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Írországnak és az ír pasiknak! 

 
 
 

 
  



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

 
Az elbűvölő Laura Flemmingnek, aki valóban szervezett egy könyvfesztivált, amikor 
még szinte ki sem bújt a tojáshéjból, és akitől rengeteg inspirációt kaptam. 

Írótársamnak, Lesley Cookmannek, amiért megismertetett az aranytorkú Louise 
Cookmannel és rajta keresztül a lindy hoppal. 

A fantasztikus ír szerzőknek, akikkel egy ottani fellépésem során találkoztam, 
köztük Sarah Webbnek, akinek gyönyörű csizmáját szintén kölcsönvettem ehhez a 
könyvhöz. 

Mindenkinek, aki inspirált, akár tudtán kívül is. Vannak, akiket jogi okok miatt nem 
említhetek, másokat azért, mert túl kínos lenne, de ha olvassátok a könyvet és benne 
vagytok, köszönöm szépen! 

Az én csodálatos ügynökeimnek, Sarah Molloynak, Sara Fishernek és Bill 
Hamiltonnak. Köszönöm! Csak ti tudjátok, mennyit köszönhetek nektek! 

A Random House összes munkatársának! Kate Eltonnak és Georgina Hawtrey-
Woore-nak a gondos szerkesztésért, inspiráló javaslataikért és végtelen türelmű kért. 
Köszönöm! 

A háttérben dolgozó embereknek, akiknek csak a kemény munka jut, nem a 
dicsőség. 

Charlotte Bushnak és Amelia Harwellnek, a legjobb társaknak egy kis 
kikapcsolódáshoz, és akik már annyi csodálatos vacsorát (és bulit) tartottak nekem. 

A marketing- és az értékesítési osztály munkatársainak, akik könyveimet 
szemérmetlenül a vásárlókra erőltetik: Claire Roundnak, Louise Gibbsnek, Roy 
Waddingtonnak, Oliver Malcolmnak, Jay Cochrane-nek és Trish Slatterynek. 

A csodálatos Mike Morgannek, akivel annyi éven át jártam az országot. Sajnálom, 
hogy többet nem megyünk. 

Richenda Toddnak, aki hosszú éveken át próbált megvédeni önmagamtól. Nagyon 
hálás vagyok! 

A tervezőknek, akik kitalálták könyveim fantasztikus borítóit. Imádom őket! 
Nélkületek mindez nem történhetett volna meg, nagyon szerencsés vagyok, hogy 

ilyen fantasztikus csapat áll mögöttem. 
  



 
ELSŐ FEJEZET 

 
 

– Na, hogy tetszik a pasi? – szólalt meg egy hang váratlanul Laura mellett, és a lány 
majd infarktust kapott ijedtében. 

A könyvesbolt zsúfolásig megtelt: a dedikálásra elkülönített helyen mozdulni sem 
lehetett, az asztal előtt hosszú sor kígyózott. A sorban állók kezükben a frissen 
beszerzett példányokkal lelkesen beszélgettek. Laura félt, hogy az író-olvasó 
találkozó így karácsony előtt kissé kockázatos vállalkozás lesz, most viszont 
megkönnyebbülten és elégedetten figyelte a vásárlókat. Teljesen mindegy, hogy az 
ember milyen alapos gonddal is készít elő egy ilyen rendezvényt, lehetetlen 
megjósolni, hogy hányan jönnek el. Ahogy azt sem lehet előre tudni, vajon az író 
alkalmas-e egyáltalán erre a szerepre. Mivel az írást egy különösen intim 
tevékenységnek tartotta, Laura néha úgy érezte, kegyetlenség idecitálni és 
közszemlére állítani szegény szerzőket. Ám ez a mai este még az ő szigorú mércéje 
szerint is jól sikerült. 

Annyira belemerült a gondolataiba, hogy észre sem vette, hogy időközben valaki 
odalépett hozzá. Villámgyorsan megfordult, és egy alacsony, középkorú nővel találta 
magát szembe, akinek extravagáns öltözékét nem lehetett nem észrevenni. 
Laurának már abban a pillanatban feltűnt, mikor belépett az ajtón az író sleppjének 
egyik tagjaként. A kabátja akár faliszőnyegnek is beillett volna, ékszereiről pedig 
nehezen lehetett megállapítani, hogy ki készítette: egy barkácsolni szerető unoka 
vagy pedig egy fiatal, felkapott tervező. Mindez azonban, legalábbis így közelről, 
eltörpült a nő élénk, átható tekintete mellett. Zöld szemei ragyogtak, mint a gyémánt. 

– Igazán remek – felelte Laura zavartan, de udvariasan, mint mindig. A nő mellett 
praktikus, minden alkalomra megfelelő fekete nadrágjában és fehér blúzában hirtelen 
végtelenül unalmasnak érezte magát. 

Ezt a választ azonban a fürkésző szempár nem találta kielégítőnek. – A könyvet 
olvasta? 

– Természetesen! – felelte Laura határozottabban, és mélyen sértette a kérdésben 
rejlő burkolt támadás. Elvégre egy könyvesboltban dolgozott. Tudnia kellett, hogy mit 
árulnak. 

– Nehogy azt higgye, hogy ennyivel megússza – szaladt össze a két, ceruzával 
rajzolt szemöldök. – És? Mi a véleménye? 

Laura már majdnem rávágta, hogy „csodálatos”, de aztán úgy döntött, inkább 
megmondja az igazat. Elvégre nem volt semmi veszítenivalója: imádott munkahelye 
úgyis megszűnik – így most már igazán nem kellett tapintatoskodnia, végre 
kimondhatta azt, amit valóban gondol. – Nem annyira jó, mint az első munkája, de 
kíváncsian várom a következőt. 

Laura mohó és szenvedélyes olvasó volt, ugyanakkor kritikus is, meg tudta 
mondani, ha egy író nem volt éppen a legjobb formában. Ebben a pillanatban 
viszont, mint amikor a képregényekben kigyúl a szereplők fejében a lámpa, hirtelen 
rájött, hogy ki áll előtte. – Úristen, maga az ügynöke! – dadogta döbbenten. A 
rémülettől először kiverte a jeges veríték, majd hőhullám kerülgette, és mindez még 
többször megismétlődött. 



Beszélgetőpartnere egy hunyorítással nyugtázta a megállapítást, Laura azonban 
nem tudta megállapítani, hogy azért, mert haragszik, vagy épp ellenkezőleg, 
elismerését fejezi így ki. – Bizony, ebben a megtiszteltetésben részesülhetek. 

Laura vérvörös arccal a füle mögé kotort egy kósza hajtincset, és a fiatalemberre 
nézett a bolt másik végében, aki előtt még mindig rajongók hosszú sora kígyózott. A 
vásárlók egy-egy elbűvölő mosolyt és az aláíráson kívül rövid, személyes üzenetet is 
kaptak a szerzőtől, akit a kiadó két munkatársa is elkísért. Nemcsak azért, hogy 
féken tartsák a tömeget, hanem mert nyilvánvalóan rajongtak érte. Igazán nem sok 
ilyen író szaladgál manapság. 

Az asztalnál két fiatal lány is segédkezett, akik buzgón nyitogatták és csomagolták 
a könyveket, valamint ügyeltek arra, hogy mindig legyen bor az író poharában. Laura 
úgy érezte, rá már nincs szükség, nyugodtan a háttérbe húzódhat. Ráadásul Henry, 
az üzlet tulajdonosa határozottan kijelentette: épp elég volt, hogy Laura ezt az 
egészet kitalálta, megszervezte, idecsődítette a sok embert, megrendelte a bort és 
még szendvicset is kent, most már itt az ideje, hogy kicsit megpihenjen. 

– Ő egy igazi sztár – szólalt meg Laura, miután néhány percig némán figyelte a 
fiatalembert. Nem azért, hogy kiengesztelje félelmetes beszélgetőtársát, hanem mert 
tényleg így gondolta. 

– Tudom. Egyébként Eleanora Huckleby vagyok. Szervusz. 
– Tudom. Legalábbis most már – felelte Laura, és egy kicsit felengedett. Az 

ügynökök általában ritkán kísérték el ügyfeleiket az író-olvasó találkozóra, de Damien 
Stubbs különleges eset volt. – Laura Horsley. 

– Ezek szerint mindent elolvasol azoktól, akiket meghívtok? Ha jól tudom, itt 
egymást érik a felolvasóestek. Vagy legalábbis régebben mintha így lett volna. 

– Igen – felelte Laura, mert egyrészt nem akarta megismételni, hogy 
„természetesen”, másrészt nem akart strébernek tűnni. Akkor sem, ha igazából az 
volt – legalábbis néha úgy érezte –, viszont nem akarta reklámozni ezt a tényt. Igaz, 
most, hogy lecsapott rá ez a nő, azt kívánta, bárcsak valahogy meg tudná igazítani a 
haját. Attól félt, kusza fürtjei igencsak aláássák professzionális megjelenését. 

– Áruld el, hogy csalogattok be ennyi embert az utcáról, és mivel győzitek meg 
őket, hogy még a könyvet is megvegyék? – folytatta Eleanora, miközben a hosszú 
sort nézte az asztal előtt. – Ráadásul az évnek pont ebben az időszakában. Már 
annyi olyan dedikáláson voltam, ahova eljött mondjuk két ember meg egy kutya, akik 
ráadásul a bolthoz tartoztak, vásárlónak viszont híre-hamva sem volt. 

Ezt a fajta rendezvényt Laura is jól ismerte. Henry személyesen küldte el egy 
hasonlóra, amikor előállt az ötlettel, hogy programokat kellene szervezniük. Azonnal 
tudta, hogy ő ennél sokkal többre képes – és így is lett. Boltjuk jó adottságokkal 
rendelkezett: könnyen meglehetett közelíteni, és elég nagy is volt ahhoz, hogy a 
közönség kényelmesen elférjen benne Laura megpróbált valamit kitalálni minden 
hónapra, így a könyvesbolt a köztudatban lassan egy kellemes este garanciájává 
vált. 

– Van egy hatalmas adatbázisunk a vevőkről, és ha azt gondolom, hogy esetleg 
ez vagy az a könyv valakinek biztos tetszene, akkor én magam hívom meg. Majdnem 
mindig eljönnek. És van könyvklubunk is. Vagyis volt – sóhajtott Laura. – Remélem, 
hogy nem fog megszűnni, amikor a bolt bezár. Legalábbis nagyon nem szeretném. 

– Vagyis te egy igazi főnyeremény vagy. Biztos vagyok benne, hogy bármelyik 
könyvesbolt két kézzel kap majd utánad. Tényleg szomorú, hogy ezt be kell zárni. 
Gondolom, a nagy üzletláncok miatt. 

Laura bólintott. – és Henry egyébként is vissza akar vonulni. 
Eleanora Huckleby leemelt egy üveg bort az asztalról, és mindkettőjüknek töltött. 



– Még a bor is egész iható. 
– Igen, nagyon szeretnék találni egy másik könyvesboltot, de csak ha ilyen, mint 

ez. Független és nem a szokványos – mondta Laura. – Ráadásul itt szinte azt 
csinálok, amit akarok. Henry nem szól bele semmibe. Nagyszerű főnök. Ha valamiről 
azt hiszem, hogy különösen jól fogy majd, akkor hagyja, hogy rendeljek még belőle, 
hagyja, hogy elolvassam a könyveket meg megjelenés előtt, egyszóval mindent 
megenged, ami ebben a szakmában kellemes. 

Eleanora felhorkant, valószínűleg azért, hogy létezik olyan ember a földön, aki a 
nyomdai korrektúrák olvasgatását kellemes időtöltésnek találja. Talán inkább hálás, 
hogy mindezt nem neki kell csinálnia – felelte, majd összepréselte a szája szélét, 
mintha hirtelen eszébe jutott volna valami. – És szerinted ki ma az új irodalmi 
üstökös? 

Laura nem értette a kérdést. – Mármint Damien Stubbson kívül? – bökött 
beszélgetőtársa kliense felé, aki még mindig elbűvölően osztogatta az aláírásokat és 
a mosolyokat. 

– Igen. Mit gondolsz Anita Dubrovnikről? 
Bár Laura rendszerint megtartotta magának a véleményét, ám ez nem jelentette 

azt, hogy nem is volt neki. Most viszont, kezében egy pohár borral, munkahelye 
elvesztésének előestéjén úgy döntött, elég a diszkrécióból, és végre kimondja, amit 
gondol. – Kiváló író, de valahogy hiányzik belőle az erő. 

Az idősebb nő helyeslően hunyorított. – És még kit olvastál mostanában? 
– Például Bertram Westlaket. 
A két nő elgondolkozva összenézett. – Van benne érték kétségtelen, de unalmas – 

jelentette ki Laura határozottan. 
– Köszönöm, istenem! Micsoda megkönnyebbülés, hogy valaki más is pontosan 

ezt gondolja! Mármint, úgy értem, valóban nagyon jól ír, de könyörgöm, hova tűnt a 
történet? Jó. És mi a helyzet Janice Hardacre-rel? 

– Hát, nagyon szerettem tőle a Lelki társat, de mást nem. 
– Én sem. Az utolsóról azt hittem, sosem fog véget érni. 
– Pedig valami díjra is jelölték. 
– Csak a Jóisten tudja, miért. 
A beszélgetés hasonló mederben folyt tovább, a két nő ízekre szedte a kortárs 

irodalom gyöngyszemeit, és sajnálkozott fel nem fedezett zsenik süllyesztőbe került 
remekművein, ahol a példányszám még az ezret sem érte el, amíg az egyik lány a 
kiadótól félbe nem szakította őket. 

– Ötven könyv! – lelkendezett Eleanorának, majd Laurára nézett: – Fantasztikus 
volt ez az este. Henry szerint szinte az egészet egyedül szervezted. Nagyon 
köszönjük! – hálálkodott, azzal visszafordult Eleanorához: 

– Azt gondoltuk, ha végeztél, nemsokára indulhatnánk az étterembe. 
– Rendben. Hozhatok vendéget is? 
– Persze. Hatalmas asztalt foglaltam. Ki lenne az? 
– Laura. 
Laura, akinek szokásos félénksége abban a másodpercben visszatért, azt sem 

tudta, hova legyen zavarában. – Nem. Nem, köszönöm, de nem tehetem. Igazán 
nagyon kedves tőled, tényleg. De még rengeteg dolgom van. 

Az elmúlt három évben, amióta dedikálásokat szervezett, még egyszer sem 
vacsorázott a szerzővel. Szeretett a háttérben maradni, és onnan irányítani a 
dolgokat. Ott érezte magát a legkényelmesebben. Az, hogy utána még egy csomó 
ismeretlen emberrel bájcsevegjen, nem az ő műfaja volt. – Rendet kell raknom, 
elmosnom a poharakat, elpakolni a székeket… 



– Ne mozdulj! – szakította félbe Eleanora határozottan, majd lendületes léptekkel 
Henry felé vette az irányt. 

– Igen, jobb, ha nem mozdulsz – tanácsolta a lány. 
– A szakmában Eleanorát mindenki csak úgy ismeri, hogy az Őrmester. Jobban 

jársz, ha engedelmeskedsz. Egyébként Emma vagyok. Emma Bennet. 
– Nem is értem, miért akarja, hogy én is menjek. 
– Talán mert szimpatikus vagy neki? – mosolyodott el Emma, akit szemmel 

láthatólag szórakoztatott Laura őszinte döbbenete. 
Eközben Eleanora máris visszaindult hozzájuk, Henry és kollégája, Grant 

kíséretében. 
– Látod, még erősítést is szerzett – súgta oda Emma Laurának. – Semmi esélyed. 
A következő pillanatban a kis csoport már meg is érkezett a két lányhoz. 
– Tudod jól, hogy ezt nélküled és a te kemény munkád nélkül nem tudtuk volna 

megcsinálni – szavalta Henry, egy magas, kopaszodó, karakteres arcú férfi. Ha nem 
lett volna vagy negyven évvel idősebb és nős, Laurának még tetszett is volna. – Menj 
és egyél valami finomat. Megérdemled. Majd Grant és én rendet rakunk. 

– De én… tényleg – hebegte Laura, de aztán rögtön el is hallgatott. A lehetőség, 
hogy mindjárt erőnek erejével kirángatják az egyetlen helyről, ahol igazán 
biztonságban érezte magát, megrémítette, és segélykérően nézett barátjára. 

Grant, bár pontosan értette az üzenetet, határozottan megrázta a fejét. Végre itt az 
esély, hogy Laura a változatosság kedvéért másokkal is érintkezzen, ne csak a 
kollégáival, ő pedig nem hagyja, hogy elszalassza. – Pontosan! – jelentette ki 
szigorúan. – Menj, és élvezd a bált. Hamupipőke meg majd elpakol, ha vége – 
folytatta, és megszorította Laura karját. 

– Erezd magad nagyon jól, aztán reggel mondj el mindent részletesen! És ne 
felejtsd el! Holnap meg megyünk a koncertre, a Sisters of Swingre. 

– Persze, persze! – felelte Laura, és belekapaszkodott a barátja karjába. 
– Indulás! Minden rendben lesz! – azzal Grant, egyetlen kollégája, aki szintén 

főállásban dolgozott a boltban, és akit számos egyéb ok miatt is közel érzett 
magához, bátorítóan megpaskolta a kezét. Grant küldetésének tartotta, hogy Laurát 
megpróbálja minél gyakrabban kirángatni a négy fal közül, így holnapra is programot 
szervezett, hogy meghallgassanak valami új, „elképesztően tehetséges” 
lányzenekart. Majd úgy tesznek, mintha Laura lenne a barátnője, mondta viccesen, 
amin Laura kis híján röhögőgörcsöt kapott. Elvégre Grantről messziről üvöltött, hogy 
meleg. Viszont őszintén a szívén viselte Laura sorsát, és a lelke mélyén a lány is 
tudta, hogy Grantnek igaza van, ezt most nem szabad kihagynia. 

Most, hogy Laurát hivatalosan is útjára – illetve saját értelmezésében közprédára 
– bocsátották, Eleanora megragadta a karját. – Mutasd meg, hol vannak a kabátok, 
és hozd a tiedet is, különben fázni fogsz. Hideg szél fúj. 

Eleanora kabátja azonban inkább tetszett egy kisebbfajta sátor és egy 
rongyszőnyeg kereszteződésének. Ráadásul viselőjétől kellő önbizalmat kívánva 
piros gyapjúból készült. 

– Ki tudja, hátha valamiért az egész éjszakát a szabadban kell töltenem. És csak a 
legnagyobb hidegben veszem fel, különben izzadok benne, mint egy disznó – 
magyarázta Eleanora Laura rémült reakciója láttán. 

Laura tengerészkék kabátja hirtelen szánalmasan kispolgárinak tetszett. Még az 
egyetem alatt turkálta, és még mindig nem nyűtte el annyira, hogy kidobja. Ám ha 
valaki könyvesboltban dolgozott, nem köhintett vagyonokat ruhára. 

– Gyere, induljunk! – intézkedett Eleanora. – Karolj belém. Nehezen mozgok 
ezeken a sarkakon, de az én koromban csak nem hordhatok balerinacipőt. A fűzős 



félcipő pedig igazán nem az én stílusom – mondta, majd pillantása Laura lapos 
sarkú, fűzős cipőjére esett. – És ezzel be is fejeztem. 

Annak ellenére, hogy Eleanora nyilvánvalóan megbotránkozott Laura kényelmes, 
ám csinosnak jóindulattal sem nevezhető lábbelijén, az étteremig kizárólag a lánnyal 
beszélgetett, vagyis alaposan kifaggatta a legkülönfélébb könyvekről. 

Laura sokat olvasott. Egyedül élt egy csepp, egyszobás lakásban, a tévéje pedig 
olyan kicsi és szemcsés volt, hogy csak ritkán nézte. Viszont egyfolytában olvasott: 
lefekvés előtt, evés közben, amikor főzött, amíg öltözködött, amíg fogat mosott. Még 
a zuhany alatt is olvasott volna, ha sikerül kifejlesztenie egy módszert, amitől nem 
megy teljesen tönkre a könyv. Ahogy a hely, úgy a műfaj sem volt akadály: bármit el 
tudott olvasni, és ha jó volt, még élvezte is. Eleanora bárhogy is próbálkozott, nem 
volt olyan szerző, akihez Laura ne tudott volna hozzászólni. Most, hogy állása 
elvesztése miatt „minden mindegy” hangulatba került, és ráadásul Eleanorában olyan 
beszélgetőtársra talált, aki legalább annyira szerette a könyveket, mint ő maga, végre 
szabadon, gátlások nélkül beszélhetett. 

Eleanorát teljesen lenyűgözte. – Drágám! Te aztán nem vagy semmi! – 
lelkendezett. – Annyira örülök, hogy rád találtam. 

Az étteremben Laurát újra bemutatták Damien Stubbsnak, az angol irodalom fiatal 
oroszlánjának. Igaz, amikor korábban belépett a boltba, már egyszer odavetett egy 
rövid hellót a lánynak, és akkor is pont annyira elbűvölő volt, mint most. Megköszönte 
Laurának, hogy ilyen sikeres felolvasóestet szervezett neki, az pedig motyogott 
néhány elismerő szót a könyvéről. Bár a fiatalember nem úgy tűnt, mint akinek 
bátorításra lenne szüksége. Áradt belőle az önbizalom, és körülötte mindenki ennek 
a fényében sütkérezett. Ő volt az új irodai mi géniusz, és a világ a lábai előtt hevert. 

Amíg a többiek nagy nehezen eldöntötték, hogy ki hova üljön, Laura azon 
gondolkozott, vajon miért nem szimpatikus neki Damien Stubbs, amikor mindenki 
más, beleértve nőket és férfiakat is, szemmel láthatólag rajong érte. Több okot is fel 
tudott sorolni, de a legvalószínűbbnek ezt tartotta: nem tetszenek az írásai. 
Szomorúan ült le a helyre, amit végül kijelöltek a számára. – Sznob vagyok, ez 
kétségtelen – vonta le a következtetést. – Érzelmeimet a könyvekben élem ki, nem a 
valóságban. 

Kissé depressziósnak érezte magát, és nemcsak azért, mert pillanatokon belül 
elveszíti a világ legjobb állását. Nem értette, mikor vált ennyire unalmassá. És még 
változtathat rajta, vagy már túl késő? 

Amíg a többiek leültek, aztán felkeltek, máshova ültek, majd visszatértek eredeti 
helyükre, Laura végigpörgette magában az életét. Az egyetem befejezése óta, amit 
imádott, csak két helyen dolgozott: két könyvesboltban. A Henry Barnsley Könyvek 
számára tényleg álmai munkahelye volt, legszívesebben nyugdíjas koráig itt maradt 
volna. Bár a magánéletben félénk volt, munkájában határozott, és mindenkinek 
igyekezett megtalálni a megfelelő könyvet. A vásárlók szerették. Tőle kértek 
tanácsot, ami kor ajándékot akartak venni és nem volt semmi ötletük. Néhányan 
randevúra is elhívták, és néha, Grant ösztönzésére, aki régebben dolgozott a 
boltban, így a felettesének tekintette, el is ment. De a dolog általában ezzel véget is 
ért. Lehet, hogy potenciális udvarlói pont annyira szerették a könyveket, mint ő, ám 
kardigánjukon legtöbbször pecsétfolt díszelgett. Bár Laura valóban kékharisnya volt, 
igazi könyvmoly, de mégis volt egy szint, amihez ragaszkodott. 

Eleanora átnyújtotta az étlapot. Mindeddig Laura észre sem vette, hogy egymás 
mellett ülnek, így most határozottan felvidult. Legalább lesz kivel beszélgetnie, vagy 
ha nem, akkor majd csendben szemlélődik, figyeli a többieket, úgyis ez volt az egyik 



kedvenc időtöltése. Nem volt az a kimondottan társaság középpontja alkat. A másik 
oldalán, hála istennek, nem ült senki. 

– Nos, drágám – tette fel Eleanora valamivel később az elkerülhetetlen kérdést, 
legalábbis Laura így érezte –, és mi a terved a jövőre? Te is írni fogsz? 

– Nem, nem, soha! Jaj, istenem, dehogyis! – tiltakozott Laura, majd, miután rájött, 
hogy reakciója talán túl heves volt, hozzátette: – Elnézést kérek, nem akartam 
ennyire vehemensnek tűnni, de soha nem lennék író. Imádom átadni magam mások 
történeteinek, de én magam nem szeretnék írni. 

– Nagy kő esett le a szívemről – sóhajtott Eleanora. – Csak egyszerűen meg 
kellett kérdeznem. Egyéb kilátás valami jól fizető munkára? 

Nem igazán – sóhajtott Laura. – De még nem volt időm komolyan elgondolkozni a 
kérdésen, és szerencsére van pár hónapra elegendő tartalékom, mielőtt 
munkanélküli-segélyhez kell folyamodnom. Majdcsak kialakul valami. 

– Hát ez nem hangzik túl biztatónak. 
Laura megpróbált világosabban fogalmazni. – Abban biztos vagyok, hogy nem 

fogok éhen halni – aki igazán keres, az mindig talál valamit –, de sajnos nem 
valószínű, hogy sikerül valami könyvekkel kapcsolatos munkát kapnom. Legalábbis 
nem ebben a városban. 

Eleanora elgondolkozva összeráncolta a homlokát. 
– Talán tudok valamit. 
Laura csodálkozva fordult felé, mint aki nem akar hinni a fülének. – Tényleg? 
Eleanora közelebb hajolt hozzá. – Bizony. Méghozzá valami hátborzongatóan 

izgalmasat. 
Laura parányi reménysugara abban a pillanatban ki is aludt. Nem akar semmi 

„hátborzongatóan izgalmas” dolgot csinálni. Bizonyára valami marketinggel 
kapcsolatos munka, vagy az, hogy a semmiből hozzanak létre valami üzletet – nem, 
ez határozottan nem az ő világa. 

– És azt sem akarod meghallgatni, hogy miről van szó? – érdeklődött Eleanora 
egy szelet paradicsom és egy fetasajt között. 

Laura a villájára döfött egy fekete olajbogyót. 
– Dehogynem. Igazán kedves tőled, hogy ez ennyire foglalkoztat – mondta, és 

bízott benne, hogy nem bántotta meg Eleanorát. 
– Igen, valóban kedves – értett egyet Eleanora, akit kicsit dühített Laura lagymatag 

érdeklődése. 
– De csak azért, mert a saját érdekem is így kívánja. Különben a kisujjamat sem 

mozdítanám. Szóval arról van szó, hogy… 
Eleanorát pincérek egy kisebb különítménye szakította félbe, akik eltávolították a 

görög saláta és a taramasaláta maradékát, helyükre pedig gőzölgő tálakban 
muszakát hoztak, fenyegető külsejű halakat és még több üveg bort. 

Mindeközben Laura azt fogalmazta magában, hogyan utasítsa vissza elegánsan 
és udvariasan Eleanorát, bármi is legyen az, amit ajánlani akar. Kizártnak tartotta, 
hogy ez a leginkább paradicsommadárra emlékeztető nő bármi olyan ötlettel álljon 
elő, ami őt érdekelheti. Túlságosan különböztek egymástól. 

– Szeretném, ha szerveznél nekem egy könyvfesztivált! – jelentette be Eleanora 
olyan hangsúllyal, mint aki biztos abban, hogy javaslatát taps és üdvrivalgás fogadja. 
Diadalittasan nézett Laurára, mint egy bűvész, aki éppen most varázsolt elő egy 
különösen kedves nyuszit a kalapból. – Vagy legalábbis segíts benne. 

Laura lelki szemei előtt felvonult néhány fontosabb fesztivál – Cheltenham, Hay, 
Edinburgh és a megannyi sztárvendég, akik közül sokan valami egész másról 



híresek, nem a könyveikről –, és már a puszta gondolattól kiverte a jeges veríték. – 
Nem hiszem, hogy én… 

– De ez nemcsak a szokásos maszlag lenne – legyintett Eleanora gyűrűkkel 
borított kezével, mintha Laurát csak a csömör és unalom tartaná vissza. – Hanem 
zenei fesztivál is egyben. Mégpedig az én szép házamban. 

– Ó. Szép nagy ház lehet – felelte Laura, és máris látott maga előtt egy szoba-
konyhás lakást, a szobában az irodalmi üstökössel, a konyhában pedig egy X factor 
szintű sztárzenekarral. 

– Hatalmas. Csak nyűg a családom nyakán. De persze gyönyörű is egyben, 
úgyhogy most megpróbálnak valamit kezdeni vele, hogy megtarthassák. A zenei 
fesztivál jó üzletnek tűnik, de Fenella, az unokahúgom könyvfesztivált is akar, hogy 
kicsit más legyen, mint a többi. 

– Mintha lenne már egy ilyen, kettő az egyben… 
– És? Akkor nem lehet még egy? 
– De, persze. Csak azt akartam mondani, hogy… 
– A zenei oldal nagyon jól beindult, de nem ismernek senkit, aki kézbe venné a 

könyves részt. Te viszont tökéletes lennél. 
Laura megrázta a fejét. Távolról sem volt az a buldózer típusú üzletasszony, aki rá 

tudna venni hatalmas cégeket, hogy legyenek már olyan jók és szponzoráljanak egy 
ilyen eseményt. – Nem hiszem. 

– És mégis miért nem? 
Laura nem értette, hogy Eleanora – ez a kétségkívül nagyon okos asszony – miért 

ítéli meg őt ennyire tévesen. – Mert sosem csináltam meg csak semmi hasonlót sem, 
és azt sem tudnám, hogyan fogjak hozzá. 

Eleanora várt néhány másodpercet, majd lehalkította a hangját, és lassan, mintha 
csak egy síró kisgyerekhez vagy egy megriadt lóhoz beszélne, így szólt: – De 
drágám, te pontosan ilyen dolgokat csinálsz. Meghívod a szerzőket, ráveszed őket, 
hogy mondjanak is valamit, ha már egyszer ott vannak, és gondot fordítasz rá, hogy 
az emberek megvegyék a könyveiket. Pontosan ugyanezt kellene csinálnod ott is. 
Amit ma este a boltban. 

– Igen, de a könyvesboltban ezen nem kell hatalmas vagyonokat keresnünk, nem 
kell helyszínt bérelnünk és semmi hasonlót. 

– Nézd, én úgy látom, most, hogy elveszted az állásodat, kissé megrendült az 
önbizalmad. De ez mindenkit megviselne. Csak arra kérlek, hogy ne utasítsd vissza 
azonnal, hanem gondold végig nyugodtan. Fen, az unokahúgom azt mondta, hogy 
lesz valami megbeszélés is Somerbyben – várj egy kicsit, mindjárt meg is mondom, 
hogy pontosan mikor. 

Eleanora nagyot kortyolt a borából, majd pedig kutatni kezdett táskájában, amit 
mintha egyenesen Mary Poppinstól kölcsönzött volna: hatalmas volt, és valószínűleg 
ott lapult benne az állólámpa is. Eleanora elővarázsolt belőle egy bibliaméretű 
filofaxot, és végigpörgette a lapokat. – Jövő hét csütörtök. Délután kettő. Somerby. 
Tudod, hogy hol van? 

– Nem – vágta rá Laura undokul, bár a lelke egy kis darabját nagyon is érdekelte. 
Minden rosszérzése dacára – méghozzá nagyon erős rosszérzése dacára – 
fellobbant benne a kíváncsiság. Minden, aminek csak köze volt a könyvekhez, ezt 
váltotta ki belőle. 

– Megkérem Fenellát, hogy küldje át neked a részleteket. E-mail címed azért ugye 
van? 

– Persze. Illetve csak a bolti. 



– Mindenképp kell majd neked egy laptop. Jobb, ha máris veszel egyet a 
végkielégítésedből. 

Laura megborzongott. Nem örült neki, hogy valaki máris beosztotta helyette a 
pénzt, amiről különben is még csak meg sem állapodott Henryvel. Az is lehet, hogy 
gázszámlára vagy lakbérre kell majd. 

Eleanora nemhiába volt ennyire elismert a szakmájában. Jól ismerte a 
testbeszédet, és tudta, hogyan kell másokat rábírni arra, hogy szembenézzenek a 
kihívásokkal. 

Azért a megbeszélésre nyugodtan elmehetsz. Mert ha az egyetlen másik 
lehetőséged, hogy mondjuk, könyveket pakolj valami könyváruházban… 

Laura, miközben görcsösen ragaszkodott eredeti álláspontjához, hogy a 
fesztiválszervezést, mint olyat nem neki találták ki, megpróbált gyakorlati érvekkel 
védekezni. – Csak lesz valami más is, és különben is, még van legalább két 
hónapom Henrynél. 

– De mégis, milyen más, könyvekkel kapcsolatos állásra számítasz? Ha elmész 
egy másik boltba, ott valószínűleg csak eladó lehetsz. 

– Igen, már rájöttem, hogy nyitottabbnak kell majd lennem, más dolgokat is 
fontolóra vennem, de ez végül is nem olyan rossz. 

– És itt akarsz maradni, vagy egyúttal lakást is keresel? 
Laurát a kérdés szemmel láthatóan rosszul érintette. Apró lakása valóban nem volt 

egy palota, de lehetett volna sokkal rosszabb is, és ami a legfontosabb, ezt legalább 
meg tudta magának engedni. – Egyelőre nem, de nem kizárt, hogy majd el kell 
költöznöm. 

– Na látod. Most kellene váltanod, amíg még időben vagy. Szervezd meg a 
fesztivált az unokahúgomnak, és akkor a lakáscsere ráér. Lakhatsz te is a házban, 
rengeteg hely van. És biztos vagyok benne, hogy remekül fogod csinálni. 

– Jó, lehet, hogy meg tudok szervezni egy felolvasóestet a könyvesboltban, de a 
többi dologról fogalmam sincs. Azt sem tudom, hogy egyáltalán menynyi pénz kell 
egy ekkora rendezvényhez. Nincs annál rosszabb, mint egy kétszáz fős sátor, ahol 
mintegy húsz ember lézeng. 

Laura ezt egyszer már személyesen megtapasztalta, és még a gondolatba is 
beleborzongott. 

– Semmi ilyet nem kell majd csinálnod – jelentette ki Eleanora határozottan. – 
Lesznek mások, akik direkt erre szakosodtak. Nekünk – nekik – a könyvekről meg az 
írókról való tudásod miatt kellesz. 

Laura, bár a hízelgő megjegyzéstől kíváncsisága újult erővel tört fel, bedobta 
utolsó érvét is: – És mennyit fizettek? 

Mivel a válasz valószínűleg az lesz, hogy semmit, gondolta, ezzel le is zárhatják a 
kérdést. Eleanora valószínűleg megérti ezt a fajta praktikus hozzáállást. 

Most az egyszer a máskülönben nyílt és szókimondó Eleanora habozott a 
válasszal. Helyette villáját babrálta szórakozottan. 

– Igen, lesz valami díjazás, úgy képzelem. De hogy őszinte legyek, nem vagyok 
ebben egészen biztos. 

Laura végre szilárd talajt érzett a lába alatt, bár nem találta annyira 
megnyugtatónak, mint gondolta volna. – Nos, akkor ezzel el is dőlt. Sajnos nem 
engedhetem meg magamnak, hogy szívességből dolgozzak. 

Mégis, kissé elszomorodott, hogy ilyen könnyen véget is ért az úgy, majd 
megrázta magát. Bár a könyvesboltban sem részesült fejedelmi díjazásban, de 
legalább be tudta fizetni a számlákat. Igazán nem lehet annyira meggondolatlan, 
hogy elfogadjon egy ajánlatot, amiről azt sem tudja, hoz-e valamit a konyhára. 



– De hat te magad mondtad, hogy még két hónapig megvan az állásod. És az 
összes nagy fesztivált többnyire önkéntesek szervezik. 

– Jó nekik, én viszont kénytelen vagyok pénzért dolgozni – emlékeztette szelíden 
Eleanorát. 

– Mint említettem, lesz valami díjazás! 
– De, Miss… 
– Eleanora. 
– Eleanora… – Laura elhallgatott, mert feszélyezte, hogy keresztnéven szólítsa 

ezt a nőt, akit alig ismer. – Engem azért fizetnek, hogy egy könyvesboltban 
dolgozzak. Ami azt jelenti, hogy ott is kell lennem, mármint fizikailag, és végeznem a 
munkámat. 

– Ugyan már, a főnököd el fog engedni, ebben egészen biztos vagyok. Olyan 
szimpatikus embernek tűnt. 

Ebben bizonyára igaza volt, ezt Laurának el kellett ismernie. Henry mindenben 
segítene, amiben csak tudna, és annyi szabadidőt adna, amennyit csak akar, feltéve, 
ha valami jól fizető munkáról lenne szó. De Laura is csak ez utóbbi esetben kérne 
ekkora szívességet. Különben nagyon nagy butaságot tenne, és Henryt is becsapná. 
Amikor arra gondolt, hogy mit szólnának a szülei ahhoz, hogy elvállalt egy olyan 
munkát, ahol a mostani fizetésének is csak a töredékét keresi, kénytelen volt némi 
szíverősítőért folyamodni. Szülei még mindig nem tették túl azon magukat, hogy az 
egyetemen irodalmat tanult, nem pedig valami „normális” dolgot, amivel aztán rendes 
állást is találhatott volna magának. 

– Az a hatalmas diákhitel, sosem tudod majd visszafizetni – sopánkodtak. 
Az sem hatotta meg őket a legkisebb mértékben sem, hogy Laura fizetése annyira 

alacsony, hogy nem is kell visszafizetnie. Igaz, ez őt magát sem vigasztalta. Nem 
örült, hogy tartozik a kormánynak, de attól még esze ágában sem volt 
másoddiplomásként könyvelést tanulni. 

– Csak menj el a megbeszélésre! – mondta Eleanora. – Ha a főnököd nem akar 
elengedni, majd beszélek vele. Ha megismered az unokahúgomat és meglátod a 
házat, el fogod vállalni. Biztos vagyok benne. 

– Akkor jobb, ha el sem megyek – mormogta Laura. Eleanora nem hallotta meg, 
de Laura nem is bánta. 

 
MÁSODIK FEJEZET 

 
 

– Na, mi volt? – kíváncsiskodott Grant rögtön másnap reggel, köszönés helyett. – Hol 
ültél? A Wunderkind mellett? 

Az alagsorban voltak, ami raktárként és egyúttal öltözőként is szolgált. 
– Mármint Damienre gondolsz? 
Mint mindig, Laura aznap is korán kelt, befejezte a rendrakást, amit Grant és 

Henry tegnap este félbehagyott, majd lement az öltözőbe, és feltette forrni a vizet. – 
Nem. Ő két gyönyörű és fiatal lány között ült, tudod, akik a kiadójától jöttek. 

– Csak nem vagy féltékeny? – kérdezte Grant, és levette a polcról a Nescafét. Az 
a típus volt, aki percre pontosan tudni akarta, mi játszódik le éppen mások lelkében. 
Laura már többször javasolta, hogy hagyja ott a könyvszakmát, és helyezkedjen el 
pszichológusként, hiszen így csak vesztegeti a tehetséget. 



