napja semmivel sem
foglalkozott a kutyacsaládon kívül, anyatigrissé vált, ha
úgy látta, hogy valamelyik kölyök védelemre szorul.

– Valószínűleg nem fogsz örülni annak, amit mondani
akarok – kezdte Issi, miközben ámulva nézte, ahogy Fran
ösztönzésére pisilni kezdett az egyik kölyök, mintha nem
is vizes vattával simogatták volna a pocakját, hanem egy
gombot nyomtak volna meg rajta –, de jó, ha tudod, hogy
Roy ma este visszatér.

– Jaj, ne! Azt reméltem, kicsit több érdeklődést tanúsít
majd a Brit-szigetek iránt, és tovább marad.

– Csak Cornwallban volt, úgy tudom.
– Jó helyet választott.
– Ma azonban hazajön. Nem tudom pontosan, hogy

miért, de mintha azt motyogta volna, hogy túl drágák a
B&B-k.



– Ó, egek, pontosan ettől tartottam. Mivel én ott élek a
farmon, azt hiszi, hogy neki is joga van hozzá. Csakhogy
lassan az összes pénzem elfogy. Nem hagyhatom, hogy
rajtam élősködjön!

– Hát persze hogy nem! Én, amennyire tudok,
hozzájárulok a rezsihez, de látom, hogy így is aggódsz a
kiadások miatt.

– Majdcsak kijövünk valahogy – mondta Fran
belenyugvó hangon. – Most egyébként is más gondunk
van. Életben kell tartanunk ezeket a kutyusokat, amíg
nem jönnek értük. Semmi más nem számít. Látod a kis
Betsyt? – mutatott a szőrkupac felé.

– Arra a fekete-fehérre gondolsz?
– Nem kell gúnyolódni. A legkisebbet keresd. Megvan? –

Fran végighúzta az ujját a miniatűr kutyakölyök hátán. –
Kétszer szoktam megetetni. Egyszer a kör elején, majd
még egyszer a végén.

– Nem kellene kényszeretetést alkalmaznod? Tudod,
ahogyan a libáknál csinálják, hogy nagyobb legyen a
májuk.

– Dehogy! Mit képzelsz? – méltatlankodott Fran
hangosan. – Azt sem tudom, jó ötlet volt-e ez a dupla
etetés. Ahhoz képest, hogy milyen kicsi, ügyesen szopik,
csak nagyon gyorsan elfárad. De miután aludt egy kicsit,
ott folytatja, ahol abbahagyta.

– Ne aggódj, biztosan nem ártasz vele – vélekedett Issi.
Fran nagy nehezen hátat fordított a kutyaalomnak.
– Royra visszatérve. Nem szeretném, ha szimatolna, míg



távol vagyok.
– Ne félj – felelte Issi. – Én is ott leszek, és őrködni fogok.

És hamarosan te is hazatérsz, nem? Holnap reggel jönnek
a kutyákért?

– Azt hiszem. Lehet tudni, hogy Roy mikor érkezik?
Issi vállat vont.
– Nem igazán. Késő délután vagy kora este. Nem

mondta meg pontosan.
Fran az órájára nézett. Már majdnem öt óra volt.
– Lehet, hogy jobb lenne, ha hazamennél.
– Készítek neked egy teát meg egy kis pirítóst, aztán

elmegyek – válaszolta Issi. – Megértem, hogy aggódsz, de
kimerültnek látszol. Jobb lenne, ha átadnád nekem a
következő etetést, hogy kialudhasd magad.

– Ugyan már! Megbirkózom velük. Nem könnyű, de
meg tudom csinálni. – Fran kipréselt magából egy mosolyt.
– Főleg, ha nem kell izgulnom az otthoni dolgok miatt.
Annak tudnék a legjobban örülni, ha ott tartanád a
frontot.

– Akkor azt fogom tenni. De először megkapod a teádat
meg a pirítósodat. Akarod, hogy összedobjak otthon
valami vacsorát? Át tudnám hozni. – javasolta Issi. –
Egészen ehető a spagettiszószom.

– Nem ehető, hanem remek, ennek ellenére mégis azt
szeretném, ha inkább őriznéd a farmomat. Van itt egy kis
hideg kolbász meg krumplipüré, tegnapról maradt. Nem
fogok éhen halni.

– Remélem, hogy tényleg a tiéd lesz a farm – mormogta



Issi. – És nem csak miattad.
Fran Issi kezére tette a magáét.
– Tudom. Mindennap eszembe jut, hogy mi lesz Tiggel.

De most akkor kapok pirítóst, vagy nem kapok?

Hosszú éjszaka volt. Fran szinte folyamatosan kezet
mosott, vagy ha nem, akkor vizet forralt, vagy tejport
adagolt. Közben az apró kis testeket tanulmányozta, hogy
meg tudja különböztetni őket, nedves vattával törölgette a
hasukat, és időről időre megetette őket.

A nyolcórás etetés után az üvegeket mosta a
konyhában, amikor hallotta, hogy csenget valaki. Kissé
idegesen megtörölte a kezét, és az ajtóhoz sietett. Ki
keresheti Antonyt ilyen lehetetlen időpontban? Bárki is
az, gondolta, nem jelenthet valami jót.

Egy hatvanas éveiben járó pár állt a küszöbön.
– Elnézést – mondta az asszony. – Tudom, hogy

megbocsáthatatlanul korán van, de át kellett jönnünk
megnézni a kölyköket.

– Antony barátai vagyunk, Jack és June – tette hozzá a
férfi. – Miénk az a skót juhász szuka, aki ezeket a kicsiket
elhagyta.

Fran szélesebbre tárta az ajtót.
– Megértem, hogy látni szeretnék őket. De nyugodjanak

meg, jól vannak.
Fran úgy viselkedett, mint a területét védő nőstény,

amikor kinyitotta a vendégek előtt a nappali ajtaját.
June azonnal a dobozhoz sietett, és belenézett. Fran ott



loholt a nyomában.
– Betsyt keresem – mondta June.
– Itt van – felelte Fran. – Szeretné a kezébe fogni?

Tessék! – Azzal felkapta Betsyt, és az asszony tenyerébe
fektette.

– Mekkorát nőtt! – ámuldozott June. – Mindegyik
gyarapodott persze, de rajta látszik a legjobban. Talán,
mert ő volt a legkisebb.

– Mindegyik etetésnél kétszer cumiztattam. Egyszer az
elején, és egyszer a végén. Rosszul tettem?

– Nem hinném – felelte June. – Mellesleg nagyon
kedves, hogy eszébe jutott.

– Készítsek egy teát vagy valamit? Addig maguk
újraismerkedhetnek a kutyusokkal.

A vendégek bólintottak, aztán leültek a kanapéra, és
csak nézték a dobozban rejlő csodát. Fran magukra
hagyta őket, és átment a konyhába.

– El sem hiszem, hogy Antony ilyen rövid idő alatt talált
valakit, aki vállalta a kölykök gondozását – mondta nem
sokkal később June. – Tanácstalan voltam. Nem tudtam
nem elmenni a lányomhoz és az unokámhoz. Nagyon
megkönnyebbültünk, amikor Antony azt mondta, hogy
talán tud valakit.

– És? Nem volt nehéz otthagyni őket? Mindketten jól
vannak? – Bár Fran számára ebben a pillanatban a
kutyakölykök voltak a legfontosabbak, hajlandó volt
belátni, hogy azért az emberi apróságok is számítanak.



June arca felragyogott.
– Igen! Mindketten jól vannak, és egészségesek. És bár

a baba pici, szépen fejlődik. És magának? Nehéz volt
otthagyni csapot-papot, hogy felügyelhesse ezeket a
picurkákat?

– Boldogan jöttem – felelte Fran. – Antony is mindig
kisegít engem.

– Olyan helyes fiú, nem? – June a teát kortyolgatva,
Betsyvel az ölében végre megnyugodott. – Persze van, aki
nem ilyennek ismeri. Sokan úgy hiszik, hogy az élete csak
üzlet, üzlet és megint csak üzlet.

– Honnan ismerik? – Fran örült, hogy végre megtudhat
valamit Antonyról.

– A fiunk barátja. Miután a szülei Svájcba költöztek – az
édesanyja még most is ott él –, gyakran töltötte nálunk az
iskolai szünidőt. És bár más családi hagyományokat ápolt,
sohasem riadt vissza egy kis trágyázástól. Van egy kis
farmunk, és mindig tartunk néhány skót juhászt. –
Megpuszilta a kölyköt, visszatette a dobozba, és kivett egy
másikat. – Otthon sohasem lehetett kutyája, így nálunk
tartott egyet. Egy remek szukát.

– Biztosra veszem, hogy most is nagyon szívesen segített
– mondta Fran.

– Antony? Hát persze. Magától azonban nem várhattuk
el. El sem tudom mondani, milyen boldog vagyok, hogy…

– June. – A férj halk figyelmeztetése, hogy a felesége
megint többet beszél a kelleténél, alig volt több egy halk
morrantásnál. Mintha csak azt akarta volna kifejezni,



hogy nem vagyok erőszakos, de ha akarom, bármikor
befogom a szádat.

– Ugyan, Jack, ez az aranyos kis hölgy mindent
hátrahagyott, hogy elvállalhassa a kutyusainkat. A másik
nem viselkedett volna így.

– Ant feleségére gondol – magyarázta Jack, aki a jelek
szerint megadta magát az asszony óhajának, és már nem
akarta mindenáron a torkára forrasztani a szót. És ha
már így alakult, az asszony meg is ragadta az alkalmat, és
elkezdte szapulni a nőt, akit sohasem tartott elég jónak az
ő drága Antonyjának.

– Csak a pénz érdekelte, meg a birtok – lendült bele
June. – Maga nem hasonlít hozzá.

Frannek nevetnie kellett.
– Hát az biztos! Feltételezem, hogy nagyon szép és ápolt

nő.
– Az, igen – felelte az asszony, egy kis fekete fejecskét

simogatva az ujjaival. – Egy vagyont költött ruhákra, és
túl sovány volt. Maga sokkal csinosabb.

– Köszönöm. De Antony és én… szóval… mi nem
vagyunk együtt. Csak barátok vagyunk.

– Hm… Azért nagyra tarthatja magát, ha képes volt a
gondjaira bízni ezeket a kis éhenkórászokat – dünnyögte
Jack.

– Most az egyszer helyesen szóltál – dicsérte meg a
felesége, majd ismét Franhez fordult: – Remélem, nincs
férjnél. Nem bírnám elviselni, ha a drága Antonynak
ismét összetörné valaki a szívét.



– Nem mintha nagydobra verte volna a bánatát –
folytatta Jack. – Nem szokta kiteregetni a szennyest.

– Nem, de azért szenvedett – mondta June. – Tudom. –
Letette a bögréjét. – Most pedig… Még elugrom a mosdóba,
de aztán mennünk kell. Remélem, a kutyamama jobban
viszonyul majd a kölykökhöz most, hogy túl van az
operáción.

– Nagyon fognak hiányozni! – mondta Fran őszinte
szomorúsággal.

– Bármikor eljöhet, és meglátogathatja őket – ajánlotta
June, miközben felállt.

Fran, bár szédelgett a kialvatlanságtól, kedvetlenül szedte
össze a holmiját. Szerette volna újra látni Antonyt,
elmondani neki, milyen jó érzés volt épségben,
megerősödve visszaadni a kölyköket, mert senki sem
tagadhatta, hogy, ha csak egy kicsit is, de mindegyik
gyarapodott. Ehelyett mi várt rá? A találkozás a hazatérő
Royjal.

Ám amikor kiszállt az autójából, nem Roy várt rá,
hanem Issi, izgatottabban, mint korábban bármikor.

– Gyere gyorsan! Most születik a szezon első borja! Ó,
jaj – folytatta kevésbé lelkesen. – Látom rajtad, hogy
szinte hulla vagy. Feltételezem, nem kívánsz mást, csak
egy forró zuhanyt meg egy puha ágyikót.

Valamikor, nem is olyan régen biztos, hogy Fran a
zuhanyt meg az ágyat választotta volna. De most, hogy
egy alomnyi kiskutyáról gondoskodhatott, már nem



elborzadva, hanem csodálattal gondolt arra, hogy tanúja
lehet egy új élet keletkezésének.

– Menjünk inkább a tehénhez – mondta Issinek. –
Persze csak akkor, ha a jelenlétem nem hátráltatja az
ellésben.

– Észre sem fogja venni, hogy ott vagy – vélekedett Issi,
aki kitörő örömmel fogadta, hogy Fran csatlakozik hozzá.
– Menjünk hamar!



Tizenhatodik fejezet

Fran azért annyi időt adott magának, hogy kabátba
bújjon, mivel a felerősödő szél friss hideget hozott
magával, arra emlékeztetve a zsenge tavaszt, hogy a
télnek bizony még foga van. Csak ezt követően indult el
Issi után az istálló felé vezető ösvényen.

– Nagyon csendben kell lennünk – mondta Issi. – Első
ellésről van szó, és az anya egészen különleges.

– Engem aztán nem kell csendre inteni. – Frant,
tekintettel arra, hogy honnan jött éppen, kicsit
bosszantotta Issi figyelmeztetése, de megértette, hogy a
barátnőjét magával ragadta a pillanat.

– Bikaborjúban reménykedünk – folytatta Issi enyhén
birtokló hangon.

– Hát nem üszőket szeretnénk inkább, a tej miatt? –
Fran a kialvatlanságtól zavarodottan csak nehezen tudta
követni a barátnője gondolatmenetét.

– Nem. A csorda szempontjából inkább egy jó
bikaborjúra lenne szükségünk. A tehenet, amelyik most
ellik, egy nagyon különleges bika spermiumával
termékenyítették meg, ami frissíteni fogja a
génállományt.



– Nagyon tájékozott vagy.
Issi megállt, és Fran felé fordult.
– Az a helyzet, hogy Tig nem beszél sokat, de ha mond

valamit, akkor többnyire a csordáról beszél.
– És nem találod unalmasnak? Legalább egy kicsit? –

Fran sehogy sem tudta elképzelni, hogy az ő okos,
viccelődős barátnője egy öreg kanapén kuporogva a
tehenekről beszélget Tiggel.

Issi habozott a válasszal.
– Nem. Inkább lenyűgözőnek találom. Ősi csordáról van

szó, és ezek a tehenek sohasem legeltek másutt, csak ezen
az érintetlen, nagyon különleges legelőn. Ezért is olyan
ízletes a tejük, és ezért tudsz belőle olyan finom sajtokat
készíteni. No, gyere, menjünk, mert lekéssük az ellést.

 Az istállóhoz értek. Fran arra számított, hogy egyedül
találja a tehenet, de legnagyobb meglepetésére ott volt a
többi között.

– Jól van? – kérdezte, bár a kialvatlanságon kívül most
már a tudatlansága is nyomasztotta.

– Elvileg jól – felelte Tig. – De ez az első ellése, és
sohasem lehet tudni.

– Mennyi ideig fog tartani? – kérdezősködött tovább
Fran.

– Nehéz megmondani, főleg egy fiatal üszőnél. –
Elmosolyodott. – Először lesz anyuka. Még nem tudja,
hogyan kell csinálni.

– De ugye nem lesz baja? – Fran a kiskutyák anyjára
gondolt, akin császármetszést kellett végrehajtani, és



aztán nem volt hajlandó szoptatni a kölykeit.
– Remélem, nem. Eddig minden a legnagyobb rendben

megy. – Tig ismét elmosolyodott, és most Fran is látta,
miért kedveli annyira Issi: nyugodt volt, okos és kedves. –
Nem kell itt lenned, ha nem akarsz. Nyugodtan menj
vissza a házba, és várd a híreket.

– Nem! Itt a helyem! A farm a tehenekből tartja fenn
magát, én meg alig tudok róluk valamit. Muszáj
tanulnom. Még mielőtt Royé lenne a farm, és eladná ezeket
a csodás jószágokat, tette hozzá magában.

Tig olyan hangot hallatott, amit akár nevetésnek is
lehetett volna minősíteni, vagy mintha béka lett volna a
torkában. Fran nem kérdezett rá, hogy minek szánta.

Önmaga számára is meglepő módon teljesen magával
ragadta a kibontakozó esemény. Bár látszólag semmi sem
történt – a tehén céltalanul sétált a karámban, és néha
letépett a szájával egy kis füvet, amit aztán hangosan
elcsócsált –, a tudat, hogy bármelyik pillanatban
beindulhat nála az ellés, teljesen kitöltötte Fran
gondolatait. Vagy ez történt, vagy pedig a fáradtsága
miatt volt képtelen elmozdulni arról a helyről, ahol a
farm szempontjából oly fontos esemény bármikor
bekövetkezhetett.

– Tigtől tudom, hogy egyszer már elfeküdt, de aztán
újra felállt – magyarázta Issi halkan. – Amíg nem múlnak
el a fájásai, gyakorlatilag minden rendben van, de ha
elmúlnának, segítségre lesz szüksége.

Egy idő után Issi azt javasolta, hogy készítsenek Tignek



kávét, így visszamentek a házba.
Fran, miközben tortát vágott Tignek, maga is megevett

egy szeletet.
– Finom! – jegyezte meg.
– Mary sütötte. Tudta, hogy hamarosan megszületik a

borjú, és azt is, hogy különleges lesz, és úgy tapasztalta,
hogy Tig ilyenkor nem nagyon eszik.

– Az egyik legaranyosabb tulajdonsága Tignek, hogy
bár profi gulyás, úgy bánik a tehenekkel, mintha a házi
kedvencei lennének – jegyezte meg Fran.

– Így igaz. És örülök, hogy te ezt értékeled.
– Igen? És miért?
– Mert jó esély van rá, hogy egy nap te leszel a főnöke.
Fran felnevetett.
– Hagyományos értelemben sohasem leszek az.

Eszembe sem jutna megmondani neki, hogy mit kellene
tennie. – Aztán hatalmasat ásított.

– Figyelj – mondta neki Issi. – Félig halott vagy. Menj,
aludj egy kicsit.

– Nem akarok lemaradni az ellésről, Issi. Fontosnak
érzem, hogy ott legyek. Máskülönben hogy tudnék
beszámolni róla Amynek?

– Oké. Menj, feküdj le, és ha kezd érdekessé válni a
dolog, felébresztelek.

Fran tovább akart ellenkezni, de aztán rájött, hogy a
barátnőjének igaza van.

– Megígéred? Akkor is felébresztesz, ha mélyen alszom?
– Akkor is.



Úgy tűnt, csak percek teltek el, amikor Issi rázni kezdte a
vállát.

– Éppen most hívtam fel az állatorvost – mondta.
Fran azonnal felébredt, és mintha rugó rángatná,

felült.
– Ó, istenem! Minden rendben lesz?
– Nem tudjuk.
Fran látta, hogy Issi közel áll a síráshoz, és ha másért

nem, a barátnője kedvéért mindenképpen fel kell kelnie.
És persze a kisborjú meg az anyja miatt is. Issi boldogsága
Tig lelkiállapotától is függött, és előre lehetett tudni, hogy
a férfit megviselné bármi, ami veszélyeztetné az imádott
állatai életét.

Issi kezére tette a kezét.
– Menj csak. Pár perc, és én is ott vagyok.
Fran gyorsan hideg vizet locsolt az arcára, hogy tényleg

felébredjen, és már indult is az istálló felé.
Az anyaállat az oldalán feküdt, és hangosan zihált. Tig

a hátsójánál feküdt a szalmában, és a karja vállig eltűnt a
tehénben. Fran sohasem látta még ilyen feszültnek az
arcát.

– Az állatorvos már elindult – közölte a korábbinál
nyugodtabb hangon Issi.

Tig felnézett, és meglátta Frant.
– Az állatorvos sohasem olcsó – mondta. – Nem hívattam

volna ki, ha boldogultam volna nélküle. Ó, várjatok csak…
Itt van valami. Is, ide tudnád adni azokat a köteleket? A
kampón lógnak.



– Tig, ha állatorvosra van szükség, mindig hívd ki! Egy
percig se habozz! Valahogy majdcsak kifizetjük. – Fran el
sem tudta képzelni, mennyibe kerül, ha kiszáll az
állatorvos, de bármennyibe is, sohasem hagyta volna,
hogy egy állat szenvedjen.

A férfi elégedetten bólintott.
Fran maga sem tudta eldönteni, hogy taszítónak vagy

inkább lenyűgözőnek találja, ahogy Tig ráhurkolja a
kötelet a parányi patákra, amelyek végre előbukkantak a
tehénből. Ijesztőnek találta a gondolatot, hogy így
szülessen meg egy állat, de nyilvánvalóan rendjén való
volt, máskülönben Tig nem ezt a módszert választotta
volna.

– Lehet, hogy segítségre lesz szükségem, Is.
Issi egy pillanatig sem habozott. Egyetlen pillanat alatt

Tig mellett termett.
– Így – mondta Tig. – Most fogd meg ezt, és amikor azt

mondom, húzd, húzd meg.
Fran sem a látványát, sem a gondolatát nem bírta

elviselni annak, hogy ilyen erőszakos módon, kötéllel
húzzanak ki egy gyámoltalan lényt az anyja hasából.
Ugyanakkor tökéletesen megbízott Tigben; ha ő úgy
gondolta, hogy kötélre van szükség, és húzni kell, akkor
annak így kellett lennie.

Erősen hunyorogva, félig lehunyt szemhéja alól
figyelte, hogy mi fog történni, ha elhangzik a „húzd”
vezényszó. Aztán Tig végül azt mondta, hogy „gyerünk!”,
és a következő pillanatokban egy véres nyálkában úszó,



négylábú kis lény pottyant a szalmára.
– Bikaborjú! – közölte Tig. – Gyorsan fogj egy maroknyi

szalmát, és törölgesd le! – mondta Issinek. – Nekem az
anyát kell ellátnom. – A jelek szerint nem volt idő az
ünneplésre. A kisborjú rögtön mocorogni kezdett, ám az
anya nem volt ennyire eleven. Tig noszogatni kezdte, hogy
álljon lábra, de szegény pára mozdulni sem akart.

– Mit gondolsz, mi lehet a baj? – kérdezte Issi.
– Nem tudom. Talán tejláza van.
Fran a legszívesebben sírva fakadt volna, de inkább az

ajkába harapott, abban bízva, hogy így elkerüli a
könnyeket. Tudta, hogy a kiskutyák, a kimerültség és az
abból fakadó stressz miatt lett ilyen érzelgős, ugyanakkor
valami más, sokkal mélyebb és primitívebb is
munkálkodott benne. Ez nem eredhetett másból, csak
abból, hogy végignézte, amint egy nőnemű lény eleget tett
annak, amiért a világra jött: életet adott. És ez még
látványnak is kemény volt.

– Megyek, csinálok még teát – mondta csak úgy, nem
címezve a szavait senkihez.

– Jó ötlet – felelte Tig. Fran megnyugtatónak találta az
egyetértő hangot.

A ház felé tartva millió gondolat jutott az eszébe.
Átsuhant az agyán, hogy még mindig teljesen alkalmatlan
csizmát visel, bár már az érkezését követően akart venni
egy rendeset; hogy mit fog mondani Amynek, ha mégis
elpusztul a kisborjú vagy az anya; hogy Tignek tényleg
szüksége volt-e teára, vagy csak őt akarta eltávolítani, és



azon is eltűnődött, hogy megkínálja-e az állatorvost is.
Végül süteményt rakott a tálcára, meg négy bögrét,

belekalkulálva az állatorvost is, aki most már bármelyik
pillanatban megérkezhetett. Aztán leszedett mindent, és
egy nagy fonott kosár aljába tette az üres tálcát – Amy a
konyha számos szegletében tartott egy-egy kosarat, így
még csak keresnie sem kellett – és újra megpakolta. Az
istálló felé baktatva arra gondolt, hogy azért ő sem
teljesen hasznavehetetlen.

Jól tette, hogy az állatorvost is beszámította a teázók
közé. Amikor az istállóhoz ért, már ott volt egy férfi, aki
egy tiszta folyadékkal teli palackot tartott magasan a feje
felett. A palackból egy vékony cső vezetett a tehénhez, és
rácsatlakozott az állat egyik nyaki vénájából kiálló tűre.

– Tejláz – mondta Issi halkan. – Andrew kalciumot ad
neki. Andrew! – folytatta hangosabban. – Kér teát?

– Igen, de csak utána, ha lehet – felelte a férfi. – De ne
aggódjanak. Sohasem tudok úgy teát inni, hogy még
meleg legyen. Igazság szerint már jobban is szeretem, ha
kihűlt.

Fran, miközben Tig felé nyújtott egy gőzölgő bögrét,
érezte, hogy csökkent a feszültség, bár hogy ez Andrew
jelenlétének volt-e köszönhető, vagy annak, hogy a tehén
kezdett jobban lenni a kalciumtól, azt nem tudta volna
megmondani.

Ő és Issi a teájukat kortyolgatva figyelték az
eseményeket. A borjú már lábra állt, de az anyja még
mindig csak hevert a szénán.



Aztán hirtelen megváltozott valami. Úgy tűnt, a
tehénben felébrednek az anyai ösztönök, mert Tig és
Andrew segítségével végre felállt.

– Hála istennek! – suttogta Issi, majd átfogta Fran
vállát, és szorosan megölelte.

Elbűvölten figyelték, amint a kis bikaborjú
odatántorgott az anyja tőgyéhez, és megpróbálta bekapni.
Az anya hátracsapta a fejét, és nyalni kezdte a borját.
Mintha egyszerre akarták volna kimódolni, hogy mi a
teendőjük, aminek a végén a borjú szopni kezdett.

Mindenki néma döbbenettel bámulta a természet
csodáját. Fran észrevette, hogy Issi arca nedves a
könnyektől. Nyelt néhányszor, hogy a sajátjait
visszatartsa.

Végre Andrew is kortyolgatni kezdte a teáját, és Tig is
befejezte a magáét.

– Hozok meleg vizet, hogy kezet tudjon mosni –
ajánlotta Tig az állatorvosnak.

– Vagy feljöhetne a házba is – mondta Fran, mert túl
moziízűnek találta az istállóban való lemosakodást.

Andrew elmosolyodott.
– Inkább itt lemosnám a nagyját, és ha van esély még

egy kis teára, szívesen felmegyek. Hazudtam, amikor azt
mondtam, hogy hidegen szeretem.

Miközben Fran ismét elindult vissza, a ház felé Issivel, a
lelke mélyén megbúvó feministának tiltakoznia kellett
volna az ellen, hogy teakészítésre használják,
ugyanakkor, mivel semmit sem tudott a borjazásról, örült,



hogy valamennyire hasznát veszik. A lelkiismeretével meg
később is elszámolhat – legalábbis ezzel nyugtatta magát.

Megingott, amikor ismét feltette a teáskannát.
– Alig állsz a lábadon! – korholta Issi. – Hagyd a teát!

Majd én elrendezem Andrew-t és Tiget. Menj, feküdj
vissza!

– Azt hiszem, ezt fogom tenni – motyogta Fran. – Nagy
szükségem lenne egy rendes ételre is, de még ahhoz is
fáradt vagyok, hogy kigondoljam, mit is akarok
egyáltalán. Bármennyire szeretem is a tortát, valami
tartalmasabbra vágyom.

– Majd készítek neked egy omlettet, amikor felébredsz.
És most menj.

Nem kellett kétszer mondani. Fran semmire sem
vágyott annyira, mint hogy kialhassa magát egy igazi
ágyban.



Tizenhetedik fejezet

Fran olyan mélyen aludt, hogy időbe telt, mire érzékelte
Issi kezét, amint a vállát rázza. Az első pillanatokban azt
hitte ugyanis, hogy álmodik, és valamilyen bizarr
szerkezeten ül egy vidámparkban, az rázza olyan
éktelenül.

– Ne haragudj, hogy felébresztelek – mentegetőzött
Issi –, de üzeneted van a vonalas rögzítőn Rogertől.

– Nem ismerek semmiféle Rogert!
– Dehogynem! Ő az a konyhafőnök haverod Londonból,

aki a piacon felvásárolta a sajtodat. És ez már a sokadik
üzenete.

– Hány óra van?
– Délután három. Átaludtad a fél napot.
– Köszi, Is. Visszahívom Rogert. Erről jut eszembe,

megérkezett Roy? Nem tegnap kellett volna megjönnie?
– De igen. Nem tudom, hol maradt, de bármelyik

pillanatban itt lehet.
– Oké. Akkor gyorsan összekapom magam.

– Hála a magasságosnak, hogy visszahívsz végre! –
mondta Roger, aki az első csengésre felvette a telefont. –



Már majdnem feladtam. Annyi mascarponéra van
szükségem, amennyit csak készíteni tudsz, és nagyon
gyorsan.

– Mennyire gyorsan, Roger?
– Brr… Ide figyelj! Itt van egy csapat ételkritikus,

magazinszerkesztő, egy csomó fontos bolt képviselője –
tudom, az utolsó pillanatban szólok, de engem is
felkészületlenül ért a dolog. Máskülönben előbb
jelentkezem.

– Sohasem tudnék szupermarketeknek szállítani, Rog,
még ha akarnék sem…

– Ki beszél itt szupermarketekről? Elit kisboltokról van
szó, meg delikáteszekről! Mi van veled, Fran? Ennyi
befolyásos embert ritkán látni együtt. Márkanév lehetnél!

Kicsit elképzelhetetlennek tartotta, hogy a sajtból, amit
ő olyan nagy szeretettel és nagy nehézségek közepette
készít, ismert márka legyen.

– Ne haragudj, kicsit fáradt vagyok.
– De azért megcsinálod?
– Ha tudom. De milyen mascarponét szeretnél? Ha

tenyészetből készítem, ami a legjobb, az hosszabb ideig
tart. És tudod, hogy pasztőrözetlen tejet használok?

– Azért olyan jó! És most a legjobbat akarom, mégpedig
holnap délutánra, ha lehet!

– Tehát alig huszonnégy órám van – dünnyögte Fran,
miközben gyors számolást végzett fejben, tudva, hogy
tulajdonképpen nincs választása. Ilyen lehetőséget nem
szabad elszalasztani. – Megteszem, amit tudok.



– Majd futárt küldök érte. Szólj, amikor majdnem kész
vagy, és már megy is az autó.

– Így lesz. Ha meg tudom csinálni, visszahívlak.
– Muszáj megcsinálnod! – mondta Roger, és bontotta a

vonalat.
De amint letette a telefont, Fran rájött, hogy semmit

sem tud csinálni, ha nincs tejszíne. Azt sem tudta, hogy
van-e még tejelő tehene. Mondhatni, elveszítette a fonalat
a farmot illetően – míg a kiskutyákat gondozta, egy külön
világban élt –, és a fáradtsága is hátráltatta a logikus
gondolkodásban. Az azonban nyilvánvaló volt, hogy tej
nélkül nem lesz márkanév; ahhoz, hogy elkészíthesse a
sajtot, valakinek le kellett volna szednie a tejszínt. Úgy
tűnt, lehetetlenre vállalkozott.

Elindult megkeresni Tiget. Az istállóban talált rá. Issivel
volt, a tehenet és a borjat nézték, akik immáron boldog
párt alkottak – meg lehetett volna mintázni róluk a tunya
elégedettséget.

– Gyönyörűek – mondta Fran halkan, mert tudta, hogy
egy meghitt pillanatot tört meg.

– Azok – felelte Tig.
– Igazi élmény volt, hogy végignézhettem a kicsi

születését. Van már neve? Vagy a borjaknak nem szokás
nevet adni?

– De – válaszolta Tig. – Úgy vélem, az Antony megfelelő
lenne.

Fran megköszörülte a torkát, mert nem tudta, miként
reagáljon.



– Biztosan felvillanyozza, ha meghallja.
– Nagyon csinos kis jószág – tette hozzá Issi. – Már csak

ezért is illik rá az Antony név.
– Nos, talán. Ahogy gondoljátok – mondta Fran. –

Figyelj, Tig… Issi talán említette, hogy kaptam egy
telefonhívást Rogertől. Tudod, aki az összes sajtomat
megvette a piacon.

Tig bólintott.
– Egy csomó mascarponét kellene csinálnom. Mindegyik

tehén elapadt? Vagy van egy kis tejünk? És ha van,
lefölözte valaki? – Megpróbált olvasni Tig arckifejezéséből,
de nem tudott. – Nem, ugye? Hogy is lett volna rá időd.

Elkedvetlenedett, és ez meg is látszott rajta. Túl szép lett
volna, ha minden álomszerűen alakul. Egy csomó
befolyásos élelmiszer-ipari szakember várt arra, hogy
megkóstolhassa a sajtját, amire csak akkor kerülhet sor,
ha el tudja készíteni. És nem volt tejszín. Egyetlen tehén
sem adott tejet.

Tig köhintett egyet. Fran felkapta a fejét. A máskor
kifürkészhetetlen arcon átsuhant valami, amit talán
elégedettségnek lehetett minősíteni.

– Általában próbálom úgy irányítani az elléseket, hogy
legyen köztük némi időeltolódás, így mindig van tejünk.
Most is van, bár tavasz lévén, a szokásosnál egy kicsit
kevesebb.

– Ó, Tig!
A férfi arcán elterült a mosoly. – És az anyám feljött

leszedni a tejszínt. Nem akartuk elpocsékolni.



– Ó, Tig! Ó, Mary! Imádlak benneteket!
Jókedvűen indult vissza a házba. Vesz egy gyors

zuhanyt, gondolta, aztán magára ölti a sajtkészítő
szerelését, és beveszi magát a műhelybe. Egyetlen
feladata volt: a lehető legtöbbet kihozni ebből a csodálatos
lehetőségből.

Most örült csak igazán, hogy korábban gyakran készített
mascarponét: így magabiztosan tehette a dolgát, bár mint
mindig, erősen koncentrált arra, hogy mit csinál. Alapvető
fontosságú volt, hogy ne adjon hozzá túl sok tenyészetet,
hiszen a pasztőrözetlen tejnek is megvolt a maga
bakteriális struktúrája. Miután összekeverte a tejet és a
tejszínt, és a megfelelő hőfokra hevítette, nem kellett mást
tennie, mint tizenkét órán át állni hagyni. Ha időben
felkel, gondolta, leszűri, és addig szárítja, míg el nem éri a
megfelelő állagot. Ez lesz az a pillanat, amikor telefonál
Rogernek, és – jöhet a futár. Aztán, emlékeztette magát,
végre valóban kialudhatja magát.