Laura megrázta a fejét, és kanalával a bögre oldalához préselte a borsmentafiltert, 
nehogy pocsékba menjen a zamata. – Nem. Nem az esetem. 

– Hanem? – érdeklődött tovább Grant, miközben forró vizet öntött a kávéra. 
– Nem is tudom. 
Laura kihalászta a filtert, és beledobta a szemétkosárba, amit épp az imént tett 

vissza a helyére. – Igazából elég kevesen tetszenek. 
– Pedig adhatnál valami támpontot. Különben hogy segítsek neked pasit találni? 
Laura elnevette magát. – Nagyon kedves vagy, de egyedül is boldogulok. Találok 

magamnak pasit, ha majd akarok. 
Grant nagyot sóhajtott, és megsemmisítő pillantást vetett Laurára. – Jaj, drágám, 

de hát már miért ne akarnál? Csak tudni szeretném, milyen az eseted. Pipa, 
mamusz, negyven dioptria? Yuppy vagy egy metroszexuális? Pulcsi, mackófelső, 
biotermékek? A szelektív hulladékgyűjtés elkötelezett híve? Talán egy szelíd 
motoros? Esetleg egy biciklista? 

– Azt hiszem, jobban szeretik azt, hogy kerékpáros. 
– Laura, néha annyira rugalmatlan tudsz lenni. De hát csak van valami 

elképzelésed arról, hogy kik jönnek be. 
– Nem, fogalmam sincs. 
Ez a párbeszéd már többször lezajlott köztük, és sohasem vezetett sehova. Bár 

Laurának nem állt szándékában életét magányos vénlányként bevégezni, oldalán az 
elmaradhatatlan macskával, néha úgy érezte, a legjobb úton halad efelé. – Azt 
hiszem, jobb, ha felmegyünk. Nemsokára nyitnunk kell. 

– Nem kell azt elkapkodni – mondta Grant, aki éppen egy tegnapról maradt 
süteményes dobozban kutakodott. – Muszáj ennem egy kicsit, és most úgyis 
mindenki a téli vásáron nyomakodik. Vesznek valami szart, vagy visszaviszik a szart, 
amit karácsonyra kaptak. Ahogy édesanyád is csak praktikus dolgot hajlandó 
ajándékba adni. 

Laura végignézett új, fekete nadrágján. – Anyám nem érti, miért hordok olyan 
ruhát, amit vasalni kell, amikor már feltalálták a jó kis könnyen kezelhető 
polipropilént. Nem ismeri azt a kifejezést, hogy elektromos töltés, és fel nem foghatja, 
miért baj az, hogy körülötted szikrák röpdösnek, ha kicsit gyorsabban mész. 

Grant felnevetett. – Pedig bizonyos körökben nagyon is menő. De legalább az én 
anyám már leszokott arról, hogy rombuszmintás golfpulóvereket vásároljon nekem – 
mondta, és megvető pillantást vetett Laura felsőjére. 

– Oké, oké. Tudom, hogy a fekete unalmas, de itt a ruhák munka közben könnyen 
bepiszkolódnak. – Laura fanyarul felnevetett. – De majd a következő 
munkahelyemen biztos kapok egy szép, fehér nejlon kezeslábast. 

– Akárcsak én, szivi. És akkor most hajlandó vagy végre kinyitni vagy nem? 
Laura felment a boltba, és abban a pillanatban, ahogy elfordította a táblát az ajtón, 

Henry lépett az üzletbe. 
– Jó reggelt, szépségem – köszöntötte Laurát most is, ahogy mindig. – Hogy 

sikerült a tegnap este? Eleanora Huckleby nem semmi, ugye? 
– Hát nem. Azt akarja… 
– Hogy szervezz valami könyvfesztivált. Tudom. 
Henry levette a sapkáját, és gyakorlott mozdulattal a fogas felé hajította, ahol a 

sapka engedelmesen landolt. – Már telefonált. Ez volt az első dolga. 
Laurának leesett az álla, és nem a kalaptrükktől, azt már megszokta. Henry mindig 

is ódzkodott a túl rámenős emberektől. Azt szokta mondani, pontosan ezért dolgozik 
a könyvesboltban. Laurának azonnal rossz érzése támadt. – Ó, édes istenem! Ezt 
nem hiszem el. 



Henry megrázta a fejét és elmosolyodott. – Ugyan már. Eleanora nem véletlenül 
vitte ennyire a szakmájában. Mindig eléri, amit akar. Szóval, ha szeretnél elmenni a 
megbeszélésre, én nem gördítek akadályt. De ha utána tényleg úgy döntesz, hogy 
belevágsz, akkor viszont ragaszkodom hozzá, hogy én adjam nektek a könyveket. 

Henry nagyvonalú ajánlatától Laurát furdalni kezdte a lelkiismeret. – És ha, tegyük 
fel, addigra a bolt már bezárt? 

– A kapcsolataim akkor is meglesznek majd, és szerintem egy könyvfesztivál 
igazán jó móka. 

Laura úgy érezte magát, mint egy globális összeesküvés áldozata. Mintha 
körülötte mindenki azon munkálkodna, hogy belerángassa ebbe a dologba, 
függetlenül attól, hogy ő akarja vagy sem. Bizonyára hálásnak kellene lenni, hogy 
ennyire bíznak benne, és az összes lehetséges kifogását már jó előre elsimítják. 
Most már csak a szülei voltak hátra. 

 
 
– Na, túlélted? – kérdezte Grant, ahogy betolatott barátnője ajtaján alig egy órával 
azután, hogy Laura visszatért a szokásos havi családlátogatásáról, ami pontosan 
olyan frusztrálónak bizonyult, mind bármelyik korábbi útja. Kizárólag azért bírta ki, 
mert végig a ma esti koncert lebegett a szeme előtt. Egyébként ma Grant is a 
kötelező köröket rótta, csak ő a nagynénjét látogatta meg. 

– Aha. Nem volt semmi különös. A szokásos. 
– Vagyis nem mondtad meg nekik, hogy bezár a könyvesbolt? 
– Nem. Inkább megvárom, amíg akad valami más alternatíva, és majd együtt a 

kettőt. Tudod, milyenek. Apám biztos megint erősködne, módosítsak pályát, és 
legyek könyvelő vagy könyvvizsgáló. Te megmondtad a nagynénédnek? 

– Meg. Mivel ő nem az anyám, azt gondoltam, valahogy ki fogja bírni. Képzeld, 
még pénzt is akart adni, ha esetleg szükségem lenne rá. 

Laura elmosolyodott. Grant mindig hatalmas lelkiismereti kérdést csinált abból, 
hogy elfogadja-e az apanázst, bár néha azért sikerült úrrá lenni az aggályain. – És? 
Eltetted? 

– Hát persze hogy nem! Most nem kell, van elég pénzem. De ha mondjuk, az 
örökkévalóságig munkanélküli leszek, akkor lehet, hogy elfogadom – vonta meg a 
vállát. – Miért nézel így rám? Én vagyok az egyetlen rokona, és tele van pénzzel. 
Kimondottan örömet szerez neki, ha pénzt adhat. 

Laura nevetve magával húzta barátját a szobába, és becsukta mögötte az ajtót. 
– Pontosan tudom, és eszemben sincs azt gondolni, hogy nem kellene 

elfogadnod. Annyi pénze van, hogy azt sem tudja, mihez kezdjen vele, és te vagy az 
egyetlen unokaöccse. Nem hiszem, hogy bűntudatot kellene erezned emiatt. Csak 
azt nem értem, miért nem kéred meg, hogy nyúljon kicsit melyebben a zsebébe, és 
akkor nyithatnál egy saját könyvesboltot is. És máris visszatértünk a munkaerőpiacra. 

– De miből gondolod, hogy fel is vennélek? 
– Mert én vagyok a legjobb, és ezt te is tudod. 
Grant sóhajtott. – Oké-oké, felvennélek, de nem akarok tőle ennyit kérni. Lehet, 

hogy kell majd az a pénz neki is az öregek otthonára vagy valami hasonlóra. 
Különben is megleszek nélküle. Semmi kifogásom a könyváruházak ellen – 
összegezte Grant, azzal figyelme a jövendő karrierjéről Laura ruhájára terelődött. – 
Sajnálom, drágám, de ebben nem jöhetsz. 

– De miért? Arra gondoltam, hogy a változatosság kedvéért ma szoknyát veszek, 
hogy egy kicsit elegánsabb legyek, mint máskor. A nagy közös bulink tiszteletére. 



– Úgy nézel ki, mint egy titkárnőt játszó színész egy amatőr előadáson, vagy 
valami hasonlón, csak nem vagy annyira szexi. 

Grant többnyire lesújtóan nyilatkozott öltözködésével kapcsolatban, de Laura már 
kezdte megszokni. – Köszönöm szépen, hogy táplálod az önbizalmamat. Én is 
szeretlek téged. 

– Jaj, ne legyél már ennyire érzékeny, egész tűrhetően nézel ki, csak alulra vegyél 
fel valami dögösebb szoknyát vagy egy nadrágot. 

Laura nem akart hinni a fülének. Méltatlankodva tárta szét kezeit. – De hát mindig 
azért szidsz, hogy folyton nadrágban járok. És különben is. Tegnap leettem valamivel 
a fekete gatyámat az étteremben, csak ezért vagyok most szoknyában. 

– Azt hittem, hogy legalább öt egyforma fekete gatyád van, vagy talán már hat is – 
karácsony óta. 

Grant hangsúlyából egyértelmű volt, hogy mi a véleménye a dolgozó nők 
ruhatárának eme nélkülözhetetlen darabjáról. 

– Tehát kihasználtak – állapította meg Grant méltatlankodva. 
– Nem! Dehogy! Jó, egy kicsit igen, de nem bántam. És, ahogy említettem, néha 

engem is magukkal rángattak. Van egy csomó szép emlékem. Csak én szívesebben 
maradtam otthon a könyveimmel, mint hogy rekedtre ordítsam a hangomat egy 
csomó részeg ember társaságában. 

– És hogy álltál a pasikkal? 
– Volt pár próbálkozásom, de igazából nem lett belőlük semmi. De Grant, biztos 

vagyok abban, hogy egyszer már alaposan kielemeztük, rögtön azután, hogy 
betettem a lábamat a boltba, te pedig alávetettél a szokásos kínvallatásodnak. 

– Lehet, de nyilvánvalóan annyira sivár lehetett az eredmény, hogy már el is 
felejtettem. És nem szoktam vallatni. Pusztán érdekel az emberi sors, mint olyan. 

– Mármint vájkálni benne. 
– Szerintem inkább kíváncsi vagyok, de mindegy. Inkább nézzük meg, mi a 

választék. 
Grant kinyitotta Laura apró ruhásszekrényének az ajtaját, és látszott rajta, hogy 

felkészült a legrosszabbra. – Te Laura, neked csak fekete és fehér ruhád van? 
– Igen. Főleg. A nyári ruháim is ott lesznek valahol – felelte Laura. 
Kihalászott egy zacskót a szekrény aljából, amit Grant azon nyomban ki is öntött a 

padlóra, mintha csak a szennyest válogatná. 
– Hát, most már egyszer tényleg alaposan végig kellene mennünk ezen – 

mormogta, miközben úgy hajigálta maga mögé a holmikat, mint valami finnyás betörő 
– Jó, majd ha te leszel a stylist abban a tévéműsorban. A helyett a Gok vagy 

kicsoda helyett. 
Grant megállt. – Azt hittem, sose nézel tévét – mondta meglepetten. 
Laura felnevetett, viccesnek találta Grant reakcióját. – Nem, de a múltkor átvittem 

egy könyvet az egyik nőnek a klubból, és éppen azt nézte. Nagyon bátor, ugye, az a 
sok nő abban a műsorban? Te menynyiért ülnél ki meztelenül egy kirakatba? 

– Hát, én azért ennél borzalmasabb sorsot is el tudok képzelni, de tudom, hogy 
neked ez maga lenne a pokol. 

Grant végül nagy nehezen előbányászott egy krémszínű, hímzett fodros szoknyát, 
egy fekete V kivágású kardigánt és egy fekete övet. – Na, ez így már nagyjából 
vállalható, viszont még mindig nagyon egyhangú – állapította meg. – Hol vannak az 
ékszereid? 

Laura kihúzta a pipereasztalának fiókját, és engedelmesen elővette egy-két 
szerény darabját, amit többnyire még az egyetemi barátaitól kapott, illetve a 
gyöngysort, ami a nagynénjétől maradt rá. Grant lemondó arccal válogatott közöttük. 



– És hol tartod az öveket, a sálakat meg a hasonlókat? 
Ott voltak azok is a bugyik közé rejtve, ám ez Grantet egy cseppet sem zavarta. 

Addig kutatott, amíg rá nem bukkant egy sálra, ami eredetileg egy szalmakalapot 
díszített, amit Laura csak a kényszer hatására vásárolt meg, az utolsó családi 
nyaraláson sok-sok évvel ezelőtt. 

– Tessék, ez az – mondta Grant, és Laura nyakára tekerte. – Csinos, de a hajadat 
lófarokba kell kötni. És ki kell vasalni! 

– Micsodát? A hajamat? Jó, tudom, de akkora tortúra, amíg egyenes lesz. 
– Dehogy a hajadat! Szeretem, hogy göndör és kócos. Hanem a szoknyádat! 

Vasalód van? 
Laura bólintott, és büszkén elmosolyodott. – Bizony! Még egy ok, amiért szerettek 

a kollégiumban. Volt vasalóm, és használni is tudtam. 
– Hát így nem csoda, hogy te lettél a Miss Egyetem három egymást követő évben 

is. 
Laura felvihogott. – És miért ne lehettem volna? Nagyon népszerű voltam. Az 

embereknek néha bejön a visszafogottabb típus. 
– Aki még vasalni is tud. 
Bár Laura már rájött, hogy hiába minden, Grantet sosem tudja meggyőzni arról, 

hogy egyetemi éveit nem kizárólag olvasással, illetve vasalással töltötte, vagy ha 
mégis, akkor élvezte, de azért még megpróbálkozott egy érvvel: – Otthon is mindig 
nekem kellett vasalnom. 

– Hasznos képesség – Grant mindössze ennyit mondott, ahelyett hogy elborzadva 
faggatta volna Laurát egyéb gyerekkori megpróbáltatásairól. – Majd megcsinálom, 
amíg fésülködsz. 

– Hogy te micsoda egy zsarnok vagy! – tiltakozott Laura, miközben elővette a 
vasalódeszkát. 

– Tudom. Ezért vagyok én a boltvezető, és nem te. 
Hát, én azt azért nem hiszem, hogyha valakinek van egy darab főmunkaidős és 

két részmunkaidős beosztottja, az pont olyan, mintha egy világbirodalmat… 
irányítana. 

– Dehogynem. Pont olyan. De most siess, nehogy lekéssük az első számot. 
Bár Laura mindent megtett azért, hogy a haja valahogy kinézzen, mindössze 

annyit sikerült elérnie, hogy amíg feje búbján egy, az ötvenes éveket idéző lófarok 
ékeskedett, addig a makacsabb tincsek sötétszőke glóriaként röpdöstek a feje körül. 

– Nem kell, hogy minden szál egyenesen álljon. Csak fogd össze. Nem te vagy 
Olivia Newton John a Grease-ben. 

Laura feladta a küzdelmet. – Figyelj, Grant, én szívesen beöltözöm, felveszek 
mindent, amit mondasz, de azt ugye tudod, hogy lindy hoppot semmi körülmények 
között nem fogok táncolni. 

Grant elvigyorodott. – Induljunk! Szuper esténk lesz, meglátod – mondta, azzal 
elindultak a taxiállomás felé. Grant a buli után majd Lauránál alszik, hogy tudjon inni. 

– Remélem, ez nem olyan hely, ahol eszméletlen részegre kell innod magad csak 
azért, hogy kibírd valahogy az estét – mondta Laura. 

– Voltál valaha eszméletlen részeg? – érdeklődött Grant. 
– Nem, nem túl gyakran – ismerte be Laura engedelmesen. – Igen, tudom. 

Ennyire unalmas vagyok. 
 

 
Mire megérkeztek, a klub már zsúfolásig megtelt és a buli javában tombolt. Grant 
megvette a belépőket, és a beengedők a pincébe irányították őket. A zenekar 



gyönyörű, régi számokat játszott, amitől Laurának máris bizseregni kezdett a talpa, 
bár megesküdött, hogy nem fog táncolni. 

Grant vett neki is egy pohár bort, és a kezébe nyomta. – Keressünk valami helyet, 
mielőtt a lányok következnek. 

„A lányok” – ahogy útközben újra elmondta – egy Sisters of Swing nevű együttes 
tagjai voltak, és már hetek óta velük gyötörte Laurát. Hagyományos swinget 
játszottak, és Grant nagyon szerette volna élőben is meghallgatni őket. 

Laura követte a fiút, amint az utat tört magának a székek és az asztalok felé, és 
közben alaposan szemügyre vette a helyet. A közönség vegyes volt: a 
legkülönfélébb ruházatú népség ropta a táncot hatalmas energiával. Miután Laura 
magára öltötte kedvenc szerepét, a megfigyelőét, a tömeget lenyűgözőnek találta. 
Fiatal fiúk jóval idősebb nőkkel táncoltak, fiatal lányok pedig jóval idősebb férfiakkal, 
nem mintha bármi is lett volna közöttük – Laura ebben egészen bizonyos volt hanem 
pusztán a tánc öröméért. A kor nem képezett akadályt, csak a tánc számított. 

Grant kerített két széket, és leültek az egyik asztalhoz. Laura képtelen volt levenni 
a szemét a forgatagról. Néha valaki a színpadon elkiáltotta magát, hogy „most!”, és 
akkor hol a férfiak, hol a nők új partnert választottak. Laurát lenyűgözte a jelenet. 

– Nézd a cipőket! – mondta Grant, és rámutatott az egyik férfi barna, fehér betétes 
cipőjére, amit mintha a múlt század elején gyártottak volna. Amikor jobban 
megnézték, kiderült, a nők is hasonlóban vannak, csak a magas sarkú, pántos 
változatában. Voltak, akik szteppcipőben voltak (ezt még Laura is felismerte), mások 
balettcipőben, bar ennyi erővel akár mezítláb is lehettek volna. Mások 
karaktercipőben vagy egyszerű utcaiban járták. 

– Hát ez tényleg nagyon jó! – lelkendezett Laura önmaga legnagyobb 
meglepetésére. 

– Na végre, hogy rájöttél – felelte Grant gunyorosan, ám pökhendisége abban a 
pillanatban cserben is hagyta. – Úristen! Lehet, hogy ezt tényleg nem ússzuk meg. 

Laura odanézett: a táncparkett felől egy elszánt tekintetű lány közeledett hozzájuk 
határoz ott léptekkel. Laurát annyira felvillanyozta, hogy meleg barátját mindjárt 
foglyul ejti egy fiatal amazon, hogy észre sem vette a fiút, aki pedig őt vette célba. 
Még mielőtt felfoghatta volna, hogy mi is történik, potenciális partnere kézen fogta és 
talpra rántotta. Nagyjából vele egyidős lehetett, egy göndör hajú, sűrű szempillájú 
fiatalember, aki bő nadrágot, csíkos inget és hózentrágert viselt, a tarkójáig 
hátratolva pedig egy hetyke kalapot. 

– Szia – mondta. – Hogy hívnak? 
– Laurának. De én csak a koncertre jöttem. 
– Nem baj, azért táncolunk? 
Laura megrázta a fejét, bár inkább csak megszokásból és nem másért. – Tényleg 

nem, köszönöm. Mondtam, hogy csak a zenekar miatt jöttem. 
– Ugyan már! Gyere! – mondta a fiú, és magával húzta a táncolók közé. Laura 

először csak zavartan toporgott, de aztán fokozatosan eszébe jutott az a néhány 
lépés, amit még évekkel ezelőtt tanult egyik barátja mamájától. Hirtelen ráérzett a 
tánc és a zene örömére. Úgy tűnt, partnere egyáltalán nem bánja, hogy időnként 
csetlik-botlik és egyáltalán nem olyan profi. Laura azon kapta magát, hogy pörög, 
forog, feldobják, elkapják, és mindezt alig néhány perc alatt. Kimerülten ült vissza a 
helyére. – Köszönöm szépen, nagyon élveztem. 

– Gyakrabban kellene jönnöd – mondta a partnere. – Nagyon ügyes vagy. 
– Jaj, nem! Dehogy! Én tényleg csak… 
– A zenekar miatt jöttél – fejezte be a fiú a mondatot. – Tudom. Egyébként Jim 

vagyok. Várlak a jövő héten is. 



A fiú végül udvariasan megemelte a kalapját és távozott, ám Laurának mégis 
jólesett, hogy valaki felkérte táncolni és még szépeket is mondott. 

– Ezt még álmomban sem gondoltam volna – mondta Grant, ahogy mind a ketten 
belekortyoltak a borba, és azt kívánták, bárcsak víz lenne. – Hatalmas sikerünk volt. 
Sosem hittem volna, hogy egyszer még végignézem, ahogy egy izmos pasi dobál 
téged a táncparketten. 

– Hát én sem rólad. 
– Bár nekem is egy jó izmos pasi jutott volna. Mondtam a csajnak, hogy meleg 

vagyok, erre azt mondta, rögtön tudta. – Grant elhallgatott. – Szerintem most már 
mindjárt kezdődik a koncert. Gyorsan igyunk még valamit előtte. 

Laura megértette a célzást, és felállt. – Még egyszer ugyanezt? 
– Igen – bólintott Grant. – És egy hordó vizet. 
 

 
A tánc még néhány számon át tartott, de Laura és Grant most inkább pihentek. 
Nemsokára három lány lepett a színpadra. Mind a hárman szűk, csipkés felsőt és 
hosszú tüllszoknyát viseltek. Frizurájuk leginkább egy rikító rózsaszín méhkaptárra 
emlékeztetett, egyiküknek pedig még egy hatalmas virág is díszelgett a luk- mögött. 
Egyszerűen lenyűgözően néztek ki, és a közönség – az este folyamán először – 
abbahagyta a táncot és a színpad felé fordult. 

– Milyen szerencse, hogy le tudtunk ülni – mondta Grant, majd kialudtak a fények, 
és elkezdődött a koncert. 

Az első szám a „Boogie Woogie Bugle Boy” volt, és mindenki tapssal és 
dobogással követte a dallam ritmusát. Ezután néhány hasonlóan gyors szám 
következett, és bár Laura hasonló helyzetekben mindig attól félt, hogy rosszkor 
tapsol, most sikerült leküzdenie gátlásait, sőt, időnként még feje felett is összecsapta 
a tenyerét. 

Aztán a tempó hirtelen megváltozott, a hangulat bensőségesebb lett, és az 
énekesnő, aki a virágot viselte a füle mögött, hirtelen rákezdett a „Smoke Gets In 
Your Eyes”-ra. Ezt egy hasonlóan szomorú és romantikus szám követte, amitől Laura 
szokatlanul nosztalgikus hangulatba került. Eszébe jutott saját szerelmi élete, már ha 
azt a pár nyomorult kalandot annak lehet nevezni, és azok sem tegnap történtek. 
Sőt, ha őszinte akart lenni magához, valójában csak egy komoly jelentkező akadt. 
Igazából az sem állt másból, mint pár italból és néhány szenvedélyes csókból, ami a 
fiúnak kevés volt, ő viszont többre nem volt képes. Vagy azért, mert még túl fiatal 
volt, vagy mert egyszerűen nem tetszett neki. Most már a nevére is alig emlékezett. 

Mialatt gondolatai ide-oda cikáztak, hirtelen rájött, hogy az az egy változás, hogy 
megszűnik a munkahelye, máris mennyi további apró változást indított cl. Igaz, még 
nem került utcára, de amióta megkapta a felmondását, megismerkedett Eleanorával, 
és sokkal fesztelenebbül beszélgetett vele, mint ahogy azt egyébként tette volna, és 
fel is kérték, hogy szervezzen meg egy fesztivált. Aztán eljött ide Granttel, és 
ahelyett, hogy csendben végighallgatta volna a koncertet, kiment táncolni, és még jól 
is érezte magát. Valószínűleg ennek is megvolt a maga tudományos neve, mint az 
elméletnek, amely szerint, ha egy pillangó meglebbenti a szárnyát Brazíliában, akkor 
ezzel valahol nagyon messze hurrikánt idéz elő. Talán tényleg hagynia kellene, hogy 
sodorja az ár, nem pedig kapálódznia, ahogy Grant szokta mondani. Elvégre abból, 
hogy elmegy a megbeszélésre, még nem következik, hogy részt is kell vennie a 
szervezésben. 



– Minden oké, bébi? – kérdezte Grant, amikor a zenekar visszatért a gyorsabb 
számokhoz, az emberek pedig újra belevetették magukat a táncba. Kivéve Laurát, 
aki még mindig a színpadot bámulta gondolataiba mélyedve. 

– Igen, teljesen – felelte. 
– Még egy italt? 
– Nagyon szánalmasnak tartanál, ha azt kérném, hogy menjünk haza? 
Most az egyszer Grant zokszó nélkül elfogadta az indítványt. Mindössze annyit 

jegyzett meg, és azt is már a taxiban, hogy: 
– Hirtelen nagyon elcsendesedtél. A könyvfesztiválról gondolkoztál? 
– Igen, igen, arról. 
– Es? 
– Hát, azt hiszem, mégis elmegyek a megbeszélésre. 
– Jól teszed. Látod? Egy jó kis lindy hop, és máris mintha kicseréltek volna! 

 
HARMADIK FEJEZET 

 
 

Laura ugyanazt a nadrágkosztümöt viselte, amit régebben az állásinterjúkon szokott, 
igaz, most már mintha csípőben kicsit szorította volna. Eljött a megbeszélés napja. 
Az egész könyvesbolt egy emberként drukkolt neki, sőt, talán még aggódtak is érte, 
legalábbis Laura erre gyanakodott, miközben becsukta maga mögött az ajtót. Henry 
már délben elengedte, miután a lelkére kötötte, hogy próbálja meg jól kihasználni ezt 
a lehetőséget, Grant pedig felajánlotta a kocsiját. Sőt, most még el is kísérte, hogy 
segítsen kiállni a garázsból. 

– Grant, én már ezer éve nem vezettem – mondta Laura, és hirtelen pánikba esett. 
– Utoljára még nagyon régen otthon, amikor egyszer apu megkért, hogy vezessek 
haza az étteremből. 

– És? Haláleset történt? 
– Nem, de az hazai pálya volt! Ott még csukott szemmel is bármikor elnavigálok. 
– Na látod! Alapvetően minden út egyforma. Neked pedig van elég gyakorlatod. 
– Tudom – bólintott Laura. 
– Jó, csak meg akartam bizonyosodni, hogy a páni félelemtől tudsz-e még 

gondolkozni, avagy sem. 
Laura megrázta a fejét. Teljes erőből próbált úrrá lenni a rémületen, de nem járt túl 

sok sikerrel. – Teljesen normális, hogy izgulok, nem? Ez igenis egy nagyon nagy 
dolog. Nem szoktam csak úgy megbeszélésekre járni, és még mielőtt bármit is 
mondasz, azt, amikor összegyűlünk a konyhában, egyáltalán nem számítom annak. 
Az valami egész más. 

Grant minden tőle telhetőt megtett, hogy barátnőjét megnyugtassa, ám miután 
Laura ennek ellenére egész héten görcsölt és szorongott, kezdett kicsit belefáradni. 
– Csak lélegezz mélyeket, és meglátod, minden rendben lesz. 

– Jó, de mi van, ha ez a Fenella is pont olyan lesz, mint a nagynénje? Ha ez a 
diktatórikus természet náluk valami családi vonás? Tudod jól, hogy ezek a dolgok 
általában öröklődnek. 

– Laura drágám, te ugyanolyan vagy, mint a szüleid? Ugye nem? Erről többet ne 
is beszéljünk. 

– Igen, de a genetika nem mindig ilyen kiszámítható. 



– Pontosan. Na látod. Fenella egy teljesen normális nő lesz. Már a telefonban is 
kedves volt, nem? 

– Igen, de… 
– Nincs semmi de! Csak szépen szállj be, és indulás! – mondta Grant. – A kocsi 

biztosítva van, teljesen mindegy, ki vezeti. Úgyhogy te is, mert az engedélyemmel… 
– Sokkal nyugodtabb lennék, ha adnál erről valami írásos engedélyt is, egy levelet 

vagy valamit… 
– Az isten szerelmére! Nem lehetsz ennyire merev! Menj el a megbeszélésedre, 

aztán meg majd részletesen mondd el, mi volt! És ne felejtsd el! Semmibe nem kell 
beleegyezned, amibe nem akarsz, de én azért majd rá fogok kérdezni, hogy vajon 
miért nem. Most pedig tessék, az útvonalterved – fejezte be Grant, azzal átnyújtott a 
lánynak egy halom papírt. – Ezek itt a számítógépből, ezek meg az enyémek. Ez 
meg itt a térkép, amit Fenella faxolt át a múltkor. A csomagtartóban találsz 
hálózsákot, jégcsákányt és egy doboz csokit vésztartaléknak, ha valamiért a 
kocsiban kellene töltened az éjszakát. 

A szorongás annyira lelassította Laura reakcióidejét, hogy beletelt néhány 
másodpercbe, amíg rájött, mindez csak vicc volt. Aztán vett egy nagy levegőt, eltolta 
magától barátja karját, és beszállt a kocsiba. Füle mögé kotorta a haját, és 
elfordította a slusszkulcsot. Grant búcsúzóul megkocogtatta az ablakot, és Laura 
útnak indult. 

Néhány kilométer után azon kapta magát, hogy igazából élvezi a vezetést. A kis 
Fiat Punto könnyű volt és gyors, így hamarosan magabiztosan ült a volán mögött. 
Most már csak azon kellett izgulnia, vajon sikerül-e odatalálni. Bár Fenella térképe 
teljesen egyértelműnek tűnt, ám ahogy közeledett, minden korábbi kétsége újult 
erővel tért vissza, és kezdte összekeverni a balt és a jobbat. De végül, egy rövid 
kitérő után, amelynek során legalább megismerte a falut, ott magasodott előtte a ház 
a dombtetőn, pont úgy, ahogy azt minden segítőtársa állította. 

Somerby valóban lenyűgöző látványt nyújtott. Rét vette körül, ahol most néhány ló 
legelészett, a téli hideg ellen valami pokrócszerűségbe burkolva, és a ház, mint 
valami felsőbbrendű lény, méltóságteljesen szemlélte a környéket. Bár még csak 
kora délutánra járt, a nap lassan nyugodni tért. A kopár fák éles kontrasztot alkottak a 
fakó égbolttal, ami tompa fényt kölcsönzött a jelenetnek, mint valami régi 
olajfestményen. 

Laura, aki megállt, hogy a biztonság kedvéért még egyszer ellenőrizze, valóban jó 
helyen jár, néhány percig elmerengve nézte a tájat. Mindig úgy érezte, hogy 
januárban bizonyos napok mintha félúton lennének a tél melankóliája és a tavasz 
optimizmusa között. Pontosan ugyanezt érezte ő is: szomorú volt, mert elveszítette 
imádott munkáját, ám ugyanakkor izgatott is, mert valami új és jónak ígérkező dolog 
küszöbén áll, és csak rajta múlik, hogy bele mer-e vágni. Még pár percig 
gyönyörködött a látványban, és nem értette, hogy már idáig is hogyan lehetett 
ennyire vakmerő. 

Aztán amikor észrevette, hogy a György korabeli bejárat előtt már több autó 
sorakozik, rémülten az órájára pillantott, hogy talán elkésett. Erről természetesen szó 
sem volt, am mivel szeretett pontosan érkezni – vagyis túl korán, legalábbis Grant 
értelmezésében –, felhajtott a kocsibejáróra. 

Leparkolt, aztán eljött a pillanat, amit már tovább nem halogathatott: ki kellett 
szállnia a kocsiból. Egészen addig a megbeszélés számára egy laza, kötetlen 
beszélgetést jelentett az irodában, amin rajta kívül Henry, Grant és a 
részmunkaidősök vettek részt. Nem volt napirendjük, mindenki elmondta, amit akart, 
senki nem készített jegyzeteket, és mégis remekül működött. Ez viszont most 



egészen más lesz, Laura előre sejtette. Ez most alaposan próbára fogja tenni az 
idegrendszerét – már ami megmaradt belőle az egész napos stressz után és még 
csak most érkezett! 

Nagy nehezen erőt vett magán és becsöngetett; az ajtó szinte azonnal kinyílt, és 
egy magas, szőke, fiatal nő állt Laura előtt, aki zsabós blúzt, bársonynadrágot, 
gyönyörű, majdnem combközépig érő zöld hasított bőr csizmát viselt, és szemmel 
láthatóan igen feszült idegállapotban volt. Amikor meglátta Laurát, elmosolyodott, és 
aggodalma némileg alábbhagyott. – Te vagy Laura Horsley, ugye? 

– Igen. Elkéstem? Az utolsó néhány kilométeren kicsit eltévedtem. 
– Nem, vannak, akik még ide sem értek. Gyere be! 
A lány becsukta a hatalmas tölgyfa ajtót, és bevezette Laurát egy tágas 

előcsarnokba, ahonnan egy széles lépcsősor vezetett az emeletre. Laura igyekezett 
palástolni elfogódottságát, pedig minden, amit eddig látott, túlságosan grandiózus 
volt a számára. 

– Már rengeteget hallottam rólad Eleanorától – folytatta a lány. – Mondd csak, 
kicsit sem féltél tőle? 

– Hát… 
– Aranyból van a szíve, de bizonyos dolgokban nyers, mint egy katonatiszt. 

Nagyon jó véleménnyel van rólad, és ha valaki, ő igazán jó emberismerő. 
– Jaj, ne túlozz! Most majd meg kell felelnem az elvárásaitoknak. 
A lány felnevetett. – Biztos vagyok benne, hogy nem lesz nehéz. Szeretnél előbb 

elmenni a mosdóba, vagy rögtön vigyelek fel az emeletre a többiekhez? Ja, és 
Fenella vagyok. Az én őrült ötletem volt, hogy tartsuk meg itt a fesztivált – mondta, és 
hátrapillantott, hogy megnézze, Laura vajon a nyomában van-e. 

– Csak az az egy baj van egy ekkora házzal, hogy nagyon drága. Valahogy elő 
kell teremtenünk a fenntartásának a költségeit, és ha még valamelyik részét helyre is 
akarjuk pofozni – és sajnos munka az mindig akad – akkor valami nagyszabású 
dologgal kell előrukkolnunk. Legtöbbször esküvőkre szoktuk bérbe adni. Meg is 
érkeztünk. 

A szobában, vagy inkább teremben, ahova Fenella kalauzolta, az ablakok a 
padlótól a mennyezetig értek, és valószínűleg csodálatos kilátás nyílhatott belőle, 
legalábbis Laura így gondolta. Középen egy hatalmas asztal állt, székekkel 
körülvéve. A legtöbben már ültek, a vastag falak között élénk társalgás hangja 
visszhangzott. Laura megnyalta az izgalomtól kiszáradt ajkait, és biztos volt abban, 
hogy ilyen körülmények között egyetlen szót sem lesz képes kinyögni. 

Fenella már éppen be akarta mutatni, amikor megszólalt a csengő, és a lány 
aggódó arccal fordult Laura felé. – Ugye nem baj, ha most magadra hagylak? 

– Nem. Menj csak! Minden rendben – felelte Laura, bár ennek pontosan az 
ellenkezőjét érezte. 

Egy fiatal lány, aki valahonnan ismerősnek tűnt, felnézett a beszélgetésből, amikor 
Laura belépett a szobába, és mintegy köszönésképp integetni kezdett. – Még egy 
csajszi! – kiabált át az asztalon – Micsoda megkönnyebbülés! 

Laurát még soha életében senki sem nevezte „csajszinak”, de igazából tetszett 
neki az új státusa, úgyhogy visszaintegetett a lánynak. 

– Ülj le, ahova csak akarsz – mondta Fenella. – Például ott egy üres szék Rupert 
és Johnny mellett, majd ők a gondodat viselik. Rupert a férjem, Johnny meg egy 
barátunk. Most viszont tényleg muszáj kinyitnom az ajtót. – Azzal Fenella kisietett a 
szobából, kaotikus állapotot hagyva maga után, legalábbis Laurának úgy tűnt. 

A két férfi barátságosan rámosolygott, sőt Rupert, aki farmert és egy régi szövet-
zakót viselt, felkelt, és még a széket is kihúzta, hogy a lány le tudjon ülni. Laura 



leroskadt, és arra gondolt, vajon mikor mehet már haza. Kizártnak tartotta, hogy 
bármilyen épkézláb ötlettel hozzá tud majd járulni a megbeszélés sikeréhez. Majd 
csöndben elüldögél és figyel. Johnny, fekete farmerban, fekete trikóban, nyakában 
kasmírsállal, töltött egy pohár vizet Laurának, és köszönés helyett kacsintott egyet. 
Fiatal volt és fülbevalót viselt, ami Laurát leginkább egy hallókészülékre 
emlékeztette. Mivel Rupert és Fenella kivételével majdnem mindenki öltönyt vagy 
kosztümöt viselt, a fiú Laura számára maga volt a megváltás. 

– Hugó jön? – érdeklődött Rupert, ahogy Fenella visszatért egy csinos, fiatal lány 
kíséretében. A lány egy nagy csomó papírt cipelt magával, sűrűn szabadkozott a 
késése miatt, de még így is egy roppant hatékony valaki benyomását keltette. 

– Nem, dolgozik – felelte, majd leült, a lapokat precízen maga elé terítette, és 
mindenkit egyesével üdvözölt. 

A lány látszólag Laura tökéletes ellentéte volt: határozott, nyitott és végtelenül 
magabiztos. Milyen kedves a mosolya, gondolta Laura, annyi idős lehet, mint én, én 
meg mégis félek tőle. 

– Rendben – szólalt meg az asztalfőn ülő férfi. – Kezdhetjük? 
Mindenhonnan helyeslő mormogás és buzgó széktologatás érkezett válaszul. 
– Azt javaslom, hogy először mindenki mutatkozzon be, és mondja el, mi lesz a 

feladata a projektben – folytatta. – Fen, hol találjuk a vignettákat, hogy kitűzhessük a 
neveket? 

Fenella pár másodpercig rémülten nézett maga elé, majd a lány, aki utoljára 
érkezett, megmentésére sietett. – Itt vannak! – mondta, azzal előhúzott egy 
csomaggal. – De kitölteni mindenkinek magának kell! – tette hozzá. – Sajnos nem 
tudtam pontosan, hogy ki jön és ki nem. 

– Hát, ez eddig nem így ment nálunk – sziszegte Rupert maga elé. – Kiültünk a 
konyhába, és megittunk közben pár üveg bort. 

Johnny, akinek a megjegyzés szólt, elnevette magát. – Mmm. Emlékszem. 
Rupert Laurára mosolygott, hogy bevonja a társalgásba, de nem sokat segített. A 

rövid szünet, mialatt az emberek tollat ragadtak és felírták a nevüket, bár igazán 
kapóra jött, mindössze néhány perccel tolta ki a pillanatot, amikor be kell majd 
mutatkoznia egy szobányi vadidegen embernek. De hát előbb-utóbb túl kell rajta 
esnie, sőt még egy feladatot is ki kell találnia magának, amikor egyértelmű, hogy 
semmi köze nem lesz ehhez az egészhez. 

Ekkor elkapta a lány pillantását, aki érkezésekor integetett neki, most pedig egy 
gúnyos fintorral jelezte, hogy mit gondol erről az egészről. Laura hasonló gesztussal 
válaszolt, és azon gondolkozott, vajon hol találkozhattak. 

– Tehát – kezdte a férfi az asztalfőn. – Jó napot, szervusztok, Bill Edwards 
vagyok, a projekt megbízott vezetője. Kezdjük talán a bemutatkozást balról. 

– Sarah Stradford – mondta a lány, aki a matricákat hozta. – Azért vagyok itt, mert 
Fen szerint sokat segíthetek, bár én erről nem vagyok annyira meggyőződve. 

– Már a matricákkal is sokat segítettél – szólt közbe Fen. 
– Inkább menjünk tovább – avatkozott közbe Bill Edwards szigorúan, elejét véve 

minden esetleges csacsogásnak. 
– Bocsánat – motyogta Fenella. Laura kezdte úgy érezni, hogy a férfi mintha 

túlságosan komolyan venné a szerepét. Elvégre ez Fenella háza volt, az ő 
fesztiválja, és az a legkevesebb, hogy azt mond, amit akar. Igazán nem kellett volna 
így legorombítani. 

– Dylan Jones vagyok, az Alcan Industries képviseletében. 



A Sarah mellett ülő férfi valószínűleg naponta több száz ember előtt tartott 
prezentációt, legalábbis határozott fellépése erre utalt, ráadásul úgy tett, mintha a 
cégét mindenki ismerné, pedig Laura például még soha életében nem hallott róla. 

– Monica Playfair – mutatkozott be magabiztosan a „csajszi”. – Azért jöttem, hogy 
kicsit felpörgessem a dolgokat – tette hozzá olyan hangsúllyal, mintha jelenléte 
valóban nélkülözhetetlen lenne. Majd cinkosul Laurára kacsintott, aki volt olyan bátor 
és visszamosolygott. 

– Tricia Montgomery vagyok, és Eleanora Huckleby nevében jöttem – mondta egy 
öntudatos fiatal nő, és rámosolygott az asztalnál ülőkre. – Eleanora sajnos ma nem 
lehet köztünk. 

Laura nem tudta, hogy ennek a hírnek örüljön-e, avagy sem. Eleanora vajon miért 
nem mondta el, hogy az asszisztense lesz itt? Bár talán direkt szerencsés, ha nem 
kell együtt dolgozniuk, és Tricia korántsem tűnt annyira ijesztőnek, mint a főnöke. 

– Fenella Gainsborough vagyok, Eleanora Huckleby unokahúga, és ez az egész 
fesztivál az én elmebeteg ötletem volt – hadarta Fenella levegővétel nélkül, mintha 
titkos szenvedélybetegségéről vallana egy önsegítő csoport előtt. 

– Jacob Stone. 
A férfi Fenella jobbján mindössze ennyit mondott, és nem nézett senkire. 
– Rupert Gainsborough – az elmebeteg ötlet másik kiagyalója. 
Fenella a férjére mosolygott, kétségkívül hálás volt, amiért így kiállt mellette. 
Elérkezett a pillanat: Laura következett. Megköszörülte a torkát, és elképzelte, 

hogy Grant ott ül mellette és szorítja a kezét. – Laura Horsley vagyok, nem tudom 
pontosan, hogy miért vagyok itt, de valaki megkért rá, úgyhogy eljöttem. 

Tudta, hogy ezzel a mondattal bizonyára szégyent hozott volna barátjára, de 
mégis képtelen volt arra hivatkozni, hogy személyesen maga Eleanora Huckleby 
érezte úgy, hogy itt valami fontos szerepet tölthetne be. 

– Johnny Animal. Én a zenei részért felelek. A fellépőkért meg hasonlókért. 
– Művésznév – mormogta Rupert. 
Mindegy, gondolta Laura. A fiúból bizarr neve és fiatal kora ellenére csak úgy 

áradt az öntudat. 
Most, hogy mindenki bemutatkozott, újra megindult a susmorgás. Sarah újabb 

adag vignettát osztott ki, és azok, aki az előbb elmulasztották, most felírták a 
nevüket. Bill Edwards körbenézett, aztán, mint aki attól fél, hogy máris kicsúszott a 
kezéből az irányítás, párat köhécselt, majd megkocogtatta vizespoharát. 

– Tehát, ha senkinek nincs ellenvetése, az ülést ezennel megnyitom. 
– Ha nincs jobb dolgod – súgta oda Johnny Laurának, aki válaszul elmosolyodott. 
– Nos, akkor – folytatta Bill –, mindenki itt van? – kérdezte, és a nyomaték 

kedvéért körbejáratta tekintetét a szobában. Kétségkívül élvezte, hogy egy szobányi 
embert dirigálhatott. A jelenlevők bólintottak. 

– Akkor kezdjük talán a beszámolóval a zenei oldalról. 
Válaszként többen egyszerre kezdtek beszélni. Bill feltartotta a dossziéját, és 

addig integetett, amíg végül lecsendesedtek. – Egyszerre csak egyvalaki, legyetek 
szívesek, és mindig jelezzétek az elnöknek, ha szólni kívántok. 

Johnny Animal mintha nem egészen értette volna a helyzetet, mert azt kérdezte: 
– Akkor most mondjam el, mi van a zenei résszel? 
– Igen, légy oly kedves! – válaszolta Bill, miközben valamit buzgón jegyzetelt. 
Laura el nem tudta képzelni, vajon mi lehet az, és látta, hogy Sarah arcán is 

hasonló kíváncsiság tükröződik. 



– Hát ha már így engedélyt adott az elnök: sikerült néhány igen nagy nevet 
szerződtetni… vagy legalábbis már majdnem. Mindig nagyon nehéz rávenni az 
embereket, hogy egyértelmű választ adjanak. 

– Tényleg? Nem mondod? – jegyezte meg Monica fennhangon, amiért cserébe 
megrovó pillantásban részesült az elnöktől. 

– Szóval, akkor kik jönnek? Bocsánat – szakította félbe Rupert saját magát, és 
Billre nézett. – Tisztelt elnök úr, engedélyt kérek, hogy megkérdezzem, akkor 
pontosan melyik zenekarokra számíthatunk? 

– A Caped Crusaders – felelte Johnny, majd elhallgatott, mint aki ha üdvrivalgásra 
nem is, de némi elismerésre azért számít. – Glastonbury, tavaly nyár? 

– Ó, igen, persze – vágták rá néhányan, akiknek ez mondott valamit. Laura úgy 
érezte, hogy valószínűleg ő ma itt az egyetlen, aki életében nem járt a Glastonbury 
Fesztiválnak még a környékén sem. Pontosabban ő és Bill Edwards. 

Johnny még említett néhány másik együttest, és úgy tűnt, a zenei program kezd 
körvonalazódni. Laura mindeközben rózsákat rajzolgatott az előtte heverő papírlapra. 
Arra gondolt, hogy amilyen hamar csak tud, bocsánatot kér Fenellától, és 
elmagyarázza neki, hogy nagyon sajnálja, de nem tud részt venni a szervezésben, 
legalábbis úgy nem, hogy minden egyes alkalommal az elnöktől kell szót kérnie, ha 
mondani akar valamit. 

– Tehát – szólalt meg Bill Edwards. Amíg ő már a második A4-es lapot írta tele 
jegyzeteivel, addig Laurának már egy egész csinos rózsalugast sikerült felvázolnia. – 
És hogy állunk az irodalmi programmal? 

Fenella megköszörülte a torkát, és egy kétségbeesett pillantást vetett először az 
előtte fekvő papírra, majd pedig az elnökre. Laura abban a pillanatban abbahagyta a 
firkálást, és görcsbe rándult a gyomra, mintha ez a kérdés személy szerint neki szólt 
volna, annak ellenére, hogy nem mondott igent a munkára, és valószínűleg nem is 
fog. 

– Akarod, hogy én mondjam? – kérdezte Sarah, Laura legnagyobb 
megkönnyebbülésére. 

– Igen, légy szíves – vágta rá Fenella, és hátradőlt a széken. Szemmel láthatólag 
ő is igen megkönnyebbült. 

– Ahogy azt valószínűleg mindannyian tudjátok, vagy nem, mindenesetre ez az 
egész Fenella ötlete volt, méghozzá briliáns ötlete. Rengetegen vannak, akik a 
rockfesztiválokat általában messze kerülik, viszont egy irodalmira, ahova meghívunk 
néhányan menő írót, azonnal tódulni fognak. Ott van példának Cheltenham, 
Edinburgh, Hay-on-Wye. 

– Én inkább maradnék Glastonburynél – mormogta maga elé Johnny Animal, 
Fenella pedig válaszul jól oldalba bökte. 

– A piac hatalmas, a lehetőségek száma végtelen – folytatta Sarah –, viszont 
mindenképpen szükségünk van egy szponzorra – tette hozzá, és arcán várakozó 
mosollyal körbenézett, hogy vajon ki és mit szól ehhez. 

– Bill? – nézett érdeklődéssel az elnökre. 
– Én a község megbízásából érkeztem, hogy legyen köztetek valaki, aki alapos 

helyismerettel rendelkezik – jelentette ki fontoskodva. – Persze szükség esetén meg 
tudunk jelentetni egy hirdetést, vagy támogathatunk egy-egy kisebb rendezvényt, de 
nem szórhatom felelőtlenül az adófizetők pénzét. 

Sarah valami hasonló válaszra számított, legalábbis Laura ezt olvasta le az 
arcáról. A lány ezután Tricia Montgomeryhez fordult. – A legfelkapottabb szerzőket 
kell megszereznünk, hogy minél többen jöjjenek. 



Laura nem szólt egy szót sem, hanem némán figyelt. Tricia szakértelme és 
Fenella irányítása mellett egész biztos, hogy rá nem lesz szükség, vonta le a 
következtetést. 

– Mindent el fogok követni – felelte Tricia. – Mint az egyik legjobb irodalmi 
ügynöknek – folytatta enyhén felhúzott orral –, Eleanorának természetesen 
megvannak a megfelelő kapcsolatai. Úgyhogy valószínűleg itt lesz Damien Stubbs és 
Amanda Jaegar is. 

– Kicsoda? – kérdezte az elnök valószínűleg sokak nevében. 
– A Narancs-díj egyik várományosa – vágta rá Laura automatikusan, egy pillanatra 

megfeledkezve arról, hogy nem akarja magára vonni a figyelmet. Ezt azonban nem 
hagyhatta szó nélkül. – Igazából már tavaly is meg kellett volna kapnia, legalábbis 
sokan úgy érezték. 

Tricia rámosolygott. – Eleanora pedig úgy érzi… vagyis mindannyian bízunk 
abban, hogy Laura segít becserkészni azokat a szerzőket, akikre nem tudjuk rátenni 
a kezünket. 

Minden tekintet Laura felé fordult, akinek a rémülettől még a toll is kiesett a 
kezéből, és átkozta a percet, amikor muszáj volt Amanda Jaegarről 
közbeokoskodnia. – Hát… én ebben nem vagyok olyan biztos – makogta zavartan. – 
Vagyis hát… nincs benne tapasztalatom… 

Sarah azonban kedvesen félbeszakította. – Mi lenne, ha előbb megbeszélnénk, 
hogy mit vagy kiket szeretnénk, vagyis vázoljunk fel egy „álomforgatókönyvet”, aztán 
pedig meglátjuk, mit sikerül belőle megvalósítani. 

– Sarah főállásban esküvőszervező – súgta oda Rupert Laurának. 
– Nagyon hatékonynak tűnik – súgta vissza Laura, és megkönnyebbülve gondolt 

arra, hogy egy ilyen lány mellett úgysem rúghatna labdába. Majd kitalál valami 
kifogást, és már itt sincs. Remekül elboldogulnak nélküle is. 

A megbeszélés hasonló mederben folytatódott, konkrétumokról nem sok szó csert, 
aztán egyszer csak Fenella felállt és azt mondta: – Rendben! Akkor most tartsunk 
egy kis szünetet. Mindenkit szeretettel várunk a konyhában. Csináltunk egy csomó 
szendvicset, sütit, pogácsát, és mindent meg kell ennetek. 

Egy percig mindenki udvariasan szabadkozott, majd Bill „berekesztette az ülést”, 
és a résztvevők futólépésben indultak a konyha felé. Laura Monica mellé sodródott a 
lépcsőn. – Dögunalom, nem? – kérdezte a lány. – Biztos fantasztikus lesz, ha 
egyszer beindul, na de hát addig… Édes istenem! 

– Tudom, hogy nagyon furcsa, de valahonnan tényleg ismerlek – mondta Laura. – 
A tévében dolgozol? 

– Csak néha. Van egy zenekarom. 
– Ó – visított fel Laura. – Akkor már tudom! Csak most nem rózsaszín a hajad. 

Láttalak játszani. Fantasztikus voltál. 
– Hol? 
Laura részletesen leírta a helyszínt. – És csak alig pár napja. Imádtam. 
– Szuper. Jó érzés rajongókkal találkozni. Mi is fellépünk a fesztiválon, Johnny 

rábeszélt. Egy kis meglepetés a látogatóknak. Bár nem igazán a mi műfajunk. És 
megígértem, hogy ha kell, szívesen segítek a szervezésben is. 

– Talán az irodalmi részben is csinálhatnátok valamit. Tudod, valaki – például egy 
színész – felolvas egy könyvből, ti meg mondjuk, énekelhetnétek hozzá egy dalt – 
kezdte Laura, de aztán azonnal eszébe jutott, hogy ő mindjárt úgyis itt hagyja ezt az 
egészet, úgyhogy jobb, ha nem áll elő ötletekkel. Bár azt el kellett ismernie, hogy 
most, amikor már kezdett kicsit feloldódni, az egész ötlet nem is tűnt annyira 
elképzelhetetlennek. 



– Szuper! – felelte Monica. – Nagyon jól hangzik. Képzelj el, mondjuk egy Philip 
Marlowe-részletet, mi pedig játszunk hozzá valami buja, fülledt számot. Még 
füstgépet is szerezhetnénk valahonnan, és akkor olyan lenne, mint valami bárban. 

Tényleg nem hangzott rosszul, ám közben leértek a földszintre, és a konyhába 
vezető cselédlépcső túlságosan keskeny volt a beszélgetéshez, így Laura nem tudta 
elmagyarázni, hogy ő igazából nem is vesz részt ebben az egészben. 

Fenella, vagy valaki más, egy gyönyörű, régi terítőt tett az asztalra, mint valami 
előkelő, vidéki klubban – vagy bárhol máshol –, ahol süteményt és szendvicseket 
szolgáltak fel nagyobb tételben. Egy hatalmas kannában tea volt, egy kisebben pedig 
kávé. 

– Hát ez valami elképesztő – áradozott Laura, amikor egyszer csak Fenella mellett 
találta magát. – Én a legjobb esetben is maximum egy teafilterre számítottam, ha 
elég szerencsés vagyok. 

– Ha sokan jönnek, szeretek a kaja mögé bújni. A legjobb védelem. De ezt most 
nem én csináltam, csak egypár sütit. Viszont a kutyák mindent megesznek, ami 
megmarad. Csak most kizártam őket, a megbeszélés miatt. 

– Ha rajtam múlik, a kutyáknak nem marad semmi – szólt közbe Johnny tele 
szájjal, egy jól megpakolt tányérral kezében. – Ha nem lennél férjnél… 

– Akkor sem mennék hozzád – vágta rá Fenella nevetve. – De azért kösz az 
ajánlatot. 

Ekkor Tricia Montgomery is csatlakozott a tűzhely előtt kialakuló kis csoporthoz. 
– Eleanora azt mondja, hogy te mindent elolvasol, és fantasztikus író-olvasó 

találkozót szerveztél Damiennek – fordult Laurához. – Azon gondolkoztam, hogy ő 
vajon eljönne-e. Elvégre szeret szerepelni. 

– Az tényleg nagyon jó lenne – felelte Fenella, és gyorsan le is firkantotta egy 
szalvétára. – Mi is a vezetékneve? 

– Stubbs – felelte Tricia. – De Laura, most komolyan. Eleanorát tényleg 
lenyűgözted. Azt mondta, még soha senkivel nem találkozott, aki fiatal kora ellenére 
ennyire művelt legyen. 

– Ugyan már… – szabadkozott Laura, de senki sem reagált. 
– Ritka, hogy valaki könyvesboltban dolgozzon, és mégis ennyi mindent tudjon a 

kortárs irodalomról – folytatta Tricia, amitől Laura még inkább zavarba jött. 
– Igen – szólt közbe Fenella. – Én sem tudok annyit olvasni, mint szeretnék. Azt 

szeretném megkérdezni, hogy mi a véleményed Anita Dubrovnikről? Tudom, hogy ő 
most az egyik legfelkapottabb író, és az olvasókörömben, ahogy gondolom az ország 
összes olvasókörében, éppen az utolsó regényét elemezzük. 

– Fenella elhallgatott. – És már most tudom, hogy nem lesz időm befejezni. 
Laura felnevetett. – Nekünk is van klubunk a könyvesboltban, és én mindig arra 

kérem az embereket, hogy akkor is jöjjenek el, ha nem olvasták a könyvet. Attól még 
tudnak olyat kérdezni, amivel előmozdíthatják a vitát. 

– Nem hiszem, hogy ezzel sokáig kihúzhatom – felelte Fenella. – Kaphatnék 
inkább néhány támpontot? 

Így a következő pillanatban Laura azon kapta magát, hogy részletekbe menően 
éppen a legújabb bestsellereket elemzi, sőt, bármilyen meglepő, még élvezi is a 
ráirányuló figyelmet. Bizonyára a konyha családias hangulata miatt, ami annyira 
különbözött az eddigiek erőltetett formalitásától. 

Jacob Stone, aki egészen idáig szinte ki sem nyitotta a száját, odalépett a 
csoporthoz. Alacsony, köpcös férfi volt, de nem lehetett nem észrevenni. Mivel ritkán 
szólt, és akkor is keveset, mondanivalójának mindig megvolt a maga súlya. Most, 



egyik kezében egy bögre teával, másikban egy szelet süteménnyel, azt kérdezte: – 
Dermot Flynnt ismeri? 

– Ó, hát persze – felelte Laura lelkendezve. – Ő egyszerűen fantasztikus. Ő volt 
a… 

– Ha megszerzi, adok pénzt a fesztiválra – annyit, amennyire csak szükségük van 
– vette elejét Jacob Stone a további dicshimnusznak. 

Laura nagyot nyelt, hirtelen kiszáradt a szája. Itt valami félreértés történt. Ez az 
ember itt azt gondolja, hogy ő személyesen ismeri Dermot Flynnt. Igen, valóban ő a 
kedvenc írója, sőt, minden idők kedvenc írója, de attól még nem ismeri, mint mondjuk 
Shakespeare-t, teljesen mindegy, hogy annak idején mennyi esszét írt róla. Ezt azért 
nem árt tisztáznia. – De… 

– Ó, hát ez tényleg fantasztikus lenne – csapta össze Fenella a kezét, ügyet sem 
vetve Laura erőtlen tiltakozására. – El sem tudom mondani, mennyire hálásak 
lennénk. Az az igazság, hogy szponzor nélkül hozzá sem tudunk kezdeni, de hát… – 
tette hozzá, és hirtelen nagyon megszeppentnek tűnt. 

– Más milliomost meg nem ismernek – fejezte be helyette Jacob Stone a 
mondatot. 

– Őszintén szólva nem, de el sem mondhatom, mennyire örülnénk, ha… 
– Ha Dermot Flynn eljön, finanszírozom az egészet. 
– De – próbált Laura közbeszólni. Most már ráadásul mindenki azt hiszi, hogy 

tényleg ismeri az írót. Ennek a tévhitnek azonnal véget kell vetnie. – Én nem… 
– Flynn egyike Eleanora ügyfeleinek. Elbűvölő, de szinte lehetetlen kezelni. – 

Tricia Montgomeryn látszott, hogy ölni tudna egy cigarettáért. – Csak olyan 
rendezvényen hajlandó részt venni, amiben maga is őszintén hisz. Különben bármit 
csinálhatunk. 

– Nem úgy értettem, hogy őt magát ismerem – ragadta végre Laura magához a 
szót. – Hanem csak a munkáját. Tanultuk az egyetemen, és mindig is lenyűgöző 
tehetségnek tartottam. 

– Pontosan – helyeselt Tricia. – Viszont egy igazi enfant terrible. Ahogy már 
mondtam, lehetetlen kezelni, az utolsó könyvével pedig annyit késik, hogy lassan 
rekordot dönt. Már nem hónapokról, hanem évekről beszélünk. 

– Nem érdekel. Azt akarom, hogy itt legyen – jelentette ki Jacob Stone 
ellentmondást nem tűrő hangon. 

– És anélkül, hogy ünneprontó akarnék lenni, szeretném leszögezni, ha ő nem jön, 
másik szponzor után kell nézniük – tette hozzá, azzal sarkon fordult és elment. 

A kis csoport tagjai vettek egy nap levegőt, és egy emberként Laurának estek. 
Mindenki egyszerre beszélt, ő pedig legszívesebben fülére szorított kézzel elrohant 
volna valahova jó messzire. Kizárólag hatalmas önfegyelmén múlt, hogy mégsem 
tette. 

– Ha rábeszéled, az tényleg nem lesz semmi – mondta Tricia. – Akkor biztos, hogy 
mindenki eljön, aki csak számít az irodalmi életben. Tudom, hogy még rengeteg 
másik író is lesz, de Flynnt már évek óta nem lehetett sehol látni. Elképesztő lenne. 

– Ó, kérlek, Laura. Könyörgök! Próbáld meg idecsábítani. Nagyon kell az a pénz. 
Ha Jacob Stone kiszáll, csak a Jóisten tudja, honnan tudunk másik szponzort 
leakasztani. – Ha bárki más is lenne a tarsolyunkban, sosem kezdtünk volna vele, 
mert annyira öntörvényű – mondta Fenella, majd enyhe szemrehányással hangjában 
így folytatta: – De hát te mondtad, hogy ismered. 

Itt mindenki süket, gondolta Laura bosszúsan. – Ismerem a munkáit! Ahogy 
mondjuk Shakespeare-ét is – tiltakozott zavartan. 



– Na, az már tényleg lenne valami – szólt közbe Rupert, és Laurára kacsintott. – 
Ha még Shakespeare-t is meg tudnánk szerezni – mondta, azzal a lány kezébe 
nyomott egy muffint. 

– És állítólag pasinak sem utolsó, nem? – jegyezte meg Monica. 
– Kicsoda, Shakespeare? – kérdezte Fenella. 
– Dehogy! Dermot Flynn – vágta rá Monica. 
Minden szempár Laurára, a Dermot Flynn-szakértőre szegeződött. – Igen, fiatalon 

nagyon jóképű volt, legalábbis a képeken – válaszolta, és azon töprengett, ha most 
betömi egyszerre az egész muffint a szájába, akkor vajon békén hagyjak-e. 

– Eleanora úgy tudja, hogy Dermot éppen valami kisebb fesztivált szervez 
Írországban egy Ballyfitzpatrick nevű helyen, vagy hol – mondta Tricia, miközben 
elvett Ruperttól egy muffint, és lehámozta róla apapírt. 

– Ó – felelte Monica meglepetten. 
– Azt hiszem, ott lakik – magyarázta Tricia. – És az szerintem más, nincs igazán 

köze az irodalomhoz, inkább valami baráti kezdeményezés – folytatta, aztán 
beleharapott a sütijébe. 

Laura előtt hirtelen felcsillant a reménysugár, hogyan szabadulhatna szorult 
helyzetéből. – De hát nagyon egyszerű. Kérjük meg Eleanorát, hogy hívja meg 
Flynnt. Ez a fesztivál is kicsi lesz és barátságos, miért mondana nemet? 

Tricia öblös nevetést hallatott. – Igen, csak az a baj, hogy lehetetlen elérni. A 
leveleket és az e-maileket nem olvassa el, a telefont nem veszi fel, ha üzenetet 
hagyunk, nem hív vissza. Mondtam már, a pasi egész egyszerűen egy rémálom. 

– De akkor honnan tudjátok, hogy most mit csinál? – érdeklődött Monica. – Ha 
egyszer nem kommunikál. 

– Eleanora valami egész mást keresett az interneten és egyszer csak ott volt. Ír 
zene, költészet, kaja meg hasonlók. 

– Ez nagyon jól hangzik! – lelkesedett Monica. – De ki tart fesztivált télen? 
Fenella, mint aki nem is hallotta Laura előbbi tiltakozását, a lányhoz fordult. – 

Szóval oda kell menned, és személyesen megkérned, hogy jöjjön ide. 
– Fantasztikus ötlet – helyeselt Monica. – Eljövök veled. Szuperül fogjuk magunkat 

érezni. 
Laurát csábította a gondolat, legalábbis egy másodperc erejéig. Monica tényleg 

nagyon helyes lány volt, a magabiztossága és a lendület, amivel belevetette magát 
az életbe, ragadósnak bizonyult. Ráadásul a koncertje akkora hatással volt Laurára, 
hogy utána komoly önvizsgálatot tartott. Bármi is legyen az oka, 

Monicát rokon léleknek érezte. De aztán visszatért a valóságba. – Szerintem nem 
értitek… 

– De már egy csomó hasonló programot szerveztél a könyvesboltodban, nem? – 
kérdezte Fenella kissé ingerülten. 

– Igen – próbálta Laura magyarázni a helyzetet –, de úgy, hogy írtam egy udvarias 
levelet a szerzőnek az ügynökén vagy a kiadóján keresztül. Aztán a piárosok 
eldöntötték, hogy egyáltalán jön-e a szerző, és ha igen, akkor mikor. Igazából 
mindent ők intéztek. Nekem egyetlen írót sem kellett személyesen győzködnöm – 
mondta, majd Triciához fordult segítségért, amikor úgy érezte, hogy megint kezd 
kicsúszni kezéből az irányítás. – Ki a kiadója? Beszéljünk velük először! 

– Már évek óta nincs senkivel szerződése. Hidd el, ha Eleanorának sem válaszol, 
aki ugye nem egy könnyű eset, akkor a piárosoknak sem fog. 

– Vigyázz, mit mondasz a nagynénémről! – szólt közbe Fenella –, de igazad van. 
Tényleg nehéz eset. 



– Na látod. Muszáj elmenned és személyesen iderángatnod – mondta Monica. – 
Mint valami fejvadász. Aki mindig becserkészi az áldozatát. 

A helyzet kezdett annyira abszurdba fordulni, hogy Laura kénytelen volt elnevetni 
magát. – Nem vagyok fejvadász, de még labrador sem. És nem szoktam embereket 
becserkészni. 

– De annyira jó buli lesz! – folytatta Monica szintén nevetve. – És jövök veled. 
Kirúgunk a hámból! 

Fenella mintha érezte volna, hogy Laura kezdi beadni a derekát, méghozzá 
Monicának köszönhetően. – Ó, istenem, annyira, de annyira köszönöm! – mondta, és 
még egy kis érzelmi zsarolástól sem riadt vissza. – El sem tudom mondani, hogy ez 
milyen sokat jelentene nekem. És természetesen fizetjük az útiköltségedet… 

– De mi van akkor, ha én odamegyek, de ő nem hajlandó velem jönni? 
Bár Laura még mindig nevetett, kezdett rossz érzése lenni a ránehezedő 

nyomástól. 
– Akkor legalább minden tőled telhetőt megtettél – felelte Tricia. 
Monica más húrokat pengetett. – Édes istenem, te meg miről beszélsz? Gondolod, 

hogy majd még képes lesz és ellenáll? Az ír pasik a legnagyobb macsók. Imádják a 
nőket. Nem kérhetünk olyat, amit ne tennének meg, méghozzá örömmel. 

– Csak legalább próbáld meg! – mondta Tricia. 
– Talán Jacob Stone azzal is beéri, ha tudja, hogy minden tőled telhetőt megtettél. 
Fenella megrázta a fejét. – Nehogy azt hidd! Jacob nem szokott csak úgy 

dobálódzni a szavakkal. 
– Hogy lett milliomos? – érdeklődött Tricia Laura legnagyobb örömére. Bár ez a 

kérdés őt is igen foglalkoztatta, sose merte volna feltenni. És legalább már végre 
nem vele foglalkoztak. 

– Ipari gyémánt – felelte Fenella. – Pont olyan kemény, mint ő. 
– És hogy vetted rá egyáltalán arra, hogy ma eljöjjön? 
Triciát szemmel láthatólag felcsigázta a téma. 
– Hát, valami rokoni szál fűzi össze Rupert családjával, és bár ő maga nem egy 

tanult ember, viszont nagyon szereti az irodalmat. Mindig elolvassa az összes 
könyvet, amit a Man Booker-díjra jelölnek, meg hasonlók. Ő volt a legkézenfekvőbb 
választás, amikor szponzort kerestünk – fejezte be Fenella, majd Laurára nézett. 

– Szóval ezért olyan fontos, hogy megszerezd nekünk ezt a Daniel O'Flahertyt 
vagy kicsodát. 

– Dermot Flynnt – felelte Laura, és sóhajtott. 
Monica viszont már eldöntötte a kérdést. – Elmegyünk Írországba, és nem 

menekül – mondta, majd elhallgatott, és Laurára nézett. – Kapsz tőlem két 
ingyenjegyet a következő koncertünkre, ha beleegyezel. 

Laura elgondolkozva nézte Monicát. Grant biztosan örülne a jegyeknek, ő pedig 
tartozik neki egy szívességgel, ha már egyszer kölcsönadta az autóját. 

– De ez neked miért ennyire fontos? 
– Van ott egy kis elintéznivalóm – felelte Monica, azzal barátságosan Laurába 

karolt. – Jó lessza' kisannyám, hát meglátud na, nehoggy mán asziggyed, hogy nem! 
– fejezte be ékes ír tájszólásban, amin mindenki hangosan nevetett. 

Laura úgy érezte, bár keményen küzdött, mégis elbukott, úgyhogy most már 
feladhatja a harcot. – Oké, mindent megteszek, amit csak tudok. De nem ígérek 
semmit. 

Fenella előrehajolt és átölelte. – Fantasztikus vagy! Nagyon-nagyon köszönöm! 
Megbeszélem Jacob Stone-nal, hogy fizesse ki a költségeidet. 



– Ingyen nyaralás januárban – mondta Laura. – Írországban! Ki tudna ennek 
ellenállni? 

 
NEGYEDIK FEJEZET 

 
 

– Annyira rendes tőled, hogy velem jössz – mondta Laura, miközben Monica 
Volkswagen Bogarában ülve a kompra vártak. Monica szerint ez az autó illett 
leginkább egy negyvenes évek dalait játszó zenekar énekesnőjéhez. – Ráadásul 
ebben a lehetetlen órában. 

Éjjel fél háromra járt, és mind a ketten nagyon fáradtak voltak. 
– De legalább holnap világosban vezethetünk – felelte Monica. – És én akartam 

jönni. Egyedül sosem vágtál volna bele, ha lenne kocsid, akkor sem. És különben is, 
már mondtam, nem puszta emberbaráti szeretetből teszem. 

Monica elhallgatott. Összeráncolta a homlokát, mintha keresné a szavakat, 
hogyan tudná mondandóját a legpontosabban kifejezni. – Van benned valami, amit 
bírok. Azt gondolom, hogyha csak egy kicsit is kibújnál a páncélodból, akkor nagyon 
szórakoztató valaki lehetnél. 

Laura felnevetett. – Van, aki így, páncélostól is ezt gondolja rólam. 
Igaz, jelenleg Grant volt az egyetlen szóba jöhető versenyző, még ha ő is folyton 

ugyanezzel nyaggatja, ám Laura úgy érezte, muszáj tiltakoznia Monica kissé fonákul 
sikerült bókja ellen. 

– Ebben egészen biztos vagyok, de azért sokat segítene, ha mondjuk lélekben is 
kijönnél a könyvesbolt pultja mögül. 

– Beszéltél Granttel, ugye? – kérdezte Laura gyanakodva. 
– Dehogyis! Soha még csak nem is találkoztam vele – nevetett Monica. 
Ekkor a sötétből egy férfi lépett elő, és intett, hogy induljanak. – Hála istennek, 

most mi jövünk. Remélem, valami normális helyet kapunk, és nem abba a szűk 
rekeszszerűségbe kell bepréselődnünk, hivatalos nevén a lengőfedélzetre vagy mire 
– sóhajtott Monica, azzal elindította a motort. Lassan a komp felé gurultak. 

– Honnan tudsz ilyeneket? – kérdezte Laura, és szívből örült, hogy nem neki kell 
az autót elnavigálnia ebben a pokoli sötétségben, sem pedig értelmeznie a 
fényvisszaverő mellényt viselő, homályos alakok kézmozdulatait, akik hátrafelé 
bukdácsoltak előttük. 

– Régebben volt egy kisbuszunk a zenekarral, és mindig én vezettem – mondta 
Monica, és beálltak a kocsisor végére. – A kompra már csukott szemmel is feltalálok. 

 
 
Bár az út nem tartott sokáig, Fenella mégis ragaszkodott hozzá, hogy foglaljanak 
kabint. Elvégre mindent Jacob Stone fizetett, és ő igazán megengedhette magának. 
Azon pedig meg igazan korai aggódniuk, hogy mi lesz, ha képletesen szólva üres 
kézzel jönnek haza és vissza kell fizetniük a pénzt. 

– Akkor majd kitalálunk valamit – mondta Fenella látszólag könnyedén. – Ha 
minden tőled telhetőt megteszel, nem lesz semmi baj. 

Lezsersége azonban csak a következő mondatig tartott. – De ugye nem felejted el, 
hogy Dermot Flynnt mindenképpen meg kell szereznünk, méghozzá amilyen hamar 
csak lehet? Különben sztárvendégen kívül még kereshetünk másik szponzort is, és a 
jó ég tudja, honnan akasztjuk le őket. 



Laura bólintott. – Igen, tudom. Mindent el fogok követni, megígérem. De ha nem 
kapok szabadságot, akkor Monicának egyedül kell mennie. 

Ilyen könnyen azonban nem úszhatta meg. Henry gyakorlatilag két kézzel 
taszigálta ki az üzletből. 

– Karácsony után úgy sincsenek sokan, vagy ha mégis, akkor majd Brenda 
beugrik helyetted. 

Így, miután utolsó aduját is kiütötték és utaznia kellett, Laura úgy érezte, tovább 
nem halogathatja, beszélnie kell a szüleivel. Igaz, előtte részletes haditervet 
készítettek barátjával. Leginkább a családjukhoz való viszony kötötte őket össze. 
Grant nagynénje nem ismerte azt a szót, hogy homoszexuális, Laura szülei pedig a 
mai napig nehezteltek a lányukra, amiért egyetemre ment, jó jegyeket szerzett, és 
mindezt azért, hogy utána bolti eladóként végezze. Az, hogy ebben a boltban 
történetesen könyveket árultak, mit sem számított. – Gondolj arra, hogy csak néhány 
órát kell kibírnod, aztán este úgyis találkozunk – mondta Grant, aki Laurát egyszer, 
mint hivatalos barátnőjét mutatta be a nagynénjének. 

– Igen. És anyukám biztosan csomagol gyümölcstortát, mert a lelke mélyén még 
mindig azt hiszi, hogy egyetemista vagyok. 

– Nyamm! Igaz, karácsonykor túlzabáltam magam tortából, de anyukádéból 
bármikor. 

Laurát szülei a maguk visszafogott módján üdvözölték. Örültek, hogy látják, de 
lányuk szokásos havi látogatása általában feldúlta jól megszokott napirendjüket. 

– Szervusz, drágám – mondta édesanyja, és megpuszilta. – Nemsokára kész a 
vacsora. Menj és nézd egy kicsit a híradót apáddal, én pedig szólok, ha kész vagyok. 

– Majd én megterítek, anya – mondta Laura, és hirtelen nagy szeretetet érzett az 
anyja iránt. Bár a családjában néha úgy érezte magát, mint egy kakukkfióka, de 
tudta, hogy anyja legjobb tudása szerint nevelte. Arról senki sem tehetett, hogy Laura 
mindig is annyira más volt, mint a szülei. 

– De ugye nem zavar, ha a konyhában eszünk? 
Ezt vajon miért kérdezte, gondolta Laura, miközben megtöltött egy kancsót vízzel. 

A konyha egyúttal étkező is volt, és mindig ott ettek. 
– Remélem, nem gondolod, hogy előkelő vendég vagyok, akinek ez esetleg 

derogál – felelte, majd elővette a tányéralátéteket a fiókból, és kiosztotta őket. 
– Hát, amennyit látunk, attól az is lehetnél. 
– Tudom, tudom, és nagyon sajnálom, de nem tudok minden hétvégén eljönni. 
Az anyja nem felelt, csak összeszorította a száját. – Biztos, hogy találnál munkát 

valahol a közelben. Itt is vannak könyvesboltok. 
– Igen, biztosan. Igazából szeretnék valamit elmondani. De inkább várjuk meg 

apát is, hogy ne kelljen megismételnem. 
– Nem, egyszerűen nem hiszem el, hogy csak úgy fogod magad és elmész 

Írországba napot lopni, ahelyett hogy minden erőddel másik állást keresnél – 
mennydörögte az apja valamivel később, és még az evőeszközt is letette a nagyobb 
nyomaték kedvéért. 

– Ez a fesztivál nagyon nagy lehetőség lehet – felelte Laura csendesen. – Mindig 
azt mondtad, hogy csak vesztegetem a tehetségemet a könyvesboltban. Teljesen 
lenyűgözte őket, hogy mennyi mindent tudok a kortárs irodalomról. 

Az utolsó mondattal azonban csak olajat öntött a tűzre, mert az apja rákezdett 
szokásos monológjára, miszerint mindez csak felesleges időpocsékolás, ahogy 
Laura egyetemi évei is azok voltak. Az, hogy a lánya világot lát és kiteljesedik, anyját 
sem lelkesítette fel különösebben, így Laura ott is hagyta őket, amilyen hamar csak 
tudta, és örült, hogy Granttel bebiztosította ez esti programot magának. 



Grant pedig, ahogy az egy jó baráthoz illik, megnyugtatta, majd újra és újra 
elismételte, miért kell Laurának megragadnia ezt a kínálkozó alkalmat. 

– Új élményekre van szükséged, ki kell terjesztened a mozgásteredet! Tudom, 
hogy igazából semmi mást nem akarsz, csak találni egy másik könyvesboltot, 
lehetőleg pont ugyanolyat, mint Henryé, és aztán ott örökre eltemetni magad, de 
megtiltom! Kövesd inkább az álmaidat! Vagyis? – tette hozzá, mintha számon akarná 
kérni, hogy Laurának egyáltalán van-e ilyen. 