A sajtműhely nyugtatóan hatott rá most is. Ő maga
tervezte, Antony segített megvalósítani; már csak ezért is
imádta. Egyik kedvenc tevékenysége volt vegyíteni a
halványsárga tejszínt a tejjel, kevergetni, bevetni a
varázsigét, majd létrehozni a legpompásabb sajtot, amit
valaha kóstolt. Miközben újra és újra ellenőrizte a sajt
hőmérsékletét, várva, hogy elérje a megfelelő hőfokot,
arra gondolt, hogy mennyire kielégítőnek találja a
tevékenységet. Talán nem is kell kemény sajtot készítenie.



Talán megállhat ezen a szinten is.
Később azonban, miután rendbe tette maga után a

műhelyt, rájött, hogy nem, nem állhat meg. Meg kell
keresnie a kőfejtőt, és igazi sajtkészítővé kell válnia.

Már hét óra is elmúlt, mire fáradtan, de nagyon
elégedetten elindult vissza a házba. Az elkövetkezendő
tizenkét órában már csak száradnia kellett a sajtnak.
Hazaér, gondolta, beállítja az ébresztőt reggel hétre,
megteszi az utolsó simításokat, aztán telefonál a futárért.
Mi jöhet közbe?

És mert az élet hajlamos volt mindig közbeszólni, Fran
még egyszer végiggondolta az egyébként retorikusnak
szánt kérdést, és végigvette magában az eshetőségeket.
Mindent rendben talált. Ezúttal tényleg nem csúszhatott
hiba a számításába.

Még akkor is dúdolt, amikor a hátsó ajtón át a házba
lépett. Issi a tűzhelynél kevergetett valamit. Megfordult a
hangra.

– Szia! Jól haladsz a sajttal?
Fran nyomban megérezte, hogy valami nincs rendben.

Bár Issi hangja vidáman csengett, az arcán őszinte
döbbenet látszott.

– Igen, jól, köszönöm. De Is… Mi a baj?
Issi arca már-már szenvedővé vált.
– Visszajött Roy! – Nyilvánvalóan nem akarta, hogy

meghallják, mert nagyon halkan beszélt. – És egy havert
is hozott magával!



Fran kezdte átlátni a helyzetet. Itt nem csak arról volt
szó, hogy eggyel több éhes szájat kell jóllakatni.

– Részegek! – suttogta Issi.
Az érmék úgy potyogtak alá Fran fejében, mintha

meghúzta volna egy nyerőgép karját.
– Nagyon? – suttogta vissza.
Issi bólintott.
– Finom vacsorát főzök – mondta jó hangosan.
Sem Fran, sem Issi nem tudta, hogy kihallatszik-e

valami a beszélgetésükből, így az tűnt a legjobbnak, ha
biztosra mennek.

– Remek – válaszolta ő is fennhangon. – Remélem, Tiget
is meghívtad!

– Nem. Elment, mire kiderült, hogy vendégeink lesznek.
– Égnek emelte a szemét, és a nappali felé intett a fejével.

Az egész nevetséges volt, és Fran végre kezdte meglátni
a helyzet humoros oldalát.

– Kár – felelte. – Jó lett volna együtt megünnepelni a
kisborjú születését.

– Szerintem is, de azt mondta, nagyon korán kell kelnie.
Fran megpróbálta felidézni, hogy mikor kezdődött az ő

napja, de mivel az előző éjszakája azzal telt, hogy
kétóránként kiskutyákat etetett, szinte lehetetlen volt
megmondani. Végül úgy döntött, nem kommentálja Issi
válaszát.

– Jól van a borjú?
Issi bólintott.
– És az anyja is. Látnod kellene Antonyt. Annyira édes!



Fran elmosolyodott, ahogy meghallotta a borjú nevét.
– És a névadója? Vajon ő is jól van?
– Miért nem telefonálsz rá? – kérdezte Issi, majd

lelkesen hozzátette: – Akár vacsorára is meghívhatnád.
– Ó, nem. Őszintén mondom, hogy alig állok a lábamon.

Gondolom, ő is hasonlóképpen lehet. A kutyusok miatt ő
sem aludt túl sokat a londoni útja előtt. Megérdemli, hogy
kipihenhesse magát.

– De te azért eszel? – Issi hangjába kétségbeesés
vegyült.

– Naná. Eddig nem is tűnt fel, hogy éhes vagyok, de
most, hogy megéreztem a vacsora illatát, kopogni kezdett
a szemem. – Fran, remélve, hogy ezzel megnyugtatja a
barátnőjét, elmosolyodott.

– Csili lesz – mondta Issi.
– Vilivel? – kérdezte Fran, de viccelődésével ezúttal

semmiféle reakciót nem tudott kicsikarni Issiből. – Is?
Átmenjek üdvözölni Royt?

– Szerintem nem lenne baj – válaszolta Issi, majd
miután megkóstolta a csilit, visszadobta a fakanalat a
fazékba. – És talán egy kávé sem ártana nekik.

Fran tudta, hogy Issi, legalábbis az ő szeme láttára,
kóstolás után nem tette volna vissza a fakanalat a készülő
ételbe, ha nem lett volna annyira zaklatott. Fran
köztudomásúan ki nem állhatta, ha ilyesmit művel egy
szakács. Így hát ismét suttogóra fogta.

– Mennyire vannak berúgva?
– Totálisan. Ezért is kezdtem neki ilyen korán a csilinek.



Abban bíztam, hogy józanító hatással lesz rájuk az
ennivaló.

– És… Agresszívek is? – Fran szíve normális esetben is
hevesebben vert, ha Royjal volt dolga; ám ha arra
gondolt, hogy a részeg haverjával megerősítve esetleg
erőszakosan fog fellépni, pánikba esett.

– Miért nem győződsz meg róla a saját szemeddel? Én
addig kirakom a tányérokra az ételt. Odaát is ehetünk,
Aztán, ha kinyúlnak, csak rájuk kell csuknunk az ajtót.

Fran bólintott.
– Megyek, és üdvözlöm őket. – Megtorpant. – Van nyitott

üveg borunk?
Issi igent intett.
– Roy hozta. Egy kortyot?
– Az jólesne. – Megragadta a felé nyújtott poharat, és

belekortyolt az erős ausztrál borba. Finomnak találta,
ugyanakkor potenciálisan halálosnak. – Oké – mondta. –
Bemegyek.

Vett egy nagy levegőt, az arcára erőltetett egy mosolyt,
és kinyitotta a nappaliba vezető ajtót.

Mellbe vágta a szag. Az alkohol hullámokban áradt a
kanapékon félig ülő, félig fekvő helyzetben terpeszkedő
férfiakból.

– Helló, fiúk! – köszöntötte őket vidám hangon, jóval
kedvesebben, mint ahogy Royjal szemben viselkedni
szokott. – Mi szél hozott benneteket, és merre jártatok? –
Ez persze elég nyilvánvaló volt, de Fran illőnek tartotta
megkérdezni.



– Gin… túrán voltunk – makogta Roy.
A barátja, aki talán nem volt annyira ittas, ülő

helyzetbe tornászta magát. – Szia. Barry vagyok.
– Szia, Barry. Szóval, elmentetek egy programra, ahol

gint kellett kóstolni?
Barry és Roy heves bólogatásba kezdett.
– Mégpedig sokat.
Barry, szemmel láthatóan erőlködve, megköszörülte a

torkát.
– Egy szeszfőzdében voltunk. – Bár erősen sziszegve

ejtette a szót, az adott körülmények között viszonylag
könnyen meg lehetett érteni. – Befizettünk egy
bemutatóra. Nem is tudom, hányféle gint kellett
végigkóstolnunk.

– Értem. És hogy kerültetek ide?
– Ott hagytuk az autót – felelte Fran legnagyobb

megkönnyebbülésére Roy. Így legalább nem kellett
gázolásos balesetek után kutatva végignyálaznia a napi
híreket. – Gyalog jöttünk.

– Szent Isten! Honnan kellett gyalogolnotok?
Barry nagyvonalúan legyintett.
– Nem túl messziről. Egyetlen szemét taxi sem volt

hajlandó felvenni bennünket. Pedig akkor még nem is
voltunk részegek.

Fran eltűnődött a hallottakon.
– És mikor lettetek azok?
– Hazafelé – válaszolta Roy. – Megittuk az üveg gint,

amit vettünk. Az volt ráírva, hogy gyógynövényből készült.



Fel sem merült bennem, hogy van benne alkohol.
– Valóban? Ausztráliában talán nincs gin? – kérdezte

hitetlenkedve Fran.
Roy bólintott.
– De. Van. De másról sem hantáltak, csak arról, hogy

milyen gyógynövények meg virágok vannak benne
milyen arányban, így azt hittem, olyasmi lehet, mint az
Amy néni által kotyvasztott gyógynövény likőr. Merthogy
– folytatta – abból is találtunk egy palackkal, és
megerősítettük egy kis ginnel.

– Azt hittem, az összes gineteket megittátok a hazafelé
vezető úton – mordult fel Fran, és már nem próbált
kedvesnek látszani.

– Dehogy! – tiltakozott Barry. – Több üveggel vettünk.
Fran nem rendelkezett csaposi tapasztalattal, amire

most támaszkodhatott volna. Egy kocsmában távozásra
szólíthatta volna fel a két részeget (sőt egy izompacsirta
kolléga segítségével ki is dobhatta volna őket), és azzal
véget is ér a felelőssége. Ezek a részegek azonban az
otthonában voltak, ahol nem állt rendelkezésre egyetlen
izompacsirta sem.

– Akkor talán nem túlzó, ha ezúttal feketekávéval
kínállak benneteket. Utána pedig eszünk. Issi finom csilit
főzött. Csak gyorsan megterítem az asztalt.

– Ó, mivel vendégünk van, idebent vacsorázunk –
jegyezte meg Roy.

Fran úgy döntött, megosztja velük azt, amit nem sokkal
korábban Issi mondott.



– Nem. Azért eszünk itt, mert ha közben kinyúltok, csak
rátok kell csuknunk az ajtót. Megyek, és megfőzöm a
kávét. Roy! Megmutatnád Barrynek, hol van a földszinti
klotyó?

– Klotyó?
– A slozi – magyarázta Fran, felidézve azt, amit egykori

ausztrál munkatársaitól tanult.

– Az a helyzet – tájékoztatta Issit, aki már megfőzte a rizst,
és most sajtot reszelt –, hogy csontrészegek, de nem
durvák.

– De ugye nem fekszel le, és nem hagysz velük egyedül?
– kérdezte Issi. – Nekem nincs kocsmai tapasztalatom.
Fogalmam sincs, hogyan kell kezelni a részegeket.

– Persze hogy nem hagylak velük egyedül. Fáradt
vagyok, de ahogy elnézem, elég hamar ki fognak
nyuvadni. Etessük meg őket, és reménykedjünk, hogy
gyorsan elnyomja őket az álom.

– Mit gondolsz, nem kellene ágyba dugnunk őket
vacsora után?

– Megpróbálhatjuk. De először nézzük meg, segít-e
rajtuk a kávé meg az étel.

A gin, mint kiderült, nem agresszívvá, hanem
szószátyárrá tette a két férfit.

Fran, aki bár nem tervezte, egy egész pohár bort
megivott a vacsorához, azon kapta magát, hogy többször
is elbóbiskolt.

A férfiak azonban nem dőltek ki. Egyik témát vették elő



a másik után. Megvitatták egy rögbimeccs legjobb
pillanatait. Mint kiderült, egyikük sem látta élőben, mégis
megszállottan vitáztak róla. Úgy tűnt, sohasem érnek az
étel végére, mégis, amikor Fran vagy Issi úgy döntött, hogy
már eleget ettek, és el akarták húzni előlük a tányért,
belekapaszkodtak, a szájukba tömtek egy falatot, és
folytatták a szócsatát.

Fran egy idő után nem bírta tovább. Úgy döntött,
értékes órákat pazarolt a két idiótára a drága
alvásidejéből, és nem hajlandó többet áldozni rájuk.

– Nos, Barry? – szólította meg határozott hangon a
vendéget. – Hol csináljunk neked helyet? Megfelel ez a
kanapé? Attól tartok, nincs több üres szobánk.

– Nem aludhatnék veled, Fran?
– Nem – hangzott a kurta válasz. – Roy? Ideje lefeküdni.

Menj szépen, rendben?
– Álljunk meg egy baráti szóra! – bömbölte Roy. – Ki

vagy te, hogy megszabod, mikor kell lefeküdnöm?
– Valaki, akinek reggel nagyon korán kell kelnie –

válaszolta Fran.
– Akkor sem te mondod meg, hogy mit csináljunk.

Akkor fekszünk le, amikor akarunk! – folytatta Roy.
Fran azonban nem hagyta magát.
– Ma este nem! Napok óta nem aludtam rendesen, és

holnap már reggel hétkor talpon kell lennem, hogy
befejezhessem a sajtomat. Ti pedig szörnyen másnaposak
lesztek. Minél több időtök lesz kialudni magatokat, annál
jobb. És most irány a fürdőszoba! – Fran, miközben



beszélt, a megfelelő ajtó irányába mutatott. – Amikor
visszajöttök, kaptok egy pint vizet és fájdalomcsillapítót.
Így megelőzhetitek a legrosszabbat. – A férfiak nem
mozdultak. – Nem hallottátok? Indulás!

Elsőnek Barry adta be a derekát. Tántorogva elindult a
vécé felé. Roy is feltápászkodott, és haragos motyogásba
kezdett a hatalmaskodó némberekről, meg arról, hogy
lassan az egész világot ellepik a feminizmus hullámai.

– Hát ezt remekül csináltad – mondta Issi, miután
mindkét férfi kiment. – Nem is sejtettem, hogy ilyen
erélyes tudsz lenni. Már-már a tenyeredből ettek.

– Szerintem a fejük felett lebegő másnaposság
emlegetése segített. Megyek, hozom a vizet meg a
paracetamolt.

– Inkább máriatövist kellene adnunk nekik –
vélekedett Issi, akiben felébredt a szunnyadó hippi, mióta
vidékre költözött.

– Ketamint is adnék nekik, ha az megszabadítana
tőlük. – Frannek eszébe sem jutott volna, hogy növényi
eredetű szert ajánljon, vagy bármilyen természetes
gyógymódot.

– De hát az lovaknak való! – kiáltott fel nevetve Issi. –
Nem lehetsz ennyire kemény!

Fran megpróbált ébren maradni, mert látni akarta,
ahogy Royt és Barryt magába szippantja a biztonságos
kóma, de nem tudott. Egyszerűen lecsukódott a szeme, és
így is maradt, míg reggel hétkor meg nem szólalt az



ébresztője.
Úgy kellett kirángatnia magát az öntudatlanságból.

Lehet, hogy meg kellett volna etetnie a kutyusokat? Aztán
eszébe jutott. A kölykök már a gazdáiknál voltak. Most
más teendő várja. Be kell fejeznie a mascarponét
Rogernek.

Amint letette a lábát a padlóra, eszébe jutott Roy és
Barry, de mivel a ház csendes volt, nem aggódott miattuk.
Nem oszthatta meg a figyelmét. Nem hagyhatta, hogy két
másnapos idióta belerondítson a napjába.

Villámgyorsan lezuhanyozott, magára kapta a
munkaruháját, és átsietett a sajtműhelybe. Ha főzött
volna magának egy csésze teát, akkor nem tudta volna
megállni, hogy ne tüntesse el az estéről maradt piszkos
edényt, vagy ne készítsen nagy, zsíros villásreggelit
Roynak és Barrynek. Azt akkor is megteheti, ha már
végzett a sajttal, és a futárra vár.

A sajtműhelybe lépve a szokásos nyugalom fogadta. Itt
valóban ő volt a főnök; mindig pontosan tudta, mit kell
tennie. Itt nem számítottak a részeg rokonok meg a
barátaik. Itt minden a tejről szólt, a tejszínről meg a
varázslatról, amely a kettő vegyítéséből született.

Mennyeinek találta a sajtot. Nem volt más szó, ami
leírhatta volna a milyenségét. Az íze olyan, mint a legjobb
tejfölnek, és bár gazdag volt, a vajas ízt kiegyenlítette az
éppen megfelelő arányban jelen lévő kesernyés-fanyar
aroma. Bár volt idő, amikor rengeteg mascarponét kóstolt
– egy ideig egy olasz étteremben dolgozott –, egyik sem volt



ennyire zamatos és finom. Issinek igaza volt: a tehenek és
a minden vonatkozásban egyedülálló legelő találkozása
valami hihetetlenül különlegeset produkált.

Kiporciózta és muszlinba csomagolta a kész sajtot, majd
óvatosan elhelyezte az adagokat azokban a nagy, dupla
falú tégelyekben, amelyeket Erica elfelejtett magával
vinni a piacon töltött nap után.

Magabiztosnak, majdhogynem boldognak érezte
magát. Most már csak telefonálnia kellett, hogy jöhet a
futár.

Ekkor legnagyobb bánatára, eszébe jutott, hogy térerő
híján nem használhatja a mobiltelefonját. Vissza kellett
mennie a házba, hogy a vonalasról hívja Rogert. Csakhogy
azt más használta éppen.

– Figyeljen ide, ember! – mondta Roy mérgesen. –
Taxira van szükségünk. Most, azonnal.

Fran próbált szabályosan lélegezni, és ahelyett, hogy
Roy másokat sértő megjegyzéseit hallgatta volna, átment
a konyhába, ahol Issit találta, aki egy csésze teát tartott a
kezében.

– Kapok egy kortyot? – kérdezte Fran, és kivette Issi
kezéből a bögrét.

– Parancsolj. Neked nagyobb szükséged van rá, mint
nekem. És már egyébként is forr a következő adag.

– Igen? – Fran körülnézett. A konyhában viszonylag
rend volt. – Feltételezem, hogy még nem reggeliztek.

– Nemrég ébredtek, bár én azt is csodálom, hogy
egyáltalán fel tudtak kelni, ráadásul ilyen korán. Nem



tudom eldönteni, hogy megkínáljam-e őket reggelivel,
feláldozva azt a véres hurkát, amit Tignek hoztam, vagy
hagyjam, hogy kiszolgálják magukat.

– Hát, ez nehéz kérdés. De szerintem, ha adunk nekik
egy jó reggelit, legalább Barrytől megszabadulunk.

– Taxit akarnak hívni, hogy a szeszfőzdéhez menjenek,
ahol a kocsijukat hagyták. Tőlem is megkérdezték, nem
vinném-e el őket, de azt feleltem, hogy nem tudok vezetni.

Fran szeme elismerően elkerekedett.
– És bevették?
Issi vállat vont. Valójában remekül vezetett.
– Még nem tisztult ki egészen az agyuk, de azt látják,

hogy nincs autóm.
– Nos, remélem, engem nem kérnek meg, hogy elvigyem

őket – dünnyögte Fran, miközben kenyeret tett a pirítóba.
Hirtelen nagyon éhesnek érezte magát. – Megvárom a
futárt, aki a sajtért jön, aztán lefekszem, és alszom, amíg
lehet.

– Jó lett a sajt? – kérdezte Issi, egy bögre friss teát
nyújtva Fran felé.

– Hogy jó lett-e? Maga a mennyország, Is! Esküszöm,
hogy érezni lehet benne a vadvirágokat. Mi több, név
szerint azonosítani lehet valamennyit.

– Hagytál egy kicsit, hogy mi is megkóstolhassuk?
Fran dühösen a homlokára csapott.
– Ó, jaj! Kellett volna, ugye? De az a helyzet, hogy nem

lett valami sok. Vegyek ki belőle?
– Ne, dehogy! Nagy lehetőséget kaptál. Kár lenne



kockára tenni. Mit mondtál, hogy jut el Londonba? Neked
kell elvinni?

– Hála az égnek, nem. Nagyon nem örülnék, ha ma még
el kellene autóznom Londonig. Futár jön érte. Megyek is,
megnézem, leszállt-e Roy a készülékről.

Roy már nem telefonált, de nem látszott túl
elégedettnek.

– Szia, Fran! – mondta, nem annyira üdvözlésképpen,
mint lelkesedésből, hogy megoldást talált a problémájára.
– Ideadnád a kocsikulcsodat? Nem kapok taxit, és vissza
kellene hoznom az autómat a szeszfőzdétől.

Fran egy darabig csak nézte; azon tűnődött, honnan
veszi a merszet ekkora pimaszsághoz.

– Nem, Roy – mondta végül nyugodtan. – Nem kaphatod
meg a kocsikulcsomat, mert látom, hogy még mindig több
alkohol van benned a megengedettnél. Most szükségem
van a telefonra, de aztán megpróbálkozhatsz még néhány
taxis céggel.

A Rogertől kapott elérhetőségeket a telefonjában
rögzítette, amiért most fel kellett mennie az emeletre. Roy
és Barry éppen akkor távozott a hátsó ajtón, amikor
visszaért a földszintre.

– Ezek szerint kaptak taxit, és most lemennek, hogy
odalent várják. Milyen előrelátóak! – mondta, miközben
elhaladt a konyhaajtó előtt. – Nem is reggeliztek?

Issi letette a szedőlapátot.
– Nem. És nem is szóltak, így a kelleténél több szalonnát

tettem a serpenyőbe. Na, nem mintha bánnám. Legalább



megszabadultunk tőlük. Most már csak abban bízom,
hogy Roy jó sokáig távol marad.

– Akkor ma egész nap szalonnás szendót eszünk?
Issi bólintott.
– Azt legalább tényleg jól csinálom.
Fran jó hangulata, ami leginkább abból fakadt, hogy a

nem kívánt vendégek elmentek, egy pillanat alatt
szertefoszlott, amikor kiderült, hogy a Roger által javasolt
futárcég csak délutánra tudja vállalni a fuvart. És hiába
próbálta meggyőzni őket. Végül felhívta Rogert, aki
dühösen káromkodni kezdett.

Fran hagyta, hogy kitombolja magát, majd azt
javasolta, hogy próbáljanak meg egy másik céget.

– Már nincs időnk a kavarásra, Fran. Délre itt kell
lennie a sajtnak. Neked kell elhoznod.

Fran az órájára pillantott. Kilenc óra volt. Ha rögtön
elindul, még talán odaér. Azt is be kellett látnia, hogy
Rogernek igaza van. Hacsak nem ér oda egy futár
perceken belül, nem ér oda időben a sajt sem. Kivéve, ha
az autó használhat megkülönböztető jelzéseket, és
átmehet a piroson.

Ő is káromkodott párat, aztán leült, hogy megegye
a reggelijét.

– Nem hiszem el. Nekem kell elvinnem Londonba a
sajtot. Nincs más lehetőség. – Szemügyre vette az elkészült
szendvicset. – Lehet ez az enyém? Sietnem kell.

– Nem vagy túl fáradt?
– De, az vagyok. Csakhogy a szükség nagy úr. Arrafelé



nem lesz baj, úgy hiszem. Visszafelé majd megállok
valahol, és szundítok egy kicsit. Micsoda rémálom! –
Beleharapott a szendvicsbe, és átadta magát a puha
kenyér, a vaj és a ropogós szalonna élvezetének. – Hm…
Ez nagyon finom!

– Igyál hozzá egy kis teát! Addig én csinálok egyet az
útra is. És keresek neked egy palack vizet. – Issi mama
üzemmódba kapcsolt, amit Fran most tényleg hálásan
fogadott. Az adott pillanatban egy mamára volt a
leginkább szüksége.

Lehozta a táskáját a hálószobából, aztán visszament a
konyhába az úticsomagjáért. Mielőtt beletette volna a
táskába a szendvicset, keresni kezdte a kulcscsomóját.
Nem találta. Pedig mindig ugyanabba a zsebbe tette. Hova
a pokolba keveredhetett el?

– Ó, ne! – nyögött fel hangosan, majd átrohant a
nappaliba, és kinézett az ablakon. Nemcsak a két férfi
tűnt el, hanem az autója is.



Tizennyolcadik fejezet

Fran letörten visszament a konyhába. Alig tudta
mozgásra ösztökélni a lábát. Roy elvitte az autóját, és
ezzel együtt megfosztotta a lehetőségtől, hogy felkerüljön
a sajtkészítők térképére. A semmiért dolgozta agyon
magát. A legszívesebben zokogott volna.

– Roy elvitte az autómat – suttogta alig hallhatóan. –
Nem tudok elmenni Londonba. Hiába van ott az a sok
fontos ember, senki sem fogja megkóstolni a sajtomat.
Nem tudom megcsinálni a szerencsémet, és a farmot sem
tudom megmenteni. Csak az időmet vesztegettem.

– Nem! – mondta döbbenten Issi. – A csirkefogó! Hogy
tehette ezt veled?

– Hogy igazságosak legyünk, és te tudod, mennyire
utálok igazságos lenni, ha Royról van szó, nem sejthette,
hogy szükségem lesz az autóra. Nem említettem neki,
amikor elkérte a kulcsot.

– Az nem számít. Ellopta. Hé! – Issi határozottan
megélénkült. – Jelentsük be a rendőrségen. Ők majd
visszahozzák a járgányt.

– De nem időben – felelte Fran halkan, tárgyilagosan. –
És ha Royt letartóztatják, meg is szondázzák.



– Annál inkább szólnunk kell a rendőröknek –
erősködött Issi. – Erkölcsi kötelességünk.

– Tudom. De nincs szívem megtenni. Annyit dolgoztam,
és most kárba vész az a rengeteg munka!

– Biztosan tehetünk valamit – vélte Issi. – Gondolkozz!
– Már gondolkoztam – felelte Fran letörten. – És nem

jutott az eszembe semmi.
– Antony! – kiáltott fel ujjongva Issi.
– Is, én nem kérek több szívességet Antonytól. Nem

beszélve arról, hogy…
– Nem is erre gondoltam. Hanem arra, hogy itt van.

Antony! Kerülj beljebb! – mondta boldogan ugrándozva,
szélesre tárva a hátsó ajtót.

– Ó, Fran, hát itt vagy! – mondta a mély, ismerős hang. –
Nem láttam az autódat. Drágám! Mi történt?

Fran a következő pillanatban a férfi karjába vetette
magát. Szorosan hozzábújt, beszívta az illatát, és nem
látott mást, csak a testét, amit rendkívül vigasztalónak
talált, annak ellenére, hogy az egyik inggomb az arcába
nyomódott. Nem volt más hely a világon, ahol szívesebben
lett volna. Szinte érezte, ahogy a testéből tovaröppen a
feszültség. Már nem érdekelte sem a sajt, sem az autó.
Antony karjai között volt, és csak ez számított.

Issi, aki nem került hasonló transzba, tudta, mit kell
tennie.

– Frannek Londonba kell vinnie a sajtját, de most,
rögtön. Egy csomó fontos ember csak arra vár, hogy
megkóstolhassa. Úgy volt, hogy futárt küldenek érte, de



valami közbejött, és Roy közben ellopta az autóját, így
most nincs mivel elvinni. – Elhallgatott, hogy levegőt
vegyen. – Itt van Seb?

– Seb? – kérdezte Fran hajába beszélve Antony. – Igen,
odakint vár.

Fran eltolta magát a férfi mellkasától.
– És nagyon elfoglalt? Nem tudna elvinni Londonba

engem meg a sajtomat?
– Majd én elviszlek. Mégpedig nagyon szívesen.
Fran felsóhajtott. Antony lepillantott rá.
– Ó, ti ketten! – Issi pontosan tudta, honnan fúj a szél. –

Menjetek, mert tényleg nem fog odaérni az a sajt. Gyorsan
összedobok nektek egy kis útravalót.

– Amikor visszaértem, és láttam, hogy nincsenek ott a
kiskutyák, elszomorodtam – mondta Antony. – Nehéz
feladat volt etetni őket, mégis nagyon élveztem, főleg,
amikor már ketten csináltuk, veled. – Már az autópályán
suhantak nagy sebességgel, hogy a sajt időben odaérjen
Roger szakértőihez.

Fran felsóhajtott.
– Én is. A legszívesebben ott tartottam volna őket.

Tudom, hogy így a legjobb nekik, de abban a pár órában
ők adták az életem értelmét. Hallottál valamit June-tól?
Jól vannak?

– Mi az, hogy! Egyre erősebbek! June egyébként
dicshimnuszokat zengett rólad.

Fran elpirult, és csak remélni merte, hogy June nem



azzal bombázta Antonyt, amivel őt annyira zavarba
hozta, és nem hasonlította össze már megint a férfi
feleségével.

– Valóban?
– Igen. És a parányi Betsyről is. Majdnem a duplájára

nőtt a kezed alatt.
– Ezt nagyon jó hallani. – Frant büszkeség töltötte el.
– Tudod, mit éreztem? – Antony, mintha nem tudná,

hogyan fejezze ki magát, elhallgatott.
– Talán azt, amit én? Olyan volt, mintha a

gyerekeinkről gondoskodtunk volna, nem? – Fran bízott
benne, hogy a szavaival nem lépett át semmilyen határt.

– Pontosan! – pillantott rá a férfi.
Úgy tűnt, többet is mondana, csupa olyasmit, amire

Fran még nem volt felkészülve. Bár még mindig ragyogott
attól, ahogy a férfi magához ölelte, miután a konyhába
lépett, félt gyorsabbra venni a tempót. Nem akarta, hogy a
csókok túl hamar vallomásokhoz vezessenek, mert azok
esetleg semmivé foszlottak volna, mint a köd.

Megköszörülte a torkát.
– Miután June és Jack elvitte a kiskutyákat, és

visszamentem a farmra, másképp kezdtem látni a
dolgokat. Úgy éreztem, mégiscsak jó vagyok valamire.
Életben tartottuk azokat a gyámoltalan kis jószágokat, és
ettől valahogy magabiztosabb lettem a saját állataim
vonatkozásában is. – Elmosolyodott az emlékektől. – Issi az
ajtóban várt, és már messziről láttam rajta, hogy izgatott.
Éppen akkor született meg egy kisborjú, az első a



szezonban. És én végignézhettem.
– Ó, istenem! – mondta Antony olyan hangon, mintha

tényleg értené, milyen jelentős esemény volt ez Fran
számára.

– Lenyűgöző volt, mondhatni, elemi erejű, és végre
megértettem, hogyan érez Tig és talán Issi is a gulya iránt.
Most már én sem csak tejben és tejszínben gondolkozom,
sőt nem is csak sajtban. Az élmény miatt közelebb
kerültem az állatokhoz, akiknek az alapanyagot
köszönhetem, és tudod, mire jöttem rá? Inkább
hasonlítanak emberekre, mint gépekre.

A férfi halkan felnevetett.
– Valahol a kettő között lehetnek, gondolom.
– Nem várom, hogy ezt megértsd! – mondta Fran kicsit

ingerülten. – Végül is nem vagy farmer.
– Amit nap mint nap csinálunk, nem feltétlenül tükrözi

azt, amit a szívünkben érzünk.
– Micsoda mély gondolat!
– Vegyünk egy példát. – A férfi olyan mozdulatot tett,

amelyből egyértelműen látszott, hogy magukról beszél,
nevezetesen arról, hogy éppen London felé viszi Frant. –
Ez most tökéletes összhangban van azzal, amit a
szívemben érzek.

Fran attól félt, hogy túláradnak az érzelmei.
– Nem is tudom, mit mondjak.
– Ne mondj semmit – felelte Antony. – Nekem sem

kellett volna. Felejtsd el. – A lányra mosolygott. –
Legalábbis ne rágódj rajta. Inkább szundíts egyet, amíg



megteheted.
Fran visszamosolygott, és lehunyta a szemét. Biztosra

vette, hogy nem tud elaludni, azok után, amit a férfi
mondott, semmiképp, de már azt is értékelte, hogy
elgondolkodhat a hallottakon.

Végül úgy kellett felébreszteni.
– Hé! – mondta Antony lágyan. – Nagyon nagy a

forgalom. Nem biztos, hogy időben oda tudok érni.
Szerintem gyorsabb lenne, ha kiszállnál, és gyalog tennéd
meg, ami még hátravan.

Fran szeme felpattant. – Megérkeztünk?
– Majdnem. Még tizenöt percünk van. Kiszállsz, és

elviszed a sajtot, vagy az autóban maradsz, és megvársz,
amíg visszajövök?

– Majd én elviszem! – Alig állt meg az autó, Fran
kipattant belőle. Ez volt az utolsó esélye, semmi sem tudta
volna megállítani.

Ahogy nekilódult az utcáknak, maga után húzva a
kerekes hűtőtáskát, amelyet Antony adott neki kölcsön,
kezében a londoni utcatérképre állított mobiltelefonnal, a
Harrods mögötti, Belgravia felé vezető kerülő úton
felötlött benne, hogy talán egy filmbe csöppent, miközben
elaludt. Itt loholt, csupán ötpercnyire egy helyszíntől,
amelyről még mindig nem tudta, hol van pontosan, egy
olyan terméket vonszolva maga mögött, amely
meghozhatja számára a várva várt áttörést. Mindez
önmagában is elég őrület volt, de ha hozzáadta, hogy a



férfi, akit az utóbbi időben szinte ki sem tudott verni a
fejéből, közölte vele, hogy gyengéd érzelmeket táplál
iránta – ez már túl sok volt ahhoz, hogy fel tudja dogozni.

Izzadságcseppek gördültek le a halántékán, amikor a
telefonjára pillantva megállapította, hogy a Roger által
megnevezett hotelt jelölő háromszög szerint pillanatok
alatt célba ér. Felnézett, és már ott is volt. A nyelve olyan
volt, mint a smirgli; csak korholni tudta magát, amiért
nem hozott magával vizet, de vett egy nagy levegőt, és
elindult a több száznak tűnő lépcsőn felfelé. Valóban
grandiózusnak tűnt az épület. Fran olyan gyorsan haladt,
ahogy csak a fáradt lábától telt.

Körülnézett, és végre észrevette Rogert, aki egy
felszolgálókkal teli terem közepén állt.

– Roger! Szia! – lihegte Fran.
– Mit mondjak, nem sietted el. Már majdnem dél van!
Fran méltatlankodva beszívta a levegőt.
– Roger! A futár, akit ígértél, nem tudott jönni. Közben

valaki ellopta az autómat.
– Akkor hogy értél ide mégis?
– Úgy, hogy valaki elhozott.
– Egészen Londonig? Ezt nevezem! – Rogernek csak

most kezdett feltűnni, hogy mennyire kifulladt Fran.
– Tessék – vett le egy pohár pezsgőt egy éppen arra járó

pincér tálcájáról, és a lány kezébe nyomta. – Ettől biztosan
jobban leszel.

Jól tudva, hogy nem lenne szabad ezt tennie, Fran
egyetlen kortyintással eltüntette a gyöngyöző ital felét.



– Milyen a sajt? – kérdezte Roger.
– Mennyei, Rog, és nehogy azt hidd, hogy túlzok.

Remélem, útközben sem történt vele semmi.
Roger átadta a sajtot tartalmazó dobozt egy arra járó

pincérnek.
– Vigye a konyhába, és adja át Andrénak. Köszönöm.
Fran végignézte, ahogy az Erica termoszait tartalmazó

hűtődoboz, benne az ő sajtjával, eltűnik egy ajtó mögött,
valószínűleg örökre. Nyelt egy nagyot. Csak remélni
merte, hogy a sajt valóban olyan jó, mint amilyennek
lefestette.

– Nos, mennem kell – mondta, bár maga sem hitte, hogy
képes lesz visszatalálni oda, ahol Antony leállította az
autót.

– Oké. Köszönöm, hogy megtetted ezt a jó száz mérföldes
utat.

Fran elmosolyodott.
– Azért nem volt az annyi. Most már itt a sajtom, azt

csinálsz vele, amit akarsz. Fantasztikus lesz a fesztivál,
ebben biztos vagyok. – Körbehordozta a tekintetét a
gyönyörű emberekkel teli gyönyörű termen és az itt-ott
elhelyezett tévékamerákon. – És a tévé is itt van!
Lenyűgöző! – Azzal fogta magát, és elindult a kijárat felé.

Úgy kellett utat törnie magának az elegánsan öltözött
emberek között. Több híres arcot is felismert az ételek
világából, köztük Gideon Irvinget, az ételkritikust. Ez azt
jelentette, hogy a sajtját tényleg fontos emberek fogják
megkóstolni, és ez különös izgalommal töltötte el.



Antony autója egy dupla sárga vonalon parkolt,
bekapcsolt vészvillogóval. Fran úgy esett be az
anyósülésre.

– Annyira örülök, hogy megtaláltalak! – lihegte. – Úgy
érzem, mintha egy egész maratont lefutottam volna. –
Bármilyen jólesett is akkor, hiba volt meginni a pezsgőt.

– Sok mindenen mentél keresztül nagyon rövid idő
alatt – jegyezte meg Antony, miközben az autó besorolt a
forgalomba. – Lehetne egy javaslatom?

– Örülnék neki. Én ugyanis nem vagyok olyan
állapotban, hogy döntéseket tudjak hozni. Elfogadok
bármit, amit az élet dob elém, illetve, ha nagyon nem
tetszik, megpróbálok előle elhajolni.

Fran elkapta Antony nevető és talán szeretetteljes
pillantását.

– Akkor elviszlek a lakásomra, és rendelünk
magunknak valami ennivalót.

– Kétségbeesetten vágyom egy zuhanyra… – Egyébként
sem akart volna elmenni egy flancos étterembe, amikor
olyan farmer volt rajta, amit már hetek óta viselt, és a
topja sem volt sokkal frissebb.

– Nálam lezuhanyozhatsz. Én közben megrendelem az
ebédünket.

– Jól hangzik. – Tényleg annyi minden történt az utóbbi
időben, nemcsak a valóság szintjén, hanem emocionálisan
is. Semmit sem talált volna vonzóbbnak, mint beállni egy
forró vízsugár alá egy igazi zuhanyban, amikor a farmon
csak egy kézi tusolóval locsolhatta magát.



Bár Antony az esetek többségében Sebbel vitette magát
mindenhová, maga is jól elboldogult London útvesztőiben.
Mint egy igazi profi, többnyire kisebb, kerülő utakon
haladt.

Végül egy modern épület előtt álltak meg, közvetlenül a
Temze-parton.

– Lefogadom, hogy csodás a kilátás a lakásodból –
mondta Fran. Kissé össze volt zavarodva a rengeteg
impulzustól, ami az utóbbi napokban érte, ezért jobbnak
látta, ha csak felszínes beszélgetést folytat.

– Az. Egy perc, és meggyőződhetsz róla.
Egy uniformisba öltözött férfi jelent meg a nyitott

autóablaknál, és elvette Antony kezéből a kulcsokat,
feltehetően azért, hogy a megfelelő helyre vigye az autót.

Amikor egy hasonló uniformist viselő férfi kinyitotta a
kocsi ajtaját, Fran arra gondolt, mennyire különbözik
Antony élete az övétől. Már kezdte azt hinni, hogy ismeri
egy kicsit, és most kiderült, hogy nagyon keveset tud róla.

Az ijesztő sebességgel felfelé suhanó liftben, ha
bátortalanul is, de sikerült elmosolyodnia. Antony
visszamosolygott rá.

– Már majdnem ott vagyunk.
– Ó! – szaladt ki Franből, amikor kiléptek a liftből a

folyosóra. – Azt hittem, egyenesen a lakásodba megy.
– Sajnálom, hogy csalódást okoztam. De nem kell

messze mennünk.
– Ó, egek! – sóhajtotta Fran, amikor beléptek. – Amikor

azt mondtam, hogy gyönyörű kilátásod lehet, nem



gondoltam, hogy tényleg ennyire csodálatos.
Az egyik fal csupa üveg volt, és a Temzével együtt a

híres épületekre is rá lehetett látni, a Big Benre, a
Parlamentre, a London Eye-ra, mi több, a távolban
emelkedő Shard ezüstös sziluettjére is.

– Ezért esett a választásom erre a lakásra. Most pedig
megmutatom, hol a zuhany. Megrendeljem az ebédet?
Van valami, amit különösen szeretsz?

– Rendelj, amit akarsz. Én zuhanyozom.
A fürdőszoba kétszer akkora volt, mint Fran szobája

Amy házában, és annyi törülköző volt benne, hogy egy
focicsapatnak is elég lett volna. Antony mögötte ment. –
Majd bekapcsolom neked. Tessék. Annyi időt tölthetsz
alatta, amennyi jólesik. És használd nyugodtan a sampont
meg a tusfürdőket.

Fran végigpillantott a piperecikkeken; rendkívül jó
minőségűek voltak.

Kevés csodálatosabb dolog van annál, mint amikor az
ember fáradt testén végigfolyik a forró víz, és lemossa róla
a ragacsos izzadságot. Fran jóval több időt töltött alatta,
mint amennyi a tisztálkodás szempontjából szükséges lett
volna. Még a haját is megmosta, leginkább azért, mert
nem tudta, mi fog történni a zuhanyozás után.

Aztán belebújt az ajtón lógó köntösök egyikébe, és
vizsgálgatni kezdte az arcát. Valamilyen oknál fogva kissé
meglepett képet vágott, és csalódottan állapította meg,
hogy még csak smink sincs rajta. Reggel nem volt ideje a
szépítkezésre, azóta pláne nem, mégis arra számított,



hogy szemhéjfesték és rúzs maradványait fogja felfedezni
önmagán. Szüksége volt a táskájára.

Kinyitotta a fürdőszobaajtót, de csak résnyire, és
kipillantott. Sehol sem látta Antonyt. Kissé nevetségesnek
érezte magát, ahogy lábujjhegyen kitipegett a nappaliba,
majd felkapta a táskáját, és gyors léptekkel
visszamasírozott a fürdőszobába.

Nem az a típus volt, aki komplett sminkkészletet
hordott a táskájában – egyébként sem sminkelt
mindennap –, de szüksége volt valamire, amivel
enyhíthette a zuhany pírját az arcán.

Szerencsére a fürdőszoba csodálatos piperecikkei
között volt hidratálókrém is, és a szemceruza meg a
szempillaspirál egészen szolid használata után már
sokkal jobban érezte magát.

Antony az előszobában állt, mintha csak arra várt
volna, hogy ő befejezze a zuhanyozást, és kilépjen.

– Tapast rendeltem. Bármelyik percben megérkezhet.
Szereted?

– Imádom!
– Akkor jó. Örülök, hogy legalább ebben nem hibáztam.

– Aztán megfogta Fran csuklóját, és az arcára simította a
kezét. – Remélem, ez sem lesz hiba, de úgy érzem, nem
halogathatom tovább.

Meglepte Frant, amikor a szájára hajolt, de a
meglepetés gyorsan valami másnak adta át a helyét, arra
ösztönözve Frant, hogy nyissa meg ajkát a csók előtt. Úgy
érezte, még soha senki sem csókolta meg ennyire



alaposan, sem ilyen hozzáértően. Az egész testét lángra
lobbantotta a puha érintés. Amikor megszólalt a csengő,
jelezve, hogy megérkezett a rendelés, vége szakadt a
meghitt pillanatnak, de akkor sem váltak volna szét
nehezebben, ha mágnesek tapasztják össze az ajkukat.

Fran, hogy ne legyen szem előtt, besurrant a
hálószobába. Úgy vélte, hogy az ételt úgyis a konyhába
vagy a nappaliba viszik. Nem akarta, hogy bárki
meglássa, hiszen elég volt ránézni, máris nyilvánvalóvá
vált, hogy mit csináltak az ételfutár érkezése előtt.

A kilátásban gyönyörködött, amikor Antony megállt az
ajtóban.

– Most már kijöhetsz.
A finom, fűszeres illatok a nappaliba vezették.
A kanapé előtti dohányzóasztalon apró edények

sorakoztak, némelyikben még sistergett az étel. Középen
egy palack bor állt kinyitva, és a tányérok mellett igazi
szalvétákon csillogott a kés meg a villa.

– Nagyon jó illata van – jegyezte meg Fran.
– Az étel is jó lesz. Gyere, ülj le. – Antony felkapta az

üveget, bort töltött az egyik pohárba, és Fran felé
nyújtotta. – Feltétlenül haza kell ma mennünk? –
kérdezte óvatosan.

Fran végiggondolta, mi minden vár rá a farmon,
beleértve a sok gondot okozó Royt is.

– Nem.
A férfi elmosolyodott, és a másik pohárba is töltött a

borból.



– És most? Mit szeretnél? – Időközben tányérra cserélte
a kezében a borospoharat, készen rá, hogy kiszolgálja
Frant.

Fran gondolkodni sem tudott. A legszívesebben azt
mondta volna, hogy „téged”. Nyelt egy nagyot.

– Bármit, csak ne polip legyen.
– Azt én sem szeretem, így nem is rendeltem.
Milyen kellemes lenne, ha kiszolgálnák, gondolta,

amikor hátradőlt a hihetetlenül kényelmes kanapén, ha
nem lángolt volna mindene a férfiért.

Minden mozdulata izgatta. Még az is, ahogy Antony a
tányérjára tette a chorizóval és paprikával főtt krumplit,
a paradicsomot, mellé egy darabka sült dagadót, majd
végül néhány hajszálvékony szelet ibérico sonkát.
Sohasem látott erotikusabb mozdulatokat.

A borát kortyolgatta, közben a férfit nézte. Amikor
Antony megérezte, és visszanézett rá, elkapta a
pillantását, és rágcsálni kezdett néhány szem pirított
mandulát.

Az ennivaló finom volt, a bor zamatos, mégsem tudott
sem enni, sem inni. És Antony sem tűnt különösebben
éhesnek. Végül majdhogynem lecsapta az asztalra a
tányérját, megtörölte a szalvétával a száját és kinyújtotta
a kezét.

– Azt hiszem, ideje, hogy ágyba vigyelek.

Végül ismét megéheztek, így Antony átvitte a hálószobába
a maradék ételt. Hideg volt, kicsit zsíros, de még így is



finomnak találták. Persze nem volt olyan jó, mint az,
amivel az előző órát töltötték, de csillapította az
éhségüket.

– Összekentem az ágyneműdet – mondta Fran.
Antony elégedetten felsóhajtott. – Kit érdekel? Kérsz

még egy kis bort?
– Nem, köszönöm. Már eleget ittam.
– De remélem, belőlem nincs eleged.
– Nincs – felelte Fran, és ölelésre tárta a karját. – Nem is

lesz soha.



Tizenkilencedik fejezet

Fran másnap reggel a konyhában álldogált. Antony egyik
inge volt rajta, semmi más, és a kávéfőzőt tanulmányozta
nagy figyelemmel, amikor hallotta, hogy a hálószobában
SMS-t jelez a telefonja.

Miután megitta a kávét, visszament a hálószobába,
hogy megnézze az üzenetet. Antony a fürdőszobában volt.
Egy pillanatra eltűnődött azon, mi történhetne, ha még
mindig a hálóban lenne, amikor a férfi kilépett a
fürdőből. Fran úgy döntött, hamarosan kideríti, de előbb
meg akarta nézni az SMS-t.

Vissza tudnál hívni? Sürgős – írta Issi.
Fran kiszaladt az előszobába, közben beütötte Issi

számát, aki azonnal felvette a telefont.
– Is? Mi történt?
– Amy. Kórházban van. Éjszaka vitték be. Nincs valami

jól, Fran.
– Ó, istenem! Mellette kellene lennem.
– Hát, igen. Minél előbb ideérsz, annál jobb. Roy már

úton van hozzá.
– Jaj, ne. Most majd elmondja neki, hogy Londonban

vagyok Antonyval, azzal a férfival, akit Amy annyira utál.



– Jelenleg mondhatja, Amy úgysem érti. Szóval, emiatt
nem kell most aggódnod. Az orvosok úgy vélik, hogy
húgyúti fertőzésről van szó. A nagymamámnak is mindig
az volt. Ránk szokta hozni a frászt, de aztán, amikor
elkezdtek hatni az antibiotikumok, általában jobban lett.

– Gondolod, hogy Amy is meggyógyul?
– Honnan tudnám? Nem vagyok orvos. Gyere, amint

tudsz!
Fran visszaszaladt a hálóba. Antony éppen öltözködött.
– Mi a baj?
– Amy. Kórházba vitték. El kell mennem hozzá.
– Jól van – felelte Antony. – Akkor elviszlek. Öltözz fel.

Addig én rendelek reggelit a recepcióra. Lefelé menet
magunkhoz vesszük, és majd a kocsiban megesszük.

Annyira nyugodt volt, és összeszedett; egyértelmű
javaslatai enyhítették Fran félelmét.

– Hagyd magadon az ingemet – tette hozzá a férfi
könnyed mosollyal. – Jól áll. Majd keresek hozzá egy
pulóvert. Elég hűvös lehet odakinn.

Ezt követően már minden simán ment. Fran, Antony
ingjében és az ugyancsak tőle kapott puha
kasmírpulóverben beszállt az autóba, amely már a
bejárat előtt várta őket. A parkolóőr átnyújtott nekik egy
kartondobozt – friss croissant volt benne és kávé. Fran
holmija a hátsó ülésre került.

– Nagyon hálás vagyok, Antony – mondta Fran, miután
ivott egy kortyot az erős, de nagyon finom kávéból.



– Nem kell hálásnak lenned semmiért. Azért teszem,
mert szeretlek. Ez ilyen egyszerű.

Fran meg sem tudott szólalni. Először azt hitte, elsírja
magát, ami elég nevetséges lett volna. Megköszörülte a
torkát, de beszélni továbbra sem tudott. Így hát
megpaskolta Antony kézfejét, remélve, hogy a férfi érteni
fogja a gesztust. Az egyik fele roppant boldog volt, ám a
másik remegett az izgalomtól. Ott motoszkált a fejében,
amit a nővér Amy szívéről mondott. Mi van, ha Amy
meghal, mire odaér?

Az ajkába harapott, és próbált az elsuhanó tájra
koncentrálni. Szörnyű volt arra gondolni, hogy nem látja
többé azt a kötekedésre hajlamos, bogaras öregasszonyt.
Mert hát nem mindig mentek köztük simán a dolgok. Elég
sok időbe telt, mire kölcsönösen felmérték egymást, és
Fran csak most jött rá, hogy bármilyen házsártos is Amy,
időközben megszerette. És úgy érezte, hogy Amy is
viszontszereti. Vagy legalább kedveli.

De kedvelte-e annyira, mint a képmutató Royt? Aki
vonzónak mutatta magát, elleplezve a kevésbé előnyös
tulajdonságait, és azt állította magáról, hogy igazi farmer,
és azért jött, hogy megvesse a lábát az óhazában.

Az otthonban az ápolók mindig megerősítették abban,
amit Fran maga is tapasztalt: hogy Amy szereti a
férfiakat. Nagyon ódivatú elképzelései voltak, és annak
ellenére, hogy farmerként élte az életét, minden jel
szerint úgy vélte, hogy a férfiak jobban értenek a
gazdálkodáshoz, mint a nők. Úgy suhant el mellette a



feminizmus, mint a könnyű tavaszi szél. És ha őszinte
akart lenni, Frannek be kellett látnia, hogy Roy sokkal
alkalmasabbnak tűnt a farm vezetésére, mint ő. Hiszen ő
csak egy városi lány, aki fél a tehenektől. Ugyanakkor
szerette a farmot, míg Royt a jelek szerint csak a farm
potenciális értékei érdekelték.

Az út nagy részében alig szóltak egymáshoz, csak az
utolsó kilométereken élénkült meg köztük a beszélgetés.

– Gondolod, hogy előbb haza kellene mennem,
átöltözni? – kérdezte Fran.

Antony rápillantott, és elmosolyodott.
– Én megkérdezném Issitől. Bár szerintem nagyon jól

nézel ki.
– Mint aki nemrég kelt fel az ágyból valami nagyon jó

után? – Fran örült, hogy egy pillanatra megfeledkezhetett
borús gondolatairól.

– Mondjuk inkább úgy, hogy különös ragyogás vesz
körül.

Fran ettől még inkább tündökölni kezdett.
– Nagyon sajnálom, hogy Amyt éppen most döntötte le a

lábáról a betegség – folytatta a férfi. – Együtt kellene
lennünk valahol, kettesben, boldogan, ehelyett halálra
aggódod magad amiatt, hogy esetleg elveszítesz valakit,
akit nagyon megszerettél.

– Ez igaz. De ha szégyenkezve is, be kell vallanom, hogy
a farm is aggaszt. Mi lesz, ha elveszítem? Tudom, hogy
ettől nagyon anyagiasnak tűnök, de mit fogok csinálni, ha
mégis Roy lesz az örökös? Már nem akarok visszamenni



Londonba. Észre sem vettem, és vidéki lánnyá váltam.
– És az eszedbe sem jutott, hogy esetleg elköltözhetnél,

csak nem olyan messzire? Az én házam elég nagy két
embernek is.

Fran felnevetett.
– Talán kétszázat akartál mondani.
– Ahhoz azért már sátrat kellene bérelnem.
– Tudod, hogy értettem! – Az volt az egészben a

legszebb, hogy Antony tényleg tudta. Fran szerint jobban
megértette, mint korábban bármelyik barátja. A kérdés
csak az volt, hogy tekinthette-e barátjának a férfit?
Antony esetében komolytalannak tűnt a kifejezés, és az ő
érzéseit sem fejezte ki igazán. – Mindenesetre köszönöm,
hogy meghívtál magadhoz – folytatta a helyzetnek
megfelelő komolysággal.

Erre viszont a férfi kezdett el kacagni.
– Azért remélem, érzed, hogy ez nem egyszeri meghívás,

hanem, hogy egy híres sort idézzek, örök időkre szól.
– Arra kérsz… – Fran elhallgatott egy pillanatra – hogy

éljek veled? – Tisztázni akarta a dolgot. Szörnyen érezte
volna magát, ha félreért valamit.

Antony ismét ránézett, de egy darabig nem szólt.
– Csak azt mondtam, hogy hozzám költözhetsz, és velem

élhetsz, ha nem lesz a tiéd a farm. Nem kell visszamenned
Londonba. Egyébként is azt akarom, hogy örökké a
közelemben legyél. Ha mégiscsak te örökölnéd Amy
farmját, hajlandó lennék újratárgyalni a feltételeket.

– Várj. Hogy mindent pontosan értsek. Ha én öröklöm a



farmot, kész vagy arra is, hogy átköltözz a házadból az én
kis otthonomba, ahol nincs wifi, és meg kell elégedned a
kézi tusolóval?

– Drágám – kezdte Antony, és megérintette Fran térdét.
– Amit mondani fogok, azt talán könnyű lenne félreérteni,
de őszintén remélem, hogy te nem fogod. Tudod, hogy
szeretlek, és azt is tudod, hogy régóta szeretném
megszerezni Amy farmját. És nemcsak azért, mert a déli
lejtőivel nagyon jó szőlőtermő terület lehetne, hiszen most
már tudom, hogy a legelőt bűn lenne ilyen célra
hasznosítani… hanem a ház csodás fekvése miatt is –
fejezte be a mondatát annak ellenére, hogy Fran közben
tiltakozni akart.

– Tehát csak a délre nyíló kilátás miatt kellek neked? –
kérdezte viccelődve Fran, bár hirtelen másképp kezdte
látni a dolgokat.

– Nem! Akkor is kellenél, ha semmilyen kilátásod nem
lenne! Lehet, hogy ügyetlenül fogalmazok, de azt akarom
mondani, hogy szívesen elhagynám a házamat azért,
hogy veled élhessek a tiédben.

– Oké… – kezdte Fran lassan.
– De ha te nem lennél ott, akkor nem kellene a házad.

Volt, amikor kellett volna, de ma már csak veled együtt
akarom.

– Ejha! – mondta Fran, mert képtelen volt a helyzethez
illően kifejezni magát.

A telefonja üzenet érkezését jelezte. Issi írt. Merre
jártok? Gyere már!



– Sietnünk kell! – mondta Fran.
– Már nagyon közel járunk – válaszolta Antony nyugodt

hangon. – Tíz perc, és ott vagyunk.



Huszadik fejezet

Amy a kicsi helyi kórházban volt, így a vártnál lényegesen
könnyebb volt megtalálni a szobáját. Fran futólépésben
haladt Antony után, aki úgy masírozott a folyosón, mint
aki pontosan tudja, hová kell mennie.

Amy egy félreeső kórteremben feküdt, és szívfájdítóan
törékenynek látszott. Csövön át kapta az oxigént, és
infúzió csepegett a vénájába. Szörnyen öregnek tűnt, és
nagyon, de nagyon aprónak.

Roy felállt az érkezésükre.
– Nincs magánál – mondta, Fran véleménye szerint túl

hangosan. – Most elmegyek a kocsmába. Mondtam a
nővéreknek, hogy semmi esetre sem élesszék újra.

– Mégis milyen alapon adtál ilyen utasítást? – kérdezte
felháborodva Fran.

– Én vagyok a legközelebbi hozzátartozója, nem? –
vetette oda Roy hányavetin.

– Tényleg ő a legközelebbi hozzátartozó? – kérdezte
Antony.

Fran vállat vont.
– Fogalmam sincs, de most azonnal szólnunk kell a

nővéreknek, nehogy megtegyék. – Megrázkódott. A



legszívesebben ott maradt volna Amyvel, ugyanakkor
beszélnie kellett egy döntéshozóval.

– Megyek, keresek valakit – ajánlotta Antony. – Így te
vele maradhatsz.

Fran bólintott, mert rátört a sírás, és nem bírt
megszólalni. Részben a hála könnyei voltak ezek, amiért a
férfi megérezte, hogy mit szeretne, részben a döbbeneté,
amit Amy állapota váltott ki belőle.

Megköszörülte a torkát, összekapta magát, odahúzott
egy széket az ágy mellé, és mint egy kisgyerekét, a két
keze közé fogta Amy törékeny kezét.

– Amy! Francesca vagyok. Eljöttem magához. Tudom,
hogy alszik, de itt fogok várni, míg fel nem ébred.

Ahogy ott ült, és arra várt, hogy Antony visszajöjjön egy
nővérrel, abban bízva, hogy közben sikerül valamilyen
reakciót kiváltania Amyből, nagyon közel érezte magához
az idős asszonyt. A korábbi kommunikációjuk nem volt
felhőtlen, de így, ahogy mellette ült, és a kezét fogta,
mintha kialakult volna köztük egy láthatatlan kapocs.

Antony egy nővérrel tért vissza, akit láthatóan
örömmel töltött el Fran jelenléte. Bemutatkozott, majd azt
mondta:

– Az a baj, hogy nem fogyaszt elég folyadékot. Az
otthonban azt az információt kaptuk az ápolóktól, hogy
nem szereti a víz ízét. Állítólag nem olyan, mint amilyet a
farmon ivott.

Fran felpillantott Antonyra.
– Ezen könnyen segíthetünk – mondta a férfi. –



Hazamegyek, és hozok egy kis vizet. De előtte veszek az
edényboltban egy vízadagolót.

– Ugyan, bőven elég lesz egy palacknyi – vélekedett a
nővér. – Talán tényleg jobban lenne tőle. Ha nem az ízétől,
akkor a tudattól, hogy a farm vizéből iszik.

– És mit gondol, ne hozzunk neki a saját készítésű
gyógynövénylikőrjéből? – kérdezte Fran.

– Biztosan örülne annak is. Bár feltételezem, hogy nem
inna belőle sokat, mégis… talán jobb kedvre derülne tőle.

– Majd kérek Issitől – mondta Antony, aztán Franre
nézett. – Van még valami, amire szükséged lenne
otthonról? Esetleg hozzak valamit a büféből?

– Nem, nincs szükségem semmire… – kezdte Fran, de a
nővér közbevágott.

– Az ön helyében én innék egy teát. A büfében
önkéntesek dolgoznak, és hamarosan bezárnak. És a
figyelmébe ajánlom a csokoládétortát is.

Antony elmosolyodott.
– Hozok egy szeletet, aztán visszamegyek a farmra.
– Nagyon kedves – biccentett a nővér a csukódó ajtó

felé. – A barátja?
Fran úgy érezte, hogy rajtakapták.
– Hm… Igen. Vagyis… Azt hiszem. Bármi van is köztünk,

még nagyon új.
– Ha ennyire új, akkor még kedvesebb, különösen egy

idős hölgyhöz, akit alig ismer.
– Ó, nagyon is ismeri. De attól még bonyolult a helyzet. –

Fran nem akarta elmesélni, hogy Amy és Antony



szomszédok, és az asszony azt gondolja a férfiról, hogy az
ördöggel cimborál, holott nem is.

– Akkor talán azért ilyen szolgálatkész, mert magának
akar segíteni – vélekedett a nővér.

Fran bólintott.
– Valószínűleg. Mellesleg ő a legkedvesebb ember,

akivel valaha találkoztam.
– Akkor próbálja megtartani. A kedvesség és a jó külső

nem feltétlenül jár kéz a kézben.
A nővér kiment, Fran pedig elmosolyodott. Ha a nővér

azt is tudta volna, hogy Antony gazdag, még
határozottabban javasolta volna Frannek, hogy tartsa
meg.

Még egy óra sem telt el, amikor Antony visszajött.
Nemcsak vizet hozott magával, hanem egy
szeretetcsomagot is Issitől: szendvicseket, szépítőszereket
és egy termosznyi forró csokoládét.

Megpuszilta Frant, és röviden megölelték egymást.
– Most menj – mondta Fran. – Az elmúlt két napban

már elég idődet pazaroltad rám meg a szeretteimre.
– Hívj fel, ha szükséged lenne valamire. És bármikor

visszajövök érted, csak szólj. – Beszéd közben olyan átható
pillantást vetett Franre, hogy szavai őszinteségéhez kétség
sem férhetett. Fran szíve ficánkolni kezdett a
megkönnyebbüléstől és a boldogságtól. Antony mindig
sziklaként állt mellette, ha arra volt szüksége.

– Rendben. Majd felhívlak. Most viszont eredj; tudom,



hogy rengeteg elmaradást kell bepótolnod.
A férfi habozott egy pillanatig.
– Te minden munkánál fontosabb vagy.
Fran gyengéden felnevetett; ettől a rövid mondattól

még jobban szerette Antonyt.
– Nem kell választanod. Végezd a munkádat. Ha Issi

vagy Tig nem tud eljönni értem, majd hívok egy taxit.
– Jó. Issi vagy Tig hazavihet, de taxit semmi esetre se

hívj. Nem hosszú az út, annyi időre bármit félre tudok
tenni.

Fran ráragyogtatta a legszerelmesebb mosolyát, bár
közben felötlött benne, hogy talán óvatosabbnak kellene
lennie az érzelmei kimutatásával. De képtelen lett volna
másképp viselkedni.

– Ha szükségem lesz rád, felhívlak – ismételte meg.
– Megígéred?
– Megígérem.

Frant régen nem tapasztalt nyugalom vette körül, amibe
az örömön túl aggodalom is vegyült Amy miatt. Csodás
érzés volt, hogy szeretett valakit, és viszontszerették.

Egy idő után azon kapta magát, hogy Amyhez beszél.
Nagyon szeretett volna beszámolni neki Antonyról és a
szerelemről, amelyet iránta érzett, de Amy volt az
egyetlen személy, akinek ezt nem mondhatta el. Így
inkább a sajtjáról beszélt.

– Talpra kell állnia, Amy. Tudom, hogy nem élhet
örökké, ahogy senki sem, de szükségem van rá, hogy



időnként beszámolhassak valakinek a sajtomról, és ki
mást érdekelne? – Megköszörülte a torkát. – A minap
Londonban jártam, kóstolót vittem belőle egy régi
barátomnak. Illetve ő már megkóstolta, amikor
összefutottunk a termelői piacon, és nagyon ízlett neki.
Azt mondta, egyszerűen csodálatos. Így megkért, hogy
készítsek egy nagyobb adagot, hogy bemutathassa egy
ételfesztiválon néhány híres és – mondhatni – befolyásos
szakírónak és séfnek.

Úgy érezte, mintha a karomszerű ujjak megszorították
volna a kezét.

– Olyan csodálatos íze van! Érezni lehet benne minden
egyes vadvirágot és azt a jó zsíros füvet.

Ismét megfeszültek az ujjak, ezúttal még erősebben,
mint az imént. Mintha Amy azt jelezte volna, hogy
beszélni akar, de a szeme még csukva volt. Fran a füle
mögé tűrte a haját, és közelebb hajolt az asszonyhoz.

– Túl fiatal… – lehelte Amy. Fran csak azért hallotta
meg, mert a füle gyakorlatilag rátapadt az alig mozgó
szájra.

– Nem vagyok én már annyira fiatal, Amy – tiltakozott
Fran. – Elég idős vagyok ahhoz, hogy vezessem a farmot.
Szeretem, amit csinálok, és meglátja, nem lesz hiábavaló.

– Nem rólad beszélek, hanem a sajtról – motyogta Amy.
Fran halkan felnevetett. Amy nemcsak hogy beszélni

tudott, hanem teljesen értelmesen reagált arra, amit
elmondott neki.

– Ó, Amy, ez nem cheddar. Ez még csak lágy sajt. De



kemény sajtot is fogok készíteni. Csak előbb meg kell
találnom a kőfejtőt. Nem akarja megmondani, hol van?

Úgy tűnt, ennél jobb pillanat sosem lesz arra, hogy a
fontos kérdést feltegye Amynek. Végül is a sajtról
beszélgettek, és az asszony, ebben Fran biztos volt, azt
akarta, hogy a farmjáról kikerülő termék jó minőségű
legyen. De úgy tűnt, hogy Amy visszacsusszant az álmok
világába.

Amikor az ápolónő visszatért, Fran felállt, és nyújtózott
egy nagyot.

– Azt hiszem, jobban van – mondta. – Beszélt.
A nővér ellenőrizte a műszereket, és óvatosan

végigsimított Amy homlokán.
– Igaza lehet. Ha nem is nagyon, de javult az állapota.
Egyszer csak Roy is megjelent, és bár nem volt részeg,

Fran határozottan érezte rajta a kocsmaszagot.
– Amy jobban van – közölte. – Hát nem nagyszerű? Még

beszélt is hozzám.
– Remek – felelte Roy, de az arckifejezése nem azt

tükrözte, amit mondott, és illetlenül hangosan beszélt. –
Így most már elmesélhetem neki, hogy kinek az ágyában
henteregtél az utóbbi napokban, igaz? – Az ágy fölé hajolt.
– Amy néni? Hallasz? Roy vagyok. Visszajöttem.

Fran megfogta a karját, és elhúzta a férfit az ágytól.
– Ne kiabálj, ha beszélni akarsz hozzá. Beteg.
– Muszáj kiabálnom. Máskülönben nem hallja meg,

amit mondok. Süket.
Csak Roynak juthatott eszébe, hogy egy idős,



gyengélkedő asszonyt pletykákkal traktáljon. Vajon volt
olyan mélység, ahová ne süllyedt volna le csak azért, hogy
javítson az öröklési esélyein?

– Akkor se kiabálj – ismételte meg Fran. Látni vélte,
hogy Amy arca megrándult az erős hang hallatán,
ugyanakkor nem tudta, mit tehetne azért, hogy jobb
belátásra bírja Royt. Ahhoz, hogy kivonszolja a
kórteremből, nem volt elég erős.

Hálát adott magában, amikor a nővér, valószínűleg a
hangoskodás hallatán, a kórterembe lépett.

– Azt hiszem, jó hatással lenne a betegre, ha a kedves
látogatók most hazamennének. Pihenésre van szüksége.
Köszönöm, hogy a barátja hozott vizet a farmról – fordult
Fran felé. – Majd megmondom, hogy ízlett-e neki.

A nő kétségkívül tekintélyparancsoló volt a fehér
uniformisában. Roy azonnal elhallgatott, és mindketten
kimentek a kórteremből. Fran azonban előtte még
gyorsan megsimogatta Amy homlokát.

Kifelé menet Frannek eszébe jutott, hogy nincs mivel
hazamennie. Felhívhatta volna Antonyt vagy Issit, de
minek? Ott volt Roy.