Laura mélyet lélegzett. – Hát, igazából mindig is könyvkiadóban szerettem volna 
dolgozni, például mint szerkesztő. Nem hiszem, hogy ez a fesztivál egyenesen oda 
vezet, de legalább ráébresztett arra, hogy még menynyi minden más könyvekkel 
kapcsolatos munka létezik. 

– Heuréka! Erre muszáj innunk még egy Baileyst. 
Így történt, hogy alig egy héttel később a két lány épp egy kompon tartózkodott, 

úton Írország felé. 
 

 
Monica és Laura egy kis halászfalu kávézójában üldögéltek Írország nyugati pariján, 
úti céljuk, a „Kultúrfesztivál” színhelyén. Már majdnem egy teljes napja utaztak, 
leszámítva azt a néhány órát, amit a kompon, illetve egy parkolóban aludtak. 

– Kizárt, hogy az életben még egyetlen falattal többet meg bírnék enni – mondta 
Monica, és hitetlenkedve nézte a tányérját. 

– Hát az biztos, hogy ma este már nem kell vacsoráznunk – helyeselt Laura. – 
Most már legalább tudom, hogy mi a különbség az angol meg az ír reggeli között. 
Nem a híg tea, hanem a méret. 

– Meg az isteni kis krumplis palacsinta. 
– Meg a fekete-fehér puding. 
A lányok hátradőltek a székben, kiitták jó erős teájukat mind az utolsó cseppig, 

jóllakottan szuszogtak, és végre újra embernek érezték magukat. 
– Nem hittem, hogy egyszer tényleg ideérünk- szólalt meg Laura. – Mintha már 

napok óta úton lennénk – mondta, és nagyot ásított. – Alighogy elaludtam a kompon, 
máris kelhettem fel. 

– De legalább nyugodt volt a tenger – legyintett Monica. – Én már ott a bárban 
ráhangolódtam Írországra, tudod, a hegedű, az éneklés meg az a dobolás… Meg 
most már, hogy egy kabinban is aludtunk, gyakorlatilag a legjobb barátnők lettünk. 

– Mmm! – nevetett Laura álmosan. 
– Ha valami, akkor a közös utazás tényleg össze tudja kovácsolni az embereket. 
Laura bólintott. – Akár egy roadmovie-t is forgathatnánk. 
Monicának igaza volt: bár már elég sok mindent tudtak egymásról, mégis egyre 

jobban összebarátkoztak. Annyi közös témájuk akadt, hogy többek között azért nem 
aludtak fél éjszaka. 

Laura nagyot ásított. – Szerintem jelentkezzünk be a szállásra, és dőljünk le egy 
kicsit. 

– Hogy aztán órákig aludjunk, éjfélkor keljünk, és holnap megint kezdődjön 
ugyanez elölről. Nem éri meg, hidd el, már próbáltam. 

– Oké, akkor csak pakoljunk le, és menjünk el sétálni vagy valahova. 
– Igazából – kezdte Monica – meg kellene nézetni a kocsit, mert mintha lenne 

valami a kormánnyal. Valószínűleg semmi komoly, de ha találunk valahol egy 
szerelőt, azért megmutatnám neki. 

– Jaj, hát persze! Azonnal el kell vinnünk. De szerinted van itt valaki, aki a régi 
autókhoz is ért? 



– Persze. Annyira azért nem régi. És biztos vagyok benne, hogy igazából nincs 
semmi baja, csak nem szeretném, ha pont itt robbannánk le, a semmi közepén. A 
kisbusszal annak idején volt néhány élményünk. 

– El tudom képzelni – mondta Laura, és kicsit megkönnyebbült, hogy bár Monica 
rendkívül tapasztaltnak és legalább annyira vagánynak tűnt, azért megvolt neki is a 
maga egészséges neurózisa. 

– A szálláson biztos tudnak segíteni – mondta Monica. 
– Remélem, nem tévedünk el – felelte Laura. 
– Viccelsz? Egy ekkora helyen? – kérdezte Monica. 
– Szerinted itt hány utca lehet? Kettő? 
– Tudom, tudom. Nem is értem, miért itt tartják a fesztivált, és miért nem a 

városban, ami van vagy nyolc, vagy hány kilométerre innen? És szerinted mégis 
miért zarándokolt ide ennyi ember, hogy alig találtunk helyet, ahol lehajthatjuk a 
fejünket? 

Az elmúlt két napban Laura szinte csak ezen gondolkozott, a kérdés szinte 
rögeszméjévé vált. 

– Talán a Mr. Sztáríró és Főszponzor úr annyira elszánt, hogy buszszámra hozatja 
ide a nézőket. 

Laura vállat vont. – Hát, elvégre mi is szép hosszú utat tettünk meg, hogy itt 
lehessünk, még ha nem is egészen önszántunkból. De attól még a hely tényleg 
gyönyörű, nem? 

A két lány végignézett a színes házakon, az egymás hegyén-hátán parkoló 
autókon és a kikötőben sorakozó halászhajókon. Nem az a szabályos, képeslapra illő 
falucska volt, de mindenképpen megvolt a maga varázsa. 

– Bizony – helyeselt Monica –, hát még ha szerelő is lakik benne. Menjünk! 
A szálláshoz könnyen odataláltak, pont, ahogy azt Monica megjósolta. Egy kis 

bungalóban fognak lakni, amit egy sövény védett az országút zajától, nem mintha 
akkora lett volna a forgalom. A háziasszony pedig az a fajta bőbeszédű asszony volt, 
akit kérdezni sem kellett, csak úgy áradt belőle az információ. 

– Isten hozta magukat, kedveseim! Marion vagyok – üdvözölte őket vidáman. – 
Jöjjenek csak, jöjjenek bátran. Kérnek egy csésze teát? Akkor erre tessék, itt a 
konyha. Ugye a fesztiválra jöttek? Gondolom, nem értik, miért januárban tartjuk – 
hadarta, majd egy másodpercre elhallgatott, hogy levegőt vegyen. – Az az igazság, 
hogy nyáron mozdulni sem lehet a turistáktól, télen nem történik semmi. Úgyhogy 
valaki kitalálta, miért ne lehetne akkor télen egy fesztivál itt a szomszéd városban, 
Patricktownban – nem tudom, hallottak-e róla? 

Laura és Monica bólintottak, majd leültek a nagy faasztal mellé. 
– És hogy kérik a teát? Tejjel és sok cukorral? Vagy tudok adni Earl Greyt, Lady 

Greyt, többféle herbateát, fekete teát… 
– Tejjel és sok cukorral – vágta rá a két lány kórusban. 
– De aztán őurasága, mármint a maguk híres írója, Dermot Flynn kijelentette, hogy 

hát ezt mégis hogy gondolják, nincs az a fesztivál, amiért ő nyolc kilométert utazna, 
úgyhogy át kellett tenni a helyszínt ide hozzánk. Viszont nagyon jót tesz az üzletnek. 
És mondják, ettek ma már valamit, mármint valami rendeset, nemcsak úgy 
kutyafuttában? 

– Igen, reggeliztünk a kávézóban. 
– Hát akkor, gondolom, már túlestek a hagyományos ír reggelin. A bátyám 

specialitása. 
– Igen, de csak egy fiatal lánnyal találkoztunk. 
– Ó, persze. Az unokahúgom. Elbűvölő teremtés. 



Megitták a teát, majd a háziasszony a szobájukba vezette őket, miközben 
továbbra is szünet nélkül társalgott. – Mint egy műalkotás – állapította meg Monica, 
amikor beléptek az ajtón. 

– Hát ez valami fantasztikus! Még életemben ennyi giccset nem láttam egy helyen! 
Mint Tündérországban! – ámuldozott, amikor a háziasszony végre hallótávolságon 
kívül került. 

– És minden mályvaszínű – tette hozzá Laura egy árnyalattal talán kevésbé 
lelkesen. 

– Szerintem ide már egyetlen árva fodor sem férne el, még ha emberélet múlna 
rajta, akkor sem. 

Monica az egyik ágyra vetődött. – Kényelmes. Milyen a fürdőszoba? 
– Mályva – felelte Laura, ahogy bekukkantott az apró helyiségbe. – Még a 

vécépapír is mályva. De különben tökéletes, még kád is van benne – tette hozzá, 
hangjában annyi vágyakozással, hogy Monica megkönyörült rajta, és azt javasolta: – 
Tudod mit, elintézem az autót, te pedig fürödj addig meg. Aztán ha akarunk, 
elmegyünk valahova, de akar itthon is maradhatunk, és nézhetjük a tévét. 

Amikor Monica visszaérkezett, a televízió csakugyan be volt kapcsolva, de nem 
nézte senki. Laura ugyanis mályvaszín fürdőköpenyben már rég az igazak álmát 
aludta. 

 
 
– Hiába, nincs jobb, mint egy jó kis reggeli testmozgás egy kiadós alvás után – 
jelentette ki Monica másnap reggel fontoskodva, mintha nem is ő lenne, hanem 
mondjuk Bagoly a Micimackóból. 

Laura nagy nehezen feltápászkodott az ágyból, és belekortyolt a teába, amit 
barátnője hozott neki. 

– Ezek szerint te sem éjfélkor ébredtél? 
– Nem. Viszont süt a nap, légy szíves, azonnal kelj fel és induljunk, ki kell 

élveznünk, úgyis olyan hamar sötétedik. 
– Találtál szerelőt? 
– Bizony. Egy aranyos ember megjavítja. Igaz, csak holnap lesz kész, viszont már 

kitaláltam, hogy mit csináljunk addig is. 
Bár Laura csak nemrég ismerte meg Monicát, érezte, hogy újdonsült barátnője 

merényletre készül ellene. Csak azt nem tudta, pontosan mire. 
– Mit? – kérdezte gyanakodva. 
– Hááát, amíg kerestem a szerelőt, felfedeztem egy biciklikölcsönzőt, és képzeld, 

mivel télen alig van forgalmuk, kettőt adtak egy áráért! 
– Biciklit! 
– Igen! 
– Te Monica! Az nem tűnt fel esetleg, hogy mi most itt egy völgyben vagyunk, 

körülöttünk meg mindenütt hegyek és dombok? És ha bárhova megyünk, egy csomót 
kell felfelé tekernünk? 

– Nem baj, legalább sportolunk egy kicsit. 
Laura a teásbögre mögé rejtette mosolyát. Kizártnak tartotta, hogy Monica egyedül 

a friss levegő és az egészséges életmód iránti elkötelezettségből készül ekkora útra, 
inkább valami pasiügyet gyanított a dologban. – Részemről oké – felelte. 

– És van valami konkrét úti célunk is? – kérdezte Laura két órával később, 
miközben jóllakottan a hagyományos ír reggelitől és a több liter teától, éppen 
hegynek felfelé tolták a bicikliket, ki a faluból. 



A kölcsönzőben kaptak térképet, sisakot és fényvisszaverő mellényt. Igaz, a két 
utóbbi darab nem volt különösebben csinos, viszont annál praktikusabb. A térkép 
pedig annyira gyűrött volt, hogy szinte semmit nem lehetett látni rajta, de azért 
Monica alaposan kitanulmányozta, mielőtt összehajtogatta. 

Monica nem válaszolt. – Számoljunk úgy, hogy úgy nagyjából három, három és fél 
kilométert tudunk megtenni normális tempóban. 

– Évek óta nem bicikliztem. 
– Nem baj. Ezt nem lehet elfelejteni – mondta Monica. – Ez olyan, mint a… 
– Mint a biciklizés? – zsörtölődött Laura, ahogy felküzdötte magát az ülésre. Nagy 

nehezen elindult, és néhány métert sikerült is haladnia, igaz, erősen imbolygott. – 
Kizárt, hogy megbirkózzak ezekkel a dombokkal. 

– Dehogynem. Simán. 
– Ha elmondod, mire készülsz, akkor talán. Ha már infarktust kapok, szeretném 

tudni az okát. 
Monica megállt, és kifújta magát. – Oké. Igazából azért akartam, hogy eljöjjünk ide 

a világ végére ebbe az odúba, mert pontosan a szomszédban – na jó, egy röpke 
bicikliútnyi távolságra – van egy másik, hasonló méretű odú, amihez szoros szálak 
kötnek. 

– Szóval egy pasi – foglalta össze Laura tömören. 
– Mondtam már, vagy rájöttél magadtól is? 
– Lehet, hogy még csak két napja vagyunk legjobb barátnők, de azért nem kellett 

hozzá különösebben nagy tehetség. 
Monica úgy tett, mint akinek a megjegyzés rosszulesik, legalábbis egy kicsit. 
A következő néhány métert néma csendben tették meg. Amikor egy viszonylag 

lankásabb részhez értek és Laura végre levegőhöz jutott, így folytatta: – Jó, azért 
adtál némi támpontot te is. Még a megbeszélésen mondtad, hogy van itt némi 
elintéznivalód. 

– Pontosan. Seamusnak hívják. Nagyon helyes. Tavaly találkoztunk az egyik 
koncertünkön. Egy ideig e-maileztünk, meg képeslapokat küldtünk egymásnak, aztán 
egyszer csak eltűnt. És szeretném megtudni, mi történt vele. 

Bár Laura látszatra egy józan, praktikus teremtés benyomását keltette, lelke 
mélyén javíthatatlan romantikus volt. Lehet, hogy szerelmi élete mostanában nem 
volt különösebben fordulatos, kamaszkorában viszont falta a szentimentális 
lányregényeket, és a történetek maradandó nyomot hagytak benne. – És 
beleszerettél? 

– Nem, nem, ez valami egész más volt. Inkább valami rögeszme. Seamus magas 
és kék szemű. – Monica egy percre megállt, hogy érthetőbben kifejezhesse magát. – 
Mondjuk inkább úgy, hogy ő is rajta van a halaszthatatlan teendők listáján. 

– Ezt meg hogy érted? – értetlenkedett Laura. Kimelegedett, és arra gondolt, az 
izzadság talán az agyműködését is megtámadta. 

Monica vállat vont. – Hát, tudod. – Elhallgatott, és megvárta barátnőjét, aki néhány 
méterre lemaradt tőle. – Miért, neked nincs ilyen listád? 

– Van, de pasik általában nem szerepelnek rajta. 
– Tényleg? Az enyémen meg csak azok vannak. 
Laurát elöntötte az irigység. Eszébe jutott a saját banális, hétköznapi listája, hogy 

„mosás”, „felhívni anyáékat”, „vécétisztító”, és élete csak ezekből állt. Monicáé ezzel 
szemben valószínűleg úgy kezdődött, hogy George Clooney, aztán úgy folytatódott, 
hogy Brad Pitt. – De nem vagy bele szerelmes? 

Már maga a puszta feltételezés is annyira szánalmasan hangzott, hogy Monica 
elnevette magát. – Hagyjál már ezzel a szerelemmel! Nem! Csak azt akarom 



kideríteni, hogy vajon az ágyban is olyan jó-e, mint amilyen szép. Laura, most meg 
miért nézel így rám? Te még sosem vágytál arra, hogy kipróbáld, milyen lehet a szex 
X.-szel vagy Y.-nal? 

– Nem – fújtatott Laura. – Vagy nem igazán. 
Az utolsó métereken mindent beleadott, hogy lépést tartson Monicával, aki 

magasabb és edzettebb is volt, mint ő. 
– Micsoda? Soha? Én nem tudnék senkivel lefeküdni, akihez fizikailag nem 

vonzódok igazán. 
– Én sem – felelte Laura rövid gondolkodási idő után. 
– Akkor jó – tekert tovább Monica vidáman. – Mert annak nem vagyok híve, hogy 

csak azért feküdjek le valakivel, mert éppen kéznél van, nincs más, nincs hol 
aludnom vagy valami hasonló. 

– Ezt a részét nem tudom – makogta Laura zavartan. – Én még… 
– Álljunk csak meg! 
Monica hirtelen lefékezett, majd Laura felé fordult. – Ugye nem azt akarod 

mondani, amire gondolok? 
– Nem tudom. Remélem, nem. 
Laura lihegve barátnője mellé gurult, és máris megbánta, hogy majdnem bevallott 

valamit, amit még ha igazából nem is szégyellt, mégis szokatlan, sőt inkább bizarr 
színben tüntette fel. Monica fürkészve szemlélte barátnőjét. 

– Amikor az előbb azt mondtad, hogy ezt a részét nem tudod, ez azt jelenti, hogy 
te… te még szűz vagy? Mármint hogy… még sosem feküdtél le senkivel? 

– Köszönöm, de ismerem a szó jelentését. 
– Akkor? Az vagy? – firtatta tovább Monica a sajnálkozás legkisebb jele nélkül. 
– Igen – vallotta be Laura lesütött szemmel. Nem mintha ezzel bármi baj is lett 

volna, de azért manapság furcsának számított. Aztán letörölte a homlokát, legalább 
addig sem kell állnia Monica megrökönyödött tekintetét, gondolta. 

Monica azonban egyáltalán nem döbbent meg, a vallomás inkább csak kíváncsivá 
tette. 

– Hány éves vagy? – kérdezte. 
– Huszonhat! 
– Nem semmi! – mondta Monica elismerően. – Hogy idáig kibírtad! 
– Nem, erről szó sincs, csak egyszerűen nem történt meg. 
– Szerintem ez gyönyörű – folytatta Monica rövid szünet után. – Jó, egy kicsit 

furcsa, de akkor is gyönyörű – ismételte meg, azzal indult is tovább, Laura pedig 
tekert közvetlenül mellette. 

– Nincs benne semmi gyönyörű – mondta. – Csak hiszek az igaziban. 
– Persze – felelte Monica elbizonytalanodva. – De tényleg lenyűgöző, hogy nem 

mászol egyik ágyból a másikba, ahogy például én. 
– Te? 
Hát igen. Monicát az apja valószínűleg erkölcsi fertőnek titulálná, pedig a lány 

szemmel láthatólag tudta, mi a jó és mi a rossz. 
Monica vállat vont. – Nem, igazából nem, de nem szoktam magamat visszafogni, 

ha érted, mire gondolok. Mindig nagyon óvatos vagyok, használok óvszert, és 
odafigyelek arra, hogy valami közöm azért legyen a pasihoz, és nem csak az, hogy 
be akarok férkőzni a gatyájába – mondta, majd elhallgatott. – De amit te csinálsz, az 
sokkal jobb, biztos vagyok benne. 

– Pedig nem tudatos döntés, hidd el! 
Monica elgondolkozott. – De ha zavar, akkor végső soron akár le is feküdhetsz 

valamelyik barátoddal, és túlesel rajta. 



Laura megrázta a fejét. – Bár nem szoktam vele büszkélkedni, de az, hogy szűz 
vagyok, igazából nem befolyásolja az életemet. Amellett, hogy a legjobb barátom 
történetesen meleg. 

– Grant? Nem baj, lehet, hogy nemsokára találkozol valaki szimpatikussal, akivel 
meg tudod tenni. 

– Lehet – felelte Laura. 
Ám bármennyire is nyomasztotta a helyzet, mégsem akart ennyire gyakorlatiasan 

közelíteni a problémához. Valamiért így alakult, de mégsem akart csak azért 
lefeküdni valakivel, hogy ezt is kipipálhassa. 

 
 
Laura a kis faluig vezető mintegy öt kilométeres út legnagyobb részét gyalogosan 
tette meg, maga mellett tolva a biciklit, viszont örömmel gondolt arra, hogy visszafele 
milyen jó lesz gurulni egészen Ballyfitzpatrickig. Régóta nem sportolt ennyit 
egyhuzamban, és bár rájött, hogy mennyire eltunyult az utóbbi időben, kimondottan 
élvezte, ahogy dolgoznak az izmai, sőt energikusnak és felszabadultnak érezte 
magát. 

– Azt azért el kell ismerned, hogy a látvány lenyűgöző – mondta Monica, aki 
rendszeresen biciklizett, így sokkal jobban bírta az emelkedőt, mint Laura. 

– Igen. Elképesztő. 
Egy sziklán álltak, nézték a tengert, és gyűjtöttek egy kis erőt, mielőtt folytatták 

útjukat, hogy becserkésszék a Monica által kiszemelt csodás vadat. A napsugarak, 
mint megannyi apró gyémántok szikráztak a hullámokon. A halványkék égbolt 
jegesen csillogott. Bár január volt, a sziklákon még zöldellt a fű, és valószínűleg 
nemrég nyírhatták le. A háttérben fehérre festett házikók sorakoztak. Azt találták ki, 
hogy ha Monica kicsit kifújta magát és már nem izzad, akkor egyszerűen 
bekopognak a fiú ajtaján. Laura viszont szívesebben maradt volna itt, hogy 
gyönyörködjön a kilátásban, igaz, még nem merte megmondani Monicának. Nem 
tudta, hogy barátnője vajon hogyan fogadná. 

– Legszívesebben – mondta – leheverednék itt a fűbe. 
Így is tett, és csodálatos érzés volt. A felfelé vezető hosszú sétában kimelegedett, 

a nap az arcára sütött, és úgy érezte, mintha nyár lenne. Talán ez az út nem is 
annyira hiábavaló. Sőt, még ha az is lenne, és dolguk végezetlen mennek majd 
haza, mi rossz van abban, ha egy kicsit jól érzi magát? Grant úgyis mindig azzal 
cukkolja, hogy túl komolyan veszi az életet. Lehet, hogy tényleg ideje leszokni erről, 
és hagyni, hogy csak úgy megtörténjenek a dolgok. Bar lehet, hogy Grant annyira 
nem értékelné, hogy azért kell túlóráznia a könyvesboltban, mert Laurának hirtelen 
nagy kedve támadt sütkérezni egyet a téli napon. 

Monica odafeküdt mellé a sziklára. – Mint a mennyországban, nem? Bár ha 
elmondanám a lányoknak a zenekarban, hogy a hét nagy részében egy sziklán 
heverésztem Írországban, biztos azt hinnék, hogy teljesen begolyóztam. 

Laura felvihogott, miközben félig csukott szemhéja alól nézte, ahogy egy madár 
elrepül felettük. – Gondolod, hogy még nem jöttek rá? 

– De, lehet. 
– Vicces, hogy mindenki azt hiszi, hogy én annyira, de annyira érzékeny vagyok, 

kivéve persze a szüleimet – mondta Laura álmosan. – Hallanod kellett volna az 
apámat, amikor elmondtam neki ezt az Írországot. Szerinte inkább gőzerővel másik 
állást kellene keresnem. 

– De hát pontosan ezt teszed. Ez a fesztivál is munka. 
– Még ha nem is túl jól fizetett. 



– Én például egyáltalán nem kapok érte pénzt. Bár nem is bánom. A zenekart 
nagyon jó helyre tették a programban, ezt pedig egyszerűen imádom – felelte 
Monica, és kitárta karjait a téli nap felé. – Buli! 

– Nem hiszem, hogy a szüleim valaha is megértenék ezt a fogalmat. 
– Szentséges Szűz Máriám! Ahelyett, hogy örülnének, amiért okos vagy és 

komoly, nem egy „lőtyön-fitty” alak. 
– Hú, ez nagyon íresen hangzott. De mégis miről beszélsz? 
– Jó szó, nem? A kompon tanultam. Így hívják itt a kicsit ütődött, hebehurgya 

embereket. Legalábbis valaki azt mondta még a kompon. Úgyhogy gyakorlok. 
Elvégre lehet, hogy még a végén egy olyan zöld sapkás manóval megyek haza. 

Laura felvihogott. – Hát, ami engem illet, én azért valamivel magasabb pasit 
szeretnek. 

– Jaj már! Éhes disznó nem válogathat. 
– Nem válogatok, hanem várom a Mr. Igazit. 
– Látod, ez egy súlyos hiba. Ki kellene egyezned a Mr. Kéznéllevővel. Hallgass a 

bölcs szavára. 
Laura nevetett. Arra a következtetésre jutott, hogyha az ember hanyatt fekszik a 

napon, akkor valami folyamatosan nevetésre ingerli. Aztán Monica úgy döntött, hogy 
már szalonképes állapotba került, így mind a kettőjüket talpra parancsolta. Laura, aki 
már elfelejtette, hogy az előbb még nem akarta elkísérni barátnőjét erre a minden 
bizonnyal kínos misszióra, engedelmesen feltápászkodott. Leporolták a fűdarabkákat 
egymás hátáról, felültek a biciklire, és a falu felé vették az irányt. 

A falu a sziklák mentén sorakozó fehérre meszelt házaival akár képeslapnak is 
beillett volna. Nyoma sem volt Ballyfitzpatrick harsány színeinek – valószínűleg 
közösségi döntés eredményeként –, ám a látvány mégis szívderítő volt. Még így, 
januárban is tökéletes nyaralóhelynek tűnt. Igaz, a házakat már nem nádfedél 
borította és a hajók a kikötőben is mind-mind modernek voltak, viszont a napon épp 
egy hálót foltozó férfi üldögélt. 

– A látvány része, biztos ezért fizetik – mondta Monica. 
– És milyen tehetséges – felelte Laura. – Teljesen valósághű. 
– Ha nem találjuk meg a Szikla utcát, majd megkérdezzük tőle, bár szerintem itt ez 

az egy utca van, csak a házat nem szabad eltévesztenünk. 
Meglepően könnyen odataláltak, ám amikor ott álltak a küszöbön, Laura hirtelen 

látta magukat kívülről, mint valami filmben, és ezt az egész szánalmas vállalkozást, 
így ismét röhögőgörcsöt kapott. – Édes istenem, Monica, annyira sajnálom. De 
képtelen vagyok rá. Egyedül kell végigcsinálnod! – nyögte, mert alig tudott beszélni. 
– Annyira nevetséges. Órák óta biciklizünk csak azért, hogy találkozzunk egy pasival, 
aki lehet, hogy nem is itt lakik. Felnőtt nők vagyunk, az ég szerelmére, nem 
tizenhárom éves kamasz lányok. 

Laura már majdnem sírt, annyira nevetett, és a biztonság kedvéért a lábát is 
gyorsan keresztbe tette. 

– De most már, Laura, tényleg! Azt hittem, kettőnk közül te vagy a normálisabb. 
Tudod, én vagyok a hebehurgya, te a megfontolt, ez a szereposztás, ezt kell 
követnünk. 

– Sajnálom – fuldokolta Laura. – Mégsem kopoghatok be az ajtón, hogy csókolom, 
tessék mondani, a Seamus kijöhet játszani? És nem foghatom a kezedet, amíg 
ugyanezt te kérdezed meg. 

Laura vett egy mély levegőt, nyelt egy nagyot, és végre összeszedte magát. – 
Tudod mit! Legalább a bicikliket dugjuk el valahova. Majd én vigyázok rájuk, te pedig 
elintézed egyedül. Úgyis személyes ügy. 



– Jaj, ne csináld már! – felelte Monica sértődötten. – Az még szánalmasabb. 
– De nem sokkal, mint ha itt kacarásznánk mind a ketten az ajtóban, biciklivel a 

kezünkben, mint két gimnazista. És különben is, mit fogsz mondani? „Szia, Seamus, 
te, képzeld, pont erre jártunk, gondoltuk, benézünk”? 

– És miért ne? Elvégre igaz – vágott vissza Monica dühösen. 
– Nem, nem igaz. Nem erre jártunk, hanem órákig tekertünk, hogy itt lehessünk. 
Laura szipogott, talált egy régi zsebkendőt, orrot fújt, majd folytatta: – Oké, 

abbahagytam a vihogást, úgyhogy rajta, gyerünk, csináljunk együtt hülyét 
magunkból! 

– Köszönöm, Laura! Igazi barát vagy. 
Monica megfogta a kopogtatót, és jó erősen bekopogott. Nem történt semmi. A 

házból nem érkezett életjel. – Akkor most mi legyen? – kérdezte néhány perc és 
néhány újabb kopogtatás után. 

– Írd fel a mobilod számát egy papírra, és dobd be a postaládába! Bár talán jobb 
lenne egy kisebb regényt is mellékelni, hogy biztosan tudja, ki vagy. 

– Nagyon tévedsz! Egész biztos, hogy emlékszik rám, de a telefonszám nagyon jó 
ötlet. Szerinted Írországban is működik? 

– Az enyém működött. Felhívtam a boltot, amíg a mosdóban voltál. 
– Úgy érted, hogy „az illömhelyöt”? 
– Jaj már, csend legyen! Írjad inkább a céduládat. Még ma szeretnék visszaérni a 

vendégházba. Rá kell készülnöm az estére. 
Laurának már az este puszta említésétől is rossz érzése lett, de elhessegette. 

Végre jókedvű volt és szabad, nem akarta, hogy ezt bármi is beárnyékolja. 
– Nyúl Béla! – mormogta Monica maga elé írás közben. 
Bár Laura egész úton hazafelé folyamatosan vihogott, azért a kirándulás igen 

kimerítette. 
– Ma ültem utoljára biciklin – jelentette ki, amikor végre visszaértek a szállásukra. 

– Sőt, szerintem kizárt, hogy az életben még valaha bárhol is kényelmesen fogok 
ülni. 

– Ne nyafogj! Visszafele végig gurultunk. 
A háziasszonyuk eközben egy óriási tányér szendvicset tálalt fel nekik, és egy 

búvárpalack méretű kannában bivalyerős teát. A lányok az utolsó morzsáig megettek 
mindent, és egyetlen csepp teát sem hagytak. 

A szendvicseket kétfajta házi sütemény követte, mindkettő mennyei volt. 
– Nem hiszem el, hogy ezt mind megettük – nyögte Laura, ahogy szobájuk felé 

botorkáltak. – Be kell vennem egy puffadásgátlót vagy valamit, mert mindjárt 
szétdurranok. 

– Szuper ötlet! – felelte Monica. – És még egy tipp. A vad éjszakák előtt mindig 
vegyél be egy Zantacot is, és akkor utána nem lesz hányingered. 

Laura, bár keze már a szobájuk kilincsét fogta, megtorpant. – Monica – kezdte. – 
Ránk most nem egy vad éjszaka var. Mi nemsokára leborulunk a nagy író lábai elé, 
és esedezve kérjük, legyen olyan jó és jöjjön el a fesztiválunkra. Az esetleges 
hányinger ma nincs rajta a halaszthatatlan teendők listáján. 

Monica nevetett, bár a gondolatmenet nyilvánvalóan nem győzte meg. Most 
viszont, hogy csak egy karnyújtás választotta el a nagy találkozástól, Laura hirtelen 
átérezte a feladat súlyát. Azért jött, hogy meghívja Dermot Flynnt a fesztiválra. 
Annyira szerette volna, ha sikerül. Ez volt az első komoly megbízatása a 
könyvesbolton kívül, amióta csak befejezte az egyetemet. Ha kudarcot vall, még azt 
a kis önbizalmát is elveszíti, ami van, és még nehezebben fogja bevállalni az új 
kihívásokat. Ráadásul egy személyes ok miatt is görcsös izgalommal készült az 



estére. Dermot Flynn volt a legeslegkedvesebb élő írója. Mi lesz, ha kiderül, hogy 
nem más, csak egy nagy blöff, aki üldögél a fiatalkori sikerei babérjain? Egyszóval, 
kockázatos dolog szemtől szembe találnunk magunkat azzal az emberrel, akiért 
hosszú éveken át rajongtunk. 

Hosszas tanakodás után a két lány úgy döntött, nem öltöznek ki, maradnak a 
farmernál és a pulóvernél. Monica magára terített egy kasmír stólaszerűséget is, 
hogy ne fázzon, amíg megérkeznek a helyszínre, Laura pedig egy tarka, de 
máskülönben teljesen jellegtelen sálat, amit a nagynénjétől kapott egyszer 
karácsonyra. 

A felolvasóestet, ahogy Laura nevezte, illetve Monica szerint a bulit a falu egyetlen 
nagyobbacska épületében tartották, és ha volt is kétségük afelől, vajon odatalálnak-
e, ez azonnal szertefoszlott, amikor meglátták a hömpölygő tömeget, akik közül 
sokan nyilvánvalóan a kocsmából jöttek. 

– Nem hiszem el, hogy ennyien legyenek – ámuldozott Laura. – Bárcsak otthon is 
össze tudnánk csődíteni ennyi embert. Ha a kedvéért eljöttek ide a világ végére, 
képzeld csak el, hogy hozzánk mennyien jönnének. 

– Persze! Kizárt, hogy ezek mind helybeliek. 
– De ha gyakorlatilag a szomszéd faluba sem megy át – komorodott el Laura –, 

akkor Angliába pláne nem fog, igaz? Még ha valahogy oda is tudok férkőzni a 
közelébe. 

– Azért még ne add fel! És egyébként is szeretnél vele beszélni, nem? 
Laura bólintott. Már a lehetőségtől is libabőrös lett, akkor is, ha nem sok reális 

esélyt látott rá. Egyetemista korában annyira imádta Dermot Flynn könyveit: 
pontosabban azt a kettőt, ami megjelent, hogy gyakorlatilag szó szerint megtanulta 
őket. A szövegnél csak a szerző fényképét találta lenyűgözőbbnek a borító hátsó 
oldalán: zord, öntörvényű ember fekete pulóverben. Amíg kortársai zenészek után 
ácsingóztak, ő Dermot Flynn képét nézegette titokban. 

Csak az volt az egyetlen probléma, hogy mindez évekkel ezelőtt történt, és a kép 
már akkor sem volt új. Igaz, a könyveket Laura azóta is imádta, bizonyos részeiket 
mind a mai napig a legérzékenyebb és legerotikusabb írások között tartotta számon, 
amit valaha is olvasott. Viszont el sem merte képzelni, hogy mi lesz akkor, ha egykori 
hőséből időközben egy kövér, kopasz bácsika lett, aki még mindig fiatalkori sikerein 
próbál elevickélni. 

De ha esetleg így is lenne, gondolta, ahogy Monicával beálltak a sorba, az 
valóban szomorú, viszont belehalni azért nem fog. Sokkal elkeserítőbb lesz az a 
tény, hogyha üres kézzel kell majd hazamenniük Angliába, mert a férfi tényleg nem 
hajlandó kimozdulni a faluból, ahol él. 

A jegyek nem helyre szóltak, és Laura már beletörődött abba, hogy a terem hátsó 
részében kell szorongania kismillió társa között. Monica rutinosabb versenyző volt: 
kézen fogta új barátnőjét, és keresztülverekedte magát a tömegen, Laura pedig jobb 
híján követte. Igaz, vérvörös arccal és sűrű bocsánatkérések közepette. 

Sikerült eljutniuk egészen a színpad széléig, és bár állniuk kellett, találtak egy 
könyvekkel megrakott pultot, aminek nekitámaszkodhattak. 

– Mikor jön Flynn? – kérdezte Monica. 
– Kábé tíz perccel ezelőtt – felelte Laura. – Késik. 
– Csak nem azt akarod mondani, hogy késik a lovagod? – szólalt meg mellettük 

egy barátságos férfi, aki szintén a pultjukon támaszkodott. – Hadd hozzak egy italt a 
hölgyeknek, hogy jobban teljen az idő, amíg megérkezik. 

– Ó, nem, igazán… 
– De igen, köszönjük – vágta rá Monica határozottan. – Nagyon kedves tőled. 



– És mit kértek? 
– Jobb, ha nem sörözünk – tanácsolta Monica. 
– Annyian vannak, hogy kizárt, hogy még ma bejussunk a vécébe. Úgyhogy 

valami rövidet kérünk. 
– Máris hozom – felelte a férfi, azzal eltűnt a tömegben. 
– De azt sem tudjuk, mit kapunk. 
– Na és. Ez is a kaland része – mondta Monica. 
– A meglepetés. 
– Azt hiszem, kezdem érteni – válaszolta Laura szomorúan. – Mostanáig mintha 

burokban éltem volna. 
A férfi időközben visszaért, és a lányok kezébe nyomott egy-egy pohár barna italt. 

Laurában felmerült a kérdés, hogy vajon a sherryt mindenhol vizespohárban árulják-
e, vagy csak ezen a bizonyos helyen. De hamar kiderült, nem is sherryt kaptak, 
hanem whiskyt, úgyhogy egy szava sem lehetett a szervírozásra. 

Monica végignézte, ahogy Laura felismeri, hogy mi is van a poharában, és először 
elborzad, fintorog, majd a rémületet csendes elégedettség váltja fel, amikor a tüzes 
ital hatni kezd. 

– Ennyi erővel akár be is rúghatunk – állapította meg Monica. – Ha már egyszer itt 
vagyunk. 

Laura kicsit félt, hogy ha Monica iszik, hamarosan olyan dolgokat kezd majd 
mondogatni, hogy „ejsze”, meg hogy „ahul szürkönyödik má' ni csak, uram”. 

– És lányok – kezdte a férfi, akitől az italt kapták. – Mi szél hozott benneteket ide 
januárban? Csak nem őuraságát akarjátok látni személyesen? – bökött egy régi 
fényképre, ami nem messze hevert tőlük a pulton. 

– De igen – ismerte be Laura, akinek kezdett az ital a fejébe szállni. 
– Hihetetlen, nem, amit összehozott? Rendkívüli pasi, de figyelmeztetlek 

benneteket, ha valamit nem igazán akar, akkor onnan gyakran elkésik. 
– Ó. 
– De ne izguljatok, addig sem fogtok unatkozni, amíg megérkezik. 
Laura meglepetten vette észre, hogy a férfinak igaza van. Beszélgetés és nevetés 

zaja töltötte meg a levegőt, körülötti' emberek jöttek-mentek itallal a kezükben. 
Akkora volt a tömeg, hogy a néhány özönvíz előtti fűtőtestből áradó csekély meleg 
jóval erősebbnek tűnt, és nagymértékben hozzájárult a családias hangulathoz. 

Laura néhány eurót nyomott önjelölt kísérőjük markába, hogy hozzon még egy 
kört, és az idő valóban gyorsan repült. 

Egy órával a hivatalos kezdés után a bejárat felől halk moraj hallatszott, majd a 
zúgás egyre erősebb lett, míg végül a terem végében feltűnt egy magas férfi, viseltes 
pulóverben és bakancsban. Dermot Flynn megérkezett. Laurában felmerült a gyanú, 
hogy talán azon a régi képen is ugyanezt a ruhát viseli, ám aztán arra a 
következtetésre jutott, hogy valószínűleg csak szereti a feketét. Dermot Flynn a 
rozoga lépcsőfokokat kikerülve, egy laza mozdulattal felszökkent a színpadra, 
megfordult és üdvözölte a közönségét. Majd felemelte a kezét, mint aki csendet kér, 
és elmosolyodott. 

Laura szinte a bőrén érezte mosolya melegét. Mintha hirtelen kigyúlt volna egy 
több millió wattos villanykörte. Valószínűleg ebben a whisky is szerepet játszott, 
legalábbis úgy gondolta – már a harmadik pohárnál tartott mindenesetre a férfi máris 
elkápráztatta. 

– Hölgyeim és uraim! – ordította túl Dermot Flynn a tapsot és az üdvrivalgást, ami 
fogadta. A tömeg, egy-két kósza füttyszót leszámítva, elcsendesült. 



– Hölgyeim és uraim! – ismételte meg az est főszereplője. – Héj, fiúk-lányok, 
elképzelhető, hogy egy kicsit befogjátok a szátokat? 

Bár volt valami jellegzetesen ír a beszédében, gondolta Laura, mégsem lehetett 
igazi tájszólásnak nevezni. 

A tömeg felnevetett. 
– Rendben. Akkor most felolvasok valamit nektek, viszont kérdésekre nem 

válaszolok. 
Laura pánikba esett. Rosszul érintette a hír. Hogyan fogja így meghívni Angliába? 
– Azokra majd holnap, amikor a részegek otthon alszanak. 
Laura szívéről hatalmas kő esett le, aztán rájött, hogy Dermot Flynn valószínűleg 

rá is utalt. Monica jelenleg egy pohár rikító narancssárga italt tartott a kezében, saját 
bevallása szerint limonádét. Laura mindig is naiv lánynak tartotta magát, de ezt azért 
még ő sem vette be. Barátnőjével ellentétben úgy döntött, nem tér le az ismerős 
útról, és marad a whiskynél. 

Dermot Flynn hangja egyszerre volt lágy és reszelős, mély és simogató, a 
legszexisebb hang, amit Laura valaha hallott. 

– Jó estét mindenkinek! 
– Jó estét! – zúgta a tömeg. Laura még soha életében nem volt ilyen felolvasáson. 
– Kedves tőletek, hogy eljöttetek – folytatta Dermot. – Sokan kérdezték, hogy én 

magam vajon miért szerepelek itt, de hát megkértek rá, úgyhogy itt vagyok. Ezt a két 
könyvet régen írtam, és most felolvasok belőlük néhány részletet. Utána pedig 
mesélek kicsit arról, mi ihlette őket. 

Laura kívülről tudta a szöveget – az első regény bevezetőjét –, egy húszéves fiú 
remekművét, ami annak idején alapjaiban rengette meg az irodalmat, és minden 
létező díjat megnyert, amire jelölték. Azóta mindkét könyve egyetemi anyag lett, 
Laura maga is szorgalmasan tanulmányozta őket, és bár azóta is rengeteget 
olvasott, mind a mai napig ezek voltak a kedvencei. 

Ám nem Laura volt az egyetlen, aki szinte transz közeli állapotban nézte a férfit. 
Dermot Flynn-nek gyönyörű hangja volt. Úgy zengett a teremben, mint egy hangszer, 
ami a legcsodálatosabb zenét játssza. A felolvasást taps követte. Aztán beszélt egy 
keveset arról, hogyan keletkeztek a történetek. Amikor egy ideig külföldön élt, annyira 
hiányzott neki Írország, hogy ezen egyedül csak az írás enyhített. 

Laura olyan erővel tapsolt, hogy már sajgott a tenyere. A lábával dobogott, és 
valószínűleg egy-kettőt még kurjantott is hozzá. Dermot Flynnt a közönség inkább 
rocksztárként és nem íróként ünnepelte. Laura még soha ilyen izgalmas felolvasáson 
nem volt. Az eksztázistól szinte repült, és nem akart a földre visszaszállni. Dermot 
Flynn minden szempontból pont olyan fantasztikus volt, ahogy azt mindig is 
elképzelte. Amikor végül leugrott a színpadról, Laura úgy érezte, mintha egy álomból 
ébredne. 

 
ÖTÖDIK FEJEZET 

 
 

– Na, gyere már! – idegeskedett Laura. – Indulnunk kell a kocsmába! 
Monica döbbenten nézte barátnőjét. – Indulnunk kell? Mármint neked meg nekem? 

Laura, bár érezte, hogy úgy viselkedik, mintha nem is ő lenne, hanem valaki más, 
és mindez csakis a túlzott alkoholfogyasztásnak tudható be, felemelte a hangját és 
megismételte a javaslatot. – Tudom, hogy sokkal többet ittunk, mint kellett volna, 



meg hogy kimerültek vagyunk a biciklizés után, és hogy haza kellene mennünk, de 
nem akarom, hogy máris véget érjen ez az este. 

– De Laura! – válaszolta Monica, akit a helyzet legalább annyira elszórakoztatott, 
mint meglepett. 

– Hosszú napunk volt. És a pasi holnap is itt lesz. 
Laura megrázta a fejét. – Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de muszáj vele 

azonnal beszélnem, különben sosem lesz hozzá elég bátorságom – mondta, majd 
elhallgatott. Kereste a megfelelő szavakat, amivel elmagyarázhatná, mit is érez 
Dermot iránt, anélkül hogy teljesen elmebetegnek tűnne. – Úgy érzem, itt a pillanat, 
és ha most nem teszem meg, akkor soha. 

– Értem – felelte Monica. – Bár nem lesz könnyű a közelébe férkőzni. 
– Tudom. 
Laura erőt vett magán, és nem zengett ódákat Monicának arról, hogy őt már az is 

boldoggá tenné, ha csak távolról nézhetné, ahogy mondjuk Dermot sört iszik, és az 
sem érdekelné, ha több tucat ember ékelődik közéjük. Majd ha hazamennek 
Angliába, akkor újra jó kislány lesz. Itt viszont egyetlen másodpercet sem akart 
elszalasztani, akkor sem, ha csak egy zsúfolt helyiség másik végéből gyönyörködhet 
a férfiban. Laurát megbabonázta a hely romantikája, Dermot írásainak ereje és a 
hangja szépsége. Úgy érezte, mintha kilépett volna a valóságból, át egyenesen 
Tündérországba, és nem akarta, hogy ez valaha is véget érjen. A varázslatos utazás, 
igaz, kicsit máshogy, mint a mesékben, máris elkezdődött. 

A felolvasás után nem mindenki ment át a kocsmába, Laura látta, ahogy kisebb 
csoportok tűnnek el a sötétben, de még így is szépszámú sokaság vonult végig a 
keskeny utcákon. Bár a kocsma egy hosszú, alacsony épület volt, széltében több 
boltnyi területet foglalt el, valószínűleg alig lehet majd mozdulni. 

Ahogy beléptek az ajtón, megcsapta őket a fűszag. A bárpultot alig látták, annyian 
voltak, de azért megpróbálták magukat elverekedni odáig. A pult mögött három fiú 
dolgozott, akik valami elképesztő sebességgel és hatékonysággal mérték a sört és a 
whiskyt, valamint tették el a pénzt. 

Laura kiszúrta rajongásának tárgyát, és egyetlen másodpercre sem vesztette 
szem elől. Nem tudta, ezzel vajon már kimeríti-e a zaklatás fogalmát, vagy a 
rajongóktól ez természetes. Szerencsére Dermot nagyon magas volt, így Laura 
könnyen felügyelhette, ahogy utat tört magának a pultig, ahol valaki egy korsó fekete 
itallal a kezében integetett felé. A kocsma több kisebb rusztikus helyiségből állt, és a 
cigarettafüst – még mielőtt betiltották volna a dohányzást nyilvános helyeken – 
barátságos, barna színbe vonta a falakat. Eljött a pillanat. Igaz, sokkal egyszerűbb 
lett volna elbújni valamelyik kisebb helyiségben, mint itt tipródni a tömegben, de 
Laura elszánta magát a nagy tettre, és még véletlenül sem akarta elszalasztani 
emberét. 

Messziről figyelte, ahogy Dermot szinte egy húzásra felhajt egy korsó italt, amiről 
azt gondolta, hogy barna sör, de aztán kisé elbizonytalanodott, így odahajolt 
Monicához, hogy kikérje az ő véleményét is. 

Monica, akit a kérdés nem foglalkoztatott ilyen mélységében, vállat vont, majd 
megpróbálta túlordítani a tömeget. – Közelebb kell hozzá mennünk! Innen nem 
mondhatod el a mondókádat! 

Dermot Flynn a háttérben kétségkívül elemében érezte magát. Beszélgetett, 
nevetett, heves gesztusokkal hadonászott a poharával, amit időközben valaki újra 
teletöltött. 

Laura gátlásai azonban hirtelen újult erővel tértek vissza. A lehetőség, hogy 
tényleg megismerkedjen a hősével, megrémítette. 



– De hát úgyis nemet fog mondani! – kiabálta. 
– Semmi értelme! Igyunk gyorsan egy narancslét vagy valamit, aztán menjünk 

haza. 
Monicát azonban más fából faragták. – Iderángattál a kocsmába, úgyhogy hagyd 

abba a nyavalygást! És különben is! Nem azért utaztunk ennyit, hogy most 
megfutamodj! Gyere utánam! 

Azzal Monica, sajátos módszerével, amit Laura már korábban is megcsodált – egy 
mosoly itt, egy „bocsánat” ott, néhány igen kihívó pillantás amott –, utat tört magának 
a tömegen, és máris ott állt a célszemély előtt. 

Laura zavart mosollyal, sűrű bocsánatkérések közepette haladt a nyomában. Attól 
félt, hogyha most lemarad, soha többet nem találja meg a barátnőjét. 

– Helló, Dermot! – kiáltotta Monica. – Hoztam valakit, aki nagyon szeretne veled 
megismerkedni. 

Laura azt kívánta, bárcsak megnyílna alatta a föld. 
– Szia! – makogta, és megpróbált elmosolyodni. Ebből a távolságból Dermot még 

sokkal vonzóbbnak tetszett, mint azon a tizenöt évvel ezelőtti könyvborítón. Haja és 
szempillája pont olyan dús volt és göndör, vonásai azonban markánsabbak lettek. Ez 
egy férfi arca volt, nem egy fiúé. 

– Sziasztok! – felelte, majd elgondolkozva összeráncolta a homlokát. – Ugye ott 
voltál a felolvasáson? – kérdezte Laurától. – Mintha láttalak volna a sarokban. 

– Tényleg? – felelte Laura, és arca felragyogott örömében. A következő 
pillanatban viszont már nevetett magán. Milyen könnyen bedőlt ő is egy ennyire 
átlátszó mondatnak, ahogy bármelyik másik lány tette volna. Amikor kizárt, hogy 
Dermot észrevette annyi ember között. 

– Komolyan. Emlékszem a kócos hajadra meg a piros orrodra. 
Laura orra elé kapta a kezet. – Jaj, piros? – kérdezte rémülten. Az, hogy kócos, 

nem zavarta. Nem hozta magával a hajegyenesítőt, és a tengeri levegőn a haja még 
a szokásosnál is kezelhetetlenebbé vált. 

– Egy kicsit, de hogy őszinte legyek, ezt csak most vettem észre. 
Laura elvörösödött, és csak abban bízott, hogy ez a kocsma hőmérsékletével 

magyarázható. Meleg volt, ráadásul sokan a klasszikus, bordás gyapjúpulóverben 
voltak, amit a hagyomány szerint ír halászok viseltek először a szomszédos Aran-
szigeteken. Laura esküdni mert volna, hogy ezek legalább annyira emelték a 
hőmérsékletet, mint a tűz a kandallókban. – Nem értem, hogy vehettél észre akkora 
tömegben… 

– Mindegy, akkor is láttalak – felelte a férfi, aki valószínűleg érezte, hogy Laurának 
fogalma sincs, hogyan fejezze be a mondatot. 

Így most már Laura azon is aggódhatott, hogy akkor Dermot biztos a rajongást és 
az áhítatot is észrevette az arcán. – Akkor jó – motyogta zavartan, miközben átkozta 
magát, hogy nem képes kinyögni egyetlen árva értelmes mondatot most, hogy végre 
itt a soha vissza nem térő alkalom. 

Biztos volt benne, hogy Dermot mindjárt visszafordul a körülötte csoportosuló 
emberekhez, akik szintén követeltek maguknak egy darabot a helyi hírességből. 
Dermot mintha mindenkit ismert volna. Ám mégsem fordult el. Továbbra is Laurával 
foglalkozott. – És, olvastad a könyveimet? 

– Igen. Mind a kettőt – felelte a lány. 
Legnagyobb döbbenetére a férfi elfintorodott, bár Laura soha semmi körülmények 

között nem akarta volna megbántani. – Ha nem vagy hajlandó normálisan válaszolni, 
akkor majd beszélgetek mással – mondta. Mivel azonban nem mozdult, Laura 



összeszedte minden bátorságát, és így szólt: – De hát én csak annyit mondtam, 
hogy… 

– Pontosan tudom, hogy mit mondtál. 
Hangsúlyából egyértelmű volt, hogy a témát lezártnak tekinti. – Isztok valamit? – 

kérdezte, és mielőtt a lányok bármit is válaszolhattak volna, intett az egyik fiúnak: – 
Charles, ne legyél már ilyen udvariatlan a lányokkal. 

Charles elvigyorodott: – Bocsánat. Máris intézkedem – mondta, azzal elvitorlázott 
a pult irányába, anélkül hogy megkérdezte volna, mégis mit kérnek. Ha alkoholt hoz, 
márpedig Laura gyanította, hogy azt fog, ő majd csak kortyolgat belőle. 

– Milyen kedves a barátod – mondta Laura –, hogy csak így hoz nekünk italt. 
Természetesen, ki fogjuk neki fizetni – magyarázkodott, de Dermot a negyedénél 
félbeszakította. 

– Hagyjad. A számlámhoz írják. 
– Ó! Köszönjük szépen. 
Az ezt követő csendet Dermot szemmel láthatólag szórakoztatónak találta, Laura 

viszont majd belehalt. Monica úgy érezte, ideje, hogy enyhítsen barátnője kínján. 
– Laura szeretne tőled valamit kérni. 
– Laura? Ez nagyon szép név. Mit jelent? 
– Babérkoszorú. Beszélhetnénk valami másról? 
Dermot Flynn felnevetett. A nevetése éppen olyan szexi, mint a hangja, állapította 

meg Laura tárgyilagosan. Úgy érezte magát, mintha egy tigrist vagy valami más 
fenevadat nézegetne egészen közelről. Tényleg nagyon izgalmasnak tűnt, és 
lenyűgözőnek, csak éppen semmi köze nem volt hozzá. 

– Szóval, mi lenne az? – kérdezte Dermot, miközben egy furcsa italt 
szürcsölgetett, ami leginkább a fekete melaszhoz hasonlított. 

Bárcsak Monica hallgatott volna, gondolta Laura. – Nem szeretném elmondani, 
mert tudom, hogy úgyis nemet fogsz rá mondani. Semmi értelme. 

– Hátha mégsem. Nem tudhatod ennyire biztosan. 
Dermot továbbra is remekül szórakozott. 
– Pedig tudom! – mondta Laura, észrevétlenül máris átvette a helyi beszéd 

ritmusát, és előre-hátra himbálódzott álló helyében. Gyorsan megkapaszkodott az 
egyik padban. 

– És honnan? 
Laura kezdett dühbe gurulni. A párbeszéd kínos és értelmetlen fordulatot vett. Azt 

kívánta, bárcsak valahogy eltűnhetne innen, vissza egyenesen a vendégházba. – 
Csak. Tudom és kész! 

Nem akart részletekbe bocsátkozni például arról, hogy háziasszonyuk szerint 
Dermot Flynn még a mintegy nyolc kilométerre levő városkáig sem hajlandó 
kimozdulni. A férfi valószínűleg már így is azt hiszi, hogy egy elmebeteg zaklatja. 

– De azért csak bátran kérdezd meg! 
– Bizony, ha már egyszer itt vagyunk – szólt közbe Monica feszülten, aki 

nyilvánvalóan nem bírta tovább Laura tétovázását. – Elég nagy utat tettünk meg érte. 
Charles ebben a pillanatban érkezett vissza két pohár whiskyvel. Laura aznap már 

nem akart többet inni, hiszen már így is érezte az alkohol hatását, most azonban 
mégis megörült, mert legalább egy percre elterelődött a szó erről a kínos 
intermezzóról. 

– Köszönöm szépen! – mondta, és jól meghúzta a poharat. 
– Lassabban – mormogta Monica. – Ez erős cucc. 
Laura azonban, mint valami rossz gyerek, csak nevetett, és másodszorra az utolsó 

cseppig kiitta az italt. 



– Akkor még egyszer. Mit szeretnél kérdezni? 
Dermotot valamiért igen foglalkoztatta a téma. 
Milyen vicces dolog ez az alkohol, gondolta Laura, az ember mintha egy másik 

dimenzióba kerülne. Teljesen jól érzi magát, nincs semmi baja, aztán még egy korty, 
és mintha már nem is önmaga lenne. Bár Laura pontosan tudta, hogy most csúnya 
dolgot tesz, méghozzá nagyon-nagyon csúnya dolgot, ám abban a pillanatban mégis 
nagyon élvezte. Valahogy sokkal tisztábban látta maga körül a dolgokat. Bátornak 
érezte magát, és magabiztosnak. 

– Oké, ha ennyire akarod. Végül is nincs semmi vesztenivalóm – mosolyodott cl, 
és legszívesebben magához ölelte volna az egész világot. – Eljössz egy 
könyvfesztiválra Angliába, amit én szervezek? – kérdezte, majd, mielőtt a férfi 
egyetlen szót is szólhatott volna, már meg is válaszolta: – Nem? Ugye megmondtam, 
látod, tudtam előre. 

Igen, lehet, hogy csak most érzett rá az élet ízére, de attól gondolkozni még nem 
felejtett el. Pontosan tudta, ha veszített. 

– De én nem mondtam, hogy nem. 
Dermot mélyen Laura szemébe nézett. Tekintete őszinte volt és ellenállhatatlan. 
– De úgyis azt fogsz. 
Laura biztos volt benne, hogy válasza szilárd alapokon nyugszik, még ha a 

valóságban a padló kicsit imbolygott is alatta. Még egy korty whisky, és nem volt 
előtte több titok. 

– Nem! – tiltakozott Dermot. Összeszűkítette a szemét, és szája sarka mosolyra 
görbült. 

– Mondtam! Látod? – mondta Laura, majd Monicához fordult. – Most már akár 
haza is mehetünk. Sőt! Menjünk! 

Monica aggódva nézett barátnőjére. Mintha fényévekre kerültek volna egymástól. 
Laura oldalra hajtotta a fejét, elmosolyodott, és meglengette a poharát. 

– Kaphatunk egy kis hideg vizet? – fordult Monica Charleshoz, aki ott sertepertélt 
a közelben. 

– Két hideg víz rendel – felelte. 
Laurával forogni kezdett a világ. Bár szokatlan érzés volt, nem kellemetlen. 

Rámosolygott Dermotra. A férfi annyira, de annyira tetszett neki. És ráadásul vele 
beszélget! De vajon miért? Kár, hogy olyan nehezen érteni, amit mond. Laura 
közelebb hajolt, és minden erejével a férfi szájára koncentrált. 

– Nem azt mondtam, hogy nem megyek el a könyvfesztiválra – mondta Dermot 
lassan, tagoltan. – Én azt mondtam, hogy nem fogok nemet mondani. 

Laurát az iménti bizarr éleslátása abban a pillanatban cserbenhagyta. Teljesen 
összezavarodott. – Tessék? 

Charles ebben a pillanatban érkezett vissza két pohár vízzel. – Idd meg! – mondta 
Monica, és az egyiket Laura kezébe nyomta. – Különben holnap mozdulni sem tudsz! 

– Így igaz – helyeselt Charles. 
Laura nem tiltakozott. Igaz, a víztől még részegebbnek érezte magát, de legalább 

tudta, hogy részeg, nem úgy, mint pár perccel ezelőtt, amikor mindenhatónak 
képzelte magát. Dermot megint mondott valamit, úgyhogy újra nagyon kellett 
figyelnie. 

– Elmegyek a könyvfesztiválra Angliába, amit te szervezel. Egy feltétellel. 
Laura teljes erőből koncentrált, igyekezett életre keltem meggyötört agysejtjeit. 

Azért jött, hogy meghívja Dermotot a fesztiválra. Ő viszont cserébe kér valamit. Oké. 
Rendben. Megkaphatja. Úgyhogy lassan, szépen artikulálva így válaszolt: – Bátran ki 
merem jelenteni, hogy barmit, amit módunkban áll megtenni… 



Dermot megint bedobta azt a zavarba ejtő pillantást. Neki volt a világon a 
legesleggyönyörűbb szeme és szája és… 

– Eljövök, azzal a teltétellel – ha lefekszel velem – mondta, és még mosolygott is 
hozzá. 

Laura zavartan pislogott. Bizonyara rosszul hallotta. Dermot Flynn ezt csak nem 
mondhatta. Valószínűleg a hallásával is történt valami, nemcsak az 
egyensúlyérzékével. Monicához fordult megerősítésért, de barátnője időközben 
eltűnt Charlesszal valahol. Kettesben maradt Dermottal – leszámítva azt a mintegy 
harminc másik embert körülöttük. Ezzel a problémával most egyedül kell 
megbirkóznia. Igen, jól hallotta. Dermot azt mondta, ha lefekszik vele, eljön a 
fesztiválra. Laura alaposan megfontolta a kérdést. Tehát akkor, még egyszer. Van-e 
kedve lefeküdni Dermot Flynn-nel? Elmosolyodott. Megáll az eszem, mondta volna 
legszívesebben, ha nem állt volna már meg réges-rég. Naná, hogy van! 

– Oké – bólintott. – Miért ne? 
Dermot még egyszer a szemébe nézett, és Laurában elindult valami. De mi? 

Költészetkedvelő, romantikus énje szerelemnek akarta nevezni, ám Laura azért még 
annyira kapcsolatban állt a valósággal, hogy tudja, ez azért nem az, sokkal inkább 
valami erős, fizikai vágy. De teljesen mindegy, mivel mind a két érzés gyakorlatilag 
teljesen ismeretlen volt számára. 

Igaz, valahol jó mélyen eltemetve a lelke legmélyén egy vékony hang éppen azt 
mondogatta, hogy könnyelmű kijelentését igencsak meg fogja bánni, Laura azonban 
egy korty whiskyvel elhallgattatta. Abban a pillanatban semmi másra nem vágyott a 
világon, mint hogy lefeküdjön Dermot Flynn-nel. 

– Akkor ezt meg is beszéltük – mondta Dermot lassan, és összevonta a 
szemöldökét. 

Valaki újabb italt nyomott Laura kezébe, és a lány kortyolgatni kezdte. Aztán 
előkerült Monica, motyogott valamit arról, hogy mindjárt énekelni fog, majd ismét 
eltűnt a másik terem irányába. Laura nem tudta pontosan, Monica buja, fülledt 
amerikai swingje hogyan illeszkedik majd a hagyományos ír hangszerekhez, de hát 
ez nem az ő problémája. 

– Azt áruld el – szólalt meg Dermot –, hogy lesz valakiből már ilyen zsenge korban 
fesztiválszervező? 

– Huszonhat éves vagyok. Te ennyi idősen már írtál két bestsellert. 
– Igen, de nem ezt kérdeztem. 
– Hát, hogy őszinte legyek, fogalmam sincs. Igazából belerángattak ebbe az 

egészbe. Polgári foglalkozásomat tekintve könyvkereskedő vagyok. 
– Folytasd. 
– És akkor találkoztam egy ügynökkel… 
Laura elharapta a mondatot, mert hirtelen eszébe jutott, hogy Dermot is Eleanora 

Huckleby ügyfele, és úgy döntött, jobb, ha ezt nem említi. Viszont elégedetten 
hallgatta, hogy milyen magabiztosan válaszolgat. Bizony, aznap este ő volt a 
magabiztos, az okos és határozott Laura. 

– Szóval beszélgetni kezdtünk, ő pedig rájött, hogy többet olvasok, mint mások. 
De persze úgy könnyű, ha az ember könyvesboltban dolgozik. Hozzáférhetek egy 
csomó mindenhez, még mielőtt megjelennének. És ráadásul nem is kell fizetnem a 
hobbimért. 

Dermot felnevetett. – Pedig nekem úgy hangzik, hogy ezzel a könyvfesztivállal 
súlyosan megfizetsz. 

Laura visszamosolygott. – Egyáltalán nem olyan vészes. Te miért nem szereted 
őket? 



– Ezt meg honnan veszed? 
– A háziasszonyunktól. Azt mondta, hogy arra sem vagy hajlandó, hogy elmenj a 

szomszéd városig, ezért tartják a fesztiválotokat Ballyfiztpatrickban és nem 
Patricktownban. 

Laura most már mindent bevallott. – Szóval, miért? 
Laura tényleg tudni akarta, sőt, muszáj volt megtudnia, és nem akarta, hogy 

Dermot elterelje a szót és kirohanást intézzen a pletykálkodó háziasszonyok ellen. 
– Amikor megjelentek a könyveim, mindegyikre elmentem, és egész egyszerűen 

csömöröm lett tőlük. 
Laura megpróbálta végiggondolni azt a lehetőséget is, hogy mi lesz, ha lefekszik 

Dermottal, és a férfi meggondolja magát. Megkönnyebbülten látta, hogy ez most a 
legkevésbé érdekli, ahogy az sem, hogy lesz-e a fesztiváljuknak szponzora, avagy 
sem. Nem ezért akart Dermottal ágyba bújni. Mármint persze, ha ajánlatát komolyan 
gondolta, amiben Laura azért erősen kételkedett – hiszen annyira észbontóan szexi 
pasi volt. – De ezt elvállaltad, nem? 

Laura ügyelt arra, hogy szépen, szabályosan formázza a szavakat, és elégedetten 
nyugtázta, milyen józannak is tűnik. 

– Ez a hely télen teljesen halott. Ez az otthonom, és nagy tahóság lenne a 
részemről, ha kimaradnék belőle, amikor a semminél is kevesebb erőfeszítéssel 
megtölthetem az összes kocsmát és szálláshelyet. 

Laura belekortyolt az italába. – Azt hiszem, tiszta whiskyt iszom. 
– Nem fog ártani. 
Laura engedelmesen nevetett, pedig pontosan tudta, hogy az alkohol már ártott is, 

vagy legalábbis bajba sodorta. Nem tudta, mit okoljon inkább a következő lépéséért: 
a whiskyt vagy a buja kéjvágyat. 

– És mit olvastál mostanában, ami igazán tetszett? 
– Hát… – kezdte Laura, és máris lelkesen ecsetelte egy díjnyertes regény, egy 

fiatal írónő és számos más könyv érdemeit. Nagyon büszke volt arra, hogy milyen 
naprakésznek és ékesszólónak hangzik – legalábbis saját füle számára. 

Dermot válaszul felsorolta saját kedvenc könyveit és filmjeit, azzal a különbséggel, 
hogy még Lauránál is jóval kritikusabb volt, pedig ő mindig azt gondolta magáról, 
hogy igen finnyás. Amíg Laura beszélt, észrevette, hogy Dermot figyelme 
elkalandozik. Egyetlen író sem bírta ki, legalábbis a férfiak nem, hogy ne beszéljenek 
saját munkájukról – erre még Henry hívta fel a figyelmét, amikor Laura kitalálta, hogy 
miért ne tarthatnának felolvasóesteket a könyvesboltban. – De persze – mondta 
Dermotnak – én is, ahogy mindenki más, nagyon várom már az új könyvedet. 

Ezután néhány percnyi csend következett, majd Dermot kivette Laura kezéből a 
poharat, és letette az asztalra. – Azt hiszem, itt az ideje, hogy hazavigyelek és ágyba 
fektesselek. 

Laura reakcióidejét lelassította az erős ital, így beletelt egy-két percbe, amíg 
felfogta Dermot szavainak az értelmét. Bízott abban, hogy elméje mindjárt 
kivilágosodik, újra a régi önmaga lesz, és udvariasan, de határozottan el fogja 
utasítani a férfit. De nem így történt. Azt akarta, hogy a férfi vigye haza és fektesse 
ágyba. Ilyen egyszerű volt. Mostanáig azt hitte, hogy Dermot csak viccel, ő pedig 
élvezte, hogy flörtölhet vele. Jó érzés volt. Ám az, hogy lefeküdjön a férfival, még 
ennél is izgalmasabbnak hangzott. Laura félresöpört minden kételyt, és bólintott. 

Valamennyire sikerült kijózanodnia, így küldött Monicának egy SMS-t, hogy hova 
megy és kivel. Bízott benne, hogy valaki majdcsak megmondja Monicának a pontos 
címet, ha keresi. Még azt is hozzátette, hogy „tényleg akarom”, nehogy barátnője 
még a végén a megmentésére siessen. Tudta, hogy Monica valószínűleg mélyinterjút 



készítene vele arról, hogy mégis miért teszi, amit tesz, és mit vár ettől az egésztől. 
És ha esetleg Monica arra is rákérdezne, hogy egészen biztosan akarja-e, akkor 
lehet, hogy mégis megfutamodna, pedig tényleg mindennél jobban szerette volna, 
hogy szüzességét az a valaki vegye el, aki nemcsak, hogy a legeslegkedvesebb 
írója, hanem egy szerencsés véletlen folytán egyúttal a legeslegvonzóbb férfi is a 
planétán. Ilyen lehetősége valószínűleg soha többet nem lesz az életben, és nem 
akarta, hogy bárki is megakadályozza ebben. 

A kocsmából nem is volt annyira egyszerű kijutniuk, mivel Dermotnak sokaktól, 
sokféle módon kellett elbúcsúznia. Ám azon senki sem lepődött meg, hogy Laura is 
vele tart. Dermot valószínűleg bármelyik nőt magával vihette volna a kocsmából, 
amelyiket csak akarta. És amíg az emberek talán megkérdőjelezték választását, az a 
tény, hogy nem egyedül megy haza, mondhatni természetesnek tűnt. 

– Csak egy vagyok a hosszú sorban – mondogatta Laura magában, miközben 
Dermot az utolsó ismerősétől is elbúcsúzott. De hát ez van. Minden író nagy 
nőcsábász. De legalább tudja majd, hogy mit csinál. A félelem és a várakozás csak 
fokozták Laura izgalmát. Emlékezett rá, hogy ezt mintha olvasta is volna valahol, és 
szegény zavaros agyával próbált rájönni, hogy pontosan hol. – Minden rendben lesz 
– folytatta belső monológját. – Ha pedig nem, legalább lesz mit mesélnem az 
unokáimnak. 

Aztán felvihogott, mert elképzelte maga előtt azt a bizarr jelenetet, ahogy mondjuk 
saját nagymamája előadást tart neki első szexuális élményéről. 

Végre kiléptek a hideg utcára. Laura kissé bizonytalanul lépkedett, így Dermot 
megfogta a karját. Laurában felmerült, hogy esetleg szólnia kellene arról, hogy még 
szűz, de aztán elvetette az ötletet. Lehet, hogy akkor hirtelen túl nagy jelentőséget 
kapna ez az egész, és Dermot még a végén visszakozna. Mindenképpen le akar 
feküdni a férfival az összes létező jó és rossz indok miatt, emlékeztette magát. Nem 
szerette volna, hogy Dermot esetleg kínosan érezze magát a túl nagy felelősség 
miatt. 

A rövid útról a férfi házáig Laurának gyakorlatilag semmi emléke nem maradt. 
Dermot céltudatos léptekkel előrement, kinyitotta a bejárati ajtót, és gyengéden 
betuszkolta a lányt. Még mielőtt Laura felfoghatta volna, mi is történik, a férfi 
magához húzta és megcsókolta. Profi, azt meg kellett hagyni, ismerte el a lány 
félájultan a gyönyörtől, ahogy a vágy és a whisky egyszerre rohamozták meg 
érzékeit. A lehető legjobb döntést hoztam, ujjongott magában, szüzességemet a 
lehető legjobb kezekre bíztam, jelentsen ez bármit is. Gondolatai mintha önálló életre 
keltek volna, és minden kapcsolatot elveszítettek a racionalitással. Úgy döntött, agyat 
most akkor egy időre kikapcsolja, és megpróbál minden rendelkezésére álló 
másodpercet kihasználni. 

Dermot a hálószobába kalauzolta Laurát, anélkül hogy egy pillanatra is 
abbahagyták volna a csókolódzást. Szorosan tartotta a lányt, szinte magához 
préselte. Keze Laura hátáról lassan a fenekére siklott – a lány először pánikba esett, 
mert soha el nem tudta képzelni, hogy ott egyszer majd bárki is megérintse, de aztán 
hamar rájött, hogy a megfelelő ember esetében talán nem is annyira borzalmas. 

– Akarod használni a fürdőszobát? – suttogta Dermot Laura hajába, ahova ujjai 
mellé most már az arcát is belefúrta. 

– Nem, köszönöm – súgta vissza Laura, mert tudta, ha most abbahagyja, lehet, 
hogy elveszti a bátorságát. Mégpedig nem azt akarta elveszíteni. Dermot gyengéden 
kigombolta a kabátját, és lehámozta róla. Alatta Laura fekete, V kivágáséi 
pulóvergyűjteményének egyik darabját viselte, de nem sokáig. A következő 
pillanatban fekete vállpántos trikóban és fekete nadrágban állt a férfi előtt. Tudatának 



egy darabja rögzítette, hogy jé, dolgozni is pontosan ebben a ruhában jár, és ettől 
egy kicsit furcsán érezte magát. De Dermotot nem különösebben érdekelte, hogy mi 
van rajta, csak az, hogy minél előbb levegye. Már a cipzárnál és a kapocsnál 
matatott Laura nadrágján, ami engedelmesen végigszánkázott Laura lábán. Majd 
gyengéden hanyatt fektette a lányt az ágyon, és felnevetett. 

– Zokniban vagy! 
– Persze, hát persze – felelte Laura értetlenkedve. – Mi a baj a zoknival? 

Gondolom, te is abban vagy. 
Dermot lehúzta Laura bokacsizmáján a cipzárt, majd ez is Laura többi darabja 

mellett landolt a padlón. Igazából szégyenkeznie kellett volna, vagy minimum 
feszengenie, amiért egy szál fehérneműben mutatkozik egy ismeretlen férfi előtt, de 
semmi ilyesmit nem érzett. Az egész valahogy olyan természetesnek tűnt. Sőt, 
izgatónak. 

Bár Laura már bugyiban és melltartóban feküdt az ágyon, Dermot továbbra is az 
ágy előtt állt, tetőtől talpig felöltözve, onnan nézte a lányt. 

– Gyönyörű vagy, ugye tudod? 
Laura zavartan felvihogott. Dermot bizonyára mindenkinek ezt mondta. De 

egyáltalán nem bánta. Azt akarta, hogy Dermot vele is pontosan úgy bánjon, mint 
előző barátnőivel. 

– Bújj be a paplan alá, mert reszketsz! – mondta Dermot gyengéden, de mintha 
azért kicsit szórakoztatná a jelenet, és ő is vetkőzni kezdett. 

Laura a paplan alól figyelte. Dermot teste izmos volt és kisportolt. Lehet, hogy író 
volt, viszont nyilvánvalóan nem görnyedezett egész nap a számítógép fölött. Amikor 
a boxeralsója is földet ért, Laura becsukta a szemét. A szoba abban a pillanatban 
forogni kezdett vele, mint valami ringlispíl, így gyorsan újra kinyitotta. 

Dermot lekapcsolta a nagylámpát, és felkapcsolta az éjjeliszekrényen levőt. Majd 
bebújt a lány mellé a takaró alá. 

A bőre, ahogy Laurához simult, olyan volt, mint a selyem. A lány, mit sem törődve 
a száguldó szobával, újra becsukta a szemét, hagyta, hogy innentől kezdve ösztönei 
irányítsák, miközben Dermot megszabadította bugyijától és melltartójától. ő maga 
sem értette, hogyan történhetett, de minden kétsége, minden szorongása egy 
csapásra elmúlt a gátlásaival egyetemben. Dermot magához húzta, simogatni kezdte 
a hátát, és mély, szexi hangján bókokat sugdosott Laura fülébe. Majd felkönyökölt, 
és lágyan végigcsókolta arcát, szemét és száját, olyan finoman, hogy igazából nem 
is csóknak tűnt, hanem leheletnek, majd pedig lassan egyre lejjebb csúszott, és 
ugyanezt a lány nyakán, közvetlenül a füle alatt folytatta. 

Laura hevesebben lélegzett, és közelebb bújt a férfihoz. Dermot csak ekkor tért rá 
a mellére, majd keze folytatta a felfedezőutat a lány testén, bejárva minden zugát, 
apró, puha simításokkal. Már a combhajlatánál tartott, és Laura meglepődve 
tapasztalta, hogy ez a testrésze is mennyire érzékeny, amikor Dermot váratlanul 
megállt, és azt mondta: 

– Ne haragudj! Mindjárt jövök. 
Laura hatalmasat sóhajtott, majd a következő pillanatban elsötétült vele a világ. 
 

 
Amikor felébredt, Dermot mellette feküdt és aludt. Laura valami elképesztő 
szomjúságot érzett, és a feje majd szétrobbant. Körülnézett, és azonnal pánikba 
esett. Mi történt? Mit keres pucéran egy pucér férfi ágyában? Kipattant az ágyból, és 
kapkodva összeszedte a ruháit. Szédült, és nem tudta, hogy vajon azért, mert még 
mindig részeg, vagy ez már a másnapossághoz tartozott. 



A bugyiját és a zokniját a szoba különböző pontjairól szedte össze. A rémület 
hullámokban tört rá, ahogy valahogy megpróbálta őket magára rángatni. Úristen, mit 
csinált? Hogy került ide? 

Miközben egyfolytában attól rettegett, hogy Dermot Flynn még a végén fel talál 
ébredni, öltözködés közben megpróbálta összerakni emlékeit a tegnap estéről. A 
felolvasásra világosan emlékezett. Arra is, hogy utána Monicát magával rángatta a 
kocsmába, sőt még arról is derengett valami, hogy ott nagyjából mi történt, de vajon 
hogy a jóistenbe kötött ki Dermot ágyában, ráadásul meztelenül…! 

Miközben a kabátját vette, hirtelen ijesztő emlékfoszlányok rohanták meg. Mintha 
Dermot valami olyasmit említett volna, hogy eljön a fesztiválra, ha Laura lefekszik 
vele. és ő ebbe beleegyezett? Nem, az lehetetlen. Bármennyire is csodálta, mint írót, 
és bármennyire tetszett is neki, mint férfi, nem mondhatott igent egy ekkora 
őrültségre. Csak nem prostituálta magát egy könyvfesztivál kedvéért. Nem mert az 
alvó alakra nézni. Ha nem látja, akkor a férfi talán nem is létezik, és ez az egész csak 
zaklatott elméjének a szüleménye. De sajnos tudta, hogy mindez igaz. Jaj, miért 
kellett annyit innia? Az anyukájának teljesen igaza van: az alkohol maga a patás 
ördög. Ez a gondolat futó mosolyt csalt az arcára, majd a valóság újra lesújtott. 
Eszébe kell, hogy jusson, mi is történt tegnap este! Muszáj rájönnie! 

Arra tisztán emlékezett, hogy a férfi mennyire tetszett neki. Aztán arra is, hogy 
Dermot levette róla a ruhát, és hogy ezt ő egyáltalán nem bánta. Most, amikor 
belebújt a nadrágjába, arra gondolt, vajon a jövőben ezentúl másképp tekint-e erre a 
bizonyos darabra. 