– Kinek az autójával jöttél? – kérdezte a parkoló felé
lépkedve. – Az enyémmel vagy a tiéddel? Bármelyikkel is,
haza kell vinned.

– Vissza akartam menni a kocsmába…
– Szó sem lehet róla. Előbb hazaviszel. Tartozol vele. Az

engedélyem nélkül elvitted a kocsimat.



– Ahhoz képest, hogy az előbb még ott pityeregtél egy
asszony mellett, akit alig ismersz, eléggé kinyílt a szád –
jegyezte meg Roy.

– Az, hogy törődöm Amyvel, nem jelenti azt, hogy
puhány is vagyok.

– Csak azt tudnám, mit foglalkozol egy asszonnyal, akit
már csak napok választanak el a sírtól. Talán még mindig
azt hiszed, hogy a tiéd lesz a farm?

– Bármit hiszek is, az, hogy te miért nem törődsz vele,
teljesen nyilvánvaló. Számodra sokkal többet ér Amy, ha
halott.

A férfi erre csak egy vállrándítással válaszolt.
Fran legnagyobb megkönnyebbülésére Roy autója állt

kissé ferdén a parkoló egyik sarkában.
Épp kifordultak a parkolóból, amikor Fran

megpillantotta Megant. Az egyik divatüzletből lépett ki,
szatyrokkal megpakolva. Fran legnagyobb meglepetésére
Roy lassított, és a járda mellett megállította az autót.

– Hé, Megan!
– Roy! – Megan behajolt az ablakon, és megpuszilta a

férfi arcát.
Láthatóan már elég jól ismerték egymást.
– Helló, Megan – mondta Fran is, szándéka szerint

semleges hangon.
– Ó, Fran, nem számítottam rá, hogy veled is

találkozom.
– Roy hazavisz a kórházból. Amyt látogattuk meg,

sajnos, nincs valami jól.



– Hát ez igazán kedves gesztus tőle – jegyezte meg
Megan. – Én meg azt reméltem, hogy a kocsmában
találkozunk.

Fran ismét meglepődött. Nem gondolta volna, hogy
Megan kocsmázós típus. Inkább koktélbárokban vagy
elegáns borkóstolókon tudta elképzelni. De úgy tűnik,
Megan törzsvendégnek számított a Búzakévében vagy
bármelyik városi kocsmában, ahol Roy időzni szokott.

– Később talán beugrom, de most más feladatot sóztak a
nyakamba – intett a fejével Fran felé. – Ki tudja, mit ki
nem talál még számomra a hölgy.

– A „hölgy” most csak egyvalamit szeretne. Azt, hogy
mielőbb vidd haza – mondta Fran. – Hosszú nap áll
mögöttem – fűzte hozzá magyarázatul.

– És hosszú éjszaka is, gondolom – toldotta meg gonoszul
Roy.

Feltételezhetően ezt bővebben is kifejtette volna, ha
Megan váratlanul közbe nem vág.

– És mi a baj Amyvel? – kérdezte Frantől.
– Fertőzést kapott. Bár amikor eljöttünk tőle, már

jobban volt.
– Szerintem kegyetlenség idős embereket életben

tartani, amikor már túl vannak a természetes
élettartamukon – mondta Roy. – Még az állatokat is
elaltatjuk, amikor ilyen állapotba kerülnek.

– Amy még nincs túl a „természetes élettartamán” –
közölte Fran határozott hangon. – Még hosszú évekig
élhet.



– Igen, de hogyan? – kérdezte Roy. – Az esetek
többségében már most sem beszámítható. Ki a fene akar
egy kótyagos nyanyát évekig egy méregdrága otthonban
tartani?

– Roy? Nem mehetnénk haza? Örülök, hogy
összefutottunk, Megan.

Sajnos Roy eleresztette a füle mellett a kérést.
– Láttad mostanában Antonyt? – kérdezte még mindig

az ablakon könyökölve Meghan.
– Hogy látta-e? Épp most töltött vele egy éjszakát. Nem

tudom, mit szólna hozzá a drágalátos nénikénk, ha
megtudná, hogy szeretett unokahúga az „ellenféllel
hetyeg”. – Miközben beszélt, Roy az ujjaival kitette a
megfelelő helyekre a képzeletbeli idézőjeleket.

Fran a legszívesebben felnyögött volna, de sikerült
uralkodnia magán.

– Ó, Roy! Muszáj még mindig ezen lovagolnod? Haza
akarok menni. Biztos vagyok benne, hogy Megan foglal
neked egy helyet a kocsmában.

Megan, aki addig egész barátságos ember benyomását
keltette, összeszorította a száját. – Igaz ez?

– Nem hiszem, hogy bármilyen magyarázattal
tartoznék neked vagy bárkinek, Megan – felelte
kimerülten Fran.

– Szerintem Roynak joga van tudni – erősködött Megan.
– Vagy talán titok? Á, igen, most jut eszembe, hogy
titokban kell tartani. Amy nem hagyná rád a farmot, ha
tudna róla, igaz?



Fran a legszívesebben kiszállt volna az autóból, hogy jól
megrázza Megant, de ennél is erősebb volt a vágya, hogy
mielőbb hazaérjen. Ebben a pillanatban rezegni kezdett a
zsebében a telefon. Antony volt.

– Szia! – mondta, mielőtt a férfi beleszólhatott volna. –
Igen, nagyon szeretném, ha értem jönnél.

Kinyitotta a kocsi ajtaját.
– Mivel szemmel láthatóan szívesebben töltenéd a

drága idődet azzal, hogy Megannel társalogj,
megszerveztem, hogy értem jöjjenek. Csak arra kérlek,
hogy ne részegen gyere haza.

– Helló, drágám – mondta Antony halkan, és megcsókolta
Frant.

Rövid, egészen ártalmatlan csók volt, mégis felidézte az
előző éjszaka legszebb, legbensőségesebb emlékeit. Fran
csak hosszadalmas torokköszörülés után tudott
megszólalni, akkor is csak röviden:

– Szia!
Elindultak. Egy darabig nem beszéltek, és Fran közben

rájött, hogy szívesen figyeli az autót vezető férfit. Még a
kormánykereket markoló kezek látványa is elbűvölte.

– Mi történt? – kérdezte végül Antony.
– Arról volt szó, hogy Roy hazavisz, de közben

összefutottunk Megannel. Ahogy elnézem, igazi
„puszipajtások”, bár el nem tudom képzelni, hogyan lettek
azok. Nem sok közös tulajdonságuk lehet.

– Azt hiszem, nem veszel tudomást valami fontosról,



ami igazán közös bennük.
– És mi lenne az?
A férfi nem válaszolt rögtön.
– Mindketten akarnak valamit, ami a tiéd, vagy a tiéd

lehet – felelte hallható zavarral a hangjában.
– Szerinted Megan annyira féltékeny rám meg rád,

hogy képes összeadni magát egy Roy-szerű alakkal, csak
hogy üthessen rajtam egy nagyot?

– Pontosan.
– Istenem!
– Tudom, szörnyen hangzik, főleg az én számból, de az

a helyzet, hogy szemet vetett rám. Vagyis biztosra veszem,
hogy nem rám, hanem a pénzemre. Te pedig az útjában
állsz annak, amit, illetve akit akar. Engem. Roy esetében
ugyanez a helyzet, csak ő a farmra szeretné rátenni a
kezét. És ez bizony jó alapja lehet egy társulásnak.

– De hát senki sem tudja, hogy valóban enyém lesz-e a
farm.

– Ez igaz. De én már a tiéd vagyok.
Fran megengedett magának egy örömteli sóhajt.
– Roynak azonban még meg kell szereznie a farmot.

Megan szemszögéből már az is elégtétel lenne, ha
legalább a farm nem lehetne az enyém.



Huszonegyedik fejezet

Egy héttel azután, hogy Frant és Royt a betegágyához
hívatták, Amy visszatérhetett az otthonba. Fran magára
vállalta, hogy apró adagokban olyan ételeket készít neki,
amelyek meghozzák talán az étvágyát, vagy legalább
rendszerességet visznek az étkezésébe. Most is arra
készült, hogy meglátogassa Amyt. Issi, miközben leültek,
hogy indulás előtt elkortyoljanak egy csésze kávét,
beszámolt neki az utolsó ellésről, amelynek
eredményeként egy szép, foltos kis üszővel gyarapodott a
csorda.

– Te nagyon otthonosan mozogsz a tehenek között, Issi.
Csodállak érte. – Fran apró mandulakrémes kosárkákat
rakott egy műanyag dobozba. Volt egy zacskó tele apró
szendvicsekkel és egy harmadik pástétomos falatkákkal.

Fran tudta, hogy Amy nem fogja megenni mindet, de
azt akarta, hogy tudjon miből választani. És miközben
kigondolta, milyen ételeknek örülne Amy, máris
rózsásabbnak látta a világot.

Az orvosok figyelmeztették Frant és Royt, hogy Amy a
fertőzést követően már soha nem lesz olyan jó állapotban,
mint amilyenben megismerték. Ez végtelenül



elszomorította Frant. Ám Roy úgy érezte, hogy egyre
közelebb kerül az orra előtt elhúzott mézesmadzag
megkaparintásához.

– Nyilvánvalóan sehogy sem mozognék a tehenek
között, ha nem fűznének gyengéd szálak Tighez – mondta
végül Issi. – De az a helyzet, hogy most már komolyan
érdekelnek. Sőt megszerettem őket. Ki sejtette, hogy egy
tehenészlány lakozott bennem, aki csak arra várt, hogy
végre észrevegye valaki?

– Bár bennem is lakozna egy tehenészlány! Jobb lenne,
ha nemcsak a tejet szeretném, hanem azt is, aki adja. Az a
baj, hogy még mindig félek a tehenektől. Képtelen lennék
gondoskodni róluk.

Issi letett Fran elé egy bögre kávét.
– Emiatt ne emészd magad. Itt van neked Tig. Ő

maximálisan ellátja a teheneidet.
– Tudom. Nagyon szerencsés vagyok. És Amy is az volt. –

Fran lepattintotta az apró finomságokat tartalmazó doboz
tetejét. – Bár azért örültem volna, ha megmondja, hogy
szakaszosan ellenek a tehenek, így nem apad el egyszerre
a tejük. Akkor nem kellett volna azon aggódnom, hogy mit
fogok csinálni tejszűke idején.

– Tudod, hogy nem beszél sokat – védte a fiút Issi.
 Fran úgy látta, hogy Issit egyáltalán nem zavarja ez a

hiányosság. Más körülmények között tett is volna
valamilyen pikírt célzást Tig egyéb képességeire, de most
nem vitte rá a szíve. Antony külföldön volt, és Roy csak a
Titokzatosság Nemzetközi Mestereként emlegette, mintha



arra akart volna célozni, hogy amit csinál, az, ha nem is
illegális, de mindenképpen erkölcstelen. És Fran tudta,
hogy lassan ölő méregként ugyanezt csepegteti Amy
fülébe is.

Amy majdhogynem jókedvűen fogadta a belépő Frant.
Fenn volt, a betegsége óta először teljesen felöltözve
üldögélt egy székben. És határozottan éhesnek tűnt.

– Mit hoztál? – kérdezte, és még a szemüvegét is feltette.
Fran levette a dobozka tetejét.
– Szendvicseket, pástétomos falatkákat és mandulás

kosárkákat.
– Nagyon jó. Adj egy kis pástétomot. Hadd lássam,

milyen a tésztád!
Mivel Fran tudta, hogy a tészta kitűnő, magabiztosan

odanyújtott Amynek egy darabot.
– Hm… Nagyon finom – dicsérte az asszony, de a felét

sem ette meg, máris letette. – Most egy szendvicset kérek.
Mi van rajta?

– Tojás és zsázsa.
– Amit szívesen megkóstolnék – folytatta Amy, miután

lenyelt egy falatot a kezében tartott szendvicsből –, az a
sajt, amelyet te magad csinálsz, és amelyről annyit
áradozol.

– Ó, Amy, nem adhatok magának pasztőrözetlen lágy
sajtot! A végén megvádolnának, hogy meg akartam ölni.
Egyszer már maga is utalt rá.

– Miket beszélsz? Ostobaság!
– De igaz. Idős emberek nem fogyaszthatnak



pasztőrözetlen tejet, és mást sem, ami ilyen tejből készül,
ezt maga is tudja. – Amy nyilvánvalóan elfelejtette, amit
Frannek egyszer mondott. Hogy meg akarja mérgezni a
sajtjaival. Frannek viszont körvonalazódni kezdett a
fejében egy gondolat. – Kemény sajtot azonban ehetne. Ha
megmondaná, hol van a sajtérleléshez állítólag oly remek
kőfejtő, maga is megkóstolhatná, milyen fantasztikusan
finom sajtot tudok készíteni.

– Pontosan tudom, hogy milyen fantasztikus ízű a tej,
amit használsz. Hatvanvalahány évig ittam. És nem
hiszem, hogy mindent tálcán kellene átnyújtani a
fiataloknak.

Éppen ekkor nyújtott át Fran Amynek egy mandulás
kosárkát, ha nem is tálcán, kistányéron. Nem bírta
megállni, felnevetett.

– És mi a helyzet az idős emberekkel?
Amy megcsóválta a fejét.
– Az a baj, lányom, hogy keveset járkálsz a farmon. Ha

kicsit alaposabban körülnéznél, megtalálnád magadtól is.
– Roy sem találta meg – jegyezte meg Fran

ingerültebben, mint szerette volna, mert nem akarta
bántani Amyt.

– Akkor ő sem tölt sok időt a gazdaságban.
– De Roy…
Fran nem fejezhette be a mondatát, mert zajt hallott.

Roy érkezett meg.
– Mi van velem?
– Semmi! – Fran gyerekesnek és megalázottnak érezte



magát. Úgy döntött, ideje hazamenni. Felállt.
Roy azonnal elfoglalta a helyét, és felmarkolt vagy

három szendvicset.
– Finom! – mondta tele szájjal.
– Azokat Amynek hoztam. Később még megehette

volna! – mondta Fran.
– Sohasem eszem kiszáradt szendvicset – közölte Amy.
Fran alig tudta megállni, hogy ne toporzékoljon.
– Hoztam abból a citromos vízből, amit annyira

szeretsz, nénikém – mondta Roy, és letett az asztalra egy
üveggel.

– Ó, Roy! Hogy te milyen kedves vagy! – mondta
szemmel látható elégedettséggel Amy.

– Nem tudtam, hogy annyira odavan érte – jegyezte
meg Fran kissé epésen. – Máskülönben én sem csak a
farmról hoztam volna vizet.

Roy önelégült képet vágva egyetlen harapásra
megevett egy pástétomos falatot.

– Ki kellett volna derítened, hogy mit szeret a drága
Amy néni.

Fran elbizonytalanodott. Mintha kizárták volna
valamiből. Tényleg tetszett Amynek, hogy „drága
nénikémnek” szólítják? És ő ennyire félreértette volna a
jeleket azzal kapcsolatban, hogy Amy mit szeret? Annyira
szeretett volna mindent jól csinálni. A kedvében akart
járni Amynek, kényeztetni akarta, és tessék. Ő hiába
erőlködött. Ez is Roynak sikerült, úgy, hogy közben a
kisujját sem mozdította.



– Jobb lesz, ha elmegyek. Mit szeretne, mit hozzak
legközelebb, Amy?

– Semmit, Roy majd gondoskodik rólam – felelte az
asszony.

Frant még sohasem sértették meg jobban. Amy éhen
halhatott volna, ha Royra van bízva. Minden erejére
szüksége volt, hogy semleges hangot üssön meg.

– Oké. Akkor holnap találkozunk.
Majdnem elsírta magát odakinn. Mindennél jobban

hiányzott neki Antony.

Issi és Tig otthon volt. A tűz előtt ültek, és teázgattak. Fran
ledobta magát a kanapéra.

– Mi a baj? – kérdezte Issi. – Várj, ne mondd el, előbb
készítek neked egy teát. Hacsak nem innál inkább bort?

Fran az órájára pillantott.
– Bort kérek.
– Máris hozom – ajánlotta Tig. – Hacsak nem akarod,

hogy inkább hazamenjek. 
– Nem! – felelte Fran, és felsóhajtott. – Míg Amynél

voltam, megérkezett Roy. Amy teljesen odavan érte. Nem
bánnám, tényleg nem bánnám, ha nem én örökölném Hill
Topot. De Roy csak azért törődik Amyvel, mert meg akarja
kaparintani a farmot.

Tig egy palack vörösborral és poharakkal tért vissza a
szobába. Először Frannek töltött, aki hátradőlt, aztán csak
ültek egy darabig.

– Minden erőmmel azon vagyok, hogy egy kicsit jobbá



tegyem Amy életét, de bármit csinálok, mindig van valami,
amit Roy jobban tud nálam.

– Aminek nagyon örülne, szerintem, az az lenne, ha
újra láthatná a farmot – vélekedett Tig. – Szerintem Roy
ehhez nem tudná hozzásegíteni.

– És én? Én hozzá tudnám? – kérdezte Fran, aki már a
felvetett ötlettől is jobban érezte magát egy kicsit.

Tig bólintott.
– Egy olyan eszközre lenne csak szükség, amivel

mindenhová el tudna jutni a farmon.
– Például egy homokjáróra? Gondolod, hogy Amy el

tudná vezetni? Nem hiszem.
Miközben hangosan azt taglalta, hogy ez lehetetlen,

gondolkodóba esett. Tignek természetesen igaza volt. Amy
semmit sem akarhatott annyira, mint látogatást tenni az
imádott farmján.

– Lefogadom, hogy Antonynak van kétszemélyes
homokjárója – szólalt meg Issi. – Vagy ha nincs, tud
szerezni egyet.

– Küldök neki egy e-mailt, és megkérdezem. – Frant
határozottan felvillanyozta az ötlet. Bár a szíve már
elfogadta, hogy szereti Antony, a feje még
akadékoskodott. Olyan lehetetlennek tűnt, hogy egy ilyen
csodálatos férfi beleszeressen egy ennyire hétköznapi
lányba. És amikor Fran ez gondolta, nem csak
szerénykedett. Tisztában volt azzal, hogy elég csinosnak
számít, mégis úgy érezte, nincsenek egy ligában
Antonyval.



– Főzzek valamit? – kérdezte Tig.
– Igen, légy szíves – válaszolta Fran.
– Megyek, segítek – ajánlotta Issi. – Te pedig lépj

kapcsolatba Anttel.
Fran szívesebben küldött volna neki SMS-t, mint e-

mailt, mert akkor kevesebb szöveg is elég lett volna, és
nem kellett volna azon tűnődnie, hogyan köszönjön el.
Sajnos a gyenge térerő mellett jó esély volt rá, hogy nem
érne célba az üzenete. Így az e-mail maradt a járható út.

Tudnál szerezni egy kétszemélyes homokfutót? F. x
Ki kérdezi és miért? A. xx – jött az azonnali válasz, ami

boldogsággal töltötte el Fran szívét.
Én, és a helyzet bonyolult. F. xx (A két puszi

határozottan helyénvalónak tűnt a férfi két puszija után).
Tudunk beszélni, ha felhívlak? A. xxx
Nem vagyok egyedül. F. xxx – válaszolta Fran. A szíve

szerint akár reggelig beszélgetett volna Antonyval, de
ahhoz a vonalas telefont kellett volna használnia, és
akkor a többiek jelenléte miatt ragaszkodnia kellett volna
a formális hangnemhez.

Szinte nyomban megszólalt a készülék.
– Mi ez az egész a homokfutóval? – kérdezte Antony.
Nem ezek voltak a legromantikusabb szavak,

amelyeket valaha hallott, de még egyetlen telefonos
mondat sem váltott ki belőle ekkora mosolyt.

Néhány héttel később, április vége felé, Fran és Antony
elindult Amyhez az otthonba. Sok szervezést és



előkészületet igényelt, de végül mégiscsak elérkezett a
nap, amelyen Amy meglátogathatta a farmot. Még a nap
is sütött. A jó időnél is örömtelibb hír volt azonban, hogy
Roy Cornwallba utazott a cimboráival, hogy megnézzenek
egy ostoba meccset – focit vagy rögbit, de az is lehet, hogy
valamilyen dartsverseny csábította őket oda, Fran nem
tudta volna megmondani. Így kivételesen nem kellett attól
tartani, hogy bármibe beleüti az orrát.

Volt azonban egy aprócska felhő, amely beárnyékolta a
kék eget: Fran el sem tudta képzelni, hogyan fog reagálni
Amy Antonyra. Roynak elég lehetősége volt arra, hogy
mérget csepegtessen Amy fülébe; még Megant is magával
vitte néha, hogy nagyobb legyen a beadott dózis. A nővér
szerint, akivel Fran összebarátkozott, Megan nem fogta
vissza magát. Azt állította Amynek, hogy Fran és Antony
bűnben élnek – ez a kifejezés megmosolyogtatta Frant –,
fittyet hányva Amy elvárásaira.

Amy azonban nem vonta felelősségre Frant emiatt,
bizonyára azért, mert nem hitte el. Egyébként is, mivel
Antony szinte mindig távol volt, Fran pedig alig győzte
teljesíteni Roger megrendelését (aki szerint Fran sajtja
hatalmas sikert aratott az ételfesztiválon), Megan állítása
köszönő viszonyban sem volt az igazsággal. És akkor még
nem számolta fel azt az időt, amit Amy falatkáinak az
elkészítésével töltött.

– Nem akarod elmesélni – szólalt meg Fran a város felé
vezető úton –, hogy mivel bántotta meg a nagyapád Amyt?

– Ezt inkább Amytől kellene megkérdezned, de azt



hiszem, a háború alatt történt a dolog. A nagyapámnak el
kellett intéznie valamit a Mezőgazdasági
Minisztériumban. Amy megvádolta, hogy felhívta a
figyelmüket a farmra. Felmerült ugyanis, hogy Amynek és
a férjének fel kell szántania a legelőt, hogy zöldséget vagy
gabonát termesszenek.

– És? Sor került rá?
– Nem. Azt hiszem, túl kicsinek és nagyon meredeknek

találták a területet.
– De akkor mi az oka ennek a nagy haragnak?
Antony olyan pillantást vetett Franre, amit nehéz lett

volna értelmezni.
– Úgy sejtem, lehetett valami a nagyapám és Amy

között.
– De hiszen mindketten házasok voltak! – kiáltott fel

döbbenten Fran.
– Nem, nem, akkor még nem. Sokkal korábban lehetett

a dolog. Hogy ki szakított kivel, nem tudom, de
nyilvánvalóan nagyobb volt a füst, mint a tűz.

Fran elmosolyodott.
– Talán Amynek jobban tetszett a férje farmja, mint a

nagyapádé?
Antony vállat vont.
– Bárhogy volt is, megtörtént. Most csak abban

reménykedhetünk, hogy Amy nem fog képen vágni, és
hajlandó lesz beülni egy olyan járműbe, amit én vezetek.

Fran elképzelte, amint az apró termetű Amy felpattan,
hogy lekeverjen egy pofont Antonynak, és elmosolyodott.



Amy egy kerekesszékben várta őket. Izgatott volt,
ugyanakkor egy kicsit hűvös is. Fran, hogy elejét vegye az
ellenségeskedésnek, sietve és a szokásosnál melegebben
üdvözölte.

– Helló, Amy. Készen áll a nagy útra?
– Nem tudom, minek ez a nagy felhajtás. Hazamegyek

egy napra. Na és? – dohogott.
– És emlékszik arra, amit a homokfutóról mondtam?

Azzal az egész farmot bejárhatja. Antony fogja
körbevinni. Engedje meg, hogy bemutassam…

– Tudom, kiről van szó, köszönöm.
Antony, aki tisztes távolból követte Frant, most

előrelépett.
– Nagyon örülök, hogy ismét találkozunk, Mrs. Flowers.

Régen volt, hogy utoljára láttam.
Amy merev biccentéssel válaszolt.
Jó időbe és még több türelembe telt, hogy Amyt

besegítsék az autóba. Fran tartotta a botját, a táskáját és
a járókeretét is, hogy ne legyenek útban. Amikor Amy
végre bent ült az anyósülésen, a járókeretet betették a
tágas csomagtartóba, majd Fran is beült hátra, és Antony
már indított is. 

Fran szívesen kezdeményezett volna udvarias
beszélgetést, de egyértelmű volt, hogy Amynek nincs
kedve az üres frázisokhoz. Antony, hogy örömet szerezzen
az asszonynak, szándékosan a panorámautat választotta
hazafelé. De nem. Amy nem a vártnak megfelelően
reagált, ami elkedvetlenítette Frant.



– Miért erre megyünk? Sokkal rövidebb lett volna a
főúton.

– Ez igaz – válaszolta Antony higgadtan. – Csak arra
gondoltam, hogy örülne a szép látványnak. A winfieldi
erdőben most nyílik a harangvirág.

– Annyi harangvirágot láttam életemben, hogy meg
sem tudom mondani – zsémbeskedett Amy. – Nem a
harangvirág érdekel, hanem az, hogy mielőbb
hazajussak.

Fran pánikba esett. Mi lesz, ha Amy helyteleníteni fogja
a házban végzett változtatásokat? A kandalló kibontását?
Mi lesz, ha hiányolni fogja az eltüntetett díszeket meg a
fényképeket? Bár Issivel visszatettek néhány fotót, de
egyetértettek abban, hogy Amy nem fog bosszankodni egy
kis átrendezés miatt. Fran most attól félt, hogy rosszul
ítélte meg a helyzetet, és az idős hölgy ki fog borulni, ha
meglátja átalakított otthonát.

Eredetileg úgy tervezték, hogy Amy először a házba
megy, ott elfogyaszt egy könnyű ebédet, és csak utána vág
neki a farmnak.

Antony és Fran átsegítette a kerekesszékébe, és
elindultak vele a hátsó ajtó felé.

– Várjatok! – szólt rájuk erélyesen. – Hadd nézzek
körül!

Egy idő után Fran rájött, hogy Amy is ideges. Nem tudta,
mi fogadja egykori otthonában; még az is megfordulhatott
a fejében, hogy az imádott farmját elhanyagolt
állapotban találja. Fran lefékezte hát a kerekesszéket, és



hagyta, hogy Amy kedvére nézegessen.
Közben Tig is előkerült az istállóból.
– Jól van, Amy?
– Tig! – suttogta az asszony.
– Idehozzam Flora borját a karámból? Szeretné

megnézni? – kérdezte, és közben Franre pillantott. – Flora
a mamája annak a borjúnak, amelyiknek a születését
végignézted – magyarázta a lánynak.

– Annak nagyon örülnék – felelte Amy.
Ahogy elnézte azt a két embert, akik nemrég még

vállvetve dolgoztak, Fran elszomorodott. Amy nemcsak a
függetlenségét veszítette el, amikor az otthonba költözött,
hanem a munkáját, a státuszát, az élete értelmét is. És
ehhez képest elég jól megbirkózott a helyzettel.

Flora borját illő módon bemutatták. Amy megvizsgálta,
és megfelelőnek találta.

– Azt hiszem, megebédelhetnénk – mondta Fran, majd
hozzátette: – Hogy mindenre maradjon idő. – Bár nem az
idő aggasztotta, hanem Amy állapota. Ha túlságosan
elfárad, nem fogja élvezni a farmbejárást. Ezt azonban
nem mondhatta ki hangosan.

– Nocsak! – mondta Amy. – Meg kell mondanom, örülök,
hogy kibontottátok a régi kandallót. A kicsit a háború
alatt állítottuk be, tudjátok… spórolni kellett a szénnel.

– Hát nem fával tüzeltek? – kérdezte Issi.
Amy megrázta a fejét.
– Fárasztó lett volna ideszállítani az erdőből, majd

felvágni. Még így is, hogy viszonylag közel volt.



– El tudom képzelni – mondta Antony, amiért egy
kifürkészhetetlen pillantást kapott viszonzásul.

– Örülök, hogy megtartottad azt a képet – folytatta Amy.
– Ez az egyik kedvencem.

A szóban forgó kép egy házat ábrázolt a háttérben
hegyekkel és legelőkkel – talán magát a farmot. Fran és
Issi egyetértett abban, hogy bár amatőr kéz festette, jó
szolgálatot tett azzal, hogy éppen eltakart egy javításra
szoruló falfelületet.

– Ki festette? – kérdezte Fran, mert megérezte, hogy
Amy érzelmi okokból kötődik a képhez.

– Egy barátnőm. Szeretett művészkedni. És most –
folytatta, lezártnak tekintve a festményről folytatott
beszélgetést – nem azt mondtad, hogy eszünk valamit?

Amy elemében volt. Nagyon ízlett neki a gyümölcsös pite,
a salátára rá sem nézett, és megivott egy pohárkával a
saját készítésű gyógynövénylikőrjéből. Végül azt mondta:

– És most szeretném megkóstolni a sajtodat.
Fran vett egy nagy levegőt.
– Jaj, Amy, tudja, hogy egy falatot sem adhatok.
– Nem? Hát nem az én teheneim adják a tejet, amiből

készíted? Jogom van megkóstolni, főleg, hogy állítólag
annyira finom. Nem akarok úgy meghalni, hogy ne
érezzem az ízét.

– De, Amy… – Fran szakácsként részt vett néhány
tanfolyamon, így pontosan tudta, milyen kockázattal jár a
nyerstej fogyasztása.



– Azt hiszem, meg kellene engedned Mrs. Flowersnek,
hogy megkóstolja a sajtodat – szólt közbe határozott
hangon Antony. – Nincs szüksége arra, hogy más döntsön
helyette, és ahogy látom, nagyon is képes felelősséget
vállalni a döntéseiért.

Amy most először nézte meg alaposan Antonyt.
– Ez a legokosabb dolog, amit a családodtól az utóbbi

ötven évben hallottam.
Fran nem örült ugyan, de végül beleegyezett a

kóstolóba.
– Csak nehogy bepereljen, ha mégis megbetegszik –

mondta, miközben letett Amy elé egy kis
mascarponegömböt. – Süteménnyel egye, meg egy csepp
lekvárral. Úgy a legfinomabb.

Amy azonban sem kekszet, sem lekvárt nem kért. A kés
hegyére tűzte a sajtot, és a szájához emelte.
Megszagolgatta, aztán megette úgy, ahogy volt.

– Hmm… – mondta. – Tényleg nem rossz.

Fran azt gondolta, hogy majd a homokfutó mellett
kocogva kíséri végig Amyt a farmon, de Amynek, akit
biztonságosan beszíjaztak Antony mellé, más elképzelései
voltak.

– Ne légy nevetséges, te lány! Úgysem tudsz velünk
lépést tartani. Inkább Tig kísérjen el bennünket. Ő
biztosan gyorsabban fut nálad. Menj csak vissza, és süss
egy tortát. Ahhoz legalább értesz. Ja, és Tig, hozz
magaddal egy jegyzetfüzetet, légy szíves, hogy legyen



mibe felírnod az utasításaimat!
Issi és Fran végül visszament a házba. Úgy érezték

magukat, mint az iskolás lányok, akiket megdorgált az
igazgató.

– Pedig azt reméltem, hogy érinteni fogják a kőfejtőt,
így végre megtudhatom, hol van – dohogott Fran.

– Gondolom, ki akarja faggatni Tiget – vélekedett Issi. –
Ugyan teljesen rendben mennek az ellések, de biztosan
lesznek kérdései.

Fran minden kérdés nélkül bekapcsolta a vízforralót,
hogy teát készítsen maguknak.

– Szerinted nem ártottam Amynek a sajtommal?
Sohasem bocsátanám meg magamnak, ha megbetegedne
tőle. Annyira törékeny.

Issi fontolóra vette a kérdést.
– Amy pontosan tudta, hogy milyen kockázatot vállal, és

gondolj csak bele, hogy milyen sajnálatos lett volna, ha
nem kóstolhatja meg. Amiatt nem bánkódtál volna?

Fran felsóhajtott.
– Talán igazad van. Nem is tudom, miért kedvelem

annyira, amikor olyan undok tud lenni velem.
– Amy egy jellem, Fran, és ha engem kérdezel, ő is

kedvel téged. Nagyon is – vélte Issi. – Csak nem mutatja ki
az érzéseit.

– De mi lesz, ha megöli a sajtom? – siránkozott tovább
Fran.

– A vén varjúról beszélsz? Minél előbb elpatkol, annál
jobb – mondta Roy, aki ebben a pillanatban lépett be a



konyhába. Nagyon elégedettnek tűnt.
– Már vissza is jöttél? – kérdezte Fran. – Nem

gondoltam, hogy ilyen korán vége lesz annak a rögbi-
vagy focimeccsnek.

– Nem meccsen voltam, aranyom, hanem egy nagyon,
de nagyon sikeres találkozón. – Elhallgatott, és elvett az
asztalról egy szeletet az ebédre készített gyümölcsös
pitéből. – No és hol van az öreglány? Azt mondták az
otthonban, hogy itt tölti a napot.

– Éppen a farmot járja végig – felelte Fran. – No és kivel
találkoztál?

Roy megütögette az orrát a mutatóujjával, amivel arra
ingerelte Frant, hogy egy jó nagyot behúzzon neki.

– Hamarosan megtudod, csibém. De készülj fel, mert
nem fog tetszeni!

Roy ragaszkodott hozzá, hogy ő vigye vissza Amyt az
otthonba, bár a járókeret meg a többi kellék csak nagy
nehézségek árán fért be a kocsijába, a hátsó ülésre. Fran
annak örült volna, ha kudarcba fullad a sok próbálkozás,
de látta, hogy Amyt felvillanyozza a lehetőség, hogy a
drágalátos Roy társaságában is eltölthessen némi időt, így
nem vitatkozott.

 Fran végül kettesben találta magát Antonyval.
– Nagyon köszönöm, amit tettél – mondta. – Ez igazán

kedves volt tőled.
– Úgy tűnt, élvezte. Egy csomó kérdést tett fel Tignek,

meg mondott is neki ezt-azt. Tig úgy viselkedett, ahogy a
nagykönyvben meg van írva. Mindent feljegyzett,



kérdéseket tett fel, és alapvetően megnyugtatta Amyt.
Minden vonatkozásban.