Megnézte az óráját, de túl sötét volt ahhoz, hogy bármit is lásson. Vissza kell 
valahogy jutnia a szállásra, és imádkozni azért, hogy Monica felébredjen és 
beengedje. Hála istennek, hogy bungalóban laktak és az ablakuk a hátsó udvarra 
nézett. És ha hazafelé esetleg majd a bokorba rángatja egy kóbor szatír, akkor 
egyedül csak magát okolhatja. 

A Buta Libák Védőszentje azonban vigyázott rá, hogy semmi baja ne essék 
útközben. Laura katasztrofálisan tájékozódott, és tudta, hogy kizárólag ennek a 
mennyei lénynek köszönhette, hogy épségben megérkezett. Addigra valamennyire 
kijózanodott, így megállt a fogadó előtt, néhány percig elmélyülten tanulmányozta az 
épületet, és sikerült rájönnie, melyik is a szobájuk. Lábujjhegyen az ablakhoz osont 
és bekopogtatott. 

Szerencsére Monica mindig éberen aludt, úgyhogy hamarosan egy zilált fej és egy 
álmos arc jelent meg az ablakban. – Laura! Mi az istent keresel itt? 

– Kérlek, Monica, csak engedj be! 
– Oké. Gyere a bejárathoz, és meglátom, mit tehetek. 
– Hát, nagy szerencséd van, hogy itt nem ismerik a riasztó fogalmát – suttogta pár 

perccel később. 
– Pedig pont úgy érzem magamat, mint egy betörő. Sőt, még annál rosszabbul. 
– Mi történt? 
– Nem tudom. Semmi. Vagy legalábbis szerintem. De megbeszélhetjük inkább 

reggel? 
– Oké, rendben. Feküdj az én ágyamba, már előmelegítettem, mert remegsz, mint 

a kocsonya. De reggel aztán részletes beszámolót kérek percről percre! 
Laura semmi mást nem akart, csak lefeküdni, aludni, és minden mást törölni az 

agyából, Monicát azonban nem lehetett leállítani. – Tessék! – mondta, és Laura 
kezébe nyomott egy poharat. – Ez a macskajaj legjobb ellenszere. Idd meg, és 
reggel nem érzed majd annyira pocsékul magad! 



Laura engedelmeskedett, de ahogy emlékei a tegnap estéről, mint valami film 
peregtek le az agyában, rájött, hogy valószínűleg nem a másnaposság miatt tűnik 
most a megsemmisülés egy egész kívánatos alternatívának. 

– Kész a tea! – jelentette be Monica másnap reggel valami kegyetlen hangerővel. 
Monica már felöltözött, kisminkelte magát, és szemmel láthatóan kirobbanó formában 
volt. 

– Ó, istenem! 
Laura nyögött, ásított, aztán megint nyögött, végül nagy nehezen feltápászkodott, 

és öntött magának a teából. 
– Hogy vagy? 
Laura elgondolkozott. – Jobban, mint hittem volna. Legalábbis fizikailag. 
– Mindent tudni akarok, de most vár a reggeli. 
Laura, bár úgy érezte, egy falat sem megy majd le a torkán, valóban jobban érezte 

magát egy pohár narancslé, egy kiadós ír reggeli, több bögre tea és két erős 
fájdalomcsillapító után. Reggeli után Monica ráparancsolta a legmelegebb ruháit, és 
ő is magára vett még egy-két darabot, majd barátnőjét magával rángatva sétálni 
indult. 

– Oké. Mondhatod! Milyen volt, nagyon jó? Az első alkalom kicsit mindig rizikós, 
de legalább egy ilyen pasi tudja, hogy mit csinál. 

Milyen érdekes, gondolta Laura. Tegnap este az ő agyán is ugyanez átsuhant. 
– Na? 
Monicát nem lehetett csak úgy lerázni. – Mindent el kell mondanod! Ez a Barátnők 

Törvénykönyvének első számú szabálya. 
– Még soha életemben nem hallottam a Barátnők Törvénykönyvéről – felelte 

Laura. 
– Csak most találtam ki, de akkor is el kell mondanod. Ne csigázz! 
– Nem csigázlak. Csak megpróbálom összekaparni az emlékeimet. 
– Micsoda? Ennyire nem rúghattál be. 
– Elég sokat ittam. Különben soha nem menteni volna bele ebbe az egészbe. Bár 

azt meg kell hagyni… 
– Egy percig se szégyelld! – biztatta Monica, aki tökéletesen értette, barátnője 

miért hallgatott el hirtelen. – Majd megőrültél érte. Én egy pohár kóla után is lel 
mentem volna hozzá. Biztos, hogy egy jó numera… 

– Tessék? 
– Helyi kifejezés. Önmagáért beszél. Ott egy pad! Nem ülünk le? Kicsit rövid volt 

az éjszaka. 
– Nekem is! 
Laura egész testében reszketett, és nem tudta e1 dönteni, vajon a hideg, a 

macskajaj vagy pedig a tegnap éjjeli események miatt. Most már pontosan 
emlékezett arra, hogy milyen nagyon le akart feküdni Dermot Flynn-nel, és mennyire 
szerette volna, hogy a világ összes férfija közül ő vegye el a szüzességét. Most, 
annak ellenére, hogy szörnyen fázott és sokkal rosszabbul érezte magát, mint 
életében bármikor, ezt ugyanígy gondolta. Vagy majdnem. 

– És azért jól érezted magad? – kérdezte Monica. – Nem kérdezem meg, hogy 
volt-e orgazmusod, mert valószínűleg nem. 

– Nem… Nem hiszem. 
– Mit nem? Nem érezted jól magad, vagy nem volt orgazmusod? 
– Monica, tudom, hogy ez őrültségnek hangzik, de fogalmam sincs, hogy 

egyáltalán történt-e valami. 



Monica nem válaszolt azonnal. – Szerinted elképzelhető, hogy dugtatok, csak nem 
emlékszel? 

Megérkeztek a padhoz, és ahogy leültek, Laura összerándult. 
– Sajog… mármint a lábad között? 
Laura bólintott. – De előtte órákig bicikliztünk, hogy meglátogassuk a pasidat. 
– Nekem nincs semmi bajom! Jó, tudom, hogy edzettebb vagyok, mint te, de fiatal 

vagy és egészséges. Különben is, majdnem egész úton gyalogoltál. 
– De volt egy-két hepehupás szakasz visszafelé. 
Laura a barátnőjére nézett. – Ki kell derítenem, Monica! Tudnom kell, hogy 

lefeküdtem vele vagy nem! Életbevágó! 
Monica szelíden felnevetett. – Oké, persze hogy fontos, de… 
– Nem, komolyan beszelek! Meg kell tudnom! Így nem mehetek vissza Angliáira! 

Nem tehetem! 
Monicából hirtelen előtört praktikus énje. – Rendben! Próbáljunk meg valahogy 

rájönni. Amikor felébredtél, egyedül voltál? 
Laura megrázta a lejét. – Nem. Mellettem feküdt és aludt. Horkolt teljesen 

meztelenül! 
– Hmm… Értem… És láttál valami furcsát a földön? Mármint egy használt kotont 

vagy valamit? 
Laura elfintorodott. – Nem, de nem is figyeltem. Csak gyorsan összeszedtem a 

ruhámat, és már ott sem voltam. 
Monica sóhajtott, és megrázta a fejét. – Hát, Laura, lehet, hogy ennek most nem 

fogsz örülni, de minden jel arra mutat, hogy dugtatok. Egy ilyen pasi, meztelenül egy 
lány mellett, aki, feltételezem, szintén meztelen volt? – Laura bólintott – Kevés az 
esély arra, hogy mondjuk csak barkohbáztatok. És hogy sehol egy óvszer – nagyon 
felelőtlen, meg kell, hogy mondjam. 

– De hát csak emlékeznek arra, ha lefeküdtem volna vele, nem? – kérdezte Laura 
csendesen, és a kocsma felé nézett, ahol ez az egész szánalmas történet 
elkezdődött. Majd sóhajtott, és szorosabbra fogta a kabátot maga körül. 

– Nem, hogyha valami partidrogot csempészett az italodba – jelentette ki Monica 
tárgyilagosan. 

– Dehogyis! Sose tett volna ilyet! Nem lett volna rá szüksége! 
Laura erre esküdni mert volna. 
– Édesem, ezt nem tudhatod biztosan. Alig ismered – emlékeztette Monica 

szelíden. 
– De hát róla írtam a nyomorult szakdolgozatomat! Mindent tudok róla, amit csak 

lehet. És különben is, honnan szerezne partidrogot Ballyfiztpatrickban? Szerintem itt 
ezt a szót nem is ismerik. 

Monica újra nevetett. – Oké, értem, hogy mit akarsz mondani. Lehet, hogy kívülről 
fújod a könyveit, de a szexuális életéről nem tudsz, semmit, ugye? Charles szerint 
elég nagy kan. Az ember sosem lehet elég óvatos. 

– Jó, igazad van. Ezt az információt valamiért mindig kihagyják a szerző 
életrajzából – felelte Laura. 

– Ez most tényleg nyomaszt, ugye? – Monica elkomolyodott, és megszorította 
barátnője karját. 

– Ami azt illeti, igen! Én, mint a nyugati félteke utolsó húsz éven felüli szüze, lehet, 
hogy lefeküdtem valakivel. És ha egy mód van rá, szeretném kideríteni, hogy igen 
vagy sem. 

– Akarod, hogy hazamenjünk? Ha elindulunk… 



Laura megrázta a fejét. – Nem. Nem mehetünk haza a második felolvasás előtt – 
tudnom kell, hogy akkor most tényleg eljön-e a fesztiválra, vagy nem. Itt most nem 
csak a szüzességem forog kockán! És – tette hozzá Laura szégyenkezve – 
szeretném újra látni. 

Monica megveregette a kezét. – Persze. 
– De azért az is fontos, hogy mi történt tegnap éjjel. Különben hogy pontosítsam 

vele a hivatalos részleteket meg ilyeneket? 
– Értelek. Kiderítjük, ne aggódj! 
Monica felállt, és karját Laura felé nyújtotta. – Gyere, még mielőtt idefagyunk. 

Menjünk be a kávézóba kicsit megmelegedni. 
– Jó, Monica, de hogyan? Csak nem állhatok oda elé, hogy legyen szíves, árulja 

már el, mi történt – mondta Laura, ahogy lassan a kávézó felé ballagtak, ahol első ír 
reggelijüket ettek valamikor réges-régen. 

– Oké, akkor majd én megkérdezem – válaszolta Monica. 
– Ne! Könyörgök, ne! Nem mehetsz oda Dermot Flynnhez, hogy bocsánat, 

megdugtad a barátnőmet? Ígérd meg, hogy nem csinálod! Annyira kínos lenne! – 
esdekelt, majd rövid szünet után hozzátette. – Ez is benne van a Barátnők 
Törvénykönyvében. 

– Azt én találtam ki – mondta Monica–, de rendben, igazad van, biztos ez is benne 
lenne. Akkor majd úgy kérdezem meg, hogy észre sem fogja venni. 

– Jó, lehet, hogy most intellektuálisán nem vagyok a csúcson – a fejem annyira táj, 
hogy szerintem agysorvadásom van –, de ezt mégis hogy akarod csinálni? 

– Majd kitalálok valamit. 
Monica felvillantotta szokásos, önelégült vigyorát, de Laurát ez most egyáltalán 

nem győzte meg. 

 
HATODIK FEJEZET 

 
 

A második felolvasásra, annak ellenére, hogy délután tartották, ugyanannyian jöttek 
el, mint az elsőre. Ha ezt Laura egyfajta előtanulmánynak tekintette volna, hogy 
vajon hány embert vonzana Dermot Somerbybe, akkor megértette volna, miért akarja 
mindenki olyan görcsösen, hogy ott legyen. De az is lehet, gondolta, hogy csak azért 
ilyen népszerű, mert helybeli. Bár az írek valóban többségben voltak, azért szép 
számmal akadtak angolok és amerikaiak is a teremben 

Laura ez alkalommal megbújt a háttérben. Másnapossága szerencsére már csak 
egy halvány emlék volt, de bármi is történt – vagy nem történt – tegnap éjjel, a 
viszontlátás mindenképpen roppant kínos lesz. Igaz, csak egy-két jel utalt arra, hogy 
tegnap éjjel valóban szeretkeztek (bár Laura még legromantikusabb álmaiban sem 
gondolta, hogy a történtekre ez a megfelelő ki fejezés), mégis emlékeztetni fogja az 
ígéretére. De tényleg mennyire szomorú – sőt, mi több, mondhatni siralmas –, hogy 
annyira berúgott, hogy egyszerűen kiesett az emlékezetéből egy ilyen fontos 
esemény. Lehet, hogy a szüzességét valóban annak a férfinak adta, akinek a világon 
mindennél jobban akarta, de nem biztos. Tudta, hogy amit Dermot iránt érez, azt 
valójában nem lehet szerelemnek nevezni a szó szoros értelmében, inkább valami 
kamaszos rajongásnak, amit mások – többnyire tinilányok – filmsztárok vagy 
zenészek iránt éreznek. Mindenesetre sosem bocsátja meg magának, hogy az aktus 
alatt szinte egyáltalán nem volt magánál. 



Monica magára vállalta a feladatot, hogy a színpadhoz furakszik, és a 
beszélgetésnél majd burkolt formában kideríti a részleteket, még mielőtt a tömeg 
átvonulna a kocsmába. Laura minél előbb tudni akarta, és amíg barátnőjével abban 
teljesen egyetértettek, hogy néhány pohár sör vagy whisky után mindezt sokkal 
könnyebb lenne személyesen megkérdeznie, lehet, hogy a válasz nem lenne elég 
egyértelmű, és a helyzet egyéb bonyodalmakhoz vezetne. Ráadásul már csak a 
májuk védelmében sem akartak hosszabb időt tölteni a kocsmában, mint amennyi 
feltétlenül szükséges. 

A „jó, de mégis mit fogsz neki mondani” című témakört még a szobájukban 
alaposan kivesézték. 

– Mi lenne, ha nem köntörfalaznék, hanem nyíltan megkérdezném tőle, hogy 
„figyelj csak, dugtál már szűzzel, és ha igen, utoljára mikor?” – ajánlotta Monica. 

Laura ezután hosszú másodpercekre sokkos állapotba került, amíg rájött, hogy 
Monica csak viccelt. Aztán felvihogott, de azért nevetésében ott bujkált a hisztéria is. 

– Jó, és ehhez mit szólsz? – próbálkozott újra Monica. – A valóságban is 
kipróbáltad a szexjeleneteket, amiről írni szoktál, és ha igen, mikor? 

Laura abbahagyta a nevetgélést, és kissé feszült lett. – Nem! Nincs semmi olyan a 
könyveiben, amiből a legkisebb következtetést is levonhatnánk! 

Monica vállat vont. – Jól van, na! Bocsánat, de nem olvastam őket. 
– Tényleg? Hát ezt nem is kellett volna mondanod. 
– Figyelj csak, Laura! Én most szívességet teszek neked, tudod! 
– Ne haragudj! Ne haragudj! – mentegetődzött Laura. – Nem akartam ennyire 

undok lenni! Én kavartam a bajt, nekem kell megoldanom. Miért hoznád magadat 
miattam kínos helyzetbe? Hogy lehettem ennyire idióta! 

– Nem történt semmi jóvátehetetlen! Már így is éppen eleget ostoroztad magadat. 
A korbács és a szőrcsuha olyan ósdi dolgok, hogy már évszázadokkal ezelőtt 
kimentek a divatból. Majd ha arra kerül a sor, rögtönzők valamit, és akkor sokkal 
természetesebb lesz az egész. 

Laurát ez azonban még nem nyugtatta meg. – Én már szerveztem egy csomó 
felolvasóestet, dedikálást, beszélgetést, s a többit, és voltam egy csomó másikon is, 
de még soha, sehol, senki nem érdeklődött a szerző szexuális élete iránt. 

Monicát ez teljesen hidegen hagyta. – Jó, de tudod, hogy én nem egy ilyen 
széplelkű bölcsészlányka vagyok, hanem egy rettenthetetlen rocker. Én bármit 
megkérdezek – legyintett. Laura pár hete ezt még el is hitte volna, most viszont már 
tudta, hogy a „rettenthetetlen rocker”, illetve pontosabban fogalmazva, az ő esetében 
inkább „a rettenthetetlen swingénekesnő” csak egy álca volt, amihez rózsaszín 
paróka és mű-szempilla társult. 

– Nem, ezt egyedül kell elintéznem. Elvégre, ha eléggé berúgok, még arra is kész 
vagyok, hogy lefeküdjek vele, ha kell. 

Igen, csak utána mintha nem nagyon tudnád rekonstruálni az eseményeket – 
figyelmeztette Monica kedvesen, arra az esetre, ha mindez valahogy kiesett volna 
Laura emlékezetéből. – Sokra megyünk azzal, hogyha megint annyira felbátorodsz 
az italtól, hogy aztán nem is érted a választ, vagy elfelejted. Nem! Én csinálom és 
kész. 

Laurának be kellett látnia, hogy Monicának igaza van, így szégyenkezve 
elhallgatott. 

Bár Dermot valóban azt ígérte, hogy a mai felolvasás után szívesen válaszol a 
kérdésekre, valószínűleg nem olyanokra gondolt, hogy „mondd csak, a barátnőmet 
megdugtad?”. Laurának fogalma sem volt, hogy Monica ezt mégis hogyan képzeli, 
így agya lázasan dolgozott egy B terven. Esetleg megszerezhetné a férfi e-mail 



címét, és küldhetné neki egy rövid üzenetet. „Szia, nem tudom, hogy emlékszel-e 
rám, de Ballyfitzpatrickban találkoztunk a fesztiválon, és lehet, hogy utána dugtunk. 
Dereng valami? Ha igen, meg tudnád írni? Nagyon fontos lenne, hogy tudjam.” 

Nem, inkább mégsem. Egyedül Monicában bízhat, hogy tényleg kitalál valamit. 
Dermot Flynn ugyanazzal a rocksztáros mozdulattal szökkent fel a színpadra, mint 

előző este. Laura nagyot sóhajtott. Megkönnyebbülve látta, hogy a férfi még sokkal 
vonzóbb, mint ahogy emlékezett rá, tegnap éjjel tehát nem csak az alkohol 
homályosította el a látását, és újra megrohanták az érzelmek. Őszintén, tiszta szívből 
remélte, nem maradt le élete egyik legfontosabb és legcsodálatosabb eseményéről 
csak azért, mert berúgott. 

Remegni kezdtek a térdei, amikor eszébe jutott, hogy elvileg mi minden történt 
közöttük, amire emlékezhetne. Dermot nem tehetett vele semmi olyat, ami neki ne 
okozott volna örömet, mert akkor most biztos, hogy a teste nem gyengül el már a férfi 
puszta látványától – vagy legalábbis nem így, ezen a gyomorgörcsös, szentimentális 
módon. De az is lehet, hogy valami miatt akkora lelki traumát szenvedett, hogy az 
agya egyszerűen kitörölt minden emléket, de a teste nem felejtette el. Legalábbis a 
krimikben mindig ez szokott történni. 

Dermotot senki nem mutatta be, teljesen felesleges is lett volna, elvégre mindenki 
tudta, hogy ki ő. Két kötetet szorított a hóna alatt, kilógtak belőlük a könyvjelzők. – 
Lehet, hogy mind a kettőből felolvas. Fantasztikus! – suttogta valaki Laura mellett. 

– Kanadából jöttem, hogy meghallgassam – mondta egy másik ember. – Bárhova 
elmennék, bármennyit fizetnék. 

– Bárcsak már kijönne valami új is tőle. Mind a kettőt kívülről tudom – folytatta az 
első hang. 

Laura, bár csak magában, de ezzel mélységesen egyetértett, majd amikor látta, 
hogy Dermot a hallgatóságot pásztázza, meglapult szomszédja háta mögött. Bízott 
benne, hogy most nem fogja észrevenni ott a távolban. Ha már tegnap sikerült 
ennyire lejáratnia magát előtte. 

Nem volt benne egészen biztos, de mintha a férfi tekintete egy pillanatra megakadt 
volna, amikor elért hozzá a tömegben. Laura becsukta a szemét – így biztos, hogy 
nem látja meg. Vagy ha mégis, legalább sosem tudja meg. 

Laura rögtön felismerte a részletet, amit Dermot választott, de hát ez a minimum, 
gondolta magában. Ahogy a bal karjánál nyomakodó illető, ő maga is majdnem 
minden sort ismert kívülről. Ebben a jelenetben a főszereplő éppen a nőről mesél 
legjobb barátjának, akibe szerelmes. A hős mond valamit, de igazából nem azt 
gondolja. Nincs benne semmi túlságosan nyílt vagy zaftos, semmi olyan, ami akár 
egy egész kicsit is obszcén lenne, de a fiatalember olyan szenvedélyesen, annyi 
vággyal beszél a nőről, mégis teljesen egyértelmű, milyen erős a testi kapcsolat 
közöttük. Már pusztán attól, ahogy ez a gyönyörű hang ezeket a gyönyörű sorokat 
olvasta, Laura legszívesebben örök életre a férfi ágyasává szegődött volna, és 
megesküdött volna, hogy soha, semmi körülmények között még véletlenül sem kéri 
arra, hogy bármiféle könyvfesztiválnak akárcsak a közelébe is menjen. 

Amikor Dermot elhallgatott, Laura csak akkor vette észre, hogy már egy ideje 
lélegezni is elfelejtett. A felolvasás nemcsak rá volt ilyen hatással, körülötte többen 
kis híján elaléltak a gyönyörtől. Tömeges erotikus izgalom, vonta le Laura a 
következtetést. Olyan, mint a tömeghisztéria, csak (szerencsére) valamivel intimebb. 
Bár, ha egyikük sikítozni kezdene, vagy letépné magáról á bugyit és felhajítaná a 
színpadra, bizonyára a többiek is követnék – vagy legalábbis az ügyesebbje, mások 
viszont fél lábon ugrálva próbálnának megküzdeni a farmerjukkal vagy a zoknijukkal. 



Laura igazán hálás volt, amiért a helyszínen nem volt túl meleg, és hogy a rajongók 
többsége rétegesen öltözött. 

– Rendben, kinek van kérdése? – kérdezte Dermot. 
Néhány jelentkező után, akiknek Dermot kedvesen és rutinosan válaszolgatott, a 

férfi az órájára pillantott. 
Laura már aggódott, hogy Monica esetleg sorra sem kerül, pedig a keze 

mindenesetre egy ideje a magasban volt. 
– Most már csak egy-két… 
– Itt! Én! – zendült fel Monica hangja határozottan valahonnan elölről. Barátnője 

vagy nem osztotta a teremben tartózkodó többi nő érzéseit, vagy uralkodott magán, 
Laura nem tudta eldönteni. De Monica mégis mi a jóistent tud majd kérdezni ennyi 
ember előtt, hogy megkapják a szükséges információt? 

Monica megköszörülte a torkát. – Azt mondják, hogy az első regények általában 
önéletrajziak. Ez a te esetedben is igaz? 

Micsoda? Laura majd szétrobbant a dühtől, amikor meghallotta ezt a béna, 
közhelyes kérdést. Innen hogy jutnak majd el odáig, hogy „bocsánat, de szerinted a 
barátnőm még mindig szűz?”. Ez teljesen abszurd. A következő pillanatban viszont 
nagyon megszidta magát – elvégre Monica nem hivatásos vallatótiszt, hanem 
történetesen neki tesz szívességet egy olyan ügyben, amit saját magának kellett 
volna megoldania, csak sajnos már a puszta gondolattól is megfagyott ereiben a vér. 
Bár lehet, hogy igazából teljesen mindegy, hogy tudja vagy sem. 

Dermot Flynn természetesen mintegy ötmillió alkalommal hallotta ezt a kérdést, 
úgyhogy most felvillantotta a szokásos flegma mosolyát. – Nos, nem szabad 
elfelejtened, hogy amikor ez a könyv született, még nagyon fiatal voltam. Úgyhogy 
nem sok személyes tapasztalatot írhattam bele. 

Monicát nyilvánvalóan nem elégítette ki ez a válasz. – Úgy értem, hogy te is meg 
szoktál kú… vagyis, hogy így összevissza… szóval lefekszel minden nővel, akivel 
csak találkozol? 

Laura összerándult. Dermot viszont szemmel láthatólag remekül szórakozott. 
– Fogalmazzunk úgy, hogy a könyvben azért több a fikció, mint az életrajzi tény. 
– Azon gondolkoztam – kérdezte Monica –, hogy te vajon hiszel-e a biztonságos 

szexben? 
Monica taktikát váltott, és másik irányból közelítette meg a problémát. 
Laura nagyot nyelt. Dermot szemmel láthatólag nem értette a kérdést, ahogy a 

közönség legnagyobb része sem. 
– Úgy értem – folytatta Monica –, egy csomó fiatal olvassa a könyveidet… 
Na, ezt meg honnan szedte, gondolta Laura. Ezek szerint mégis olvasta őket. 
– Nem egészen értem, hogy pontosan – szólt közbe Dermot, de Monica nem az a 

fajta lány volt, aki csak úgy hagyta magát félbeszakítani. 
– Szerinted nem fontos, hogy jó példát mutass a fiataloknak? 
– Természetesen… 
Monica vajon azért vágott a szavába saját közönsége előtt, hogy megtudja, vajon 

Dermot egyetért-e vele a példamutatás fontosságában, vagy más meglepetést 
tartogat? 

– Mikor használtál utoljára óvszert? – kérdezte egy váratlan fordulattal. 
Az egész nagyon hirtelen jött, és Laura szeretett volna ott helyben 

megsemmisülni. 
A nézőtéren néma csend támadt, és mindenki izgatottan várta a választ. 

Rendkívül tolakodó kérdés volt, és ha Laura nem tudta volna, hogy a barátnője csak 



miatta kérdezte, egyenesen megbocsáthatatlannak tartotta volna. És mi van, ha a 
tömeg Monica ellen lordul? Hogy fogja megvédeni a barátnőjét? 

– Meg kell, hogy mondjam – felelte Dermot, anélkül hogy egy kicsit is zavarba jött 
volna –, az ilyen típusú kérdéseket általában meghittebb közegben szoktam 
megvitatni, de ha ez érdekel, úgy négy hónappal ezelőtt. Következő kérdés? 

Laura átverekedte magát a közönség sorain, és kirohant az ajtón. Az utcán meg 
lehetett fagyni, barátnője hülyét csinált magából, és még mindig nem tudta, hogy 
tegnap éjjel pontosan mi is történt közte és Dermot Flynn között. Monica hamarosan 
csatlakozott hozzá. 

– Kösz, hogy megpróbáltad – mondta Laura gyorsan, még mielőtt Monica egy szót 
is szólhatott volna. – Megtettél mindent, amit csak lehetett. Szerintem sosem fogjuk 
már megtudni. Fogadjuk el, hogy nem történt semmi különös, és lépjünk rajta túl, 
oké? 

Laurának ekkor hirtelen bevillant a tegnapi éjszaka egy apró mozzanata. Valóban, 
nem lehetett azt ráfogni, hogy „nem történt semmi különös”, mivel egyszerűen 
fantasztikus volt – akkor is, ha esetleg a legvégső lépést nem tették meg. 

– Nem adom fel, amíg száz százalékig ki nem derítem? –jelentette ki Monica. – 
Életed végéig kísérteni fog, ha most nem tudod meg. Menjünk el a kocsmába, igyunk 
egy kis szíverősítőt, még mielőtt a tömeg megérkezik, és majd felteszek neki egy 
mentőkérdést, vagy hogy hívják ezeket a vizsgákon? 

– Rendben – válaszolta Laura engedelmesen. – De mi van, ha mindkettőnket 
feljelentenek szexuális zaklatásért? Az előbb… hogy is mondjam, igen lényegre törő 
voltál. 

Monica a szájába harapott, talán a bűnbánat jeleként. – Tudom. De nem volt más 
választásom. 

– Akkora egy barom vagyok, amiért nem vettem észre… 
Monica felvihogott. – Hogy lefeküdtél-e a világ legszexibb pasijával vagy sem? 

Tudod, van olyan ember is, aki felette áll az ilyen világi dolgoknak. 
Laurát majd szétvetette a düh. 
Monica csillapítókig megveregette a vállát. – Na gyere! Menjünk és igyunk egy kis 

szíverősítőt! Szükségünk lesz rá. 
– Azt hiszem, abban maradtunk, hogy… 
– Akarod tudni, hogy szűz vagy még vagy nem? 
Laura bólintott, és engedelmesen követte a barátnőjét végig az úton le a 

kocsmáig. 
Monica Dermotot egy nagy korsó barna sörrel fogadta, amivel némileg sikerült 

megenyhítenie a férfi szívét – legalábbis annyira, hogy elég közel menjen hozzá, és 
kivegye a kezéből. Laura meglapult a szomszédos helyiségben, és az ajtó mögül 
hallgatódzott. Úgy döntöttek, hogy jobb, ha Monica mégis egyedül jár a történtek 
végére. 

– Az előbb kéményén megdolgoztál – mondta Dermot. Laura hallotta, ahogy a 
pohara néhány hosszú másodperc után az asztalon landol. Szinte látta maga előtt, 
ahogy ivás közben ádámcsutkája fel és alá mozog, de aztán eszébe jutott, hogy az 
ádámcsutka a másodlagos nemi jellegek közé tartozik, így gyorsan leállította magát. 

– Mert arra gondoltam, hogy teljesen felelőtlen vagy – mondta Monica. 
Laura összerándult. Már megint ugyanott vagyunk. Hogy lehet Monica ennyire 

indiszkrét? Nem tudta megmondani, hogy barátnője most tényleg ennyire dühös 
miatta, vagy csak így próbálja meg kiprovokálni a választ. 

– És mégis mi a faszomért? 



Laura teljesen átérezte Dermot helyzetét – egy másodpercig sem hibáztatta azért, 
hogy dühös, sem pedig a szóhasználatáért. 

– Azért, mert szerintem a pasiknak mindig oda kellene figyelni az óvszerre – 
folytatta Monica. – Nem csak akkor, ha erre külön megkérik őket. 

Azt azért el kellett ismerni, hogy Monica kitartása lenyűgöző volt, még akkor is, ha 
ő most szégyenében legszívesebben beásta volna magát a föld alá. Valójában 
viszont mozdulni is alig mert őrhelyén, mert többen már így is éppen elég furcsán 
néztek rá. 

– Igen, ezzel többé-kevésbé én is egyetértek – felelte Dermot, és már nem 
hangzott annyira feszültnek. 

Ezután néhány másodperces csönd következett. Laura szinte látta maga előtt, 
ahogy Monica összeszűkíti a szemét. 

– Szóval? Utoljára mikor? 
Laurát a kérdéstől kiverte a veríték. Megtörölte a homlokát, és rettegve az öklébe 

harapott. Most már egyáltalán nem érdekelte, hogy mit gondolnak körülötte az 
emberek. 

– Szóval? Mikor? 
– Mit mikor? Mikor használtam óvszert, vagy mikor dugtam utoljára? 
Laura majdnem felkiáltott. 
– Teljesen mindegy. Feltételezem, a válasz ugyanaz. 
Monica olyan, mint egy véreb, aki nyomot fogott, világosodott meg Laura hirtelen, 

és szívből kívánta, bárcsak valamivel kevésbé kitartó fajtát választott volna útitársul. 
Kérdés viszont, hogy vajon ugyanezt egy cocker spániel is megtette volna érte? Igaz, 
halványan azért sejtette, hogy a félelem, a szégyen, a bűnbánat és még sok egyéb 
kavargó érzés következtében gondolatai mintha letértek volna a normális 
kerékvágásról. 

– Ahogy már említettem, mintegy négy hónappal ezelőtt – mondta Dermot, és 
hozzátette: – Aha! Azt hiszem, rájöttem, miről van szó! 

Laura annyira megijedt, hogy esetleg mindjárt szóba kerül a neve, hogy azonnal 
átküzdötte magát egy kisebb csoporton, és máris ott termett a két beszélgető előtt. 
Innentől kezdve nem bízhatta a dolgot Monicára – eljött a pillanat, hogy Dermot 
szemébe nézzen. 

– Rólam! – kiáltotta az ajtóból, reményei szerint spontán és természetesen, mint 
ha egész idő alatt nem is ott bujdosott volna a közelben. 

– A-ha! – mondta Dermot gonoszul, legalábbis Laura véleménye szerint. 
Laura elsodort az útból néhány ártatlan beszélgetőt, hogy minél közelebb 

férkőzzön barátaihoz. – Meg kellett tudnom, hogy tegnap lefeküdtem-e veled vagy 
sem – lihegte, és örült, hogy Monica rábeszélésének engedve legalább ivott egy kis 
whiskyt. 

Dermot mosolya lehengerlő volt. – És mi lett volna, ha mondjuk, csak úgy 
egyszerűen megkérdezed? 

Laura nyelt egyet, és megrázta a fejét. – Az annyira kínos lett volna – magyarázta. 
– Elvégre emlékeznem kellene. 

– De ha mégsem – felelte Dermot barátságosan –, az csak az én hibám lett volna, 
nem a tied. De először elaludtál, aztán meg eltűntél, valószínűleg meggondoltad 
magad. Nem baj, majdcsak túlélem valahogy – tette hozzá gúnyosan. 

– Nem, nem arról van szó, hanem… 
– Megyek, megkeresem Charlest, és nézek valami zenét – szólt közbe Monica 

megkönnyebbülve, hogy megbízatása ezennel lejárt. – Innen már egyedül is 



elboldogultok – mondta, azzal eltűnt a tömegben. Laura esdeklő tekintettel nézett 
utána. 

– Nem semmi ez a nő! – mondta Dermot elismerően. 
– Nagyon jó barát – felelte Laura. – Kész poklot járt meg miattam. Vagy legalábbis 

csúnyán lejáratta magát. 
Dermotot Monica kálváriája egyáltalán nem hatotta meg. – Teljesen felesleges 

volt. Elég lett volna, ha megkérdezitek. 
A megjegyzés valamelyest oldotta Laura szorongását, és a lány felvihogott. – Jó, 

de az meg mégis hogy hangzott volna? Odaállok eléd, és azt mondom: „Elnézést 
kérek, Mr. Flynn, lenne szíves felfrissíteni az emlékezetemet? Tegnap akkor végül is 
dugtunk vagy nem dugtunk?” 

– Szólíthattál volna a keresztnevemen is. Nem tartottalak volna tolakodónak. 
Elvégre már láttalak meztelenül. 

Laura bele akart kortyolni az italába, de a pohara üres volt. A gondolat, hogy 
Dermot látta őt meztelenül, illetve, hogy meztelen volt a jelenlétében, egyszerre volt 
rendkívül izgató, ugyanakkor pokolian kínos is. 

– Igyál még egyet! – mondta Dermot, és felemelte a kezét. – Még egy whiskyt a 
hölgynek! 

Mintegy varázsütésre, az ital már meg is érkezett. Laura jól meghúzta. Majd, 
miközben úgy érezte, ennél megalázóbb helyzetbe nő a földön nem kerülhet, vagy 
ha mégis, biztos, hogy nem éli túl, azt kérdezte: 

– Szóval, akkor eljössz a könyvfesztiválomra? 
Dermot elmosolyodott, és Laura gyomra görcsbe rándult az izgalomtól, bár valami 

azt súgta, nem fog örülni a férfi válaszának. 
– Persze, még érvényben van az eredeti megállapodás. 
Laura segélykérően nézett a férfira. Dermot szeme mosolygott, de látszott rajta, 

hogy amit mondott, komolyan gondolja. Laura elfordult, néhány másodpercig az ajkát 
harapdálta, és azt kívánta, hogy most azonnal nyíljon meg a föld alatta. Amikor végül 
belátta, hogy ennek igen kicsi az esélye, így szólt: – Hát igen. Igazán senki nem 
mondhatja, hogy nem teszek meg minden tőlem telhetőt. 

Igen, részegen már egyszer valóban beleegyezett a feltételeibe, ám józanul nem 
kapható ekkora őrültségre. Sarkon fordult, és elindult, hogy felkutassa Monicát 
valahol a tömegben. Azonban egy kéz megállította. 

– Várjál! Azt egy szóval sem mondtam, hogy nem lehet velem tárgyalni. 
Laura megtorpant. Nem akart taktikázni, sem pedig blöffel rávenni a férfit, hogy 

változtassa meg a szándékát, de valami szerencsés véletlen folytán mégis ez történt. 
– Úgy érted, hogy mivel azért tegnap történt némi előrelépés a szex ügyében, 

hajlandó vagy beszámítani? – mosolygott Laura. Tudta, hogy megint flörtöl, és 
élvezte a helyzetet. Ő maga mindeddig nem volt egy kimondott flörtvilágbajnok, de 
olvasmányélményei alapján felismerte, hogy most ez történik. Így, hogy Dermot nem 
zárkózott el egyértelműen a fesztivál elől, sokkal magabiztosabbnak érezte magát. 

– Nem arra gondolok, hogy átszelem az Ír-tengert és meg sem állok egészen 
Angliáig, hanem hogy nem hajtom be a megállapodásunk rád eső részét. 

Dermot szeme kajánul és rendkívül szexin csillogott. 
– Hát ez igazán remek! – vágta rá Laura, akinek önbizalma percről percre 

emelkedett. – Majd megmondom a szponzoroknak, te is sokat tettél az ügyért, 
szépen adják csak oda azt a pénzt. Jó, nem kell annyit, mint eredetileg, de 
valamennyit azért jó lenne. 

– Aha, szóval a szponzorok miatt voltál ilyen odaadó. Azt hittem, azért, mert 
„annyira, de annyira csodálod a munkámat” – utánzott Dermot egy nyafka, utálatos 



nőt, aki semmiben nem hasonlított Laurára. Egyértelmű volt, hogy részéről véget ért 
az évődés. 

– Pedig igenis csodálom a munkádat – csattant fel Laura, és már ő sem akart 
játszadozni. – Az a része tökéletesen igaz! Bár mostanában annyira nem erőlteted 
meg magad! 

Dermot tekintete elkomorult. Egy pillanatig Laura attól tartott, hogy átlépte a határt. 
– Kegyetlen – mondta végül Dermot a harag legkisebb jele nélkül. – De lehet, 

hogy megérdemeltem. 
Laura pontosan tudta, hogy egy olyan nő, akinek több tapasztalata volt igazi, hús-

vér férfiakkal, mint irodalmi hősökkel, most biztosan mondana valami nagyon 
frappánsat. Ha ő most Jane Austen, Georgette Heyer vagy bármelyik fiatalabb 
kolléganőjük lányregényében szerepelne, akkor csak úgy eleresztene néhány fanyar 
mondatot, és ez az ember térden állva esedezne előtte, hadd jöjjön el a 
könyvfesztiválra. Láma persze egy szót sem szólt. 

– Megmondom, mi legyen – folytatta Dermot, aki már nyilvánvalóan döntésre 
jutott. – Hadd mutassam meg neked a környéket. Gyere velem kirándulni holnap 
reggel. Akkor talán megérted, miért nem akarom kitenni a lábam még egy rövid időre 
sem. 

Laura elgondolkozott. Idejébe belefér, csak holnap este indulnak haza, és Monica 
biztosan nem bánná. – Hát, igazából Monicával tegnap elmentünk biciklizni, úgyhogy 
már láttam a környéket. 

Ezt vajon most miért kellett mondania? Laura nagyon haragudott magára. Amikor 
Dermot éppen a békejobbját kínálja. 

– Az én társaságomban egész más élmény lesz, nekem elhiheted – erősködött a 
férfi. 

– Ebben egészen biztos vagyok – mondta Laura, aki még mindig vonakodott 
beadni a derekát. Élvezte, hogy egy olyan pasival futtathatja a köröket, aki ahhoz volt 
szokva, hogy a nők az első szavára ugranak. 

– De Monicával ugye nem vagytok sziámi ikrek? 
Laura szeme elkerekedett. – Micsoda? Csak nem azt akarod mondani, hogy 

sajnálod a szülőföldedet egy olyan lánytól, aki ennyire lényegre törő kérdésekkel 
bombáz? 

Dermot nevetett. – Lehet, hogy nem vagy túl nagy véleménnyel az erkölcseimről, 
de biztosíthatlak, sosem hajtok egyszerre több nőre. 

– Akik ismerik egymást – tette hozzá Laura tárgyilagosan. 
Dermot vágott egy grimaszt. – Pontosan. Szóval, hajlandó vagy eljönni? – őszinte 

kíváncsisággal nézte a lány arcát. 
Laura érezte, ahogy beszippantja a férfi magnetikus pillantása, annak ellenére, 

hogy eltökélt szándéka volt, hogy nyugodt és összeszedett marad. 
– Azt mondod, kirándulni? 
Laura látszólag még mindig gondolkozott, vajon meghozhat-e ekkora áldozatot, 

amikor pontosan tudta, hogy ha Dermot arra kérné, evezzen át vele az Atlanti-
óceánon egy csónakban, valószínűleg abba is beleegyezik. 

– Igen. Csak ennyit kérek… legalábbis most. És ebédet is hozok – tette hozzá, 
mintegy legvégső érvként. 

Laura engedélyezett magának egy szemérmes mosolyt. – Rendben. Igazán 
kedves tőled. Bizonyára nagyon kellemes lesz. 

– Kellemes? 
Laura szóválasztása nyilvánvalóan sértette a férfi önérzetét. 
– Hmm! 



Dermot szeme összeszűkült, annyira, hogy szinte nem is látszott. – Életed 
élménye lesz, csak annyit mondok! 

Laura nyelt egy nagyot. Dermot hangja annyira szexi volt, hogy össze kellett 
szorítani a térdeit, hogy ne látsszon, mennyire remegnek. 

Dermot elhallgatott. – Időben visszahozlak, nem késed le a kompot. 
– Hiába, nincs is jobb, mint a testmozgás! – igyekezett Laura, hogy laza legyen és 

szellemes. – Miért nem fogadsz fel egy személyi edzőt? 
– Na, figyeljen ide, kedves Miss… 
– Horsley. 
– Felkínálták önnek az egyszeri és soha vissza nem térő lehetőséget, hogy 

megtekintse Írország egyik leggyönyörűbb részét, méghozzá… 
– Az egyik legtehetségesebb író társaságában, akit Írország hosszú idő után 

először újra a világnak ajándékozott? – vágott közbe Laura mosolyogva, mintha csak 
viccelne, pedig a valóságban nagyon is komolyan beszélt. 

Dermot lassan, csúfondárosan elmosolyodott, amit lehetett akár ironikusnak is 
értelmezni, de akár úgy is, hogy tökéletesen egyetért az előbbiekkel. 

– Pontosan. Ahogy mondod. 
– Na, most tiltakoznod kellene! – játszotta Laura a felháborodottat. – Nem vagy 

kicsit nagyképű? 
– De. Vannak, akik szerint nem is kicsit. 
– Számíts engem is közéjük – tette fel Laura a kezét, amit Dermot egy 

szemöldökráncolással vett tudomásul. 
– Mások szerint viszont egy mesterember igenis legyen tisztában az értékeivel. 
Laura megrázta a fejét. – Csak azok, akik mindent bevetnek, hogy bevágódjanak 

nálad. 
– Tegnap még te is a csoport alapító tagjai közé tartoztál. Te jó ég, asszony! Arra 

is kapható voltál, hogy akár még le is feküdj velem! 
Laura ezt nem tagadhatta, akkor sem, ha ezzel csak még jobban erősíti Dermot 

amúgy is túlburjánzó egóját. 
– De szerencsére sikerült megvédenem magam saját magamtól. 
– Remek. Akkor majd engem is megvédhetsz önmagam ellen – nevetett Dermot 

újra. 
Laura visszanevetett. – Szóval, holnap hol találkozzunk? 
– A sarkon a bolt előtt. Először kocsikázunk kicsit. 
 

 
Monica, miután meggyőződött arról, hogy barátnőjét aznap este semmiféle veszély 
nem fenyegeti, engedélyezte, hogy Laura egyedül menjen haza a kocsmából. 
Másnap Laura friss akart lenni és üde, nem pedig másnapos. Bár már így is jóval 
többet ivott, mint ahogy azt az egészséges életmód előírja, ám ha elég vizet iszik és 
bevesz egy aszpirint, reggelre nem lesz semmi baja. Az elmúlt két napban többet 
ivott, mint eddigi életében összesen, egyetemista éveit is beleszámítva. 

Most Monicán volt a sor, hogy hajnalban belopakodjon a hátsó ajtón, és Laurán, 
hogy zsörtölődjön, bár Monicának nem okozott gondot, hogy felkeljen a reggeli 
bőségtálhoz, amit most már nemcsak nagy nehezen magukba gyűrtek, hanem 
izgatottan várták, és ez azért némi aggodalommal töltötte el őket. 

– Az a szörnyű érzésem van – mondta Monica, miközben éppen többujjnyi vajat 
és lekvárt kent egy vastag szelet házi kenyérre –, hogy mostantól kezdve az a kis 
pirítós meg az a kis banán nem lesz elég a fél fogamra sem. Hanem minden reggel 
ezt akarom majd enni. 



– Hát, ma ránk fér a kiadós reggeli, mert utána vár megint a jó kis testmozgás – 
felelte Laura. 

– Mmm, értem. És megkérdezhetem, hogy pontosan a testmozgás melyik 
válfajára gondolsz? 

Laura nevetett. – Hát, hogy egészen őszinte legyek, amire gondolok, és amire 
megyek, az sajnos nem egy és ugyanaz a dolog, de bármi is történik, mindenképpen 
rengeteg kalóriára lesz szükségem. 

– Ezek szerint tényleg tetszik a pasi? – nézett Monica fürkészően Laura szemébe. 
– Ó, istenem, nagyon! – vágta rá Laura, és csak amikor kimondta, akkor jött rá, 

hogy nem kellett volna ennyire vehemensnek lennie. Pontosan tudta, hogy fülig 
beleszeretett Dermotba, és azt is, hogy az egész teljesen reménytelen, így amilyen 
hamar csak lehet, le kellene zárnia az ügyet – például rögtön, ahogy visszatértek a 
kirándulásból. Addig viszont lesz pár vidám órája, még akkor is, ha utána annál 
nehezebb lesz az elválás. 

– Nagyon drukkolok! Sok szerencsét! Elképesztő jó pasi, de nem tanulópálya, ha 
érted, mit akarok mondani. 

– Értem – telelte Laura. – De hát mit csináljunk, ez van! 
– Különben is, most már késő, bármit is mondanék, nem? 
– A jó tanács sosem késő! 
– Csak egy dolgot tegyél meg a kedvemért! Ha lefekszel vele, kérlek, most 

emlékezz rá – és védekezz! 
– Monica, január van és Írországban vagyunk. Plusz sétálni megyünk. Szerintem 

ennél nagyobb elővigyázatosságra nincs szükségünk. 

 
HETEDIK FEJEZET 

 
 

Jól bebugyolálva az összes számításba jöhető meleg ruhába, amit Monicával ketten 
együttesen hoztak, továbbá felszerelkezve egy zacskó karamellás cukorral 
vészhelyzet esetére, Laura a bolt előtt várakozott, ahogy azt Dermottal 
megbeszélték. Amikor már éppen arra a következtetésre jutott, hogy Dermot 
valószínűleg elaludt és most már biztos, hogy nem jön, a sarkon befordult egy ütött-
kopott Citroen, és megállt előtte. 

– Pattanj be, hosszú út vár ránk! 
Laura beszállt, és emlékeztette magát arra, hogy nemsokára a modern ír, sőt a 

modern bármilyen prózairodalom egyik legnagyobb mesterével utazik egy kocsiban. 
El is határozta, hogy mostantól kezdve naplót vezet, csak azért, hogy megörökítse 
ezt a pillanatot. 

Kocsival lényegesen gyorsabb volt az út, mint biciklivel. A hegytetőn másik irányba 
fordultak, nem arra, amerre Monicával egy emberöltővel és néhány drámai 
eseménnyel ezelőtt elbicikliztek. Ahogy elhajtottak a helységnév mellett, Laurán 
átsuhant, hogy talán ma Monica kihasználja a szabadnapját, és újra meglátogatja a 
fiút, aki miatt ennyit utazott. Bár Laura többször is visszatért a témára, Monica mindig 
kitért a konkrét válasz elől, és úgy tett, mint akinek ez az egész egyáltalán nem is 
fontos, így fogalma sem volt, vajon a fiú reagált-e valamit a levélre, amit a 
postaládájában hagytak. Mindenesetre új barátnője nem az a típus volt, aki ölbe tett 
kézzel várja a sült galambot, és ha már egyszer itt vannak, végére fog járni a 
dolognak. 



Laura azonban nem volt ilyen határozott, és fogalma sem volt, vajon erőfeszítéseit 
siker koronázza-e, és Dermot Flynn tényleg eljön a könyvfesztiválra, vagy csak 
szórakozik vele? 

Monica valószínűleg már rég aláíratott volna a férfival valami nyilatkozatot, 
méghozzá a saját vérével. Ha csak egy egész kicsit is hasonlítana buldózer 
barátnőjéhez, akkor minden rendben lenne. De sajnos ez nem így ment. 

Aztán arra gondolt, hogy bizonyára azért foglalkozik ennyit Monicával, mert addig 
se kell saját magával. Ami most történik vele, az már szinte mesébe illett, és nem 
tudta, hogyan kezelje. Egyedül abban reménykedett, hogy ez a szerelem nevű dolog, 
vagy minek is nevezze, amit most erez, nem veszi rá most is valami őrültségre. Igaz, 
korábbi felelőtlen kijelentését, hogy persze, lefekszik Dermottal, miért ne, be lehetett 
tudni a puszta fizikai vágynak és természetesen a rengeteg alkoholnak, ám most 
abban a kiváltságban részesült, hogy egy egész napot eltölthet azzal az íróval, akiért 
egész felnőtt életében rajongott – úgyhogy nem hagyhatta, hogy ebben bármi is 
megzavarja. 

A társalgást viszont nem lehetett gördülékenynek nevezni, bár Laura időnként 
megpróbálkozott egy-két spontán megjegyzéssel, többek között a tájról. Ám sajnos a 
„gyönyörű”, „lenyűgöző” vagy a még szánalmasabb „nagyon bájos” jelzőkön kívül 
más nem jutott eszébe, és hamar kiderült, klisékkel nem sokra megy. Ráadásul a 
környék tényleg annyira gyönyörű volt, hogy a beszélgetés fölöslegesnek, sőt, 
kimondottan szentségtörésnek tetszett. A munkát pedig Laura biztos, hogy nem fogja 
szóba hozni. Egyikükét sem. Így jobb híján hallgattak. 

Végül Dermot ráfordult egy keskeny ösvényre. Az út két oldalán húzódó 
sövénykerítésre ráfért volna egy alapos metszés, középen pedig ugyancsak magasra 
nőtt a fű. Az út lefelé vezetett, valószínűleg le egyenesen a tengerig. Ahogy haladtuk 
előre, az ösvény egyre szűkebb lett, a sövény pedig elvadultabb. 

– Biztos vagy benne, hogy ez egy rendes út, nem valakinek a farmjára vezet? – 
kérdezte Laura. Aggodalma erősebbnek bizonyult, mint a hallgatás, amit magára 
kényszerített. – Alig férünk el. 

– Igen, tényleg egy farmra vezet. Otthagyjuk a kocsit, és onnan gyalog folytatjuk. 
Remélem, normális cipőben vagy – felelte Dermot, és Laura lábára pillantott. 

– Persze! 
Laura most az egyszer büszke volt strapabíró, lapos sarkú csizmájára, miközben a 

megjegyzésből arra következtetett, hogy Dermot komplett hülyének nézi. Csak azért, 
mert csúnyán berúgott és majdnem elkövetett valami nagy-nagy butaságot, Dermot 
máris idiótaként könyvelte el? Ha igen, egyáltalán nem volt szép tőle, hiszen ő, Laura 
a rendes életében kimondottan intelligens volt és hatékony. Bárcsak Dermot látná őt 
az üzletben, ahogy éppen a legújabb irodalmi irányzatokat ecseteli, vagy ahogy 
éppen levezényel egy író-olvasó találkozót, biztos, hogy más lenne róla a véleménye. 

Még le sem parkoltak, máris egy csapat kutya rohanta meg őket: vadul ugráltak, 
és dühösen ugatták a kocsit. Laura mindig is állatbarátnak tartotta magát és minden 
kutyát simogatással vagy kedves szavakkal üdvözölt, most azonban úgy érezte, 
képtelen kiszállni. Ezek a kutyák határozottan ellenségesnek és vérszomjasnak 
tűntek. 

Dermot viszont az acsarkodó falkára ügyet sem vetve kiszállt, és hátrament a 
csomagtartóhoz. A kutyák azonnal körülvették. Laura feszülten figyelte az első 
ülésről, és azon gondolkozott, honnan hívjon segítséget, hogyha esetleg 
megtámadnák őket. Nem értette, miért nem ripakodik rájuk senki, talán nincs 
gazdájuk? Ha pedig őrzőkutyák voltak – a ház itt volt a közelben –, akkor miért nem 
jelenik meg senki puskával a kezében, és kergeti el őket a földjéről? Kizárt, hogy 



senki sem hallja ezt az ugatást. Végül arra a következtetésre jutott, hogy Dermot 
valószínűleg ismerheti a tulajt, aki nem bánja, ha itt hagyja a kocsiját. Laura egész 
életében varosban lakott, még ha kicsiben is, és fogalma sem volt, hogy vidéken mi a 
szokás. Ráadásul most nemcsak hogy falun volt, hanem Írországban, egy egészen 
más világban. 

Dermot előrejött Laura ajtajához és kinyitotta. – Gyere, ideje, hogy kinyújtóztassuk 
kicsit a végtagjainkat – mondta, kezében egy jól megpakolt hátizsákkal. 

Laura habozott, ám meg mielőtt rávette volna magát arra, hogy kimerészkedjen a 
veszélyzónába, Dermot azt kérdezte: – Félsz a kutyáktól? 

– Egy kicsit. Egyszer megharapott egy skót juhász, pedig semmi oka nem volt rá. 
– Vagyis nem fenyegetted a kölykeit és nem etted el a kajáját? 
– Nem! Egyiket sem. 
Dermot vállat vont, nyilvánvalóan ő sem tudott mit kezdeni a természet eme furcsa 

megnyilvánulásával. 
– Lehet, hogy ezek itt pokoli lármát csapnak, de hidd el, nem bántanak. 
Laura óvatosan kiszállt. A kutyák azonnal körülvették, miközben továbbra is teli 

torokból ugattak. 
– Látod? Nincs velük semmi baj. Teljesen normálisak. 
Laura azonban nem osztotta a véleményét. Szerinte a kutyáknak vérben forgott a 

szemük, soványak voltak és éhesek. Ráadásul ugráltak és szagolgatták, úgyhogy 
bár nagyon igyekezett, nem bírta tovább, és elsírta magát. 

– Elég legyen már! – ordította Dermot, azzal minden előzetes figyelmeztetés 
nélkül felkapta Laurát, és a vállára dobta, majd elindult vele át a sártengeren a kapu 
irányába. A kutyák, még dühösebben attól, hogy ez a finom falat elérhetetlen 
távolságra került tőlük, egyre magasabbra szökkentek és egyre hangosabban 
ugattak. Laura becsukta a szemét, és reszketve várta, hogy egyikük bármelyik 
pillanatban a lábába harap. Bár nem volt nagydarab teremtés, azért meglehetett a 
maga súlya, mert Dermot kapkodva vette a levegőt. Végül a férfi letette, és Laura ki 
merte nyitni a szemét. 

– Maradj itt, amíg kinyitom ezt valahogy – mondta Dermot egy rozsdás kapura 
utalva, amit vasrácsokból eszkábáltak össze. – Lehet, hogy nem lesz egyszerű, már 
évek óta nem nyitották ki. Én mindig át szoktam mászni. 

– Nem baj, majd én is átmászom – ajánlkozott Laura, aki már így is épp elég 
szánalmasnak érezte magát. 

– Csak ne hagyd, hogy… jaj! – sikította, ahogy az egyik skót juhász ráugrott és 
nyálát a karjára csöpögtette. 

Dermot megfordult – Ezt mégis hogy képzeled, te nyomorult pokolfajzat, le! – 
förmedt a kutyára. – Hát a frászt hozod erre a szegény lányra! Még a végén azt fogja 
hinni, hogy mi itt Írországban azt sem tudjuk, mi az illem – ha már most nem hiszi 
azt! 

– Nem, nem hiszem ezt – makogta Laura elcsukló hangon. – Maximum a kutyákról 
– tette hozzá Laura, és majd elsüllyedt szégyenében. 

Dermot azonban mintha meg sem hallotta volna. 
– Biztos, hogy át tudsz mászni? Mert tényleg kinyitom, ha szeretnéd – mondta, 

majd elhallgatott. – Csak annyi, hogy ki kell emelnem. Mondjuk, eléggé bele van 
süppedve a sárba, úgyhogy… 

Ám még mielőtt befejezhette volna a mondatot, Laura felkapaszkodott a kerítésre, 
pontosabban feltette a lábát a második fokra. Legnagyobb sajnálatára azonban nem 
volt elég magas, így ahelyett, hogy egy elegáns mozdulattal átsuhant volna a rácsok 



felett, fennakadt a legfelső fokon, és pár másodpercig kétségbeesetten kalimpált a 
levegőben. 

Dermot a segítségére sietett. 
– Nyugi! Húzd vissza a lábadat! Nagyon jó! Most tedd vissza a lábadat a második 

fokra, és mássz fel még egy fokot! Oké. Így ni! 
Laura végül átküzdötte magát a kerítésen, és egy nagy csattanással földet ért a 

másik oldalon, mint valami liszteszsák. Megaláztatásának sosem lesz vége? Most 
már biztos, hogy utál, gondolta. Annyira béna vagyok, hogy velem még kirándulni 
sem lehet, mert segítség nélkül még egy kerítésen sem tudok átmászni. 

– Jól vagy? – kérdezte Dermot, amikor egy atletikus mozdulattal átszökkent a 
kerítésen és elegánsan földet ért mellette. 

– Igen, kösz. Csak kijöttem a gyakorlatból. 
– Miért, utoljára mikor másztál meg egy kerítést? – kérdezte Dermot 

csúfondárosan, mint aki arra számít, hogy Laura még soha életében nem csinált 
semmi ehhez fogható vad dolgot. 

– Hát, már régen, régebben – motyogta Laura, és kétségbeesetten próbált 
visszaemlékezni, hogy mégis mikor. 

– Le merem fogadni, hogy olyan hatéves lehettél – mondta Dermot. 
Bár Laura hősiesen küzdött ellene, mégis mosoly jelent meg szája szögletében, 

ahogy eszébe jutott egy gyerekkori nyaralás szüleivel Cornwallban. – Igen, 
nagyjából. 

– Nem baj, még jó néhány kerítés áll előttünk. Remélem, majd rákapsz az ízére. 
– Biztos vagyok benne – felelte Laura komolykodva, azzal útra keltek a Dermot 

által diktált lendületes tempóban. 
Hegynek felfelé tartottak. Hideg volt, de sütött a nap. Ha balra néztek, a távolban 

felsejlett a tenger: a napfény, mint megannyi szentjánosbogár csillogott a 
hullámokon. A földet alacsony, szúrós fű borította. Időnként egy-egy bárány bámult 
rájuk értetlenkedve, hogy vajon ki ez a két őrült alak, aki saját szabad akaratából 
ilyen időben nem a meleg szobát választja. Igaz, Laura egyáltalán nem fázott. 
Nehezen tudott csak lépést tartani Dermottal, pedig érezte, hogy a férfi a kedvéért 
visszafogja magát. A lábszára valószínű már így is begörcsölt, és meg kellett állnia, 
hogy kicsit kifújja magát. A vér úgy lüktetett az izmaiban, mintha enyhébb áramütést 
szenvedett volna. Bár fáradt volt, mégis remekül érezte magát a bőrében, és az út 
teljesen felvillanyozta. 

– Már nincs sok. Csak azt akarom, hogy a legtökéletesebb helyen ebédeljünk. 
Laura bólintott. Nem akarta az erejét felesleges beszédre pazarolni. 
Folytatták útjukat. Laura levette a kabátját, és a derekára kötötte, de még így is 

izzadt. Ám amikor Dermot végül megálljt parancsolt, úgy érezte, még órákig bírná a 
gyaloglást. 

– Itt jó lesz – mondta Dermot, majd levette válláról a hátizsákot, és kutatni kezdett 
benne. – Lássuk csak, miből élünk. Kell hogy legyen valami vízhatlan, amire 
ráülhetünk – mondta, azzal a földre terített egy régi, műanyag esőkabátot. 

Laura engedelmesen leült, bár rögtön látta, hogy az esőkabát igen kicsi, ha el 
akarnak férni, kénytelenek lesznek egymáshoz simulni. Aztán pironkodva eszébe 
jutott, hogy a történtek után abban, ha tetőtől talpig felöltözve egymás mellett ülnek, 
igazán nincs semmi kivetnivaló. 

– Szóval – folytatta Dermot, aki időközben elővarázsolt egy barna papírzacskót –, 
van pár kemény tojásunk, csak sajnos meg kell őket pucolni, pár zsömle, sajt, sonka 
és pár doboz sör. Nem baj, hogy dobozból kell inni? 

– Dehogyis! 



– Desszertnek pedig csoki – fejezte be Dermot. 
– Imádom. Nálam meg van egy kis tejkaramella, csak az előbb elfelejtettem. Azért 

hoztam, hogy jobban menjen a séta, de szerencsére így is gyorsan ment. 
Laura elhallgatott. Megijedt, hogy túl sokat locsog, így megpróbált lecsillapodni, 

elvégre Dermot Flynn is csak egy pasi a sok közül. Aztán rájött, hogy egyáltalán 
nem, mert számára ő a legnagyobb kortárs író személyesen, és különben is hány 
fiatal lány, aki Dermotot még az egyetemen is tanulta, érezné magát felszabadultan a 
jelenlétében? Rengeteg, gondolta lemondóan, csak éppen ő nem. Gyaloglás közben 
megfeledkezett gátlásairól, de most újra előjöttek, és fogalma sem volt, hogy 
viselkedjen. 

Dermot átnyújtott neki egy zsömlét, és elővett egy kis darab alufóliát, benne vajjal. 
– Mindenki csinálja meg a saját szendvicsét. Hoztam paradicsomot és uborkát, de 

salátát nem. Felvágom – tájékoztatta Laurát, azzal elővett egy svájci bicskát a 
zsebéből, és karikára vágta az uborkát, majd a paradicsomot. Szemmel láthatóan 
imponálni akart a lánynak, ami nagyon megható volt. – Na, hogy haladsz? Ha a 
zöldségekkel végeztél, jöhet a sonka és a sajt. Van majonéz is. 

– Szuper! 
– Hozhattam volna tányért is – mentegetődzött Dermot. – Vagy egy olyan 

praktikus műanyag készletet. 
– Valahol azt olvastam, hogy sose bízz olyan pasiban, akinek saját piknikkosara 

van – felelte Laura, és egy kicsit felengedett, amíg rá nem jött, hogy megint olyan 
területre tévedt, amit igazából kerülni akart. Inkább úgy fogalmazna, hogy sose bízz 
olyan pasiban, akinek a hangja, mint az olvasztott arany és a szeme, mint a tenger, 
bár sajnos a bölcs szavak ebben általában nem akadályozzák meg az embert. 

– Akkor mellettem tökéletes biztonságban leszel – folytatta Dermot, és 
csúfondárosan nézett a lányra. 

Laura erőt vett magán, és belenézett Dermot szemébe. – Akkor jó. 
– Szóval, mesélj magadról, Laura! – mondta Dermot, miután egy ideig mind a 

ketten csendben falatoztak. 
A hatalmas reggeli ellenére Laurának igen jólesett az evés. Amikor befejezte, 

nagyot nyújtózott, és hanyatt feküdt az esőkabáton. Behunyta a szemét. Valamivel 
később hallotta, ahogy Dermot elnyúlik mellette a földön. 

– Igazából nem tudok túl sokat mondani. Nincs testvérem, tipikus jó kislány 
voltam, mindig jó tanuló, az egyetemen is csupa jó jegyet szereztem, végül egy 
könyvesboltban kötöttem ki. És te? Veled mi a helyzet? 

– Én egy nagy család legkisebb fia vagyok. Tipikus rossz gyerek, aki elég okos 
ahhoz, hogy ne csípjék nyakon. Aztán írtam két regényt, úgyhogy végül író lett 
belőlem. 

– De előtte bejártad a világot, nem? Annyira sajnálom, hogy én semmi ilyet nem 
csináltam, mielőtt megállapodtam. 

Dermot nevetett. – Meg csak huszonhat éves vagy! Előtted az egész élet, 
bármennyit utazhatsz. 

Laura megrázta a fejét. – Ahhoz túl gyáva vagyok, hogy csak úgy fogjam a 
hátizsákomat és egyedül nekivágjak. Vagy legalábbis – tette hozzá – mostanáig az 
voltam. 

– Nem kell feltétlenül egyedül és hátizsákkal utaznod. Rengeteg más módon is 
megismerheted a világot, sőt, nem is kell hozzá hatalmas terhet a válladra venned. 

Laura vihogott, felegyenesedett, és végignézett a piknik romjain. – Igen, tudom. 
Mostanáig főleg a könyveken keresztül utaztam, de ahogy mondtad, ideje ezen 
változtatni. 



Dermot felkönyökölt, és fürkészve nézett a lány arcára. Laura szívét melegség 
járta át. Élete legkedvesebb írójával beszélgetett, a hátteret pedig a lélegzetelállító ír 
vidék szolgáltatta. 

– Még a világ legcsodálatosabb írója sem érhet fel azzal, amit személyesen 
megtapasztalsz – folytatta Dermot. 

– Lehet, néha viszont még sokkal többet adhat, mint a valóság. 
– Ezt hogy érted? 
Laura a tengerre mutatott. – Vegyük például ezt és itt. A látvány egyszerűen 

lélegzetelállító. De ha mondjuk, ugyanezt egy könyvben írnád le, több olyan jelentést 
is hozzá tudnál adni, amit pusztán a látvány nem nyújt. 

Dermot ekkor furcsa hangot hallatott, a sóhajtás és a nevetés sajátos keverékét. – 
És most rólam beszélsz, vagy az írókról úgy általában? 

Laura vállat vont. – Mindegy. Amelyikről akarod. 
– Jó, akkor az utóbbit választom, különben túl nagy lenne a felelősség. 
– Szóval felelősnek érzed magad azért, amit írsz? 
Laurát ez a kérdés már régóta foglalkoztatta. 
– Egy kicsit – felelte Dermot vonakodva, mint aki nem szívesen beszél erről a 

témáról. – Van kedved továbbmenni? Mindent itt hagyhatunk, aztán visszajövünk és 
meguzsonnázunk. 

– Persze! – felelte Laura, és feltápászkodott. – Végül is igazad volt az utazással, 
úgyhogy egyelőre kis távolságokkal kezdem. 

Dermot felnevetett. – Akkor hajrá! 
Felgyalogoltak a hegycsúcsig, ahonnan a látvány egy egész kicsit megváltozott, 

bár a nap még mindig sütött és a tenger továbbra is szikrázott. Laura, miközben 
teljes erőből a horizontra koncentrált, hátha észreveszi a szigetet, ami Dermot szerint 
ilyenkor néha láthatóvá válik, megbotlott. Dermot a karjánál fogva visszarántotta. 

– Jól vagy? Nem ficamodott ki a bokád? 
– Nem, nincs semmi baj. Minden oké – felelte Laura zavartan. Annyira 

megrémítette Dermot közelsége, hogy távolabb húzódott. 
– Versenyezzünk, ki ér előbb vissza az uzsonnához – mondta, azzal futásnak 

eredt, gondosan ügyelve arra, hogy jó helyre lépjen. Közben azon gondolkozott, 
vajon miért menekül a férfi elöl? Kiben nem bízik, benne vagy saját magában? Mire 
lehuppant az esőkabátra, tudta, hogy Dermot nem kérhetne tőle semmi olyat, amit ne 
tenne meg boldogan. Ha arra kérné, hogy húzódjanak be egy fedett helyre és 
szeretkezzenek, valószínűleg beleegyezne. Pedig nem teheti. Nemsokára indulnia 
kell haza, és a férfi már így is túlságosan tetszik neki ahhoz, hogy megkockáztasson 
valami olyat, amit később esetleg megbánhat. Nem lenne jó vége, ezt pontosan 
tudta. 

– Na? – mondta Dermot, amikor utolérte. – Jöhet az uzsonna? Hoztam 
gyümölcstortát is a teához. 

– Várjunk egy kicsit, most nem bírnék egy falatot sem lenyelni – felelte a lány. 
Hirtelen nagyon fáradtnak érezte magát, úgyhogy hanyatt feküdt, hallgatta a tenger 
moraját és a vidéki élet velejáróit: a báránybégetést, a traktort a távolban és a 
sirályokat. Becsukta a szemét, és arra gondolt, milyen ritkán is fordul elő vele, hogy 
csak úgy önmagában élvezze a természetet. Általában hozott magával egy könyvet, 
és bár a látványt és a nyugalmat mindig értékelte, sosem engedte magát át ennyire 
az élménynek. 

 
 
Amikor néhány perccel később kinyitotta a szemét, Dermot mellette feküdt. Bár nem 



mozdult, a férfi megérezhette, hogy nem alszik, mert így szólt: – Sosem gondoltad 
volna, ugye, hogy egyszer még januárban a szabad ég alatt fogsz szunyókálni? 

Laura álmosan felnevetett. – Soha! Még szerencse, hogy jól fel vagyunk öltözve. 
– Igen, az szerintem is. Bár azért nem esik jól, hogy megint elaludtál mellettem. 
Laura villámgyorsan témát váltott. – Azt kell hogy mondjam, ez a hely maga a 

paradicsom. Teljesen megértem, miért nem akarod itt hagyni, bár… – folytatta – az 
én könyvfesztiválom mindössze néhány nap távollétet jelentene – fejezte be, és újra 
becsukta a szemét, mert belesütött a nap. 

Dermot nevetett. – Hogy őszinte legyek, nem ez az oka annak, amiért befejeztem 
a fesztiválozást – kezdte, ám mivel Laura biztos volt abban, hogy sikerei csúcsán 
Dermot bizonyára több száz hasonló rendezvényen vehetett részt, nem firtatta a 
kérdést. Valószínűleg megunta és kész. 

– Szóval – folytatta Dermot – miért akarod ennyire, hogy elmenjek a tiédre? 
Laura legszívesebben tiltakozott volna: nem akart görcsösnek és kiszolgáltatottnak 

tűnni – de nem tehette. Amellett, mint kiderült, csukott szemmel, hanyatt fekve igen 
könnyű volt beszélgetni, különösen, ha az ember beszélgetőtársa is pontosan ezt 
csinálta. – Mert az egyetlen lehetséges szponzorunk kikötötte, hogy csak akkor ad 
pénzt, ha te is eljössz. Úgyhogy engem küldtek, hogy csábítsalak el mindenáron. 

– Nem akarok ízetlenkedni, de… 
Laura vihogott. – Jó, én meg majd úgy teszek, mintha hinnék neked. 
– De akkor is odaadóan teljesítetted volna a küldetésedet, ha mondjuk egy 

nyolcvanéves, kopasz, protézises bácsika lennék? 
– Nem. De ebben az esetben is ragaszkodtál volna a szexhez? 
Laura elhallgatott. – Nem! Ne válaszolj! Nem akarom hallani. 
Most már Dermot is nevetett. – Bizony. Tizenhét éves korom óta egyfolytában arra 

készülök, hogy egy nap mocskos vénember legyen belőlem. 
– Azt hittem, tizenhét evesen még író akartál lenni. 
– A kettő együtt jár. 
Ráadásul volt valami a hanyattfekvésben, ami Laurát folyamatos vihogásra 

ingerelte. – Ne mondd el! Én egy komoly, irodalomszakot végzett, vérbeli 
kékharisnya vagyok. Továbbá nagy rajongója a munkádnak. És tegnapelőtt nagyon 
részeg voltam. Meg még szűz is… és azt gondoltam… 

Ahogy kimondta, arcára fagyott a nevetés. Hogy tehette ezt? Hogy hagyhatta el ez 
a szó a száját? Pedig gondolatmenete teljesen logikus volt: szerette volna elmondani 
Dermotnak, hogy miért pont őt választotta, hogy mekkora hatással voltak rá az írásai, 
és hogy egyáltalán. De persze ezt az ember nem osztotta meg bárkivel, csak az 
olyan közeli barátokkal, mint például Monica. 

Dermot pár másodpercig hallgatott. – Értem. Szóval, amikor beleegyeztél abba, 
hogy ágyba bújj velem, az lett volna neked az első? 

– Ühüm. 
– Hát akkor nem csoda, hogy megfutamodtál – felelte a férfi kedvesen. 
– Mint már említettem, nagyon berúgtam, de ha nem alszom el, nem futamodtam 

volna meg. 
– Akkor? Mi volt annyira ijesztő? A látvány, ahogy ott horkolok, mint egy medve, 

vagy a gondolat, hogy a szüzességedet egy barbár írnek add? 
Bár Laura teljesen őszinte akart lenni, azt azért mégsem árulhatta el Dermotnak, 

hogy nincs a világon még egy ember, akinek szívesebben adta volna. A férfi hangja 
ironikusan csengett, és Laura nem tudta, hogy most komolyan beszél-e – vagy ez 
csak egy játék, ha mégoly kellemes játék is számára. Úgyhogy igyekezett óvatosan 



fogalmazni, már amennyire tudott. – Az, hogy felébredtem és fogalmam sem volt, 
hogy végül is megtörtént vagy sem, és hirtelen hányingerem lett magamtól. 

– De tőlem nem? 
– Nem. Te pasi vagy. Tettél egy spontán javaslatot, és valószínűleg nem 

számítottál arra, hogy igent mondok. Vagy mégis? 
Dermot sokáig nem válaszolt. – Ha már ennyire őszinték vagyunk egymáshoz, 

meg kell, hogy mondjam, elég ritkán utasítanak el. 
Laura a szemére szorította a kezét, bár Dermot nem rá nézett. – Jaj, istenem! 

Most úgy érzem magam, mint egy az arctalan tömegből… 
– Ha ez megvigasztal, mostanában ritkul a tömeg, kezdek lenyugodni. És mindig 

használok gumit, megmondhatod Monicának! 
Laura felnevetett. – Ezt örömmel hallom. Egyébként Monica, azt hiszem, már 

megnyugodott óvszerügyben. Nagyon sajnálom, hogy annyit zaklatott. Csak a 
kedvemért csinálta, de biztos, hogy szörnyen kínos lehetett. 

– Nem, egyáltalán nem. Nehogy azt hidd – felelte Dermot kedvesen, és hangjában 
ott bujkált a nevetés. – Sokkal durvább dolgokat is kérdeztek már tőlem, nekem 
elhiheted. 

– Komolyan? De tényleg, egyáltalán nem úgy tűntél, mint aki zavarban van. 
– Na ugye! Akkor te is láttad. Még onnan hátulról is, ahol álltál. 
– Igen. Elég kis terem volt – felelte Laura. 
Ezek szerint a terve, hogy elbújjon a terem végében, nem működött. 
– És hogy megtöltöttem azzal a sok emberrel. Nem is kell már többet mondanod 

arról, hogy milyen szépen elkapirgálok a saját szemétdombomon. 
– Eszembe sem jutott! Le merem fogadni, hogy még az Albert Hallt is meg bírnád 

tölteni, ha akarnád. 
– Ezt nem tudom – legyintett Dermot lemondóan. – És még egy dolog – folytatta. – 

Akár be voltál rúgva, akár nem, ha tényleg szeretkeztünk volna, arra emlékeznél, 
erről biztosíthatlak. 

Dermot elhallgatott. – Tényleg ennyire kiütötted magadat? – kérdezte. – Mert nem 
is látszott. 

Laura sóhajtott. Hát igen. Az, hogy berúgott, még mindig jobb magyarázatnak tűnt 
a viselkedésére, mint a szerelem – illetve a téboly, az őrület, a vágy – vagy hogy is 
fogalmazza meg, amit Dermot iránt érzett, mert ez tényleg minősíthetetlen lenne. – 
Nem szoktam whiskyt inni, különösen nem pohárszámra. 

– Igen, ezt mindjárt gondoltam. 
– És azt, hogy szűz vagyok, nem szoktam reklámozni. 
– Pedig nincs benne semmi szégyellnivaló. 
– Nem, de azért az én koromban egy kicsit… hogy is mondjam, furcsa, lássuk be. 
– És van valami oka? 
– Nincs. Csak eddig még nem találkoztam olyan pasival, aki igazán tetszett volna. 
Laura elvörösödött, és csak azért imádkozott, hogy Dermot szeme még mindig 

csukva legyen, és ne vegye észre, hiszen gyakorlatilag bevallotta, hogy most viszont 
megtalálta az igazit. 

– Nekem is el kell valamit mondanom! 
– Igen? Mit? 
– Alkotói válságban vagyok. Már vagy tizenöt éve nem tudok írni. 
– Ó, édes istenem! 
Laura nem tudta, hogy még mi mást mondhatna. Teljesen megdöbbentette a hír. 
– És ezt most azért mondtam el, mert szerintem a gyónás kétoldalú folyamat. Nem 

úgy értem, hogy a papoknak a gyóntatófülkében feltétlenül olyanokat kellene 



mondani a híveknek, hogy „Ne aggódj, testvérem, én is arra az újságra szoktam 
kiverni, ámen”, de megosztottál velem valamit, és cserébe én is elmondtam valamit, 
amit másnak nem tudok. 

Laurát meghatotta a férfi bizalma, bár arra gondolt, hogy ezen mások bizonyára 
nem döbbennének meg ennyire. 