– Megtaláltátok a kőfejtőt? – kérdezte Fran. – Tényleg
tudnom kellene, hol van. Csak tett róla említést. Nem
akarhatja, hogy ne találjam meg. – Fran érezte, hogy túl
érzelmesen beszél, így gyorsan elhallgatott.

– Ha jártunk is a közelében, nem hívta fel rá a
figyelmünket. – Antony a két keze közé fogta a lány kezét.

Fran felsóhajtott.
– Szeretném, ha jobb kedved lenne – mondta végül

Antony. – Mit szólnál, ha elmennénk megnézni a
kiskutyákat? June a minap mondta, hogy vigyelek el
hozzájuk, de nagyon elfoglalt voltam, ahogyan te is. Most
azonban van időnk egy kis kutyanézésre, nem gondolod?

– De! Remek ötlet! Biztos, hogy nem fogunk
alkalmatlankodni?

– Ha valakinek egy egész alomnyi kutyája van,
nemigen tud elmenni otthonról. Felhívom őket.

– Én addig összekészülök. Talán levetem ezt a ruhát, és
farmert húzok – tűnődött Fran hangosan.

Antony könnyedén az ujjai közé kapta a csuklóját.
– Ne! Nagyon csinos vagy így. – És megcsókolta a

homlokát.
Fran arra gondolt, hogy inkább kócos lehet, és zilált, de

annál megindítóbbnak találta a bókot.
– Hát, jó – mondta végül. A tükröt azonban gondosan

elkerülte. Nem akarta látni, hogy néz ki valójában.



Huszonkettedik fejezet

– Nagyon sajnálom, hogy ilyen sokat voltam távol az
utóbbi időben – mondta Antony. Már úton voltak a
kiskutyák felé, és Frant lázba hozta, hogy végre együtt
lehet Antonyval ebben a nagy, kényelmes autóban úgy,
hogy legalább negyven percig senki sem fogja őket
megzavarni. – Egy kicsit hektikus állapotok vannak a
munkahelyemen, aminek az egyik következménye az,
hogy idehaza minden nehézséget egyedül kell
megoldanod.

– Dehogy! Szó sincs róla – tiltakozott Fran. – Rengeteget
segítettél most is. Vegyük csak a mai napot. Ha te nem
vagy, Amy sohasem láthatta volna viszont a farmját. –
Elhallgatott. – Roy sohasem tett volna neki ekkora
szívességet, mégis mindig ott van, amikor be kell zsebelni
az elismerést. Nem értem, minek jött vissza ilyen korán.
Kizárt dolog, hogy véget ért volna a meccs.

– Milyen meccs? – kérdezte kíváncsian Antony.
– Mit tudom én! – Fran eltűnődött, vajon fontos lenne-e,

hogy tudja, végül úgy döntött, hogy nem. – Nem is érdekel.
Nem akarta arra áldozni az Antonyval töltött értékes

időt, hogy Royról beszéljenek. A férfira nézett. Amikor vele



lehetett, tökéletesen boldognak érezte magát. Kár, hogy
olyan sokat volt távol. Olyankor mindig hiányzott neki.

Antony, mintha olvasott volna a gondolataiban,
megérintette a térdét. Mintha meg akarta volna
nyugtatni.

– Nincs semmi, ami annyira el tudna feledtetni egy
nehéz napot, mint egy alomnyi kiskutya.

– Mennyi idősek most?
– Úgy egy hónaposak lehetnek.
– Alig várom, hogy lássam őket! Biztosan nagyot nőttek.

Emlékszel, milyen parányiak voltak?
Antony gyors pillantást vetett a lányra.
– Fantasztikusan gondoztad őket. Nem ismerek senkit,

aki ezt megtette volna.
– Ó, dehogynem! Bárki besegített volna az etetésbe.

Mindenki szereti a kutyusokat – felelte Fran. – Bár
ugyanígy tudnék viszonyulni a tehenekhez is! Úgy értem,
szeretem őket, mindent megtennék azért, hogy ne érje
őket baj, de túl nagyok, és félek tőlük. – Elhallgatott. –
Kérlek, ezt ne mondd el senkinek. Nevetséges, hogy egy
farmer fél a saját teheneitől. No, nem mintha igazi farmer
lennék.

– De. Szerintem az vagy. Igaz, nem a tiéd a farm, de te
vezeted.

– Megteszek minden tőlem telhetőt.
Az aggodalmairól, hogy esetleg nem tudja

jövedelmezővé tenni a gazdaságot, nem beszélt. Mi lesz,
ha mégis az övé lesz, és nem fog boldogulni? Ezt a félelmét



nem vallotta be senkinek.

– Ó, istenem, hogy ti mekkorát nőttetek! – kiáltotta Fran,
amikor meglátta a szobában a kiskutyákat. – És milyen
mozgékonyak vagytok. És mit látnak szemeim! Most már
van mamátok is!

– Igen! – mondta June szemmel látható örömmel és nem
kis büszkeséggel. – Bár kérdéses volt egy darabig, végül
mégiscsak sikerült felébresztenünk az anyjukban a szülői
érzéseket, és most már úgy viselkedik, mintha mi sem
történt volna. Ülj csak le a kanapéra, én pedig idehozok
egyet az öledbe.

– Melyikük Betsy? – kérdezte Fran. – Ő volt a
kedvencem. De a többit is ugyanúgy szerettem – tette
hozzá gyorsan, bűnbánó hangon.

– Itt van – adott át June Frannek egy mozgékony
szőrcsomót.

– Ó, hogy megváltoztál! Kinyílt a szemed, és járni tudsz!
Alig hiszem el. – Megpuszilta a kutyus pofiját. – Imádni
való vagy! Persze a testvéreid is azok.

– Nagyon elégedettek vagyunk velük – mondta June. –
Van köztük néhány, amelyiken már most látszik, hogy
milyen jó pásztorkutya lesz.

Fran meg akarta kérdezni, hogy Betsy köztük van-e, de
June nem hagyta szóhoz jutni.

– Mintha nem is lett volna az a nehéz kezdet. És már
mindegyiknek megvan a leendő gazdája.

– Hát ez igazán remek – felelte Fran, és igyekezett



leplezni a csalódottságát.
Titokban azt remélte, hogy tekintettel az együtt töltött

éjszakai órákra, lefoglalhatja magának Betsyt. Bár tudta,
hogy a kölyök nem emlékezhet ezekre a pillanatokra,
mégis meghatotta, ahogy az ujjait nyalogatta, és ahogy a
simogatására reagált.

Antony, kezében egy másik kutyával, odahuppant
mellé a kanapéra.

– Imádni valók, nem?
Fran csak azt látta, mennyire szexi, ahogy ez az erős

férfi gyengéden magához öleli az apró kis jószágot. Ami
még kisebbnek látszott a hatalmas, mégis szerető
kezekben. Olyan erővel tört rá a vágyakozás, hogy alig
bírt megszólalni. Jobb híján köhécselni kezdett, és
többször megköszörülte a torkát.

– Azok – nyögte ki végül, elhallgatva, hogy a
kutyusokon kívül mást is jellemezhetne ugyanígy.

– Itt maradtok velünk vacsorára? – kérdezte June,
amikor a kutyusok viselkedésén látszott, hogy
elálmosodtak, és aludni szeretnének. – Egy hatalmas adag
pásztorpite van a sütőben; jut belőle mindenkinek. Ezer
éve nem láttuk Antonyt – folytatta. – Mióta üzletember
lett, örökké a világot járja.

– Az. A birodalmamat építem – válaszolta Antony
nevetve. – Nehéz elnyerni azok tiszteletét, akik
hátulgombolós kölyökkorom óta ismernek – magyarázta
Frannek.

Végül Fran hozta meg a döntést.



– A pásztorpite remekül hangzik. – Megtisztelőnek
tartotta, hogy Antony régi, szeretett barátaival ülhet egy
asztalhoz, annak ellenére, hogy szívesebben töltötte volna
az estét kettesben a férfival. – Különben is alig várom,
hogy a kisunokátokról is hallhassak valamit – tette hozzá
udvariasan.

Vidám, fesztelen hangulatban telt a vacsora. Végül June,
aki nem egy pohár bort megivott közben, azt mondta:

– Amit ti ketten a kiskutyákért tettetek, túlment
minden kedvességen. Nektek köszönhettük, hogy a
lányunkkal lehettünk, amikor szüksége volt ránk.

És amikor közösen leszedték az asztalt, az asszony Fran
karjára tette a kezét:

– Annyira örülünk, hogy végre talált magának egy
rendes barátnőt. Tudod, mit szoktam mondani? Egy olyan
férfi, aki gazdag is, meg kedves is egyszerre, olyan, mint
egy szép, mégis kényelmes cipő. Igazi ritkaság. És mert
ilyen, szinte vonzza magához a rossz embereket, akik
aztán kihasználják. Szerencsére te nem ilyen vagy.

Bár Fran szégyenkezve gondolt arra, hogy ő is ki fogja
használni a gátlásaitól megszabadult June-t, nem tudta
megállni, hogy ne tegyen fel pár kérdést.

– Szóval nem a felesége volt az egyetlen, aki rosszul
bánt vele?

June megrázta a fejét.
– Volt néhány pénzsóvár nőszemély, aki ráakaszkodott.

De becsületére váljon, el szokta őket hozni hozzánk, és aki



nem megy át a rostán, attól rendszerint megszabadul. –
 A homlokát ráncolta. – Sajnos nem mindig kellő
gyorsasággal, de eddig még mindig lapátra tette őket
valahogy.

– Ó, istenkém, remélem, én átmegyek a vizsgán!
– Már át is mentél, kedvesem. Amikor képes voltál a

kanapén görnyedve tölteni egy egész éjszakát, hogy
megfelelően gondoskodhass a kiskutyáinkról, rögtön sztár
lettél a szemünkben!

– Ki lett sztár? – kérdezte Antony, amint egy halom
piszkos tányérral a kezében a konyhába lépett.

– Hát Fran – válaszolta June. – Azzal, hogy magára
vállalta a kutyusokat.

Antony arcán olyan mosoly villant, amitől Fran bensője
megremegett, és a szíve csordultig telt szerelemmel.

– Szerintem is az. De most már mennünk kell. Reggel a
szokásosnál is korábban kelek. Már tegnap Lisszabonban
kellett volna lennem egy tárgyaláson, és ahhoz, hogy még
csatlakozhassak az érdemi részhez, el kell érnem egy
hajnali gépet.

– Antony! – kiáltott fel döbbenten Fran. – Te félretettél
egy fontos találkozót azért, hogy körbevihesd a farmon
Amyt? Hiszen azt máskor is megtehettük volna!

– Csak azok a találkozók fontosak, amelyeken én is ott
vagyok – mondta egy kacsintás kíséretében a férfi. –
Egyébként is nagyon későn szóltak. És én nem akartam
elhalasztani a mai programot.

– Nagyon helyes – vetette közbe June.



Antony odafordult hozzá.
– Köszönjük, June, a vacsorát. Finom volt, mint mindig. –

Azzal magához ölelte az asszonyt.
Amikor elköszöntek, és már az autóban ültek, Fran

arra gondolt, milyen zárkózott ember Antony. Csak
olyanok között nyílt meg, akiket igazán szeretett. És Fran
ettől különlegesnek érezte magát.

Roy másnap reggel mindenkinél korábban ébredt, amit
Fran bosszantónak talált. Nem volt elég, hogy
osztozkodnia kellett a házon a férfival, még a reggeli
nyugalmát is elrabolta. Aznap délelőtt sajtot akart
készíteni, és úgy tervezte, hogy a munka végeztével
meglátogatja Amyt. Látni akarta, hogy érzi magát az előző
nap után, nem lett-e beteg. Leginkább azt akarta tudni,
nem ártott-e neki a sajt, aminek az elfogyasztásához
annyira ragaszkodott.

– Arra gondoltam, hogy elugrok délelőtt az öreglányhoz
– közölte Roy.

– Én majd délután megyek, amint végeztem a sajttal –
felelte Fran. – Ne fáraszd ki nagyon.

– Fel nem foghatom, miért ajnározod annyira. Ő az
egyetlen akadály köztünk meg a farm között – dörmögte
Roy. – Szép, hosszú élete volt. Minél előbb feldobja a
pacskert, annál jobb.

– Tudom, csak azért beszélsz így, mert fel akarsz
bosszantani. Kérlek, ne tedd.

– Csak nem azt akarod mondani, hogy neked nem kell a



farm? Vagy ha nem lehet a tiéd, ne legyen az enyém se,
mi?

– Valahogy úgy. Nem szeretném végignézni, ahogy
tönkreteszed. – Fran bedobott két szelet kenyeret a
pirítóba.

– Túl szentimentális vagy, Fran. Ez a farm nem
életképes. Ahhoz, hogy az legyen, előbb, ahogy te
fogalmaztál, „tönkre kell tenni”.

– Na ne mondd! Nagyon szép pénzt kapok a sajtomért –
mondta Fran, és közben a szerencsecsillagára gondolt,
meg Rogerre és a férfi flancos delikateszeire.

– Ez talán igaz, de alapvetően kemény sajtot kellene
csinálnod, és a végén talán még az sem lenne elég. A jó
farmer nem egy, hanem több lábon áll.

– Ezért készítek sajtot. Amy a maga idejében eladta a
tejet. A sajtkészítéssel én pluszértéket adok a
tevékenységünkhöz. És azzal, hogy közvetlenül a
kiskereskedőnek adom, amit készítek, további nyereséget
könyvelhetek el. Kell ennél több?

– Majd akkor is tedd fel ezt a kérdést, amikor nem
tudod kifizetni a számláidat. Mert így lesz, meglátod. És
Amy még akár tíz évig is elélhet. Belegondoltál, hogy mi
lesz akkor?

– Gondolom, vissza kell menned Ausztráliába!
– Ne aggódj, akár egy évig is maradhatok. És ha Amy

tovább él, akkor neked is csak egyetlen választásod
marad. Eladni a farmot. Valamiből fizetni kell majd az
ápolását. – Roy, elég bántó hangot hallatva, beleharapott



a pirítósába.
– Hát akkor egyikünk sem örököl. Nagy dolog! A farm

végül is Amyé. Bármennyi pénz folyik is be a kasszába,
joga van arra fordítani, amire neki a leginkább szüksége
van.

Amynek nem kellett évekig élnie ahhoz, hogy az
ápolása megoldhatatlan kérdések elé állítsa a farmot, ezt
Fran is tudta. Hat hónap volt csupán, amit előre kifizetett,
és az idő szinte repült.

– És Antony csak azért legyeskedik körülötted, hogy
megkaphassa a farmot, és ezt te is tudod. Feléd sem néz
többet, ha én öröklöm!

– Ez nem igaz! – tiltakozott Fran. Hirtelen még az
étvágya is elment.

A férfi tudálékosan megvonta a vállát. Fran a látványát
sem bírta elviselni.

– Nos, nem beszélgethetem végig a napot – mondta
végül. – Dolgom van.

– Át kellene néznünk a könyvelést. Együtt – vetette fel
Roy. – Tudnunk kell, milyen helyzetben van a farm.

A farm pénzügyi dolgait Fran intézte, és ezt a
felelősséget nem akarta megosztani Royjal. Még akkor
sem, ha egyébként igaza volt. Még egyszer át kellett volna
nézni a könyvelést, és Fran úgy döntött, meg is teszi.
Antonyval, akinek volt tapasztalata az ilyen dolgokban.
Nem mintha ő nem tanult volna sokat, amióta
gazdálkodásra adta a fejét. Hirtelen, bár nem először,
átsuhant a fején egy aggasztó gondolat. Mi lesz, ha mégis



ő örökli a farmot, és nem tudja nyereségessé tenni?
Milyen szívfájdító lenne, ha a sok próbálkozás után
tényleg el kellene adnia. De akkor sem engedhette Royt a
könyvelés közelébe. Ha kell, fogadkozott, el fogja dugni a
könyveket.

– Egy ideig biztosan nem tudunk rá sort keríteni, Roy –
mondta végül. – Mint említettem, nagyon elfoglalt vagyok.

Miután elkészítette az aznapi sajtadagot, megebédelt
Issivel és Tiggel, majd bement a városba meglátogatni
Amyt, és vásárolni.

A vásárlással kezdte. Vett Amynek egy palackkal abból
a citromos italból, amelyet állítólag annyira szeretett. A
kosárban, amelybe végül a palackot tette, már volt
néhány darab minipite abból a fajtából, amellyel az előző
napi ebédnél olyan nagy sikert aratott. Szívesen vitt
Amynek ajándékot, már csak azért is, mert úgy érezte: ha
üres kézzel érkezik, csalódást okoz.

Az otthon bejáratánál majdnem belebotlott az éppen
távozó Mr. Addisonba, Amy ügyvédjébe.

– Ó, helló! – üdvözölte a férfit. – Jól van Amy?
Az ügyvéd vállat vont.
– Már nagyon benne van a korban – mondta olyan

hangon, mintha valami friss hírt közölne Frannel. –
Botorság volna azt várni, hogy teljesen jól legyen, nem?

Azzal elment. Fran úgy nyitott be Amy szobájába, hogy
nem tudta, mire számíthat.

Legnagyobb megkönnyebbülésére Amy nemcsak hogy
élt, hanem, csodák csodája, ébren is volt.



– Unja már a látogatókat, igaz? – kérdezte Fran. – Nem
maradok sokáig. Csak látni akartam, hogy jól van-e.
Hosszú volt a tegnap.

– Az. Nem mondom, örülök, hogy láthattam a farmot, de
az a tragacs, amelybe belekényszerítettetek, nem volt
valami kényelmes.

Fran kifújta a levegőt. Nem tudta, örüljön-e, hiszen a
zsémbelés azt jelentette, hogy Amy jól van, ugyanakkor a
lelkét kitette azért, hogy az asszony számára emlékezetes
legyen a látogatás, mégsem tetszett neki az, amit ő
határozottan csodálatosnak talált.

– Semmi baja nem lett a sajttól, amit megkóstolt?
– Nem. Miért lett volna? Talán megmérgezted?
– Természetesen nem, csak pasztőrözetlen tejből

készült. De tudja, mit? Mindegy!

Fran úgy tett, ahogy mondta, és elég gyorsan elköszönt
Amytől, aki fáradt volt, és „pihentetni akarta a szemét”,
ami a valóságban azt jelentette, hogy elérkezettnek látta
az időt a szokásos délutáni szundira.

Leparkolta az autót a ház előtt, és épp be akart menni,
amikor furcsa hang ütötte meg a fülét. Már elég régóta élt
a farmon ahhoz, hogy tudja, egy tehenet hall – olyan
tehenet, amelyik bajba került.

Lerohant az istállóba, abban bízva, hogy ott találja
Tiget, akinek, ha ott lett volna, ugyancsak meg kellett
volna hallania a hangot, és bizonyára tett volna valamit
azért, hogy könnyítsen a tehén nyilvánvalóan szorult



helyzetén.
Beszaladt a házba, és telefonon próbálta elérni a férfit,

sikertelenül; így csak üzenetet hagyott neki.
Utolsó reménye az volt, hogy az emeleten megtalálja

Issit, és vele együtt talán Tiget is, de hiába szedte
kettesével a lépcsőket, csak nagy csend fogadta odafenn.
Mindketten elmentek valahová.

Ebben a helyzetben még Roynak is örült volna. Először,
amióta a farmon tartózkodott, hasznossá tehette volna
magát, és megmenthette volna szegény tehenet – ő,
Frannel ellentétben, biztosan nem félt volna a közelébe
menni.

Még a falakon keresztül is hallotta a tehén keserves
bőgését. Tennie kellett valamit. Nem hagyhatta, hogy
szegény állat szenvedjen. Felhúzta a csíkos gumicsizmáját,
és közben arra gondolt, hogy már tényleg vennie kellett
volna egy rendeset.

Visszasietett a ház elé, és a hang irányába fordult. Nem
kellett sokat nézelődnie ahhoz, hogy észrevegye a
tehenet. A legelő legmagasabb pontján volt, szinte
közvetlenül a sövény mellett.

Ahogy felfelé trappolt a meredeken, megdicsérte
magát, hogy milyen fitté tette a vidéki élet. Nem olyan
régen még kifullasztotta volna egy ilyen emelkedő.

A büszkesége azonban tiszavirág-életű volt. Ott volt a
tehén, szemmel láthatóan kínozta valami, és ott volt ő, aki
el sem tudta képzelni, mit kellene tennie.

Idegesen kinyitotta a karám kapuját, bement az



elkerített területre, és elindult az állat felé. Ahogy
közelebb ért hozzá, felismerte. Flora volt, akinek a nehéz
ellését végignézte. És sehol sem látta a kisborjút. Ez
lehetett a baj! A borjú valamiképpen a sövény túloldalára
kerülhetett. Nem csoda, hogy Flora bánatosan bőgött.
Fran, bár nem sokat tudott a tehenekről, egyvalamiben
biztos volt: egy anyatehén, ha elválasztották a borjától,
elég veszélyes tudott lenni.

Anélkül hogy túl közel ment volna az anyaállathoz, és
hálásan, hogy a többi tehén a távolban legelészett,
átnézett a kerítésen. És valóban ott volt a kisborjú! Nem
kellett mást tennie, csak visszajuttatni a dőre állatot az
anyja mellé. Amihez neki ugyancsak át kellett jutnia
valahogy az ágas-bogas sövényen.

Dühösen, hogy nem ismerte elég jól a farmot,
megpróbálta felidézni, hol található a szomszédos
parcellára nyíló kapu. Flora ekkor ismét felbőgött, így
Fran feladta a kapu keresését, és úgy döntött, másképpen
jut át a kerítésen.

Keresett egy részt, ahol kissé ritkásabb volt a sövény,
behunyta a szemét, és a könyökével próbált utat törni
magának. Az elszántságának köszönhetően, és mert
megpróbálta figyelmen kívül hagyni a fájdalmas
karcolásokat, átfurakodott a másik oldalra. A lába
azonban nem talált fogást, így elesett, és gurulni kezdett
lefelé. A lejtő közepénél tudott csak felülni, és nyomban
megpillantotta a borjút. És ott volt előtte a kőfejtő is.

Nem csoda, hogy nem találta meg korábban. Egészen



kicsi volt, majdhogynem csak egy horpadás egy félreeső
helyen. Egy kis galagonyabokor terpeszkedett előtte, ami
eltakarta a gödör fölé eszkábált tetőszerkezetet és a
zsanérjairól félig leszakadt deszkaajtót. A réseken
bepillantva Fran felfedezett néhány polcot. Ezeken
szárítgathatta a sajtját Amy annak idején.

A felfedezéstől felbátorodva Fran a borjúra irányította
a figyelmét.

Most, hogy ugyanazon az oldalon voltak, könnyebben
el tudta képzelni, mi történhetett. A borjú valahogy
átpréselte magát a sövény nyílásán, és az anyja bőgését
követve egyre távolodott. Frannek nem kellett mást
tennie, mint visszaterelni ugyanahhoz a nyíláshoz, és
áttolni rajta. Egyszerű volt, és – lehetetlen.

Persze jobb lett volna, ha hoz magával valamit – egy
kötőféket vagy legalább egy kötelet –, de lehet egy borjút
kötőféken vezetni, ha nem gyakorolták vele a születése
óta? Fran ezt nem tartotta valószínűnek.

Felmászott a kőfejtő oldalán oda, ahol a borjú álldogált.
Nem látta a rést, amelyen átjutott, de arra gondolt, ha ő át
tudott nyomakodni a sövényen, a borjút is át lehet tolni
valahogy, főleg, hogy az anyja folyamatosan hívogatta.

Minden bátorságát összeszedve beszélni kezdett hozzá.
– Jól van, drágaságom. Ne félj, nem bántalak. Csak segítek,
hogy visszamehess a mamádhoz. – Biztosra vette, hogy a
suttogók is hasonlóképpen beszélnek a lovakhoz.

Sajnos azonban a borjú nem látta a suttogós filmeket,
így valamivel konkrétabb noszogatásra volt szüksége.



Jobb híján az állat nyaka köré kulcsolta a karját, és
vonszolni kezdte egy tágabb rés felé.

– Gyere, drágaságom, vár a mamád!
Bár nem sokat tudott mozdítani a makacs kis borjún,

mégis eleget ahhoz, hogy az anyja észrevegye. A nagy
tehén elkezdte bökdösni az orrával a sövényt, ettől
kitágult a rés, és Fran, megfeledkezve arról, hogy a
tehenek rúgni is tudnak, addig taszigálta hátulról a
borjút, míg az a másik oldalra nem került.

És bár a borjút – ahogy Frant is – összekaristolták az
ágak, az állat visszakerült az anyja mellé, aki azonnal
abbahagyta a bőgést, és örömében nyaldosni kezdte a
kicsinyét.

Fran csak ekkor vette észre az arcán csordogáló vért.
Erről eszébe jutott, hogy neki is vissza kellene mennie,
vagy a kapun, vagy a sövényen keresztül. A sikerén
felbuzdulva végül úgy döntött, hogy a sövényt választja.
Csupa karcolás volt, és nyakig sáros, a kabátja is
elszakadt, de ki törődött vele? Megtalálta a kőfejtőt, és
megmentett egy borjút. Végre igazi gazdának érezhette
magát!

Miközben Fran kezet és arcot mosott, és megpróbálta
visszavarázsolni magára a megszokott küllemét, igazából
csak egy dologra vágyott: visszamenni az otthonba
Amyhez, és elmondani neki, hogy megtalálta a kőfejtőt.

Megpróbálta lebeszélni magát róla, hiszen aznap már
látta az asszonyt, és így legalább tartogathatott volna egy



jó hírt a következő látogatására, de úgy érezte, feltétlenül
el kell mennie.

Megírta Issinek, hová megy, és érdemeit kiemelve
részletesen beszámolt a kisborjú megmentéséről, majd
másodszor is elindult a város felé.

Hamarosan Roy autója haladt el mellette. Odaintett
neki, és közben nagyon remélte, hogy nem Amytől jött.
Először is aznap már ő is járt nála, és egy második
látogatással kifárasztotta volna az idős hölgyet,
megfosztva Frant a lehetőségtől, hogy megossza vele a hírt
a kőfejtőről.

– Helló! – mondta Monicának a recepción. – Megint itt
vagyok. Nem lehet, hogy éppen elkerültük egymást
Royjal?

– Nem hinném – felelte Moncia. – Bár csak most
kezdtem a műszakomat.

– Bemegyek, megnézem, ébren van-e Amy. Ebből tudni
fogom, volt-e látogatója.

Amy ébren volt, de az ágyában feküdt.
– Ó, megint itt vagy? – kérdezte meglepetten. Mintha

ma már jártál volna itt.
– Igen, de újra el kellett jönnöm. Muszáj elmondanom,

hogy megtaláltam a kőfejtőt!
– Itt volt az ideje. Hogy találtál rá?
– Vissza kellett terelnem egy elkóborolt borjút az

anyjához. Valahogy átcsúszott a sövényen, és Flora nem
tudott utánamenni. Végül én is a sövényen préseltem át
magam, mert nem emlékeztem, hogy hol a kapu.



– Még mindig nem ismered elég jól a farmot! – korholta
az idős asszony.

– Igyekszem megismerni, Amy. – Fran halkan
felnevetett, mert ismét beigazolódott, amit mindig érzett:
bármit tett is, sohasem tudta elnyerni Amy dicséretét.

– De Roy mintha azt mondta volna, hogy félsz a
tehenektől – tűnődött Amy a homlokát ráncolva, mintha
attól tartott volna, hogy cserbenhagyta az emlékezete.

– Sajnos igazat mondott. Valóban tartok tőlük. Olyan
nagyok. Mégis tettem, amit kellett, bár leginkább azért,
mert nem találtam Tiget.

– Így is kell, drágám – mondta Amy. – Van időd, hogy
elüldögélj velem egy kicsit?

Ez meglepetésként érte Frant. Amy általában nem
szerette, ha sokáig maradnak a látogatói. Fran azonban
szívesen elidőzött az ágya mellett a kényelmes széken,
főleg, hogy Amy engedékeny kedvében volt.

– Azt hiszem, akkor voltam a legbüszkébb, amikor
megnyertük a „Show Legjobbja” versenyt – idézett fel Amy
egy emléket. – Még a háború előtt volt. Rengeteget
dolgoztunk a férjemmel, hogy jól felkészítsük azt a bikát a
ringre. Okos állat volt. És erős. A férjem mégis
megbirkózott vele. A büszkesége nem hagyta, hogy
alulmaradjon.

– El kellett mennie a férjének a háborúba, vagy otthon
maradhatott a farmon? – kérdezte Fran, örömmel, hogy
lehetősége nyílt megtudakolni olyan dolgokat, amelyekről
Amy sohasem beszélt.



– Nem. A farmerek védelmet élveztek. Mi láttuk el
ennivalóval az országot. Látod – folytatta vidékies
akcentussal, ami korábban nem volt jellemző rá –,
szerencsések voltunk. Pedig azt hittük, fel kell
szántanunk a legelőt, és káposztát meg más zöldségeket
kell termesztenünk. Tulajdonképpen – itt lehalkította a
hangját, annak ellenére, hogy rajtuk kívül senki sem volt
a szobában – Gilbert Arlinghamet hibáztattuk, hogy a
nyakunkra küldte a mezőgazdasági minisztert, ugyanis
nekik dolgozott, tudod? Az ő feladata volt végigjárni a
farmereket, és ő döntötte el, hogy ki mit vessen. – Amy
még ennyi idő után sem tudta leplezni a
megbotránkozását.

– Magasságos ég!
– De amikor megjelent nálunk, azt mondta, hogy

túlságosan meredek a földünk a szántáshoz. Ezért még
csak oda se kellett volna jönnie. Sohasem volt szántva a
legelőnk, ezért nő rajta annyi vadvirág.

– És ezért olyan finom a tej meg a sajt – tette hozzá
Fran.

– Pontosan. De aztán kiderült, hogy Gilbert sohasem
tett említést rólunk a minisztériumban. Akár békén is
hagyhatott volna bennünket. Mi lett volna, ha mégis
felszántatták volna velünk a legelőt?

– Hát az gyalázat lett volna.
Amy megfogta Fran kezét, és hagyták, hogy rájuk

telepedjen a csend. Fran, ahogy az apró kezet tartotta,
arra a sok, nehéz munkára gondolt, amit ugyanez a kéz



végzett az évek során. Amy a felnőtt élete minden egyes
napját munkával töltötte, ha esett, ha fújt.

Fran hálát érzett, amiért ha csak pár mondat erejéig is,
bepillanthatott ebbe a nemes, értékes és rendkívül
munkás életbe. Csak ekkor vette észre, hogy sír.

Mintha csukott szemmel is megérezte volna a könnyeit,
Amy megszorította a lány ujjait.

– Olyan boldog életem volt – motyogta.
Nem sokkal később elaludt. Fran megpuszilta a

homlokát, és lábujjhegyen kióvakodott a szobából.



Huszonharmadik fejezet

Fran felvillanyozottan indult hazafelé, és valamilyen
belső késztetésre megállt az italkereskedésnél, ahol vett
egy üveg behűtött proseccót és hozzá valamilyen flancos
olívabogyót. Kicsit őrült dolog volt másodszor is
visszamenni Amyhez, de a látogatásnak kellemes
beszélgetés lett a vége, és olyan ponthoz értek a
kapcsolatukban, ami már igazi kötődést jelentett. És ezt
meg kellett ünnepelni. Ahogy azt is, hogy megtalálta a
kőfejtőt, és megmentett egy borjút. Végre ráköszönt a
szerencse.

Örömét csak fokozta, amikor a ház előtt meglátta
Antony kocsiját. Roy autóját igyekezett figyelmen kívül
hagyni, bár szokás szerint megint elég rossz helyen
parkolt. Próbálta úgy kezelni a távoli rokont, mint egy
irritáló csípést – nem hagyhatta, hogy tönkretegye a siker
pillanatait, amelyeket ő csakis a barátaival akart
megosztani.

– Helló! Megjöttem! – kiabálta boldogan, ahogy belépett
az ajtón. Meglepetten látta, hogy Issi, Roy és Antony
egymás mellett áll a konyhapult előtt, és mindhárom
szempár rámered. Tig a tűzhely mellett tüsténkedett, és



szemmel láthatóan zavarban volt.
Fran tudta, hogy valami borzasztó történt. A félelem

görcsbe rántotta a gyomrát. Még mielőtt leejtette volna,
gyorsan az asztalra tette a bevásárlószatyrot.

– Mi baj?
Antony mellette termett, és szorosan átölelte.
– Annyira sajnálom, drágám.
Szívesen maradt volna a karok között, ahol melegséget,

biztonságot és szerelmet talált. Tudta azonban, hogy
szembe kell néznie az igazsággal.

– Meghalt az öreglány – mondta Roy.
Frannek nem volt szüksége a bárdolatlan bejelentésre.

Már akkor megsejtette az igazságot, amikor belépett, és
meglátta a rámeredő szemeket. Mégsem tudta elhinni.
Hogyan történhetett? Alig egy órája jött el Amytől.

– Az imént telefonáltak az otthonból – mondta Issi. –
Valaki nem sokkal azután, hogy eljöttél, bement hozzá,
hogy betakarja, de addigra már elment.

Fran várta, hogy elborítsák a szemét a könnyek, de egy
sem buggyant ki. Nem érzett mást, csak szörnyű
ürességet.

– Gyere, ülj le – biztatta Antony. – Kérsz egy csésze teát?
Vagy inkább valami erősebbet innál?

– Esetleg forró csokit? – kérdezte Issi. – A sokk ellen?
– Hoztam egy üveg proseccót – motyogta Fran. –

Ünnepelni akartam, mert megtaláltam a kőfejtőt. Ezért is
mentem vissza az otthonba. El akartam mondani Amynek.

– Ó, istenem! Akkor legyen inkább gin-tonik. Abban



több kraft van, mint a habzóborban. Antony hozta. Igazi
kézműves gin. Csak jó lehet – mondta Issi, majd zavartan
elhallgatott. – Nem mintha a legjobb gin is véget vethetne
a szomorúságodnak.

Fran elmosolyodott.
– De talán jobb ízű lesz tőle a bánatom.
– Talán – mondta Antony. – Mindenesetre megkóstoljuk

– tette hozzá, majd lecsavarta az üveg kupakját, és
előkészített néhány doboz jégbe hűtött tonikot.

– Nem tudom, miért csaptok ekkora hűhót – vetette
közbe Roy. – Egy beteg nő, aki ráadásul benne volt a
korban, meghalt. Nagy ügy!

– Roy? – mondta Fran és Issi szinte egyszerre. – Fogd be!
– Bocsánat – mondta a férfi egy vállrándítással. –

Nekem is rokonom volt.
– Nekem nagyon fog hiányozni – mormogta Tig. –

Remek főnök volt, és még jobb farmer.
Issi odalépett mellé, és megfogta a kezét.
– Most meg nem tudod, ki lesz az új főnököd, mi? –

kérdezte Roy. – Ő – mutatott Franre – vagy én.
– Tudod, ebben a pillanatban nem is nagyon érdekel –

válaszolta Tig ijesztő nyugalommal. – A következő
napokban inkább felidézem az Amyvel töltött időt,
végiggondolom, hogy mit tett értem és ezért a farmért.
Nem azon fogom törni a fejemet, hogy kire hagyta. Valami
hasonlót tanácsolok neked is.

Hosszú beszéd volt ez Tigtől, és Fran a legszívesebben
meg is tapsolta volna, de mégsem tette.



– Te könnyen beszélsz, haver – mondta Roy. – Te nem
állsz versenyben az örökségért.

– Nem tudhatod – szólt közbe Fran. – Amy könnyen
dönthetett úgy, hogy egyikünk sem alkalmas a farm
irányítására, és inkább mindent Tigre hagy. –
Elmosolyodott, mert arra gondolt, hogy ez nem is lenne
rossz.

– Akkor megtámadom a végrendeletet – fogadkozott
Roy. – Tig nem rokon.

– Ó, az isten szerelmére! – kiáltott fel Fran. – Minket
sem nagyon lehet rokonnak nevezni! És most átmegyek a
másik szobába – tette hozzá. Hirtelen nagyon fáradtnak
érezte magát.

– Jövök én is – mondta Antony, és két gin-tonikos
pohárral a kezében követte Frant a nappaliba. – Tessék –
adta a kezébe az egyiket. – Meggyújtom a tüzet.

Fran nagyot kortyolt az italából. Elképesztően erős volt,
bár Antony valahonnan kerített bele jeget is. Hátradőlt, és
lehunyta a szemét. Átadta magát a fejében kergetőző
emlékeknek és gondolatoknak. Hogy lehet, hogy Amy
halott? Hiszen annyira fittnek és elevennek tűnt, és mégis
elment. Egyik pillanatról a másikra. Tudta, még néhány
korty, és elárasztják a szemét a könnyek. Gyorsan letette
a poharat.

– Véletlenül jöttél éppen át? Vagy már tudtad, mi
történt Amyvel? – kérdezte Antonytól, miközben figyelte,
ahogy a férfi összegyűrt egy darab újságpapírt, és gyújtóst
tördelt.



– Véletlenül. Pár perccel azután halhatott meg, hogy
eljöttél tőle. – Hamarosan pattogni kezdett a tűz. A férfi
felegyenesedett. – Szerintem enned kellene. A többiek
meg biztosan várják az italukat.

– Megkérnéd Issit, hogy jöjjön be? Szükségem lenne rá.
Issi, kezében egy pohár itallal, hívás nélkül is

megjelent, és ledobta magát a kanapéra Fran mellé.
– Roy elment halért meg sült krumpliért. Gondolom,

beletelik némi időbe, míg hazaér. Ezért begyújtottam a
sütőt, és hogy kitartsunk addig, Tig csinál nekünk pár
szelet sajtos pirítóst. – Belekortyolt az italába. – Egek, ez
erős.

– Jó, nem? Én már csak háromkortynyira vagyok a
sírástól – mondta Fran.

– Annyira elszomorító, ugye? – kérdezte Issi maga is
könnyezve. – Tudtuk, hogy be fog következni, na de ilyen
hamar?

– Teljesen jól volt ma este. Kellemesen elbeszélgettünk.
Mesélt az ellenségeskedésről, ami közte és Antony
családja között zajlott. Elmondta, mennyire félt, hogy fel
fogják szántani a farmot a háború alatt, hiszen mindent
beszántottak, amit csak lehetett, de az itteni területet
kicsinek találták. És nagyon meredeknek.

– És így megmenekült a legelő, megőrizve egyedülálló
jellegét. Nagyon ritka manapság az ilyen élőhely –
mormolta Issi, felidézve tudományos ismereteit.

Fran az italát kortyolgatta.
– Tudod, ma, amikor sikerült egymás mellé terelnem



tehenet és borját, úgy éreztem magam, mint egy igazi
farmer.

– Azt akarod mondani, hogy feladnád az álmodat? Már
nem étteremtulajdonos akarsz lenni, hanem gazdálkodó?

Fran bólintott.
– Ez az igazság, azt hiszem. Ez egy nagyon fontos farm.

Valakinek tovább kell vinnie. Ami nem jelenti azt, hogy
nem rendezhetünk több vacsoraklubot. Ami,
elmondhatjuk, csodásan sikerült.

– De mégsem azonos egy étteremmel – vélte Issi.
Fran felsóhajtott.
– És te? Mi van veled? Együtt vagytok Tiggel?
Issi bólintott.
– Ő az igazi, ha ezt akarod tudni. Csak pillanatnyilag

kicsit bizonytalan a jövőnk.
Fran a homlokát ráncolta.
– Miért?
– Hogy miért? Először is lehet, hogy Tiget ki fogják

penderíteni a házából. Hála istennek, hogy Mary
tulajdonosként lakik az övében. Ez azt jelenti, hogy
Tignek új állást kell keresnie, olyat, amivel lakás is jár.
Nekem, ha megírom a PhD-mat, ugyancsak állást kell
keresnem, és ha találok is, össze kell húzni magunkat. Tig
nem keres valami sokat.

– Tudod, hogy sohasem dobnám ki Tiget a házából. Már
ha az enyém lesz a farm.

– Persze. De mi lesz, ha nem te öröklöd?
Fran megértette, hogy a barátnőjének nagyobb



szüksége van a farmra, mint neki. Ő, bárhogy alakul is,
meglesz majd Antonyval, bár ha arra gondolt, hogy végig
kell néznie a farm szétdúlását, megszakadt a szíve. Tignek
és Issinek azonban nem voltak túl jók a kilátásai.

– Ó, istenem, Issi!
– Természetesen beszéltünk róla, nem is keveset. Ne

aggódj, Fran, majd kitalálunk valamit. Tudom, hogy nem
rajtad múlik. Ez esetben semmit sem tehetsz. – A
barátnője térdére tette a kezét. – Majd túljutunk ezen is.

A gyógyító könnyek végül az elfogyasztott gin ellenére
sem jöttek. Így még több gint ittak, és miután megették az
összes sajtos pirítóst, várták, hogy megérkezzen a vacsora.
És bár nem szívesen dicsérték Royt, most el kellett
ismerniük, hogy viszonylag gyorsan letette eléjük a hozott
ételt.

A nappaliban ettek. A zsíros csomagolópapírt
egyenesen a tűzre vetették, aztán Tig készített egy nagy
kancsó teát, és Amyről beszélgettek.

– Nem szeretett dicsérni – mondta –, de mindig tudtam,
hogy mikor elégedett. Mindent el tudott mondani egy
biccentéssel.

– Tényleg remek asszony lehetett – bólogatott Issi. –
Olyan, akit akkor kedvel igazán az ember, ha valaki
másnak a rokona.

– Én mindig jól kijöttem vele – dicsekedett Roy. – De hát
én tudom, hogyan kell bánni a hölgyekkel.

A két jelen lévő hölgy beszédes pillantást váltott. Ők
nyilvánvalóan nem ezt tapasztalták.



– Sohasem csinált titkot abból, hogy mit gondol rólam és
a családomról – emlékezett Antony. – És én csak tisztelni
tudtam ezért.

– Én viszont sohasem tudtam, hogy mit gondol rólam –
mondta erre Fran. – Annyira szerettem volna a kedvében
járni, és egyszer sem sikerült. Kivéve a ma délutánt. Ó,
istenem, tényleg csak pár óra telt el azóta, hogy nála
jártam? Nem villanyozta fel különösebben, hogy
megtaláltam a kőfejtőt. Talán ha előbb rábukkanok…

– No és hol van ez a nagyon fontosnak tűnő kőfejtő? –
kérdezte Roy.

Fran habozott egy pillanatig, de aztán arra gondolt,
hogy Roy semmilyen módon nem fordíthatja az előnyére
ezt az információt.

– A legelő legmagasabb pontján, a kerítéstől balra.
Roy tovább kíváncsiskodott.
– Te tudtad, Tig, hogy hol van?
Tig megrázta a fejét.
– Ha tudtam volna, megmondtam volna Frannek. Amy

azonban nagy titokban tartotta mindig. Azt hiszem, a
háború alatt ételt rejtegettek benne.

– Már nem is bánt annyira, hogy ilyen sokáig nem
sikerült megtalálnom – mondta Fran, majd Royhoz
fordulva még hozzátette: – Egyébként csak a sajtkészítés
miatt fontos.

– Nem lesz itt sajtkészítés, ha én öröklöm a farmot.
Nincs benne pénz.

– Már hogyne lenne! Ha közvetlenül a kiskereskedőnek



adjuk el a sajtot, egész szépen jövedelmez. – Fran, talán az
elfogyasztott gin miatt, nem volt túl taktikus.

– És így sem hoz eleget – bizonygatta Roy. – Nem lesz
mindig eladó tetőcsereped, amivel előteremtheted a pénzt
a soron következő részletre. Hacsak nem bontod meg a
háztetőt.

Fran nyelt egyet. Eddig abban bízott, hogy Roy nem jött
rá a mesterkedésére, és szinte biztosra vette, hogy a
bankkölcsönről sincs tudomása. Egyvalamiben viszont
igaza volt: hiba lett volna kiárusítani a farm
vagyontárgyait. Más módot kellett találni a pénz
előteremtésére.

– És neked milyen terveid vannak, Roy? – kérdezte
Antony.

Roy szeme ide-oda cikázott. Mintha azon tűnődött
volna, hogy beavathatja-e a jelenlévőket az
elképzeléseibe.

– A földben mindig van pénz – mondta végül óvatosan. –
Földből ugyanis nem lesz több, és ez értékessé teszi.

– Szóval áruba akarod bocsátani, parcellánként? –
kérdezte Issi. Úgy tűnt, vitatkozóvá tette a gin.

Roy lassan bólintott.
– Az út alján van egy darab, aminek az eladása nem

lenne hatással magára a telekre. Azzal kezdeném.
Fran meglepetten vette tudomásul, hogy Roynak ilyen

részletes információi vannak a farmról, úgy, hogy
minimális érdeklődést sem mutatott iránta. És egyáltalán
nem tetszett neki, ahogy a „telek” szót ejtette.



– Ez azt jelenti, hogy a nagyobb részt megtartanád, és
itt is laknál? – kérdezte Antony.

– Ó, dehogy! Az egészet eladnám. Csak az nem mindegy,
hogy hogyan. Egyben az egészet, egy nagy
ingatlanfejlesztőnek, vagy darabonként, ahogy Issi
mondta.

Frannek most már tényleg sírnia kellett, pedig nem
akart. És nem is fog, döntötte el. Ez előtt a lelketlen szörny
előtt semmiképp. Inkább ásított egy nagyot.

Antony felállt.
– Fáradt vagy. Le kell feküdnöd. Rengeteg

elintéznivalód lesz holnap.
Fran, kicsit imbolyogva, ugyancsak feltápászkodott.
– Kikísérlek.
A legszívesebben hazament volna a férfival, hogy a

karjában tölthesse az éjszakát, ahol a szenvedély
elsöpörhette volna a bút és a bánatot. De most nem
tehette meg. Nem adhatott esélyt Roynak, hogy rátegye a
mancsát a farmra.

Antony is tisztában volt ezzel, így Frannek nem kellett
magyarázkodnia. A férfi jelenlétéből, mint mindig, erő és
nyugalom áradt. Már attól jobb lett az élete, hogy maga
mellett tudhatta.

Vigasztalóan megölelték egymást a folyosó sötétjében,
és egy pillanatra hagyták, hogy fellobbanjon köztük a
szenvedély. Csókolóztak egy kicsit, majd Fran eltolta
magától a férfit.

– Minden rendben lesz, ugye? Ha Amy Royra hagyja



a farmot, akár neked is eladhatja, nem?
Antony egy darabig hallgatott, majd amikor megszólalt,

Fran hajába beszélt.
– És én meg is venném egy szempillantás alatt, drágám,

aztán neked adnám, hogy tégy vele belátásod szerint. De –
nem szívesen mondom, főleg ma – az alapján, amit ma
este Roytól megtudtunk, és amit számos, más forrásból
származó információ is megerősített, Roy már
tárgyalásban van a Noblesse Homes nevű céggel.

– És az mit jelent? – kérdezte Fran.
A férfi felsóhajtott.
– Azt, hogy már esetleg építési engedélyük is van a

telekre. És ha beépíthető területként dobják piacra, nem
engedhetem meg magamnak, hogy megvegyem. Ha
mindenemet eladnám, sem lenne elég rá a pénzem. Már
végiggondoltam.

– Ó, istenem! – Fran most majdnem elsírta magát, de
nem bánatában, hanem félelmében. – De csak nem
kérhet valaki építési engedélyt egy olyan területre,
amelyiknek nem ő a tulajdonosa?

– De. Attól tartok, kérhet. A terület ugyanakkor
valóban nagyon meredek, és nincs infrastruktúrája, így
nagyon sokba kerülne itt lakóparkot építeni. De
luxuslakásokat lehetne, ha nem is sokat.

– Nem tudom elhinni! Kinek jutna eszébe házakat
építeni egy olyan legelőn, amit még a háború alatt sem
szántottak fel? – Elhallgatott. – És nem csak rólam van szó.
Tig és Issi még nálam is jobban kötődik a farmhoz. Én



máshol is készíthetek sajtot, sőt éttermet is nyithatok, ha
azt szeretnék, de nekik nincs másuk, csak a farm. Meg a
csorda, ami mindennél fontosabb Tignek. A tehenek…
olyanok a számára, mintha… – keresni kezdte a megfelelő
szót. – Mintha a rokonai lennének! – vágta ki végül.

A férfi halkan elnevette magát a túlzás hallatán.
– Gyere! Ágyba duglak. Nagyon, de nagyon fáradtnak

látszol, és ha nem hagyod abba, még jobban felizgatod
magad. Az ágyban majd megnyugszol.

Fran szinte viccesnek látta a helyzetet. Nemcsak neki
kellene ágyba bújnia, hanem Antonynak is vele együtt, de
csak azután, hogy letépték egymásról és szerteszét
dobálták a ruháikat. A férfi ehelyett gondosan felrázta a
párnáját, ő pedig engedelmesen pizsamába bújt, és
megmosta a fogát. Szörnyen zavarban volt a virágmintás
pamutpizsamában – amit Amy valószínűleg flanelnek
nevezett volna –, bár a férfi látta már ennél jóval
kevesebb ruhában is.

Most azonban ugyanolyan gyakorlatiasan bánt vele,
ahogy a kiskutyákkal tette, de ettől csak még szexibbnek
tűnt Fran szemében.

– Gyere, betakarlak – mondta. Egy könyv volt a
kezében. – Itt találtam. Amyé lehetett.

– Mi ez?
– A Farm a hegyen Alison Uttley-től. Egy lányról szól, aki

egy farmon él. Bújj be szépen a paplan alá, és hunyd be a
szemedet.

Jó volt befeküdni az ágyba. A párnáknak enyhe



levendulaillata volt az olajtól, amivel Fran behintette.
A férfi odafeküdt mellé. Nagy, fényes cipője épphogy

lelógott az ágyról. A jelenet egyszerre volt szűzies és
nagyon szexi.

– „Mint utas a fogadóba, úgy érkezett meg a sötétség…”
– kezdte Antony mély, bársonyos hangon.

Fran már korábban is észrevette, milyen szép a
hangszíne, de most, hogy felolvasott neki, még
mézesebbnek, még simábbnak hatott. Frannek senki sem
olvasott fel gyerekkora óta, és most imádta, hogy ez
történik vele. Sajnos nem hallgathatta sokáig a történetet,
mert lecsukódott a szeme, és szinte nyomban elaludt.

Amikor reggel felébredt, első emlékképként az suhant át
Fran agyán, hogy Antony olvas neki. És aztán eszébe
jutott a valóság. Amy meghalt. És ekkor végre eleredtek a
könnyei. Addig maradt az ágyban, míg csitulni nem
kezdett a zokogása, majd felkelt, és lement a konyhába,
mert ott olyasmivel foglalkozhatott, amiről tudta, hogy
meg fogja nyugtatni.

Először brownie-t sütött az otthon számára, bár ehhez,
a hozzávalók hiánya miatt, módosítania kellett a
recepten. Hamarosan csokoládé- és vaníliaillat töltötte be
a konyhát.

Ezután, ugyancsak improvizálva, pestót készített az
alapvető hozzávalók – fenyőmag, bazsalikom és parmezán
– nélkül. Nagyon elégedett volt az eredménnyel – a
hiányzó összetevőket snidlinggel, különféle magvakkal,



cheddarral és sok fokhagymával helyettesítette, amit
aztán pirítósra kenve fogyasztott el Issivel együtt, aki nem
sokkal később csatlakozott hozzá a konyhában.

– Ha stresszes vagy, mindig főzöl – jegyezte meg Issi. –
De ha még több fokhagymát eszel, nem tudsz majd
csókolózni.

Fran elnevette magát, ami meglepetésként érte. Azt
hitte, hosszú hónapokig nem lesz képes nevetni, és lám,
alig pár órával Amy halála után máris kacajra fakadt.

– Ismersz. Szeretek olyan környezetben mozogni, ahol,
ha nem is mindig, én irányítok. – A vízforralóhoz lépett, és
bekapcsolta. – Arra gondoltam, hogy elviszem a brownie-t
az otthonba. Olyan jól bántak Amyvel. De mielőtt
elmegyek, rendesen megmosom a fogamat.

– Elkísérjelek? Sok intéznivalód lesz. Ilyenkor jót tesz az
embernek, ha nincs egyedül.

– Kedves, hogy felajánlod. Bármelyik pillanatban
összeomolhatok. Jó lenne, ha lenne mellettem valaki, aki
befejezné a mondataimat, ha elakad a szavam.

Fran valóban sírva fakadt, amikor megérkezett az
otthonba. Úgy érezte, öt perccel korábban lépte csak át a
küszöbét, amikor utoljára jött el Amyhez, de a valóságban
sem telt el huszonnégy óra a látogatás óta. Issivel együtt
bement az irodába.

– Annyira sajnáljuk, hogy Amy meghalt – kezdte
Monica.

– Igazi egyéniség volt – vette át a szót egy másik nővér. –
És úgy tűnt, hogy teljesen rendbe jött a fertőzése után.



Úgy ment el, mintha valaki azt mondta volna neki, hogy
most már elmehet.

Fran örült, hogy egyikük sem használta az „őszinte
részvétem” kifejezést, ami szerinte inkább illett egy
amerikai bűnügyi drámába, semmint egy valós, gyásszal
átitatott helyzetbe.

– Örülünk, hogy ilyen gyorsan eljött – mondta az otthon
vezetője, akit a kitűzője szerint Moyra Jenkinsnek hívtak.
Fran most kifejezetten hálás volt a kitűzőért,
máskülönben nem jutott volna az eszébe az asszony neve.

– Mindenképpen kapcsolatba kellett volna lépnünk
önnel – folytatta Moyra. – Ahogy azt bizonyára el tudja
képzelni, Amy nagyon szigorú utasításokat adott arra
vonatkozóan, hogy mi történjen vele a halála után. Ezt
még a beköltözése napján megtette.

– Magasságos ég! Semmit sem bízott a véletlenre!
– Hát nem. Nagyon szépen köszönjük a süteményt.

A csokoládénak mindig vigasztaló hatása van. Szerintem.
Maga nem eszik?

Bár Fran valóban vigasztalónak találta sütés közben a
csokoládé illatát, most nem kívánta.

– Nem, köszönöm.
Issi azonban elvett egyet.
– Először is, Amy már járt a temetkezési vállalkozónál –

folytatta Moyra. – Ő maga választotta ki, és mindent meg
is beszélt vele. Hagyományos temetésről rendelkezett…

– Ó! Én magam zöld temetésre gondoltam, vesszőből
font koporsóval – vágott közbe Fran, aki gondolatban már



a ló vontatta temetési hintót és a gyászmenetet is
hozzáadta a képhez.

Moyra megrázta a fejét.
– Felejtse el! Talán az lenne a legjobb, ha elmenne a

temetkezési vállalkozóhoz, és beszélne vele. – Megpaskolta
Fran kezét. – Rendben. Meg kell mondanom, hogy a
süteménye a legjobb helyre került.

Fran felnevetett.
– Köszönöm, hogy ilyen jól bántak Amyvel. Kicsit nehéz

természete volt, tudom, de én nagyon szerettem.
– Mi is szerettük.
Fran érezte, hogy újra kicsordulnak a könnyei.
– Gyere – súgta neki Issi. – Menjünk el a temetkezési

vállalkozóhoz.

A temetkezési vállalkozó munkatársai szintén nagyon
kedvesek voltak. Betessékelték Frant egy különterembe,
ahol hamarosan csatlakozott hozzájuk egy harmincas
évei elején járó nő.

– Helló – mondta üdvözlésre nyújtott kézzel. – Kristie
vagyok; én fogom intézni az ügyüket.

– Köszönjük – felelte Fran. Örült, hogy a csinos, fiatal nő
még csak nem is emlékeztetett a filmekből megismert,
klasszikus temetkezési vállalkozókra.

– Ha jól tudom, a dédnagynénjéről van szó.
– Magam sem tudom pontosan. Annyit tudok, hogy

távoli rokonságban álltunk. Jelenleg ott élek a farmján, és
én vezetem a gazdaságot.



– Meg kell mondanom, hogy Amy csodálatos asszony
volt – felelte erre Kristie.

– Valóban, de honnan tudja? – kérdezte Issi.
– Olyan részletes utasításokat adott, hogy maguknak

nem is kell dönteniük semmiben. Vagy csak néhány
apróságban. Ezért gondolom, hogy csodálatos ember
lehetett.

Fran felsóhajtott.
– Az otthonban már mondták, hogy nem kérhetünk

fonott koporsót, és fekete lepellel letakart lovak sem
lehetnek.

– Sem klasszikus gyászmenet, az út szélén leemelt
kalapokkal, tiszteletteljes csendben álldogáló emberekkel
– tette hozzá Issi.

– És a koporsó mögött mi haladnánk, fekete fátyolban…
– Tetszik az elképzelésük – bólogatott Kristie –, de sajnos

a hölgy másként szeretne távozni. És ehhez ő már
kiválasztotta a templomot, az énekeket, a virágokat. Csak
egyetlen koszorút akar, rózsával és liliommal. –
Elhallgatott. – A maguk opciója elég sokba kerülne, és a
hölgy már mindent előre kifizetett.

– Hát persze. Ez rávall – mondta Fran az otthon ellátási
díjára gondolva.

– Igen. Előrelátó volt minden vonatkozásban.
Azonban…

– Ó! – kiáltott fel izgatottan Issi. – Mégis van valami
probléma?

– Lehet, hogy nem lesz idő az összes énekre.



– Hányat választott? – kérdezte Fran.
– Nyolcat. Gondolom, felsorolta a kedvenceit. Ezek közül

kellene kiválasztani azt a hármat, amelyet sokan
ismernek. Vagy ha gondolják, kérjenek fel egy kórust.

– Majd kiválasztunk három közismertet – mondta Fran.
– Aztán ott van a kivonuláshoz választott zene…
– Mondja, hogy nem a „Gazdászindulót” kérte –

rimánkodott Fran.
Kristie felnevetett.
– Nem, nem! Azt szeretné, ha Widor „Toccatá”-ja szólna.

Ezt játszották az esküvőjén is.
Frant megrohanták az érzelmek. Eszébe jutott az

ezüstkeretes fénykép, amely a ház falán lógott. Amyt és a
férjét ábrázolta az esküvőjük napján. Amy hosszú, fehér
ruhát, a magas, jóképű férje pedig sötét öltönyt viselt. A
sok kis koszorúslány fejét virágkoszorú övezte, a három
felnőttét látványos fejdísz.

Hogyan érezhette magát a fiatal pár a nagy napon?
Izgatottak voltak, idegesek, vagy eleve fáradtak a
soknapos készülődés után? De az is lehet, hogy már
kisbabákról ábrándoztak; gyerekekről, akik egy nap majd
átveszik tőlük a farmot… Biztosan nem arra gondolt Amy,
hogy milyen gyorsan meg fog özvegyülni, és ha egyszer ő
is elmegy, nem lesz kire örökül hagyni a farmot, mert
gyerekek nélkül marad.

Issi egy pillantást vetett a barátnőjére, és azonnal látta,
hogy tennie kell valamit.

– A legjobb lesz, ha beugrunk egy közeli kocsmába –



mondta. – Az ügyvéd csak egy óra múlva vár bennünket.
Rengeteg időnk van.



Huszonnegyedik fejezet

Issi a kocsma parkolójába kormányozta az autót.
– Vajon Roy is itt van? Mit gondolsz?
Fran vállat vont.
– Nem tudom.
– Inkább az ő dolga lenne az intézkedés az otthonban meg
a temetkezési vállalkozónál, nem gondolod? Na, gyere,
szerezzünk neked egy gint.

Fran Issi karjára tette a kezét.
– Annyira rendes vagy, hogy mindenhová elkísérsz. De

nem hiszem, hogy szükségem lenne most italra.
– Inkább kávét innál, vagy valami mást? –

kérdezősködött tovább Issi.
– Nem kérek semmit. Ami nem jelenti azt, hogy nem

értékelem, amit értem teszel. Nagyon sokat jelent, hogy itt
vagy velem. Köszönöm.

– Ne butáskodj. Sohasem hagynálak magadra egy ilyen
helyzetben. Erre valók a barátok, nem? Az anyukád már
tudja, mi történt?

– Igen, és szívesen eljön, ha szükség van rá, de én
inkább nélküle szeretném lebonyolítani ezt az ügyet.
Várjuk ki, hogy mi lesz. Ha most itt lenne, csak veszekedne



Royjal.
– És azt mi is meg tudjuk tenni – értett egyet Issi, majd

az órájára nézett. – Még mindig korán van az ügyvédhez,
de ha gondolod, bemehetünk. Ha nem ér rá, majd várunk.

– Jó ötlet. Közben átforgatunk néhány régi újságot. Az
mindig megnyugtat.

Ám amikor megérkeztek, rögtön be is vezették őket az
irodába. Fran döbbenten vette tudomásul, hogy Roy már
odabenn üldögél.

– Remélem, senkit sem zavar, hogy Issit is magammal
hoztam – mondta Fran, rögtön az üdvözlések után.

– Természetesen, ha bizalmas dolog megvitatására
kerül sor, kimegyek – ajánlotta Issi.

– Emiatt nem kell aggódnod – felelte Roy méltatlankodó
hangon. – A temetésig úgysem tudhatunk meg semmit.

– Ó! – Fran nem gondolta volna, hogy egy ügyvéd előtt
zajló találkozó ilyen fontosságú lehet. – Nekem így is jó. Ezt
magának hoztam – tett le Mr. Addison elé egy fóliába
csavart csomagot. – Brownie.

– Nagyon köszönöm! – hálálkodott az ügyvéd. –
Mindjárt felszolgálják a kávét is.

A férfi legalább annyira örült Fran és Issi jelenlétének,
mint a süteménynek. Fran ezt Roy kellemetlen
természetének tudta be. Mr. Addison leemelte a csomagról
a fóliát.

– Vehetek egyet? – kérdezte Roy.
– Nem! – válaszolta egyszerre Fran és Issi.
Mr. Addison félrebillentette a fejét.



– Szerintem maguknak jobb szívük van ennél,
hölgyeim.

– Na, jó, vegyél – egyezett bele Fran egykedvűen.
– De várd meg a kávét – toldotta meg undokul Issi.
Roy szerencséjére egy fiatal hölgy ezt a pillanatot

választotta arra, hogy egy kávéspoharakkal megrakott
tálcával az irodába lépjen.

Egy csésze tea és két brownie elfogyasztása után Mr.
Addison ismét gondoskodott arról, hogy mindenki rá
figyeljen.

– Attól tartok, nem vagyok olyan helyzetben, hogy
bármit mondhatnék – kezdte. – Mrs. Flowers nagyon
egyértelmű utasításokat adott, és az volt a kívánsága,
hogy csak a temetése után olvassam fel a végrendeletét.

– Akár egy filmben! – vetette közbe Issi.
– Pontosan – bólogatott Mr. Addison. – Mrs. Flowers nem

kevés drámai érzékkel rendelkezik… akarom mondani,
rendelkezett. Azt akarja, hogy mindenki gyűljön össze itt,
ebben az irodában. Pontosan meghatározta a jelenlévők
körét.

– Magammal hozhatom Issit? Úgy érzem, szükségem
lesz a támogatására.

Mr. Addison végighúzta az ujját egy listán.
– Miss Isobel Sharpe-ról beszélünk?
Fran és Issi bólintott.
– Ebben az esetben a válaszom igen.
– Kedves volt Amytől, hogy felírta. Biztosan arra

gondolt, hogy esetleg szükségem lesz egy barátra –



mormogta Fran.
– Igazából Miss Sharpe a Mr. Cristopher Brownhoz

fűződő kapcsolata miatt kapott meghívást. Ha jól tudom, ő
a farm gulyása.

– Tényleg? Tig miatt? – lepődött meg Issi.
– Nahát! Nem is tudtam, hogy mi az igazi neve! –

jegyezte meg kissé zavartan Fran.
– És még ki lesz jelen? – kérdezte Roy.
– Nos, ön és Francesca, természetesen – válaszolta Mr.

Addison. – És Antony Arlingham…
– De hát őt gyűlölte Amy! – tiltakozott Roy hevesen.
– Talán azért írta fel a listára, hogy hivatalosan is

kifejezhesse a gyűlöletét – vélekedett Issi, aki kicsit
felélénkült attól, hogy hivatalos meghívottként lesz jelen a
végrendelet felbontásakor.

Mr. Addison figyelmen kívül hagyta a két közbevetést.
– Valószínűleg tudják, hogy Mrs. Flowers nagyon pontos

kívánságokat fogalmazott meg a temetését illetően.
– Azt hiszem, látogatást kellene tennem a lelkésznél –

tűnődött Fran hangosan. Szemmel láthatóan
nyomasztották a temetéssel kapcsolatos kötelezettségek.

– Én már felhívtam a sok ének miatt – mondta Mr.
Addison. – Azt mondta, a kórusra bízza a választást.
Amelyben egyébként szerepelni fognak néhányan abból a
helyi kórusból is, amelyiknek Mrs. Flowers is hosszú
évekig a tagja volt.

– Kell nekik fizetni? – kérdezte Roy, figyelmen kívül
hagyva Fran gyötrődését.



– Természetesen! Miért vállalnák el ingyen az éneklést?
Csak azért, mert Amy is velük énekelt, még nem kell
ingyen szerepelniük – mondta Fran. – A temetés
egyébként is sokba fog kerülni, pár százas ide vagy oda
nem számít igazán.

– Biztosan örülnének némi anyagi támogatásnak, de
mindent összevetve nem kell extravagáns temetéstől
tartaniuk. Mrs. Flowers nagyon egyszerű koporsót
választott, a temetést követő agapéhoz pedig a helyi
hölgyek hozzák majd a süteményt.

– Ha senki nem kér semmit, akkor a temetésre szánt
összeget befizetjük a falu alapítványába – jelentette ki
Fran. – És persze a süteménykészítés költségeit is
vállaljuk.

– Látom, biztosra veszed, hogy te fogsz dönteni ebben a
kérdésben – jegyezte meg Roy. – Ha én leszek az örökös,
én semmilyen kórust nem fogok támogatni, és a falusi
kasszába sem fizetek be egy pennyt se.

– A temetési költségek a farmot terhelik – válaszolta Mr.
Addison. – És mivel az én feladatom az utasítások
teljesítése, jórészt már ki is fizettem.

– Helyes – mondta Fran. – Remélem, nem spórolt
semmivel.

– Találkozunk még a temetésig? – kérdezte Roy. –
Egyáltalán van beleszólásunk bármibe? Nem akarok
folyton ideszaladgálni. Más, fontosabb dolgokat kell
elintéznem.

– A lelkész egyeztet a kántorral és a harangozóval –



fűzte még hozzá Mr. Addison.
– Harangzúgás lesz, mint egy esküvőn? – kérdezte

értetlenkedve Fran.
Mr. Addison elmosolyodott.
– Nem, dehogy. Amyért hagyományos lélekharang fog

szólni, és pontosan annyiszor kondítják majd meg, ahány
éves volt. Bár, ha szigorúan vettük volna, ennek rögtön a
halála után meg kellett volna történnie.

– Amy aztán ismerte a hagyományokat – mondta Issi. –
Csak csodálni tudom azért, ahogy mindent megszervezett.
Nem kell szégyellni, ha valaki ódivatú.

Ettől Frannek mosolyognia kellett.
– Amy biztosan tiltakozna az ódivatú minősítés ellen,

még akkor is, ha tényleg az volt.
Roy felállt.
– Végeztünk? Nekem nincs időm malmozni. Fontos

feladatok várnak rám, és fontos találkozók.
– Nahát, milyen szépen mondta – dünnyögte Fran. –

Sohasem fogalmazott még ilyen szabatosan.
– Talán a televízióban hallotta – mondta Mr. Addison,

miután becsukódott az ajtó Roy mögött.
Fran kutató pillantást vetett Amy bizalmasára. Mit nem

adott volna azért, ha tudja, amit az ügyvéd már tudott. De
ezt az egyet nem kérdezhette meg.

– Az lesz a legjobb, ha mi is elindulunk, Issi. Még meg
kell szerveznünk a temetést.

– Csak kövesse az utasításokat, és minden rendben lesz
– javasolta Mr. Addison.



– Megkérdezhettük volna, kié lesz a farm. Ő már tudja –
mondta később Issi.

Fran megrázta a fejét.
– Nem mondta volna meg. Nem is lett volna tisztességes,

ha megmondja. – A barátnőjére nézett. – És amíg nem
tudjuk, reménykedhetünk.

Roy nem vett részt az előkészületekben. Örökké házon
kívül volt, üzletelt, spekulált, míg Fran, Issi segítségével,
teát főzött, süteményt és pogácsát szolgált fel, vagy bármi
mást, amit a reggelente hatkor kelő Fran a szinte
folyamatosan érkező vendégeknek készített.

Bár a látogatók rengeteg időt elvettek, Fran nem
haragudott rájuk, pedig napokig a sajtkészítéssel sem
tudott foglalkozni miattuk. Mindenkinek volt egy kis
anekdotája Amyről, ami alapján kialakult egy kép arról,
milyen asszony volt, mielőtt megöregedett, és már nem
maradt ereje ahhoz, hogy rendesen vezesse a gazdaságát.

Issi az összes fényképet átnézte, és kitette azokat,
amelyek Amyt ábrázolták. A látogatók kézbe vették a
fotókat, és mindig eszükbe jutott róluk valami. Fran még
sohasem hallott ennyi „emlékszem, amikor Mrs. Flowers”,
vagy „amikor ez a kép készült Amyről” kezdetű mondatot,
azt a nevet használva, amelyen az illető az életében is
szólította Amyt.

Megnyugtató volt a nappaliban ülni, teát kortyolgatni a
kandallóban pattogó tűz mellett – nem mintha olyan
hideg lett volna, mégis jóleső érzés volt belerévedni a
lángokba –, Amyre emlékezni, és néha elmorzsolni egy



kigördülő könnyet.
Nyilvánvalóvá vált, hogy sokan szerették, és nemcsak

a vele egykorú barátok, hanem a társaságukban érkező
fiatalabbak is.

– Mintha egy filmet néztünk volna Amy életéről –
mondta később Fran Issinek. – Bárki örökli is a farmot,
semmiért nem adnám ezt a néhány napot.

Az egyik nap végén Fran felsétált a kőfejtőhöz. El akart
mélyedni abban, amit Amyről a halála óta megtudott.
Végtelen szomorúság töltötte el amiatt, hogy nem
ismerhette fénykorában ezt a rendkívüli asszonyt, bár
nem sok értelme volt olyan dolgokon bánkódni, amiken
már nem változtathatott. Ugyanakkor vigasztaló volt
számára, hogy ennyi mindent megtudott róla. Amy bátor,
semmitől vissza nem riadó farmer volt, aki tapasztalattal
vegyítette a tudást, és szívesen hallgatott az ösztöneire.
Munkáját elismerték; alig volt tehén a csordában,
amelyik élete során ne nyert volna el valamilyen díjat.
Hatalmas lelkierejével, ami minden nehézségen
átsegítette, igazi példakép volt, és Fran tudta, hogy
számára mindig is az marad. Akkor is, ha nem ő örökli
a farmot.

Fran megcsodálta a legelőn pompázó vadvirágokat és
az ugyancsak virágba borult élő sövényt, a sárga
csoportokban virító gólyahírt és a tenyérnyi fehér
ernyőkként szétterülő tehénpetrezselymet, azaz
turbolyát, amely csakis Amy gazdálkodási módszereinek
köszönhette létezését. Eltűnődött, miként lehetett ideje



Amynek arra, hogy a farmon található növényekből likőrt
készítsen, és annyira elmerült a gondolataiban, hogy egy
ideig meg sem hallotta az istálló mellett kitört veszekedés
dühös hangjait. Amikor azonban tudatosult benne, hogy
mi zajlik odalenn, rohanni kezdett a hangok felé.

Egy állatszállító teherautó állt az udvaron, leengedett
rámpával. Roy és Tig bokszolóállásban méregette
egymást; nem lehetett tudni, melyikük ökle lódul meg
előbb. Két idegen férfi félig izgatottan, félig zavartan
figyelte a jelenetet.

– Mi folyik itt? – kérdezte a futástól kifulladva Fran.
Elsőként Roy fordult felé.
– Tig meg akarja akadályozni, hogy eladjak néhányat a

saját állataim közül. Mondd meg neki, hogy nincs joga
hozzá.

Fran Tigre nézett.
– Nem engedem, hogy elvigye a bikát. Az az állat itt

született, és itt is fog elpusztulni. – Tig nem beszélt
hangosan, de amit mondott, annak ereje volt.

Fran értetlenül nézett egyikről a másikra.
– Roy? – mondta végül. – Nem adhatsz el olyan

állatokat, amelyeknek nem te vagy a tulajdonosa.
– Néhány nap, és az leszek.
– Ezt meg honnan veszed? Egyelőre nem tudjuk, kinek

a tulajdonát képezik a tehenek, vagy igen? – Fran torkát
szorongatni kezdte a félelem. Lehet, hogy Roy mégis tud
valamit? Megsúgták neki, hogy az övé lesz a farm?

Roy mélyen beszívta a levegőt, mint amikor az ember



arra készül, hogy két értetlen kölyöknek
megmagyarázzon valamit.

– Tudom, hogy az enyémek lesznek. Én fogom örökölni
a farmot. Tegyék már fel azt a nyavalyás bikát a platóra!
– fordult az autó mellett ácsorgó férfiak felé. – De
óvatosan ám! Rengeteg pénzt kapok érte. Jézusom!
Maguk nem tudnak megkülönböztetni egy bikát egy
tehéntől!

– Te sem – mormogta Tig.
– Figyelj, pajtás – mordult rá dühösen Roy. – Az lesz a

legjobb, ha elhúzol innen! A földemen élsz, az egyik
házamban. Miből gondolod, hogy jogod van bármihez? Ha
jót akarsz, segíts feltenni ezeket az állatokat a platóra!

– Roy! – Bár Fran a legszívesebben ízekre tépte volna a
férfit, tudta, hogy azzal nem menne semmire. Meg kellett
őriznie a nyugalmát. – Tudsz valamit, amit mi nem
tudunk? Ha igen, ki vele!

Roy felnyögött. Minden jel szerint kimerítő napja volt;
mintha nem a tervei szerint alakultak volna a dolgai.

– Semmi biztosat nem tudok. Semmit sem tudtam
kihúzni a nyanya ügyvédjéből. Az azonban nyilvánvaló,
hogy…

Mielőtt befejezhette volna a mondatot, Issi fékezett le
mellettük Tig kocsijával. Leparkolt, ahogy a szűkös helyen
tudott, és kiszállt.

– Mi történt?
– Ez a bohóc – mutatott Tig Royra – azt hiszi, hogy

eladhatja Lorenzót és még öt üszőt. – Elhallgatott, de csak



úgy izzott a szemében a harag. – Még arra sem volt képes,
hogy megfelelő méretű platós kocsit hozzon.

– És megteheti? – kérdezte rémülten Issi. – Nem ő a
tulajdonos.

– De. Én vagyok, úgyhogy abbahagyhatod az ordítozást!
– üvöltötte Roy.

– Mégis mire alapozod ezt az állítást? – kérdezte Issi. –
Szerintem ebben a pillanatban senki sem tudja, kinek
a tulajdonában vannak ezek az állatok.

Roy ismét káromkodott egyet.
– Ne menjetek sehová! – parancsolta, és bemasírozott a

házba.
– Mintha el akarnánk bújni előle! – méltatlankodott

Fran. – Bár – tette hozzá – nekem tetszik az ötlet.
Tig és Issi úgy nézett rá, mintha nem venné elég

komolyan a helyzetet. Nyelt egyet. Félt, és a félelem néha
szószátyárrá tette. Megköszörülte a torkát.

– Feltételezem, a tehenek eladását dokumentálni kell,
ami nem kis papírmunka.

– Így igaz. És a szükséges iratok a házamban vannak –
mondta Tig. – Még ha ő lenne a tulajdonos, akkor sem
vihetné el a beleegyezésem nélkül az állatokat.

– Azt hiszem, nyugodtan elmehetnek – fordult Fran a
tanácstalanul álldogáló férfiakhoz. – Ma nem lesz itt
tehénszállítás.

– Nem megyünk el, míg ki nem fizettek bennünket –
mondta az egyik. – Kápéban, ahogy megállapodtunk.

– Nem gondoljátok, hogy valamelyikünknek be kellene



mennie Roy után? – kérdezte Issi, aki közelebb már nem is
húzódhatott volna Tighez.

– Nem – vélte Fran. – Vagy megtalálja, amit keres, és
akkor úgyis megmutatja, vagy kénytelen lesz üres kézzel
ideállni elénk.

Valahol a magasban felvijjogott egy arra röppenő héja.
Fran amúgy is fájó szíve összerándult a hang hallatán. Mi
lesz, ha el kell mennie innen? És ami ennél is fontosabb:
mi lesz Tiggel?

Végül Roy visszament hozzájuk, egy darab papírt
lobogtatva. Fran kezébe nyomta.

– Nesze! Olvasd el!
Néhány percbe beletelt, mire Fran rájött, hogy Amy

Royhoz írt levelét tartja a kezében. Ugyanakkor írták,
amikor az övét. Amy ekkor kezdett el örököst keresni.
Valakit, akire ráhagyhatja imádott farmját. Olyan
gyorsan futotta át a levelet, ahogy az időközben
megfakult tinta és Amy karcos kézírása lehetővé tette.

Roy kikapta a kezéből, még mielőtt a végére ért volna.
– Majd én megmondom neked, mi van benne, sőt fel is

olvasom az idevágó részt: „…de mivel férfi vagy, és én meg
vagyok győződve arról, hogy a gazdaságot egy férfi
hozzátartozónak kell továbbvinnie, rád hagyom a farmot,
hacsak nem bizonyulsz alkalmatlannak a feladatra.”

Senki sem szólt.
– Nos, minden jel arra utal, hogy alkalmatlan vagy –

mondta végül Issi. – Feleannyira sem szereted a farmot,
mint Fran. Őrültség lenne Amytől, ha rád hagyná. A saját



nagyanyádat is képes volnál eladni, nem egy darab földet
egy olyan országban, ahol eszedben sincs letelepedni.

Roy mosolya minden volt, csak őszinte nem.
– Amy ezt nem tudta. Meggyőződéssel hitte, hogy foggal-

körömmel megvédem a farmját. Ami most már az enyém.
– Akkor sem adhatsz el belőle semmit. Addig nem, amíg

nem tudunk biztosat. Meg kell várnod az örökösödési
eljárás végét – mondta Fran.

– És egyébként meg – vette át a szót Tig – nálam vannak
az állatok papírjai. Azok nélkül meg semmit sem tehetsz.

– Majd ideadod őket, amikor felolvasták a
végrendeletet – morogta Roy fenyegető hangon.

– Igen. Majd akkor. – Fran egyre rosszabbul érezte
magát. – Most azonban nem adhatod el a teheneket. Azt
javaslom, fizesd ki a szállítókat, és erőltess magadra egy
kis türelmet. Néhány nap, és biztosan megtudjuk, hogy ki
az örökös. De azért ne igyál előre a medve – vagy ezúttal a
tehenek – bőrére.

Azzal kihúzta magát, és kimért léptekkel bement a
házba. A gyomra azonban bukfencet vetett. Tényleg úgy
tűnt, hogy a farmon, amelyet annyira megszeretett, meg
vannak számlálva a napjai.



Huszonötödik fejezet

Eltelt egy hét, elérkezett a temetés napja, és az alkalom
szomorúsága és a sötét kilátások ellenére Fran
majdhogynem jól érezte magát.

Issi, akit a konyhában talált teakészítés közben, vele
ellentétben izgatottnak látszott. Fran nem először gondolt
arra, hogy a barátnőjének több vesztenivalója van, mint
neki. Ő valóban kétségbeejtő helyzetbe kerülne, ha
elveszítenék a farmot, neki viszont ott volt Antony, aki
kész volt befogadni őt a hatalmas házába. Issi és Tig sorsa
nem volt ennyire egyértelmű. Ők könnyen kutyaszorítóba
kerülhettek.

– Hogy érzed magad, Is? És Tig? Mi van vele?
– Ismered. Nem mond semmit, de látom rajta, hogy

aggódik. Persze nem maga miatt. A teheneket félti. Szinte
úgy tekint rájuk, mint a családjára. Mindegyiket ismeri,
tudja, ki volt az anyjuk meg a nagyanyjuk.

Fran megszorította Issi karját.
– Biztos vagyok benne, hogy Antony talál majd valamit

Tignek. Még az is lehet, hogy vásárol pár tehenet. Minden
rendben lesz, meglátod.

– Tudom. De az nem lesz ugyanaz.



Fran elmosolyodott.
– Ezt nem tudhatod. Még az is lehetséges, hogy Antony

megveszi a csordát, és akkor Tig családja sértetlen marad.
– Az jó lenne. – Issi kíváncsi pillantást vetett Franre. –

Arra számítottam, hogy rosszabbul fogod kezelni a
helyzetet. Persze jó, hogy nem vagy magad alatt, de mitől
látod ilyen pozitívnak a jövőt?

– A kemény sajt miatt. Nagyon feldobott, hogy a múlt
héten Mary és Erica segítségével megcsináltam. – Fran
elhallgatott egy pillanatra. – Azontúl, hogy érdekes és
nagyon kielégítő volt a munka, gyógyító hatással volt rám
a nőtársaság, de leginkább az, hogy együtt dolgoztunk.
Még sírtunk is közben. Végül felmentünk, és elhelyeztük a
sajtot a kőfejtőben.

– Erről meg is feledkeztem – dünnyögte Issi. – Tiggel
csináltunk valamit. De el tudom képzelni, milyen jó érzés
lehet.

– Az. És ezzel Roynak is fityiszt mutatunk. Ott érlelődik
a sajt a kőfejtőben, és meglehet, hogy észre sem fogja
venni, hiába lesz övé a farm. Három héten át mindennap
meg kell fordítani, aztán egy évig hozzá sem kell nyúlni.
Ha Roy még itt lesz akkor, visszajövök az éj leple alatt, és
ellopom.

– Én is eljövök veled. – Issi kenyeret tett az asztalra. –
Kérsz pirítóst? Én már megreggeliztem Tiggel, és csak
öltözködni jöttem vissza. Van egy csomó sötét cuccom,
amiből választhatunk. – Közben levágott egy szelet
kenyeret, és belecsúsztatta a pirítóba. – Amilyen ódivatú



volt Amy, biztosan elvárná, hogy feketében legyünk.
– Hát igen. Tényleg ódivatú volt, minden

vonatkozásban. Például abban, hogy férfira akarta
hagyni a farmot. Másrészt igazi úttörőként viselkedett,
miután megözvegyült. Sok nő felhagyott volna a
gazdálkodással, vagy újból férjhez ment volna, ha másért
nem, azért, hogy elvégezze valaki a nehéz munkát. –
Felsóhajtott.

– Megírtad már a búcsúbeszédet? – kérdezte Issi.
Fran addigi vidámsága mintha elröppent volna.
– Igen. Rövid és egyszerű. Remélem, nem fogok

belesülni.
– Nem akarod, hogy Roy is…
– Nem – felelte Fran, éppen akkor, amikor Roy a

konyhába lépett.
– Helló, lányok, látom, kávét csináltok. Kaphatnék én

is? – kérdezte.
– Ha úgy gondolod, hogy te fogod örökölni a farmot,

ideje lenne, hogy megtanulj eligazodni a konyhában –
mondta Fran.

– Nincs értelme. Nem fogom megtartani.
Mivel nem akarta, hogy Roy teleszórja a konyháját

kávézaccal – mert még mindig úgy érezte, hogy a konyha
az övé, és féltette –, Fran inkább a férfinak is készített egy
csésze kávét. Rájött, hogy nem Amy volt a farmon az
egyetlen, aki ellentmondásokkal volt tele.

Megszervezték, hogy Seb és a temetkezési vállalkozás



autói körbejárják a környező farmokat és falvakat, és
elviszik a temetésre azokat, akik szerettek volna elmenni,
de nem tudtak mivel. Elég hosszú volt a lista.

Amikor Issi megjegyezte Frannek és Antonynak, hogy
ez milyen kedves ötlet, Fran azt mondta:

– Így legalább nem kell együtt utaznom Royjal a
temetkezési vállalkozó kocsijában. Nem hiszem, hogy el
bírnám viselni.

Így hát Antony vitte Frant, Issi és Tig pedig Maryt. Roy
végül egyedül ment, bár Franben felötlött, hogy esetleg
eljön érte Megan, ha másért nem, azért, hogy a férfi
ihasson egy kortyot az agapén. De amikor meglátta az
egyik haverjától kölcsönzött, temetéshez túl harsány
öltönyben, majdnem földbe gyökerezett a lába. Roy úgy
nézett ki, mint aki megnyerte a ruletten a jackpotot, és
épp a bankba tart. Magában azt remélte, hogy a férfi
semmit sem nyer aznap, de attól tartott, hogy csalódni fog.

Antony és Fran alig találkozott az utóbbi időben, így
amikor a férfi megérkezett, hogy a templomba vigye, egy
darabig csak álltak, és élvezték, hogy együtt lehetnek az
áldott csendben.

– Nem szeretnék komplett hülyét csinálni magamból,
de attól félek, sírni fogok – mondta Fran pár pillanat után.

– Na és. Senkit sem zavarna. Bár Amy esetleg azt
gondolná, hogy megint nagy felfordulást csapsz körülötte.

Fran halkan felnevetett.
– Az biztos. Royt nyilván nem illetné hasonló váddal.
– Hát nem – válaszolta mosolyogva Antony. – Bár



mindnyájunkat meglephet azzal, hogy ő is könnyekre
fakad.

– Bár el tudnám hinni, hogy így lesz! – Fran a bánata
ellenére visszamosolygott a férfira.

Antony lenézett rá.
– Egyvalamit tudnod kell. Én vigyázni fogok rád. Bármi

történjen is.
Fran bólintott.
– Tudom. Ha őszinte akarok lenni, nem is magam miatt

aggódom, hanem Tig és Issi miatt. Ők nemcsak a
munkájukat veszíthetik el, hanem az otthonukat is. És
ahogy Issi mondta, a tehenek a családot jelentik Tignek.

Antony nem mondott biztató szavakat, csupán
megszorította Fran kezét. Fran kérdés nélkül is tudta, mit
gondol a férfi. Hogy Roy fogja kapni a farmot. És Fran
ugyanezt gondolta.

Teljesen megtelt a templom. Bár nem késtek el, ők
érkeztek utolsónak. Mivel az emberek sejtették, hogy
sokan lesznek, mindenki korábban ment, hogy legyen
helye. Sokan kedvelték Amyt, ehhez kétség sem férhetett.

Fran észrevette Sebet. A férfi pompásan festett sötét
öltönyében. Idős hölgyek vették körül, akik imádattal teli
pillantásokat vetettek rá. Fran kis híján elmosolyodott.
Bár az emberek egy szomorú apropó miatt jöttek el
otthonról, sokan kirándulásként fogták fel az eseményt,
ahol rég nem látott ismerősökkel találkozhattak. A
temetéseken nem siránkozni kellene, hanem örülni,
gondolta Fran.



Rettegve gondolt arra, hogy hamarosan ki kell állnia az
emberek elé. De még a gondolatát sem bírta elviselni
annak, ami sok vonatkozásban helyénvaló lett volna,
hogy Roy búcsúzzon Amytől. A férfi sohasem értette meg
igazán az idős asszonyt. Fran legalábbis így érezte. Bár ha
őszinte akart lenni, be kellett látnia, hogy Amy is elég
talányosan viselkedett. Mégsem akarta hallani a
szokványos kliséket a „szeretnivaló, idős hölgyről”, aki
sokkal, de sokkal több volt annál, mint amit bárki el
tudott róla mondani. Roy ellenkezés nélkül elfogadta,
hogy a család nevében Fran mondja a búcsúztatót.

Jó volt ott látni Amy egykori kórusát. Az énekükhöz
bárki csatlakozhatott. Volt, amikor Fran is a kórussal
énekelt, de az is előfordult, hogy az érzelmektől elszorult a
torka, és nem jött ki rajta hang.

Végül eljött a pillanat, amikor őt szólította a lelkész.
– Csak ügyesen, madárkám – súgta neki Antony, és ettől

megint mosolyognia kellett. Tudta, hogy a férfi normál
körülmények között nem nevezné „madárkámnak”; most
is csak azért tette, hogy lelket öntsön belé.

Felment a szószékhez, és beszélni kezdett.
– Csak nemrég ismertem meg Amyt, de nem kellett sok

idő ahhoz, hogy rájöjjek, egy kivételes, csodálatos
asszonnyal hozott össze a sors. Egy példaképpel…

Nem sült bele a szövegébe, és el sem sírta magát, de
amikor a gyülekezet tapsa közepette visszatért a helyére,
elfogadta Antony ropogósra vasalt, hófehér zsebkendőjét,
és beletemette az arcát.



– Gyönyörűen beszélt, drágám – mondta egy idős hölgy
Frannek. – Méltó volt Amyhez. Milyen rokonságban voltak
egymással?

– Elég távoliban – felelte Fran több félelemmel a
hangjában, mint amennyit a kérdés indokolt. Ha
közelebbi rokonságban álltak volna, most nem kellene
ennyire félnie.

Hamarosan megállt mellette Antony.
– Drágám? Ideje indulnunk az ügyvédhez.
– Hogy megtudjuk, mi van a végrendeletben –

magyarázta Fran az idős asszonynak.
– Most fog kiderülni, kire hagyta Amy a farmot? –

kérdezte a hölgy óriásira tágult szemmel. – Remélem,
magára, drágám – tette hozzá illő komolysággal. – Magát
itt mindenki kedveli.

Elköszöntek az emberektől, de félő volt, hogy túl
hosszúra nyúlik a búcsúzkodás, így Antony megragadta
Fran könyökét, és átnavigálta a tömegen.

– Nem hinném, hogy a Hill Top környékén lakók
körében túl nagy ismertségnek örvendenék – jegyezte
meg Fran –, de talán többel hozzá tudnék járulni a
közösség életéhez, mint Roy.

– Te nem építenél drága házakat – mormogta Antony.
Fran megrázkódott.
Hiába siettek, szinte mindenki ott volt, mire az ügyvéd

irodájába értek. Az asztalfőn Mr. Addison ült, Royjal a
jobbján. Issi és Tig egymás mellett ült, és nagy
valószínűséggel egymás kezét szorongatták az asztal alatt.



Fran legnagyobb meglepetésére az otthon igazgatónője,
Moyra Jenkins is jelen volt a felolvasáson. Fran és Antony
leült. Sem a helyiség, sem a tárgyalóasztal nem volt túl
nagy, de Fran észrevette, hogy csak Mr. Addison és Antony
érzi magát otthonosan. Mindketten természetes
eleganciával viselték az öltönyüket is, míg a többiek
szemmel láthatóan feszengtek a számukra idegen
öltözékben.

– Hát akkor kezdjük – mondta Mr. Addison. – Először is
szeretném megjegyezni, hogy nagyon szép, nagyon
helyénvaló volt a temetés, Miss Duke. És a búcsúbeszéd is.
Még Mrs. Flowers is elégedett lett volna a szavaival.

– Köszönöm – mormolta Fran zavartan.
– Mint maguk is tudják, Mrs. Flowers kissé különc

asszony volt, és ennek megfelelően nagyon részletes
utasításokat fogalmazott meg a végrendeletével
kapcsolatban, amelynek én vagyok az egyik végrehajtója,
míg az otthon igazgatónője, Mrs. Jenkins a másik. –
Elhallgatott, és biztatóan rámosolygott a kissé idegesnek
tűnő asszonyra. – Akkor? Kezdhetjük? – kérdezte.

– Én biztosan nem fogom visszatartani – mondta Roy.
Én sem, fűzte hozzá magában Fran. Nagyon szerette

volna már tudni, hogy kié lesz a farm.
Mr. Addison az előtte szétterített papírokra nézett.
– Mrs. Flowers hosszú listát állított össze, amelynek az

elején jótékonysági szervezetek és a jelentéktelenebb
kedvezményezettek állnak. Nem fogom őket felolvasni. Az
első jelentős kedvezményezett Christopher Brown.



– Az meg kicsoda? – kérdezte Roy. – És mit keres az
örökösök között?

– Én vagyok – mondta Tig.
Fran látta, hogy megfeszül az álla, és a nyakában

pulzálni kezd egy ér. Még sohasem látta ennyire
feszültnek.

– Mr. Christopher Brownra hagyom a házat, amelyben
jelenleg is lakik, a bikát és öt üszőt, amelyet ő maga
választhat ki. Ráhagyom továbbá a farm alsó részét képező
földterületet, a kapu mellett, hogy legyen hol elkezdenie a
gazdálkodást. – Mr. Addison összevonta a szemöldökét. –
Mrs. Flowers hozzáteszi még, hogy tudom, hogy ez a föld
nem sokra elég, de Mr. Brown, ha ő is úgy akarja, majd
bérel hozzá egy darabot.

Tig nagyot nyelt.
– Nagyon szépen köszönöm – mondta gyorsan, látható

felindultsággal.
– Hát ez fantasztikus! – lelkendezett Issi. – Nem kell

kiköltöznünk a házból! – Tig nyaka köré fonta a karját, és
megcsókolta.

– Álljunk meg egy pillanatra! – kiáltotta Roy. – Jogában
áll Amynek ily módon feldarabolni a területet? Ezt meg
fogom támadni!

– Mrs. Brown azt csinál a saját farmjával, amit csak
akar – jelentette ki nagyon határozottan Mr. Addison. –
Nincs olyan alap, ami miatt megtámadhatná a
végrendeletét. Folytathatom?

– Csak tessék! – vakkantotta Roy.



– Köszönöm. Tehát. Néhai férjem Ausztráliában élő
távoli unokaöccsére, Roy Jonesra…  – Csörögni kezdett a
telefon. – Elnézést. Ezt muszáj felvennem.

– Ó, az isten szerelmére! – Royban csak úgy fortyogott
az indulat.

Fran együttérzett vele, ugyanakkor erős késztetést
érzett arra, hogy felvihogjon. Tudta, hogy csak az idegei
játszanak, és azt is tudta, hogy képes uralkodni felettük.

Nehéz lett volna megmondani, hogy kivel és miről
telefonál Mr. Addison, mert csak az ő válaszait lehetett
hallani, és bármit mondott, többnyire csak egyetlen szóból
állt. Végül, elképesztően hosszúnak tűnő idő után, letette
a telefont.

– Még egyszer elnézést kérek – mondta.
– Nem túl professzionális dolog egy hivatalos tárgyalás

közben felvenni a telefont – jegyezte meg epésen Roy.
– Igaza van – felelte Mr. Addison. – Az egyik

családtagom orvosi vizsgálatának az eredményei miatt
hívtak. Személyes, de fontos ügyben.

– Akkor is elfogadhatatlan! – pattogott Roy. – Az időnket
rabolja vele.

– Tulajdonképpen te ugyanezt teszed, Roy –
figyelmeztette Fran, majd Mr. Addisonra mosolygott, aki,
bár zavarban volt, elégedettnek is látszott. – Remélem,
megnyugtató eredményekről tájékoztatták.

– Csupa jó hírt kaptam, köszönöm – felelte az ügyvéd. –
Most pedig térjünk vissza a végrendelethez. Szóval. Néhai
férjem Ausztráliában élő távoli unokaöccsére, Roy Jonesra,



mivel mindig olyan nagy érdeklődést és szeretetet tanúsított
a farm iránt…

Fran ujjai összezárultak azon, ami a legközelebb volt
hozzá: Antony kezén, amelyet addig is fogott, csak nem
vette észre.

– …a farmról készült festményt hagyományozom, amely
a házamban lóg a kandalló felett.

Mindenki egyszerre fújta ki a levegőt. Ez még nem
jelentette azt, hogy Roy nem kapja meg a farmot is. Ez azt
jelentette, hogy Amy még holtában is képes volt
pattanásig feszíteni a húrt.

– Nekem nem kell az a vacak mázolmány! – fröcsögte
elborzadva Roy.

– Nem, mi? Neked valami más kell. Mindannyian
tudjuk, hogy mire fáj a fogad – mormogta Tig. – Talán, ha
befognád a szádat, előbb megtudhatnád, hogy megkapod-
e.

Mr. Addison megköszörülte a torkát.
– Amy saját szavaival folytatnám: Csak nehezen tudtam

eldönteni, hogy kire hagyjam végül a farmot. A férjem
családjáé volt generációkon át, apáról fiúra szállt, vagy
néha egy közeli unokaöcsre. Még sohasem örökölte nő, bár
én magam hosszú éveken át vezettem. Ezért volt olyan
nehéz meghozni a döntést, hogy kié legyen.

– Nem foghatná kicsit rövidebbre? – kérdezte Roy a
fogát csikorgatva. – Fontos megbeszélésem van, rögtön
a felolvasás után.

– Ne aggódj, Roy – mondta Tig, az egyetlen, aki már



ismerte a saját sorsát. – A kocsmák többsége sokáig nyitva
van.

– Kérlek, Roy, ne szólj mindig közbe! – mondta Fran.
– Talán meg kellene említenem, hogy a végrendelet

lényegi része azután készült, hogy Roy Angliába érkezett –
vetette közbe Mr. Addison. – A legtöbb kiegészítést a
közelmúltban tette hozzá Mrs. Flowers.

– Szeretett változtatni rajta – fűzte hozzá Mrs. Jenkins. –
Simításoknak nevezte, amit csinált. Alig volt nap, hogy Mr.
Addisonnak ne kellett volna bejönnie egy apró igazítás
miatt.

Fran az ajkába harapott. Most már biztos volt benne,
hogy Royé lesz a farm.

– Esetleg folytathatnánk? – kérdezte udvariasan, de
üzletemberhez méltó határozottsággal Antony, ami éles
ellentétben volt Roy türelmetlen hangnemével.

– Ön is meg van említve, Mr. Arlingham – mondta Mrs.
Jenkins, és enyhén elpirult, amikor a férfira nézett.

– Valóban? – Antony kétkedő kérdése kifejezte azt a
meglepett csodálkozást, amelyet a közlés a jelenlévőkből
kiváltott. – Mrs. Flowers sem időt, sem energiát nem
pazarolt a családomra. Bátran mondhatom, hogy utált
minket.

– Bizonyára meggondolta magát – válaszolta Mrs.
Jenkins. – Mr. Addison? Mi lenne, ha felolvasná a Mr.
Arlinghamre vonatkozó passzust?

Roy már a nyelvét harapdálta kínjában. Fran már nem
volt annyira ideges. Mivel biztosra vette, hogy Roy fogja



örökölni a farmot, nyugodtan várta a sorát. Egyébként is
annyira örült Tig örökségének, hogy az övé már nem is
tűnt annyira fontosnak. Az, hogy Tig néhány üszővel
együtt megkapta a bikát, biztosíték volt arra, hogy nem
szakad meg a csorda vérvonala, és Issi is elkezdhette
tervezni a jövőt.

– Azt mondja… – Mr. Addison szeme ide-oda járt a
papírjai felett; vélhetően a megfelelő részt kereste. Mr.
Arlinghammel kapcsolatban megváltozott a véleményem, és
többé nem gördítek akadályt elé, ha esetleg nőül akarja
venni Francescát.

Fran a papírokra meredt. Érezte, hogy Antony keze
megfeszül az ujjain.

– Hát ez igazán jó hír, nem? – kérdezte könnyedén
a férfi.

Mivel még sohasem beszéltek házasságról, Fran
roppant kellemetlenül érezte magát. Ugyanakkor nagyon
boldognak is.

– Próbálok türelmes maradni – sziszegte Roy, akinek
már izzadságban úszott a homloka –, de nem
folytathatnánk?

– Talán ideje lenne megnyugtatni ezt a szegény embert
– mondta Mrs. Jenkins.

Volt a pillantásában valami, amit Fran reménykeltőnek
talált.

– Szívesen megtenném – válaszolta Mr. Addison –, de az
utasítás szerint mindent fel kell olvasnom. Mrs. Flowers
ezt nagyon szigorúan meghagyta.



Roy olyan hangot adott, ami talán sóhajnak indult, de
hangos nyögés lett belőle.

Az ügyvéd végül megkegyelmezett a látványosan
szenvedő férfinak:

– Az elmúlt hetek során alkalmam nyílt megismerni azt a
két fiatal rokont, akiknek tavaly írtam. A Hill Top Farm
öröklése ügyében kerestem meg őket. Sokan
ellentmondásosnak fogják találni a döntést, amelyet végül
meghoztam. Hogy könnyebben dűlőre jussak önmagammal,
kitaláltam számukra egy próbatételt. Azt reméltem, hogy
ennek a segítségével ki tudom majd választani azt, aki
méltó arra, hogy megkapja a földemet és a felbecsülhetetlen
értékű csordámat.

Mindenki előredőlt, úgy figyelt. Fran úgy érezte, hogy
menten kiugrik a szíve. Mr. Addison tovább olvasott:

– Azt a kőfejtőt kellett volna megtalálniuk, amelyben
régen a sajtunkat érleltük. Azt gondoltam, aki igazán
elkötelezte magát a farm mellett, aki érdekelt abban, hogy a
gazdaság ne omoljon össze, rá fog bukkanni a
barangolásai során. Nos, nem így lett. Egyikük sem találta
meg ezt a különleges helyet.

– Ez nem igaz! – kiáltotta izgatottan Issi. – Fran
megtalálta!

– Sajnálatos módon csak azt követően, hogy ezek a
sorok megszülettek – mondta Mr. Addison kicsit
szomorúan.

– Kérem, folytassa! – suttogta Fran.
– Rendben. Így más dolgok alapján kellett meghoznom a



döntésemet. A farmot, a csorda nagyobbik részét és minden
olyan tulajdonomat, amelyet a végrendelet korábbi
részében még nem ruháztam át másra, Francescára
hagyom…

Fran nem hallotta a többit. Hirtelen nagyon melege
lett, aztán fázni kezdett, majd enyhe émelygés fogta el.

– Ezt nem hiszem el! – kiáltotta Roy. – Adja ide azt a
végrendeletet! – Felkapta a lapokat, és eszelősen olvasni
kezdte a gépelt sorokat. Aztán dühös szitokszavak
kíséretében visszadobta az asztalra, és kiviharzott a
helyiségből. Mindenbe belerúgott, ami az útjába került, a
székekbe, az asztalba, végül feltépte az ajtót, és jó
hangosan becsapta maga után.

Megkönnyebbült csend követte a távozását. Issi pattant
fel elsőnek, hogy az asztalt megkerülve megölelhesse
Frant.

– Istenem, ez csodálatos! Annyira örülök, hogy mindjárt
elsírom magam!

A többiek is csatlakoztak az örvendezéshez, csak Fran
érezte magát tompának továbbra is. Amy halála óta
ebben reménykedett. Kétségbeesetten meg akarta védeni
a farmot Roytól, aki minden lehetséges módon
megpróbálta szétzilálni a gazdaságot: teheneket akart
eladni, és építkezési területként akarta értékesíteni a
területet. Amy azonban Frant választotta örökösének, aki
máris a vállán érezte a hatalmas felelősség súlyát.

– Ez azt jelenti – mondta, amikor érzékelte az értetlen
pillantásokat –, hogy mindennap megfordíthatom a



sajtomat a kőfejtőben. Nem kell attól tartanom, hogy
közben lebukom.

Mindenki nevetett. Ölelő karok fonódtak rá, és az
elégedettségét sem rejtette véka alá senki. Végül
búcsúzkodni kezdtek. Mrs. Jenkins maradt utoljára.
Kedvesen Fran karjára tette a kezét.

– Amy nagyon kedvelte magát. Talán nem mindig
mutatta ki az érzéseit, de megbízott magában. Tudta,
hogy mindent megtesz a farmért meg a csordáért, még
akkor is, ha nem találta meg a kőfejtőt. És azt is tudta,
hogy maga nem fogja cserben hagyni.

Fran az ajkába harapott, nehogy elsírja magát.
– Köszönöm, hogy ezt elmondta.

Fran kötelességének érezte, hogy visszamenjen Amy
agapéjára a faluházba, ahol már kezdett tetőfokára
hágni a hangulat. Részben azért, mert sokan voltak,
akikkel korábban nem tudott szót váltani – vagy inkább,
akik nem tudtak szót váltani vele –, részben pedig azért,
mert mindenki szerette volna megtudni, hogy mi lett a
farm sorsa.

Issi felajánlotta, hogy ott marad vele, de Fran tudta,
hogy a barátnője igazából Tiggel szeretne lenni,
kettesben. Minden a legjobban alakult. Tig saját
teheneket kapott, és így, hogy Fran lett az örökös, a
farmon is megtarthatta az állását. Ő és Issi biztonságban
voltak, és Fran tudta, hogy mire vágynak leginkább:
visszamenni a kicsike házukba – amely most már tényleg



az övék volt –, hogy ünnepelhessenek.
Antony azonban Frannel tartott. Nagyon elégedettnek

tűnt önmagával, és Fran – mivel még nem volt alkalma
megkérdezni – eltűnődött, mi lehet az oka ennek a feltűnő
elégedettségnek. Talán az, hogy Amy megváltoztatta vele
kapcsolatban a véleményét, és ezzel véget vetett az
ellenségeskedésnek a két család között?

A faluház beszélgető emberekkel volt tele. Fran
bőkezűen gondoskodott sherryről, borról és sörről, és a
sok ital megoldotta a nyelveket. Mindenki jól érezte
magát.

– Egek, még mindig rengeteg étel van! – mondta Fran
Marynek, aki szinte az érkezése pillanatában mellette
termett. – Hallotta, mi történt?

– Igen! Tig, amint kilépett az ügyvédi irodából, felhívott.
Micsoda megkönnyebbülés! Tudtam, hogy Mrs. Flowers
gondoskodni fog róla, de hogy még földet is adott neki! –
Mary elhallgatott egy pillanatra. – Nem bánja? Most
kisebb lett a farm.

– Dehogy! Tig működteti a gazdaságot. Ha választanom
kellene, inkább a földemről mondanék le, mint róla. Nem
akarom elveszíteni.

Mary jókedvűen felnevetett.
– És mit szól a barátnőjéhez? Nagyon helyes lány,

éppen az én Tigemhez való. – Fran karjára tette a kezét. –
Maga csupa jó dolgot hozott a farmra.

Fran meghatódott az egyszerű szavaktól.
– Köszönöm. Boldog vagyok, hogy így gondolja.



Mary bólintott.
– Most jöjjön, és egyen valamit. Aki csak eljött, mindenki

hozott magával egy tortát, de egy szeletnél nem evett
többet belőle, és ugyanez a helyzet a szendvicsekkel is.

– Mi lesz ezzel a rengeteg ennivalóval? – Fran hirtelen
ugyanolyan felelősséget érzett a felhalmozott
ételmennyiség iránt, mint amekkora a farm miatt nyomta
a vállát.

– Ó, ne aggódjon a maradékok miatt. Majd
gondoskodunk róla – nyugtatta meg Mary. – Örül, hogy a
magáé lett a farm?

– Nagyon. Én is megkönnyebbültem. Ugyanakkor meg
is vagyok lepve.

Mary megcsóválta a fejét.
– Pontosan az történt, amire Amy barátai mindig is

számítottak. Amy nem volt bolond. Tudta, hogy ki tekinti
szívügyének a farmot. Az a szörnyű pacák! Örökké a
kocsmában ült! Amy mindenről tudott. A látogatói
elmondták neki azt, amit ő maga nem láthatott. Mit
szólna, ha összeállítanék egy kis piknikkosarat magának
és Mr. Arlinghamnek?

– Hm… Az nagyon jó lenne.
– Valóban jó lenne, Mrs. Brown – szólalt meg a hátuk

mögött Antony. – És amilyen jól informáltnak tűnik,
biztosan azt is tudja, hogy a Hill Top Farm és a Park House
Farm között hivatalosan is vége az ellenségeskedésnek?

– Igen. Valóban tudom. Amy maga mesélte nekem, hogy
mennyire meghatódott, amikor maga végigvitte az egész



farmon azon a négykerekű micsodán…
– A homokjáróra gondol? – segítette ki Antony.
– Arra, arra. Azt mondta, imádta, és nagy örömet

szerzett neki, hogy még egyszer bejárhatta a farmot. Nem
mintha sejtette volna, hogy ez lesz az utolsó alkalom.

– Én meg agyonaggódtam magam – ismerte be Fran. –
Nem tudtam, mit fog szólni ahhoz, amit a házzal
csináltunk. Látszólag ugyan nem bánta, de az emberek
néha meggondolják magukat, amikor a változást a saját
szemükkel látják.

– Nem volt ideje rá, hogy patáliát csapjon a ház miatt –
mondta Mrs. Brown. – Az összes energiáját a farm kötötte
le. Az számított neki igazán. És ezért hagyta magára, és
nem Royra. Bízott benne, hogy maga és az én Tigem
továbbra is jó gazdája lesz.

Amikor Fran és Antony nem sokkal később a
szendvicsekkel, virslis tekercsekkel és tortaszeletekkel
megpakolt fagylaltdobozokkal hazaindult, Fran
megszólalt.

– Nagy felelősség, ugye? A farmra gondolok. Amikor
idejöttem, úgy volt, hogy egy évig fogom csak vezetni, és
ezalatt megpróbálom jövedelmezővé tenni. Most úgy
tűnik, öt perce sem vagyok itt, és ha még sikeres lesz is a
próbálkozásom a kemény sajttal, fenn lehet tartani
kizárólag sajtkészítésből egy gazdaságot?

Antony, hogy megfoghassa Fran kezét, áttette a másik
kezébe a szatyrokat.



– Ne aggódj. Hosszú, érzelmekkel teli nap áll mögötted.
Tiéd a farm, és a tiéd vagyok én is. Úgy, hogy Amy
mindkettőre az áldását adta. Menjünk haza! Vár
bennünket az otthonunk!

Fran felmosolygott a férfira. Minden aggodalmát
elmosta a szerelem és a megkönnyebbülés.

– Milyen sokat tudnak jelenteni az ilyen egyszerű
szavak.



Huszonhatodik fejezet

Issi másnap reggel felment kávézni, és az ablak előtt
találta Frant – a kilátásban gyönyörködött. A felkelő nap
beragyogta a tájat.

– Kimondhatatlanul szép, nem? – kérdezte Fran.
Miközben átadta magát a reggel tökéletességének, a
távoli völgyek áttetsző ködben lebegő látványának, amely
titokzatosságával, ha lehet, még tovább fokozta a hosszan
elnyúló szépséget, arra gondolt, mennyire hiányzik neki
Antony. Korán reggel magára hagyta, ahogy máskor is, és
Fran most mégis mindennél jobban szerette volna, ha
kicsit tovább marad.

– Csodálatos! És most már mind a tiéd – felelte Issi.
Fran felkacagott.
– Hát, nem egészen. De az most már biztos, hogy a rám

eső részen senki sem fog házakat építeni.
– Nem tudom, adtak-e volna rá építési engedélyt? Ha

Amynek sikerült megakadályoznia, hogy a háború alatt
felszántsák, gondolom, a házépítéshez is meredek lehet.

Fran vállat vont.
– Biztosan ki lehetne deríteni, ha utánajárnánk, de

talán jobb, ha nem tudjuk, nem gondolod?



Issi talán megérezhette Fran melankolikus hangulatát,
így megpróbálta jobb kedvre deríteni.

– Visszajött Roy este a holmijáért?
Fran ismét megvonta a vállát, és egy kicsit el is pirult.
– Nem tudom, de lehetséges.
– Annyira lefoglalt Antony, hogy nem is hallottad?
A pajzán utalás mosolyt csalt Fran arcára, és oldalba

lökte a barátnőjét. Issi hasonló módon viszonozta a
mozdulatot.

– Gyere, főzzünk egy kávét, aztán kukkantsunk be Roy
szobájába. Ja, és felhoztam a postát. Annyi minden jött,
hogy alig bírtam összefogni.

– Gondolom, te és Tig ünnepléssel töltöttétek az estét –
jegyezte meg Fran a konyhába menet.

– Inkább tervezgettünk – felelte Issi. – Megkérte a
kezemet.

– Ó, Is! Hiszen ez csodálatos! Gratulálok!
– A valóságban nem volt annyira az. Valami olyasmit

mondott, hogy „Azt hiszem, hivatalossá kellene tennünk a
kettőnk dolgát, ha te is úgy gondolod”.

Fran elnevette magát. Annyira jellemző volt Tigre ez a
megfogalmazás.

– És? Mit mondtál neki? Azt, hogy benne vagy?
Ezúttal Issi vonta meg a vállát.
– A végén igen. De előtte egy kicsit megsanyargattam,

hogy fogalmazzon egyértelműen. Még nem szóltunk
senkinek. Marynek is csak az ebédnél fogja megmondani.
Én viszont mindjárt felhívom anyát. Odalesz a



boldogságtól. Végre elkezdhet fantáziálni az unokáiról.
– Ó, már a gyerekeket is beterveztétek?
Issi elpirult.
– Így is mondhatjuk. Persze nem azonnal. Először

megvédem a PhD-mat. Na, most már tényleg felteszem a
vizet. Reggeliztél már?

– Ettem egy falat pirítóst Antonyval, de órákkal ezelőtt.
– Fran átböngészte a felhozott postát, és félretette a
részvétnyilvánító leveleket.

– Akkor még készítek pár szeletet – közölte Issi. – Nekem
is jólesne egy második reggeli.

– Na vajon miért? – kérdezte csipkelődve Fran, majd
folytatta a levelek szortírozását. – Hé! Itt van egy
hivatalosnak tűnő küldemény Roynak!

– Nyisd ki! – biztatta Issi.
– Nem is tudom. Nem nekem címezték.
– Adott meg címet, ahová továbbíthatnád? Vagy csak a

szennyesét hagyta itt? – Issi nem értette Fran aggodalmát.
– Akkor sem hiszem, hogy ki kellene nyitnom.
Issi türelmetlenül felsóhajtott.
– Gyere, nézzük meg, hagyott-e itt valami elérhetőséget.

Ha igen, nem fogjuk kinyitni, de ha szó nélkül elhúzott,
akkor igen. Rendben?

– Miért érdekel annyira, hogy mi áll a levélben?
– Azért, mert a tervezőirodától jött! Nem nézted

a feladót? Egy kicsit lassú vagy ma reggel, Fran. Biztosan a
mozgalmas éjszaka miatt. – Fran elmosolyodott az
eufemisztikus fogalmazáson.



– Jó. Nézzük meg Roy szobáját, aztán eldöntjük, mi
legyen.

A helyiség úgy nézett ki, mint amikor egy egyetemista
elaludt, és csapot-papot hátrahagyva el kellett rohannia,
hogy le ne késse a reggeli szemináriumot. Az ágy vetetlen
volt, a padlón és a székeken piszkos ruhák hevertek. A
szekrény ezzel szemben üresen tátongott – Roy talán ki
sem pakolta a ruháit.

– Ha bérelt szoba lenne, most nem kellene visszaadnod
neki az előleget – állapította meg Issi.

– Igazad van. Felnyitom. Végül is a tervezőirodától jött a
levél, tehát bármi áll benne, érinti a farmot. Az én
farmomat – tette hozzá örömteli hangon. – Hát nem
hihetetlen?

– Gyere. Megmondom, mi lesz a sorrend. Kávé, pirítós,
levél.

Fran leült az asztalhoz, egy késsel felnyitotta a
borítékot, majd olvasni kezdte a sűrűn teleírt oldalt.

– Azt hiszem, jó hír áll benne – mondta végül. – Bár Roy
biztosan nem örülne neki. A terület legnagyobb részére
semmit sem lehet építeni.

– Megnézhetem? – kérdezte Issi, aki szemmel láthatóan
alig várta, hogy lássa a levelet. Amikor átrágta magát a
nehézkes szakzsargonon meg az összes klauzulán,
megjegyezte:

– Érdekes. Szinte az összes meglévő épület rendeltetését
megváltoztathatod.

– Tudom. Beleértve a sajtkészítő műhelyemet! Azt a



fifikás gazembert! – Fran marmite-ot kent a pirítósára. –
Erről jut eszembe, hogy meg kell fordítanom a sajtot a
kőfejtőben. Nagyon szomorú és dühös lennék, ha erre
nem lenne lehetőségem.

Issi egy darabig elgondolkozva meredt maga elé.
– Meg kell mondanom, Fran, azt hittem ugrálni fogsz

örömödben a farm miatt.
– Ugrálok is, nem látod? – kérdezte Fran színtelen

hangon. – Ugyanakkor aggódom. Rengeteg felelősség
szakadt a nyakamba, és nem akarom cserben hagyni
Amyt.

– De hát már te vezeted egy ideje, és itt van Tig is, aki
továbbra is gondoskodni fog a tehenekről. Nem fog
magadra hagyni. Mi változott?

– Az a baj, hogy semmi. A farm nem igazán tudja
eltartani magát. Lehet, hogy a kemény sajt majd lendít
rajtunk egy kicsit, de mennyi pénzt fog hozni, és az mire
lesz elég? Remélem, ha hozzájutok a teljes örökséghez,
vissza tudom fizetni legalább a kölcsönt, de az a helyzet,
hogy Amy már évek óta veszteséggel működtette a farmot.
A sajt talán többet hoz a konyhára, mint a tej, de attól
tartok, hogy ez sem lesz elég.

Issi a barátnője kezére tette a kezét.
Fran felsóhajtott.
– Amikor tegnap este ezt Antonynak is elmondtam, azt

vettem ki a válaszából, hogy a sajtból befolyó bevétel
szerinte sem fogja eltartani a farmot. Ki kell találnom még
valamit. Máskülönben, ahogy Roy is mondta, apránként



kell majd eladnom, ami eladható, ahogy azt a cserepekkel
is tettem. Végül nem marad más, csak egy ház lenyűgöző
kilátással. 

– Amit gyönyörűen fel lehet újítani Antony pénzéből –
vetette föl Issi.

– Azt nem akarom, Is! Mindent én akarok fizetni!
Antony a legcsodálatosabb ember, akit valaha ismertem,
és nemcsak egy vonatkozásban, de sokkal könnyebb
volna szeretni, ha nem lenne ennyire gazdag.

– Fran? Jól vagy? Itt van ez az elképesztően jó pasi,
dögös, kedves, jómódú és jószívű, és még panaszkodni
mersz?

Fran elnevette magát.
– Nem panaszkodom. Eszembe sem jutott. Hihetetlenül

szerencsésnek érzem magam, de az én részemet én
akarom fizetni ebben a kapcsolatban. Így is egy csomó
mindenről lemond, hogy velem lehessen. Beleegyezett
például abba, hogy itt lakjunk, és biztosan megengedné,
hogy költsek a pénzéből a házra, ami, a jóisten a
megmondhatója, rá is férne. Fogalmam sincs, milyen
állapotban van valójában, de biztosra veszem, hogy
rengeteg olyan baj van vele, amiről mi nem is tudunk.
Lehet, hogy az összes jövedelmemet benyeli. Muszáj, hogy
jövedelmező tevékenységet folytassak. Nem fejhetem
örökké Antonyt.

– Megértelek. Tényleg – mondta némi tépelődés után
Issi. – Ugyanakkor…

– Folytasd! Szinte látom, ahogy kergetik egymást a



fejedben a gondolatok.
– Amióta ismerlek, mindig egy saját étteremről

álmodtál. És amikor befészkelte magát a fejedbe a
gondolat, még nem tudtad, hogy egyszer lesz egy farmod.
Miért ne valósíthatnád meg itt az álmodat?

– Szerinted feljönnének ide az emberek egy étterem
miatt?

– A vacsoraklubba is eljöttek. És én szívesen segítenék a
marketinggel. Már maga a kilátás vonzó lehet az emberek
számára, miért ne lehetne az egy remek étterem?

– Nyáron még talán. Na de télen? Akkor is eljönnének?
– Szerintem el. Mi már megtapasztaltuk, hogy a kilátás

télen ugyanolyan lenyűgöző, mint nyáron – hacsak nem
esik, mert akkor az orra hegyéig sem lát el az ember. –
Elhallgatott, majd pár pillanat után folytatta: – Nem
beszélve arról, hogy csupa pazar étel lenne az étlapon. Ha
hozzászámítjuk az igazán különleges helyszínt, kell ennél
jobb úti cél egy családi kiránduláshoz? Biztos vagyok
benne, hogy működne.

– És… – Franben hirtelen zubogni kezdett a tenni
akarás; már nyoma sem volt benne a melankóliának. –
Roynak köszönhetően akár a pajtában is kialakíthatjuk
az éttermünket. Ha az egyik falát üvegre cseréljük, a
vendégeink, míg esznek, az ételek mellett a táj szépségét is
kiélvezhetnék!

– Azzal, hogy a hatóságok engedélyezik az épületek
rendeltetésének a megváltoztatását, engedélyt kapnánk
egy étterem kialakítására is? – kérdezte tűnődve Issi.



– Remélem! Persze ez elég nagy projekt, és rengeteg
pénzbe fog kerülni, de…

– Feltételezem, hogy befektetőként már bevonhatnánk
Antonyt.

– Mibe? – kérdezte a konyhába lépő férfi.
Fran szabályosan a nyakába vetette magát.
– Hogy kerülsz ide? – kérdezte örömtől repeső hangon.
– Lemondtam az összes találkozómat, és szabadnapot

vettem ki, hogy visszajöhessek hozzád – felelte Antony, és
megpuszilta Fran feje búbját. – Arra gondoltam, hogy még
mindig az események hatása alatt állsz, és ettől furán
érzed magad.

– Nagyon furán éreztem magam – válaszolta
mosolyogva Fran. – Úgyis mondhatnánk, hogy letargiába
süppedtem. De most már sokkal jobban vagyok! – Antony
szemében mindent túlragyogott a szerelem. Fran tudta,
hogy amíg ez miatta van így, nincs szüksége semmi másra.
Ugyanakkor ott volt a farm, amit jövedelmezővé kellett
tennie. Vett egy nagy levegőt. – Azt hiszem, Issi megtalálta
a megoldást a problémámra.

– Ügyes vagy, Issi. Mi volt az a probléma, amire
megoldást kellett keresni?

– Jövedelemre kell szert tennem, hogy működtetni
tudjam a farmot. Ahogy azt te is tudod – válaszolta a
szemét forgatva Fran.

Issi gyorsan közbevágott.
– Fran étteremmé fogja alakítani a pajtát. És ebben

esetleg szüksége lesz rád mint befektetőre.



– Éttermet akartok nyitni? Itt? Habár… – folytatta
néhány percnyi tűnődés után – egyszer Skóciában jártam
egy olyan étteremben, ahová sok mérföldes vezetés után
lehetett csak eljutni, de akkor sem biztos, hogy kaptál
helyet. Minden nyitvatartási napon tömve volt
vendégekkel.

– Tehát szerinted is van benne fantázia? – kérdezte
Fran.

A férfi pillantása azt üzente, hogy Frannel
kapcsolatban egy csomó mindenben lát fantáziát, de
annak semmi köze befektetésekhez és éttermekhez.

– Van. Szerintem érdemes lenne belevágnod. Jó
marketing lenne a sajtodnak is.

– Ebben tudnék segíteni – mondta ismét, ezúttal Antony
kedvéért Issi. – Erre a PhD-m mellett is szívesen
szakítanék időt.

– És – vette át a szót Fran – Roy volt olyan kedves, és
kérvényezte a pajta más célra történő felhasználását, és
ehhez meg is kapta az engedélyt. Nyilvánvalóan nekünk
is be kell nyújtanunk egy kérvényt, hogy éttermet
alakíthassunk ki benne, de úgy gondolom, hogy ez tényleg
megoldást jelentene.

– Lehet. Mindenképpen tenned kell valamit azért, hogy
a Hill Top ismét a saját lábára álljon, és én ebben szívesen
segítek neked.

Fran a férfi nyaka köré fonta a karját, és lehúzta a
fejét, hogy ismét megpuszilhassa.

– És most, Fran – mondta Antony a puszi után –,



menjünk, és nézzük meg azt a kőfejtőt. Muszáj
megtudnom, hol van.

– Nem mehetnénk kicsit később? Úgyis meg kell
fordítanom a sajtot. Most az éttermemet szeretném
tervezgetni.

– Most menjünk – makacskodott Antony. – Fontos!
– De, Antony…
Issi elnevette magát.
– Azt hiszem, inkább nekem kéne mennem – mondta. –

Antony kettesben akar maradni veled.

– Elég meredek ez az emelkedő – jegyezte meg Antony. –
Ez megmagyarázza, miért nem találta meg senki.

– Én sem találtam volna meg, ha a borjú nem kóborol el
a mamájától. Kénytelen voltam legyőzni a tehenektől való
félelmemet, máskülönben nem tudtam volna segíteni
rajtuk. Amynek is elmeséltem, és szerintem örült neki.

Antony megfogta a kezét.
– Gyere. Könnyebb lesz, ha húzzuk egymást.
– Tényleg látni akarod a kőfejtőt? – kérdezte Fran.
– Nem igazán. Szívesebben néznélek téged.
– Valóban?
– Van valami, amit meg akarok beszélni veled.
Fran kissé csalódottnak érezte magát.
– Ez most nagyon komolyan hangzott.
– Az is. De talán jó is egyben. – Antony megállt. Fran is.

A férfi az arcára simította a kezét. – Azzal kapcsolatos,
amit Amy mondott.



– Miről van szó? – Fran felnézett az előtte álló erős
férfira, és arra gondolt, hogy mennyire szereti.

– Nem vagyok túl jó érzelmes dolgokban. Bármelyik
tárgyalóteremben jobban érzem magam. De Amy azt
mondta, hogy nem gördít akadályt a kapcsolatunk elé. Ezt
úgy is lehet érteni, hogy beleegyezik a házasságunkba. És
én szeretném, ha összeházasodnánk.

– Most megkérted a kezemet? – kérdezte Fran, azon
tűnődve, hogy milyen bosszantóan ostobák tudnak lenni a
férfiak. Még akkor is, amikor tulajdonképpen
csodálatosak.

– Igen. – A férfi a zsebébe csúsztatta a kezét. – Az egyik
dolog, amit ma be kellett szereznem, ez volt – magyarázta.
– Természetesen, kicserélheted – lehet, hogy valami
díszesebbre vágysz.

Fran, boldogan mosolyogva, Antony szájára tette a
mutatóujját.

– Miért nem mutatod meg?
A férfi felpattintotta a kis bőrdoboz tetejét. Egy

egyszerű aranykarika volt benne, amit egy nagy,
négyszögletes gyémánt díszített.

– Atyaég! – suttogta Fran. Hirtelen úgy érezte, hogy
nem kap levegőt. – Ez akkora, mint a Mount Everest!

Antony megnyugodva felnevetett.
– Dehogy! Próbáld csak fel! Tetszik?
Fran szíve repesni kezdett a nagy, de egyszerű gyémánt

láttán, főleg miután az ujjára került. Hirtelen nagyon
valóságos lett tőle mindaz, amire igazán vágyott.



– Nagyon. – Aztán ismét felnézett a férfira. Egyszerre
úgy érezte, hogy zavarban van, és erőt vett rajta valami
kislányos félénkség. – De nem kell feleségül venned csak
azért, mert Amy így tartotta volna helyesnek.

Antony újra megcsókolta.
– Azért akarlak feleségül venni, mert szeretlek. És

mielőtt megkérdeznéd, hogy miért… nos, azért, mert
gyönyörű vagy, és bátor, vicces és szexi, elszánt, és tele
vagy ötletekkel. Kár, hogy félsz a tehenektől.

Fran felpillantott a szeretett arcba.
– És ha nem félnék többé a tehenektől? Akkor még

jobban szeretnél?
– Csak egy kicsivel jobban. Nem annyival, hogy

számítson.
Fran felnyúlt, és hogy ismét megcsókolhassa, lehúzta

magához a férfi fejét. Közben arra gondolt, hogy még
sohasem érezte magát ennyire boldognak. Az év elején
kapott egy farmot, ami nem is volt igazából az övé, és nem
is tudta, hogy mit kezdjen vele. Mostanra tényleg az övé
lett, és ha sikerül valóra váltania a terveit, talán meg is
tarthatja. És mindehhez kapott egy férfit, akit őszintén,
mindennél jobban szeretett.

Ez sokkal több volt, mint amit bárki megérdemelt. Fran
tényleg nem lehetett volna boldogabb.



Epilógus

Fran ideges volt. Bár a vendégeknek nem nagyon
akaródzott távozni a vasárnapi ebéd után, hiszen olyan
simogatóan sütött a nyári nap, és a bendőjük is tele volt az
ízletes falatokkal – Tig jóvoltából házi nevelésű sertésből
készült a pecsenye –, ez egyszer Fran nem az asztalok
mellől vonakodva felállók dicséretét várta, hanem a
díszvendégekét.

Elmosolyodott magában. Magától értetődően
különlegesnek tartott minden vendéget, de ezen a napon
több családtagja és barátja is eljött, akikről előre lehetett
tudni, hogy nem fogják elhallgatni a véleményüket.

Pedig nem voltak ételkritikusok. Több mint egy év telt
el azóta, hogy Amy Franre hagyta a Hill Top Farmot, és a
megnyitása óta több mint elegendő dicsérő kritikát kapott
a „Flowers” ahhoz, hogy minden nyitvatartási napon telt
házas legyen. Fran remek csapatot tudhatott maga
mellett, és Issi ragyogóan szervezte a közösségi médiát.
Időben kellett asztalt foglalni ahhoz, hogy a Hill Top
Farmon ebédelhessen valaki, és ezt tudták is az emberek.

Fran merő megszokásból még egyszer körülnézett, hogy
lássa, tökéletesen rendben van-e minden. Hála Sebnek,
semmiben sem találhatott kifogásolnivalót.

Sebből kitűnő részmunkaidős főpincér lett. Mivel az



étterem csak hétvégeken és ünnepnapokon fogadott
vendégeket, nem jelentett számára problémát, hogy míg
továbbra is Antony sofőrjeként dolgozott főállásban, ezt a
munkát is ellássa.

Seb gondoskodott arról, hogy minden asztalon,
amelynél még ültek, legyen egy kancsó víz, aztán többször
is fordult, hogy hazaszállítsa a faluba az idősebb
vendégeket. Volt egy csoportnyi törzsvendég, Amy egykori
barátai, akik havonta egyszer asztalt foglaltak
maguknak, részben a finom étel miatt, másrészt a régi,
szép idők emlékére. Őket Seb szállította oda-vissza, és bár
az ingyentaxiztatás nem volt gazdaságos, senki sem
kérdőjelezte meg a fontosságát.

Most azonban egy másik csoport izgatta Frant. Ennek a
tagjai az étterem közepén felállított hosszú asztal körül
ültek, ahonnan a legszebb kilátás nyílt a környező tájra.
Miattuk táncoltak kötélen az idegei.

Miatta voltak ott. Azért, mert ő meghívta őket, és
eljöttek. Ott volt az egykori főnöke, Roger, aki előbb
megkóstolta, majd az összes sajtját megvette azon a
nevezetes napon a termelői piacon. Ott volt Erica, aki
megosztotta vele a standját, és Tig anyja, Mary, aki Amy
halálát követően segített neki elkészíteni az első kemény
sajtját. John Radcliffe, a sajtkereskedő ugyancsak eljött,
ahogy azt annak idején a fitzgroviai irodájában
megígérte. Ő mondta először Frannek, hogy kemény sajtot
kellene készítenie. Az étel- és borguruként ismert Gideon
Irving és felesége, a híres televíziós szakács, Zoe is ott ült



az asztal mellett, és magukkal hozták a barátaikat is,
Fenella és Rupert Gainsborought, akik éppen náluk
vendégeskedtek. A gyermekeik ott ugrándoztak a
szalmabálákon, amelyeket kifejezetten az ő kedvükért
rendeztek könnyen megmászható halomba. Tig és Issi
vigyázott rájuk, hogy véletlenül se essen bajuk. Issi szinte
sugárzott a hatalmas pocakjával, és ha másért nem, azért
is vállalta a csőszködést, hogy némi gyakorlatra tegyen
szert, mielőtt a babája a világra jön.

Fran anyja és a nevelőapja ugyancsak ennél a hosszú
asztalnál foglalt helyet. Kínos volt, ahogy a lányukkal
büszkélkedtek, és még inkább az imádat, amellyel a
leendő vejükön csüngtek, aki éppen azt ellenőrizte, hogy
mindenkinek van-e kávéja, teája, vörösbora, konyakja,
vagy amit éppen inni akart. June és Jack is ott volt, és
minden figyelmüket a játékos Betsy kötötte le, aki egy
ideje már Fran kutyája volt. Antonytól kapta születésnapi
ajándékként, és csodálatos házőrző lett belőle, annak
ellenére, hogy Fran jobban elkényeztette a kelleténél.
Most éppen az asztal lábát rágta, de ezt mindenki elnézte
neki.

Fran elkapta Antony pillantását, aki erre faképnél
hagyta a csoportot, és odasietett hozzá. Mögé állt, átfogta
a derekát, és magához vonta. Fran a mellkasára hajtotta
a fejét.

– Nem hiszem, hogy tovább halogathatod, drágám.
Zoe Irving melléjük lépett, és Franre mosolygott.
– El tudom képzelni, milyen ideges vagy. Nagyon hosszú



ideje várod, hogy kiderüljön, milyen lett a sajtod.
Fran bólintott. Jólestek neki Zoe bátorító szavai. Ritka

megnyilvánulás volt ez egy ismert televíziós szakácstól.
– Kétségbeesetten vágyom rá, hogy jó legyen – vallotta

be Fran. – Nem magam, hanem sokkal inkább Amy miatt.
Úgy érzem, ez a sajt a jelképe annak a hosszú éveken át
végzett, elképesztően nehéz munkának, amellyel sikerült
az eredeti állapotában megtartania a legelőt. És a csordát
is. Többgenerációnyi marhát, amelyeknek jobb pedigréje
van, mint bárkinek, aki a Ki kicsodá?-ba bekerül. – Egy
pillanatra elhallgatott. – Ezt nevezik „eredeti
populációnak”, azt hiszem. És ez borzasztóan fontos.

Közben Issi és Tig is csatlakozott hozzájuk.
– Tignek nélkülözhetetlen szerepe van a farm

működtetésében – folytatta Fran. – Nélküle nem mentem
volna semmire.

– Nos? – szólt közbe Antony. – Eljött az igazság pillanata.
Kóstoljuk meg a sajtodat.

Az emberek még tizenöt perccel később is Fran vállát
veregették, és pezsgősdugók pukkantak mindenütt. Az
ételszektorból érkezett vendégek már most jelezték, hogy
vevők lesznek az összes sajtjára, amit csak készíteni tud;
Erica a standjára akart belőle a termelői piacon, míg Tig
szerényen beérte volna napi pár szelettel a szendvicsébe.

– Gratulálok, drágám! – mondta Antony, és megölelte
Frant. – Tudtam, hogy megcsinálod!

– Nem az én érdemem, hogy így sikerült, hanem a tejé,



a teheneké és a farmé! – mondta Fran a köré gyűlt
embereknek. – Természetesen nagyon boldog vagyok.
Nem hagytam cserben Amyt. Jó kezekbe került a Hill Top
Farm.

– Még így is, hogy félsz a tehenektől – tette hozzá
vigyorogva Tig.

Fran ránézett. Szerette volna, ha megcáfolhatja Tiget,
de sajnos még mindig nem mondhatta el magáról, hogy
nem keltenek félelmet benne a hatalmas állatok, amelyek
minden más vonatkozásban annyira fontosak voltak neki.

– Már csak egy kicsit – felelte végül, és belekortyolt a
pezsgőjébe.
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