– Igazán érthető, nem? – magyarázkodott Dermot, mint aki feltétlenül igazolni 
akarja magát. – Két könyv gyors egymásutánban, mind a kettő bestseller, és mind a 
kettőt egy csomó díjra jelölték. 

– És a legtöbbet meg is nyerted. 
– Igen – felelte Dermot zavartan. – Most pedig mindenki azt várja, hogy majd jól 

megbukom. 
Laura tiltakozni akart, de tudta, hogy a könyvszakma mennyire kegyetlen. Sokan 

szeretik, ha valakinek megtépázódik a tolla. – És az ügynököd tudja? 
– Nem, és nem is tudhatja! Mindig lerázom azzal, hogy éppen egy hatalmas 

anyagon dolgozom, és évekbe telhet, amíg elkészül. 
– És beveszi? – kérdezte Laura, bár esküdni mert volna, hogy Eleanora azonnal 

átlátott a szitán. 
Dermot szomorkásan nevetett. – Veszi, vagy nem veszi, azt nem tudom. De eladni 

már nagyon szeretne. 
Most már Laura is nevetett. – Nincs olyan kiadó, aki nem fizetne milliókat vagy 

legalábbis több százezret érte. 
– Tudom. És jól jönne az a pénz. 
– És az nem lehetne, hogy odaadsz nekik három fejezetet – nem is kell, hogy 

olyan jók legyenek –, és akkor kiköhögnek egy kis előleget. 
– Ez, ifjú hölgyem – mondta Dermot, és hirtelen elkomolyodott –, nem lenne 

etikus. 
Laura felsóhajtott. – Igen, szerintem sem. Mégis rengetegen csinálják. 
– Attól félek, hogyha ilyet tennék, soha többet nem tudnék írni. A bűntudat még 

jobban megnehezítené. Tudtad, hogy az íreknél ez tipikus népbetegség? 
– Tényleg? – kérdezte Laura naivan, bár azért egy kicsit kételkedett, majd így 

folytatta: – Vagy pedig taníthatnál kreatív írást. Csak a leggyönyörűbb és 
legegzotikusabb helyekre szervezik a kurzusokat. Nem hiszem, hogy sokat 
fizetnének, de lehet, hogy jól éreznéd magad – mondta lelkesen, majd kissé 
elbizonytalanodott. – Meg ott lesz az a sok fiatal és lelkes írónőjelölt. Bármelyiket 
megkaphatnád, csak rá kell mutatnod. 

Innentől kezdve össze kellett szednie minden erejét, hogy hasonlóan könnyed 
stílusban folytassa a beszélgetést. Igen, Dermot bármelyik nőt megkaphatná, ebben 
egészen biztos volt, és belesajdult a szíve. Most, hogy már majdnem egy egész 
napot töltöttek együtt, tudta, hogy amit a férfi iránt érez, az nem puszta fellángolás, 
hanem fennáll a veszélye annak, hogy valami sokkal erősebb kötelékké fejlődik. 

– Igen, néha elvállalok egy-egy előadást, de mindig úgy gondoltam, hogy ezeket a 
tanfolyamokat olyan írók tartják, akik már nem tudnak írni. 

– Pedig nem így van! Vannak aktív írók, akik missziójuknak tekintik, hogy átadják 
a tudást, meg szeretik egyengetni ifjú tehetségek útját. 

– Gyönyörű! De remélem, nem gondolod, hogy én is ilyen vagyok, ugye? 
Laura felvihogott. – Nem, nem, dehogyis! 
– Ne gúnyolódj! 
– Nem is álmodnék erről! 
– Jó, de akkor most mondd el, hogy miről szoktál álmodni? – kérdezte Dermot. 



Laura nyelt egyet. – Már így is túl sok titkot árultam el – felelte végül, szándéka 
szerint flegmán és könnyedén. Arra gondolt, ha kell, inkább meghal, semmint 
elmondja, hogy éppen miről álmodik. 

Most Dermoton volt a sor, hogy nevessen, aztán mindketten kellemes hallgatásba 
süppedtek. Laura azt a fajta elégedettséget és nyugalmat érezte, amit élete során 
nagyon keveset, még a könyvesboltban sem, amit pedig a világon a legjobban 
szeretett. Most azonban az is annyira távolinak tetszett, hogy már egyáltalán nem is 
tűnt olyan kívánatosnak. 

De vajon ugyanígy viszonyult volna ehhez a hegyes, vadregényes vidékhez, ha a 
könyvesbolt nem zár be heteken belül? Fogalma sem volt. Minden annyira 
összekuszálódott. Csak azt tudta, hogy hiába van január, ő jelenleg a világ legszebb 
pontján tartózkodik, és nemcsak Dermot miatt, hanem valami másért is. 

Egy idő múlva Dermot megszólalt. – Egyébként pedig szívesen segítek a 
problémádon. Nyilvánvalóan nem itt és nem most, de egy kényelmesebb 
környezetben bármikor. 

Az ajánlattól Laurának elszorult a szíve. Egyértelmű volt, hogy Dermot nem 
osztozott az érzéseiben – de hogy is tehette volna? Már neki úgy tűnt, mintha egész 
életükben ismerték volna egymást, Dermot számára valószínűleg csak egy idegen 
volt. Sőt, azt sem tudhatta, hogy ez az egész egyáltalán jelentett-e neki valamit, vagy 
csak szórakozott kicsit. Ráadásul meg sem kérdezhette, mert az esetleg olyan 
számon kérő-en hangzana. Sőt lehet, hogy még a végén kiderülne, hogy Dermot 
csak megsajnálta, az pedig még ennél is rosszabb volna. 

– Nem, köszönöm, majd megoldom – felelte, miközben kétségbeesetten 
gondolkozott valami szellemes riposzton, amiből Dermot majd arra következtet, hogy 
őt ez az egész igazából nem is érdekli. – Végül is ennyi év alatt már igazán 
hozzászokhattam. 

– Néha azért nem árt változtatni a status quo állapotán – felelte Dermot. Bár 
nevetett, Laura mégis úgy érezte, az alkotói válság status quójával bizonyára sokkal 
nehezebb lehet együtt élni. 

– És én segíthetek valamit a te problémádban? 
Dermot egy gunyoros pillantást lövellt felé. – Hát ha most velejéig romlott lennék, 

akkor azt mondanám, hogy egy közismert ír legenda szerint nincs jobb gyógyír az 
alkotói válságra, mint ha egy fiatal lány neked ajándékozza a szüzességét. 

Laura pislogott. – De te nem vagy ennyire romlott, ugye? 
– Nem! Csak néha. 
Laura a következő percben azt fontolgatta, hogyha valóban ezen múlna, akkor 

vajon feláldozná-e a szüzességét a kortárs irodalom oltárán. Valószínűleg. Nemcsak 
a könyvszakma elismerése miatt (elvégre ez nem az a fajta szívesség volt, amivel az 
ember utólag eldicsekszik), hanem mert minden fenntartása ellenére nagyon 
szeretett volna lefeküdni vele, legalább annyira, mint amennyire segíteni akart. De a 
pillanat elillant. 

– Tényleg nagyon szomorú – gondolkozott hangosan. 
– Micsoda? Hogy nem élek vissza a helyzetemmel, és nem követelem elég 

elszántan, hogy de igenis, áldozd fel egyetlen hozományodat? 
Laura felnevetett, mint aki viccesnek tartja a feltételezést, és bár legszívesebben 

rávágta volna, hogy igen, pontosan, ehelyett így válaszolt: – Nem! Úgy értettem, 
hogy szomorú, hogy a dolgok nem oldódnak meg ilyen egyszerűen. Például, hogy 
nem tudsz írni, amikor a lelked mélyén biztosan tudod, hogy úgy írsz, mint egy isten. 
Lehet, hogy nem vagy túl nagy véleménnyel azokról az emberekről, akik az irodalmi 
díjak sorsáról döntenek, de csak olyan embereknek adják őket, akik tudnak írni. 



– Hát persze, te már csak tudod, ne vesszünk most össze ezen. Eljött a tea ideje. 
Ti, angolok, azt ugye semmi körülmények között nem hagyhatjátok ki? De ne aggódj, 
egy lépést sem kell tennünk. Minden kellékről gondoskodtam. 

– Igen, a termosz valóban fantasztikus találmány – mormolta Laura maga elé. 
– Valóban, de sajnos azzal nem szolgálhatok. Helyette a jó kis kempingfőzőmet 

hoztam. 
Laura felült. – A midet? 
– Micsoda? Csak nem azt akarod mondani, hogy ti ott Angliában nem ismeritek 

ezt a fogalmat? Ne haragudj, de szörnyen le vagytok maradva. 
Laura érdeklődve nézte, ahogy Dermot elővesz a hátizsákból egy Irish Timest és 

egy palackszerű tárgyat fonott szatyorban, oldalán kisebb csőrrel, majd csíkokra 
szaggatja az újságot, és a palack közepébe tömködi. – Így ni. Most megyek és 
keresek egy kis vizet – mondta, azzal elővarázsolt egy bádogkannát. 

– Ha akarsz, nyugodtan visszafeküdhetsz. Lehet, hogy ez most beletelik egy kis 
időbe. 

Laura lehunyta a szemét. Minden annyira idilli volt. Valami ilyesmi lehet a 
mennyország is, gondolta. Aztán eszébe jutott, hogy nemsokára felszáll a kompra, és 
visszamegy Angliába. Nem, gondolta, nem hagyja, hogy bármi is elrontsa ezt az 
utolsó néhány órát. Ragadd meg a percet, ismételgette magában az egyik önsegítő 
képeslap üzenetét, amit a könyvesboltban árultak. Találd meg az örömet az itt és 
mostban, idézett fel még egyet. 

Dermot pár perc múlva visszajött. A vizet a palack kis csőrébe töltötte, majd 
meggyújtotta a papírt. 

– Ez hogy működik? – kérdezte Laura. Egyszerűen lenyűgözőnek találta a 
szerkezetet. 

– Hát kérlek szépen, nagyon egyszerűen. A papír felforralja a vizet. Elég hozzá 
egy példány a Times-ból vagy az Irish Times-ból, és a nagyságos asszony, hipp-
hopp, már meg is kapta a teáját. 

– A nagyságos asszony ezt nem magától kérte, ha jól emlékszem, valaki 
megkínálta. 

– Ne legyél szőrszálhasogató! 
– Eszembe sincs! Az olyan babramunka. 
– Bolond egy lány vagy, de még mennyire. 
A nap, ami nemrég még olyan lelkesen sütött, lemenőben volt. Laura visszafeküdt 

az esőkabátra, bár most már egy kicsit fázott. Annyira örült, hogy Dermot bolondnak 
tartja, amikor otthon Angliában már-már szánalmasan megfontolt és kiszámítható 
volt. 

Dermot teafiltert tett a bögrékbe, majd forró vizet öntött rájuk. Egy 
lekvárosüvegben még tejet is hozott. 

Ültek egymás mellett csendben, kezükben a bögre teával, és bámulták a tengert. 
Befelhősödött és feltámadt a csípős szél. 

– Köszönöm szépen, hogy elhoztál ide – szólalt meg Laura. Tisztában volt azzal, 
hogy a búcsú nem lesz könnyű a számára. – Csodálatos volt ez a nap. 

– Nekem is – felelte Dermot. – Nagyon jól éreztem magam veled. 
Laura belekortyolt a teájába. 
– A francba, elfelejtettem a tortát. Tessék, itt van – mondta Dermot, azzal elővett 

egy műanyag dobozt, tele kockára vágott süteménnyel. – Mit mondtál, mikor is megy 
a kompod? – kérdezte, ahogy a lány a dobozba nyúlt és épp arra gondolt, hogy a 
tökéletes napja véget ért. 

Laura megmondta. 



– Időben visszaviszlek, és eljövök a fesztiválodra, az önfeláldozó gesztusod nélkül 
is, ha nem árulod el senkinek – úgy értem, hogy a sajtónak. Vagy csak az utolsó 
percben. Addig nem akarok ezzel foglalkozni. 

Laura majdnem elsírta magát. – Köszönöm – mondta remegő hangon, és csak 
abban bízott, hogy Dermot majd a hideg szélnek tudja be a könnycseppeket a 
szemében. 
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– Ne is törődj a kutyákkal, nem bántanak! – mondta Fenella, ahogy szélesre tárta 
Somerby kapuját. 

– Sziasztok, kutyák! – felelte Laura, és nem értette, hogy amíg ezektől itt 
egyáltalán nem fél, pedig mozdulni sem lehet tőlük, úgy elállják az útját, egy másik 
falkától egy bizonyos írországi farmon szabályosan rettegett. (Lehet, hogy 
egyszerűen csak azért, mert ezek se nem morognak, se nem vicsorognak.) 

– Új jövevények, vagy már a múltkor is megvoltak, csak nem vettem észre őket? 
– A két kis tibeti terrier a nővéremé, csak ő elutazott, és addig én vigyázok rájuk. 

Szirup és Melasz. Vissza sem adom őket! 
– Nagyon édesek! – mondta Laura, és kinyújtotta a kezét. Abban a pillanatban hat 

nedves orrocska szimatolta körbe ételmaradék után kutatva. Laura alig hallhatóan 
felsóhajtott, mert eszébe jutott, hogy Dermot hogy mentette meg vérszomjas ír 
társaik elől. Ballyfitzpatrick mintha egy másik bolygón lett volna. Titokban abban 
reménykedett, hogy Dermot talán hallat magáról – küld legalább egy kedves SMS-t, 
ha mást nem –, de gyorsan meg is szidta magát. Miért tenne ilyet, semmi oka nincs 
rá. Ahhoz pedig túl félénk volt, hogy ő tegye meg az első lépést. 

– És könnyen elengedtek a könyvesboltból? – kérdezte Fenella, miután 
megpuszilta Laurát és arrébb zavarta a kutyákat. 

– Persze. Nagyon megértőek voltak. Henry csak annyit kér, hogy hadd szállítsa ő 
a könyveket a fesztiválra, és Grant pedig valami nagyszabású dologgal szeretne 
hozzájárulni, még nem tudja pontosan, mivel. 

– Persze! Minden segítségnek örülünk. 
Laura meglóbált egy szatyrot tele dossziéval Fenella orra előtt. – Amióta 

hazajöttünk Írországból, szinte meg sem álltam. Elég szépen haladok. 
– Szuper! – Fenella szökkent egyet, és összecsapta a kezét örömében. – El sem 

hiszem, hogy sikerült elcsábítanod Dermot Flynnt! Jacob Stone-nal madarat lehet 
fogatni! Rengeteg pénzt kapunk tőle, úgyhogy kialkudtam, hogy a te díjazásodat 
azonnal emeljük fel. Ötszáz font, mit szólsz? 

– Fantasztikus! Köszönöm szépen! 
Ahogy hazaértek, Laura azonnal tudatta Fenellával a jó hírt, és rögtön utána a 

rosszat, vagyis hogy Dermot részvételét az utolsó percig titkolni akarja. Fenella akkor 
mintha nem fogta volna fel, hogy mindez milyen hátrányokkal jár. 

Most szorosan átölelte Laurát. – Ne haragudj, de annyira izgatott lettem Dermottól, 
hogy még a jó modorról is megfeledkeztem. Gyere be, pakolj le, ahova csak akarsz, 
aztán menjünk le a konyhába. Remélem, vacsora alatt kicsit felmelegszik a szobád. 

Laura letette a táskáját, de előbb elővett belőle egy doboz csokit és egyéb 
apróságokat. Komoly, dolgos hétvégére készült, amikor alaposan megtervezik a 



részleteket. – Szóval Jacob Stone nem bánja, hogy Dermot nem akarja nagydobra 
verni a részvételét? 

Fenella megrázta a fejét. – Nem hiszem, hogy annyira érdekli a fesztivál, 
egyszerűen csak meg akarja hallgatni Dermot Flynnt – felelte, majd elhallgatott. 

– Gyere! Menjünk le a konyhába, és igyunk valamit! Rupert főzi a vacsorát. 
Mennyei illata van! Én meg édességet csinálok, vagyis egy nagyon egzotikus fagyit 
leöntök valami finom olasz borral. 

– Ezt még sose hallottam – felelte Laura, és követte háziasszonyát lefelé a 
lépcsőn. 

– Nagyon finom és nem túl munkaigényes, valószínűleg azért is csinálom ilyen 
gyakran. 

– Ha akarod, még vacsora előtt végigmehetünk egy-két dolgon. Végül is dolgozni 
jöttem. 

– Tudom, tudom, és holnap majd fogsz is. De sajnos az én agyam délután ötkor 
leáll. Úgyhogy ma este pihenj, és érezd jól magad. 

Néhány perc múlva, miután átadta szerény ajándékait Rupert és Fenella nagy 
örömére, Laura az asztalnál ült egy nagy pohár borral és egy tálka pisztáciával maga 
előtt. Mindezeket Rupert szolgálta fel, közvetlenül azután, hogy jó alaposan 
megölelgette. 

– Ez tényleg nagyon jólesik – mondta Laura, miután belekortyolt az italba. Bár 
látszólag a borról beszélt, valójában a fogadtatására értette. Az ő családjában 
ismeretlen fogalom volt az ölelés, és a bort sem szerették, úgyhogy szüleitől más 
üdvözletre nem számíthatott, maximum arra, hogy „Szervusz, drágám, megyek és 
felteszem a teavizet”. Még nem mondta el nekik, hogy boldogult Írországban, de 
mivel nem is kérdezték, nem furdalta miatta túlságosan a lelkiismeret. Amióta 
visszajött, annyi dolga volt, hogy meg sem tudta látogatni őket. 

Fenella leült Laura mellé, miután férje biztosította arról, hogy nem, nincs semmi, 
amiben segíthetne, de ha lesz, akkor szól. – Szóval – kezdte kíváncsian, azzal az 
eltökélt szándékkal, hogy most minden részletet kicsikar a lányból. – Mindent tudni 
akarok. Mit csináltál Dermot Flynn-nel? Felajánlottad a testedet a jó ügy érdekében? 

Egy hosszú percig Laura döbbenten hallgatott, és fogalma sem volt, hogy ezt 
vajon Fenella honnan tudhatja. Aztán rájött, hogy a lány csak viccelt. Monica, az 
egyetlen beavatott Dermoton kívül, biztosan nem mondta el neki. 

Aztán arra gondolt, ennyi erővel akár az igazat is megmondhatja, úgysem hiszi el 
senki. – Gyakorlatilag igen, de bizonyára örömmel halljátok, hogy nem élt a 
lehetőséggel. 

– Tényleg? – szólt közbe Rupert a tűzhely elől. – Pedig nem erről híres. Sőt, úgy 
hallottam, hogy röptében a legyet – mondta, majd szájához emelte a fakanalat. – 
Nyamm. Remek lesz ez a szósz. 

– Hát, a fényképe alapján nem kell túl sok erőfeszítést tennie – mondta Fenella. – 
Az életben is ennyire jó pasi? 

– Aha, csak egy kicsit öregebb – válaszolta Laura óvatosan. 
– Szerintem a pasik olyanok, mint a bor. Az idő jót tesz nekik. Nincs igazam, 

Rupert? 
– De, de, drágám! Ahogy mindenben. 
– Pedig tényleg így van! 
Fenella visszafordult Laurához. – Most komolyan. Mivel vetted rá? Eleanora 

szerint már évek óta ki sem lehet robbantani Írországból, nem használt se a pénz, se 
a szerelem, most meg még valami kurzust is elvállalt. 



– Micsodát? – kérdezte Laura döbbenten, és még a pisztáciát is majdnem kiejtette 
a kezéből. 

– Nem hallottad? Nem, igazad van, csak most hozták nyilvánosságra. Kreatív írás 
– valami versenyszerűség Bathban, az egyetemen. A jelentkezőknek be kell küldeni 
valami kéziratot, aztán úgy nagyjából a tíz legjobb részt vehet a kurzuson. Eredetileg 
Eleanora egy másik kliense tartotta volna, nem emlékszem, hogy kicsoda, de 
valamiért le kellett mondania. Dermot meg csodák csodájára beleegyezett. – Fenella 
összeráncolta a homlokát. – Sőt, jobban belegondolva ő maga ajánlkozott. Eleanora 
éppen a fesztiválról vagy valami hasonlóról beszélt vele, amikor mellesleg 
megemlítette ezt a problémát, erre Dermot felajánlotta, hogy majd ő megcsinálja. 
Eleanora meg köpni-nyelni nem tudott. Különösen, hogy már évek óta nem is 
beszéltek, mert Dermot arra sem méltatja, hogy a telefont felvegye. 

Laura úgy érezte magát, mintha Dermot arcon csapta volna. Persze, tudta, hogy 
semmi köze nincs hozzá, de akkor is. Azok után, hogy annyi mindent tett azért, hogy 
Dermot méltóztasson egyetlen előadást tartani az ő fesztiváljukon, sőt, hogy még egy 
bizonyos dolgot is felajánlott ennek érdekében, Dermot fogja magát és csak úgy, 
magától elvállal egy kurzust, ami ennél sokkal nagyobb dolog. 

– Hát, ez most egy kicsit meglep – mondta. – Nekem egész Írországig kellett 
utaznom és ott esdekelnem, hogy legyen olyan jó és üldögéljen már egy órát a 
színpadon, meg válaszoljon néhány kérdésre, amit majd a házigazda tesz fel, 
félájultan a nagy megtiszteltetéstől. És ez semmi ahhoz képest, hogy feladatokat 
találjon ki, meg egy tanfolyam felépítését és még egy csomó hasonló dolgot. És erre 
önként jelentkezik? Teljesen érthetetlen. 

Igazából azt akarta mondani, hogy ez igazságtalan, de nem akart sértődöttnek 
tűnni. 

– Talán úgy érezte, ha már egyszer úgyis kimozdul imádott szülőföldjéről, miért ne 
köthetné össze a kellemest a hasznossal. – Fenella egy pillanatra elhallgatott. – Hát 
jobban belegondolva, a tanfolyam előbb lesz, és utána már biztos nem megy haza, 
hanem rögtön idejön hozzánk. Egyébként – folytatta lelkesen – szerinted majd 
megengedi, hogy a tanfolyam után vele reklámozzuk a fesztivált? 

– Nem tudom, de szerintem addigra már úgyis kitudódik, hacsak nem fogadtat 
teljes titoktartást a diákjaival. 

Laura még mindig úgy érezte, hogy Dermot elárulta, bár próbált küzdeni ellene. A 
bor ebben határozottan segített. – És hogy áll a zenei rész? 

– Szerintem jól. Egy két nagyon menő zenekar is komolyan gondolkozik rajta és 
persze Monicáék. Egyébként jól éreztétek magatokat az úton? 

– Nagyon! Rengeteget röhögtünk. Még arra is rávett, hogy béreljünk biciklit, és 
keressük meg egy volt pasiját. 

– És? Megtaláltátok? 
– Nem, amikor együtt mentünk, hála istennek nem volt otthon. Egész úton 

vihogtam, mint valami tinédzser, majdnem be is pisiltem, aztán Monica egyedül is 
visszament, de akkor sem találta. 

Laura még a mondat közben rájött, hogy ideje a témát lezárni, hacsak nem akarja 
részletesen elmesélni, Monica miért töltötte az utolsó napot egyedül. – Szóval, 
nagyon jó útitárs. Még a kocsmába is elvitt. 

– Igazi ír kocsmába, élőzenével, a levegőben olyan fűszeres illatokkal? – kérdezte 
Rupert, aki még mindig a szósszal foglalatoskodott. 

– Á, drog nem volt – tettette Laura a félreértést. 
Fenella nevetett. – Nem hangzik rosszul. És Dermot Flynn tényleg olyan íröse' 

böszé'? 



– Igen, van a beszédében valami furcsa, de azért nem egy vidéki suttyó. 
– Vidéki suttyó! De rég hallottam ezt a kifejezést – sóhajtott Fenella. 
– És hogy tervezitek? – kérdezte Rupert. – Ma még dolgoztok? Vagyis töltsek bort 

vagy ne? 
– Igen, mindenképp! – felelte Fenella. – Majd holnap korán kezdünk! Ma este 

maximum csak ötletbörzét tartunk. 
– Az alkohol abban mindig segít – mondta Rupert, azzal töltött a lányoknak. – És 

mindjárt kész a kaja. 
– Megterítek! 
Fenella kihúzta az egyik fiókot, és találomra elővett belőle néhány kést és villát. 

Majd az asztal egyik végét letakarította, pontosabban az ott fekvő néhány lapot, egy 
gyümölcskosarat, egy kupac tiszta ruhát és egy dugóhúzót egy határozott 
karmozdulattal átküldött a túloldalra. Szerencsére hosszú asztal volt. 

– Igazán kitakaríthattam volna rendesebben, amire jössz – szabadkozott, 
miközben kiosztotta a tányérokat. – De csak akkor bírom rávenni magam, hogyha 
valami nagy rendezvényt tartunk. Télen nincs sok esküvőnk, így tavaszig szinte 
sosem pakolunk le az asztalról. Lehet, hogy rá kellene kényszeríteni a családot, hogy 
jöjjenek el karácsonykor is, és akkor nem lenne ez. 

– Még életemben nem láttam ekkora darab marhahúst – mondta Laura, és 
ámultan nézte, ahogy Rupert szeletelni kezdi. 

– Helyi specialitás – mondta Fenella –, és már vagy ezer éve esszük, hidegen 
levessel és héjában sült krumplival. Mindig olyan bizonytalan vagyok, ha húst kell 
rendelnem, úgyhogy inkább megveszek egy fél borjút egyben, mint kilónként. 

– Nem baj, az a fő, hogy a fesztivál szervezésében legyél magabiztos – mondta 
Laura. Viccelt, de azért kicsit megijedt az új információtól. 

– Ó, dehogyis! A munkában kőkemény vagyok. Csak a ház körül vagyok kicsit zizi. 
– Tessék, Zizi, jó étvágyat! – mondta a férje kedvesen, és felszolgálta az ételt. – 

és figyelj oda, hogy Laura jó sok szószt vegyen. 
Amikor már mindannyian hozzáláttak az ételhez és egyiküknek sem kellett 

felugrani, hogy még ezt vagy azt hozzon, Laura így szolt: – Eszembe jutott pár dolog, 
amivel elhinthetnénk a fesztivált a köztudatban. Például mit szólnátok, ha mondjuk 
még előtte szerveznénk egy olvasókört vagy valamit? 

– Nagyon jó ötlet! Tudod, hogy én is járok – felelte Fenella. – De van a környéken 
több klub is, meg egy a könyvtárban! 

Laura bólintott, és lenyelte a szájában levő falatot. – Már beszéltem a 
könyvtárossal. Nagyon lelkes. Csak minél előbb össze kellene állítanunk a szerzők 
végleges listáját. 

– És akkor előre eladjuk egy csomó könyvüket, és így majd még szívesebben 
jönnek – lelkendezett Fenella, és a villájára döfött egy krumplit. – Plusz az olvasók 
érdeklődését is felcsigázza! 

Fenella egy ideig elgondolkozva rágott. – Bár a könyvtári csoport mindig valami 
speciális kedvezménnyel rendeli a könyveket. Nem mindenki engedheti meg 
magának, hogy minden hónapban vegyen egy újat. 

Laura egy pillanatra kizökkent a könyvkereskedő szerepéből. – Persze hogy nem. 
Én magam is bajban lettem volna, ha a bolt nem kap tiszteletpéldányokat. 

– De az nagyon jó, hogy a könyvtár a mi oldalunkon van. 
– Rábeszélhetnénk a helyi újságot is, hogy reklámozzanak minket – javasolta 

Rupert. – Sőt, minden intézménynek részt kellene vennie. 
– Hirdetnénk egy novellapályázatot – ajánlotta Fenella, egy adag répával a 

szájában. 



– Igen, de ki bírálná őket el? – kérdezte Rupert. 
– Nekünk nem lesz rá időnk, és egyikünk sem író, úgyhogy milyen alapon 

döntenénk? 
– Majd Dermot Flynn – mormogta Laura maga elé, aki még mindig haragudott 

Dermotra, és saját magára, azért, mert haragszik. Belekortyolt a borba, és próbálta 
megfejteni, vajon miért bántja ennyire. Dermot nem a személyes tulajdona, és végül 
is nem történt semmi közöttük, még a szüzességét sem vette el. 

– Majdcsak találunk valakit – mondta Fenella. 
– Van egy hosszú listám a szerzőkről, akiket meg szeretnék hívni. Egyikük csak 

hajlandó lesz kiválasztani a győztest, különösen, ha nem terheljük meg túl sok 
olvasnivalóval. 

– Esetleg Damien Stubbs – mondta Laura. – Őt mindenképpen meg kell hívnunk. 
Nagyon jó a smúzolásban, és nagyon jóképű. Eleanora beszélhetne vele. Az ő 
embere. 

– Remélem, ezeket nem felejtjük el. Rupes, kérlek, passzold ide azt a papírt és a 
ceruzát! 

Fenella jegyzetelni kezdett. 
– És – folytatta Laura – gyerekeknek is szervezhetnénk egy versenyt. A 

legjobbakat aztán felolvasnák, és megjelennének a helyi lapban. – Laura egy 
pillanatra elgondolkozott. – De vajon a szülők akkor is eljönnek, ha tudják, hogy a 
gyerek írása úgyis megjelenik nyomtatásban? 

– Szerintem igen – mondta Fenella. – Bár ezt nehéz megmondani. Viszont a 
helyiek szeretni fogják a gyerekrendezvényeket. Ettől majd úgy érzik, hogy ez az ő 
fesztiváljuk is, nemcsak valami, amit rájuk erőltettek. Viszont fogalmam sincs, hogy 
lépjek kapcsolatba az írókkal a listámról. 

– Ezért vagyok én itt. Először a kiadókkal és az ügynökökkel próbálkozunk. 
Megtudjuk, ki intézi a fellépéseiket meg az interjúkat, és aztán beszélünk velük. Csak 
az a baj, hogyha nem kapunk konkrét nevet, kit keressünk, akkor beletelhet egy kis 
időbe. 

– Annyira jó, hogy itt vagy – mondta Fenella. – Ismered ezeket az apró 
nüanszokat. 

– Csak éppen beleőszülök – mormolta Laura. 
Fenella nem reagált a megjegyzésre. – Szeretném bevonni a helyi iskolákat is. 

Szerintem nagyon fontos, hogy legalább egy programra minden gyerek jöjjön el. 
– Talán könnyebben kivitelezhető, hogyha az írók mennének el az iskolákba – 

javasolta Laura, mert felsejlett előtte egy jelenet, ahogy ötven vagy hatvan vihogó 
gyerek bemasírozik a felolvasás közepén. 

– Vagy mindkettő – ajánlotta Rupert. – A szerzők elmennek az iskolába, ahol 
olyan érdekes műsort adnak, hogy a gyerekek addig nyaggatják a szülőket, amíg az 
egész család el nem jön a fesztiválra. 

– Okos! Ezek szerint nem egy üresfejű szépfiúhoz mentem hozzá. 
– És egyébként hol lesznek a rendezvények? – kérdezte Laura, kissé irigykedve új 

barátai kapcsolatára. – Gondolom, nem itt akarjátok mindegyiket tartani. A fesztiválok 
általában belakják az egész várost, bár ez itt egy elég kicsi hely. 

– Egyáltalán nem! – vette védelmébe Fenella a szülővárosát. – Lesznek 
programok, amiket itt tartunk, de Dermotnak vagy más nagymenőnek majd kibéreljük 
a mozit. Na, ne nézz így rám! Nagyon szép épület! És a szomszédjában van egy 
hatalmas parkoló. Ezenkívül már beszéltem a lelkésszel, a templomnak van egy 
kápolnája, amit csak ritkán használnak, és oda is mehetünk. Igen, ott is van parkoló – 
nézett sokatmondóan Rupertre, akit valamiért ez a kérdés igen izgatott. 



– Szóval a lelkész mellettünk van? – kérdezte Laura. – De jó, az nagy segítség 
lesz! 

– Igen, de igazából nem is lelkész, hanem lelkésznő. Tagja az olvasókörömnek. 
– Még jobb! 
– Szóval a helyszíneket is ki kellene jelölni, de Sarah – emlékszel rá? Ő is itt volt a 

megbeszélésen –, szóval majd Sarah segít eldönteni, mi legyen és hol. Én képtelen 
vagyok megsaccolni, hogy hány emberre számíthatunk és hova férnek be. 

– Szerintetek, ha mondjuk, felállítanánk egy sátrat a kertben, az nem lenne jobb 
Dermotnak, mint a mozi? – kérdezte Laura. 

– Nem tetszik a mozi, ugye? De ha akarod, később megnézhetjük, és majd utána 
eldöntjük. 

– És hova teszed ezt a sok embert? 
– Ide, már amennyit lehet. Nyolcan még kényelmesen elférünk, de úgysem lesz itt 

mindenki egyszerre. Az írók majd váltják egymást a házban, kivéve, ha hajlandóak 
osztozni a szobán, mert akkor mehetnek az egyik bungalóba. De a helyiek is adnak 
ki szállást, ám remélem, sikerül nélkülük is megoldani, legalábbis ami az írókat illeti. 

– Jó, de ezt meg kell majd említeni a szórólapokon, hogy a nézők tudják, hogy ha 
akarnak, itt is aludhatnak. Ez is része lesz a fesztivál bukolikus hangulatának: 
„Élvezd az irodalmat a festői szépségű, ismeretlen. . 

– Ezt azért így nem mondanám, hogy ismeretlen – tiltakozott Rupert. – Nemrég 
két híresség házasodott itt össze, és akkor rengeteget írtak rólunk. 

– Mármint az egész környékre gondoltam – mondta Laura. – Ha az emberek azt 
hiszik, hogy egy vidék szép, akkor sokkal szívesebben jönnek. Gondoljatok Hay-on-
Wye-ra. Azt is, hogy felfuttatta a művészeti fesztiváljuk. 

– És legyen valami speciális témánk, ami köré ez az egész szerveződik, vagy ne? 
– kérdezte Fenella. – Úgy értem, hogy akkor lesz a zenei fesztivál is. 

– Pont egy időben? – aggódott Laura. 
– Arra gondoltunk, hogy váltogathatnánk a napokat – mondta Rupert –, vagy pedig 

napközben lehetne pár koncert és felolvasás, este pedig valami nagyobb szabású 
rendezvény. Használhatjuk a mezőket is a falu mellett. 

– Mondjuk a farmerekkel nem könnyű – mondta Fenella. – Csak azért egyeztek 
bele, mert válságban van a mezőgazdaság. Attól féltek, hogy egy Woodstockot vagy 
valami hasonlót akarunk szervezni. 

– Pedig nekik is jó lesz – szólt közbe Rupert. – Sokan szívesen bérbe adják a 
földjüket, és akkor lehet sátorozni is. 

– Nagyon jó! Biztos sokan jönnek, különösen, hogy van egy-két igazán nagy 
nevünk. 

Fenella alig láthatóan összerezzent. – Még nem száz százalék – mondta. – Ezért 
akartunk igazi sztárokat az irodalmi oldalra. Bár Monica dolgozik az ügyön. Minden 
kapcsolatát bevetette, sőt volt, ahol a zsarolástól sem riadt vissza. 

– Hát én biztos, hogy nem mernék vele ujjat húzni. 
– És remélem, velem sem, úgyhogy légy szíves vegyél még a húsból! – kínálta 

Rupert. 
– Persze, köszönöm! 
– Szóval, legyen téma vagy ne? – kérdezte Fenella. – Szerintem inkább ne. 
– A Cheltenham Irodalmi Fesztiválra mindig kitalálnak valamit – mondta Laura. 
– Tudom, de nekik meg kell szűrni a jelentkezőket, mi meg teljesen újak vagyunk. 

Legalábbis eddig még nem tolongtak a szerzők. 
– Pedig fognak – mondta Laura, és eltolta maga elől a tányérját, hogy még 

határozottabban kifejthesse álláspontját. – Az, hogy itt lesz Dermot, nagyon nagy 



esemény, és mindenki látni akarja majd. Ez még a többi fellépőnek is hatalmas 
reklám lesz. Ráadásul legtöbben egy csodálatos vidéki kúriában szállhatnak meg, és 
az első fesztiváloknak különben is van valami bája – sorolta Laura egyre 
lelkesebben. Rájött, hogy nagyon is élvezni fogja a közös munkát Fennel, bármilyen 
kemény is lesz. 

– Lehet, hogy ez lesz az első és az utolsó – mondta Rupert. 
– Lehet, hogy szólhatnánk előre a többi írónak, hogy ő is felolvas, úgyhogy ha 

akarnak, személyesen is megismerkedhetnek vele. Kíváncsi vagyok, hogy ebbe 
vajon Dermot beleegyezne-e – mondta Laura, tudomást sem véve Rupert szokatlan 
pesszimizmusáról. 

– De lehet, hogy ezt még jobban utálná – felelte Fenella. – Te ismered őt, Laura. 
Szerinted? 

– Nem tudom! Fogalmam sincs! Igen, lehet, hogy nem szereti a többieket. Már 
találkoztam hasonló esettel. Valószínűleg szakmai féltékenység vagy valami hasonló. 

– Lehet, hogy szervezhetnénk neki valami diszkrét, zártkörű vacsorát még a 
fesztivál előtt. ő kiválasztja az asztaltársait, mi meg majd megszervezzük, és jól 
kiteszünk magunkért. 

– És megvan rá a keretünk? – kérdezte Laura. – Egy ilyen vacsora vagyonokba 
kerül. 

– Nem, emiatt nem kell aggódnod – mondta Rupert. – Megvannak a 
kapcsolataink. 

– Az első évben különben is csak abban reménykedhetünk, hogy nem leszünk 
veszteségesek – felelte Fenella. – Bár az elvek nagyon fontosak, kénytelenek 
vagyunk kicsit ügyeskedni, hogy minél több kapcsolati tőkére tegyünk szert. 

– Uúú, ez nagyon profin hangzik, honnan szedted? – ámuldozott Laura. 
– Olvastam valahol – felelte Fenella –, de visszatérve a lényegre, szerinted 

Dermot bele fog egyezni? 
– Csak ha először tisztázzuk vele – mondta Laura. – Nem egy könnyű ember, és 

egy kicsit kiszámíthatatlan – tette hozzá, mert megint eszébe jutott, hogy a kurzusra 
szemlátomást magától ajánlkozott, pedig Írországban mindenki azt állította, hogy a 
lábát sem teszi ki a falujából. – Úgyhogy lehet, hogy még a végén tetszeni is fog neki 
az ötlet. 

– Másfelől – szólt közbe Rupert – mi lenne, ha nem adnánk Dermotnak ennyire 
szabad kezet? Lehet, hogy el sem tudná dönteni, hogy ki jöjjön. Szerintem csak 
hívjuk meg azokat, akiket mi akarunk. 

 
 
Szombat reggel megkezdődött a komoly munka. Laura leült a számítógép elé, és 
Fenella segítségével legépelte az összes ötletet, ami tegnap este csak úgy ömlött 
belőlük. 

– Oké, most, hogy megvan a szerzők végleges listája, le kell ellenőriznünk, hogy ki 
adja ki a könyveiket. 

– Jó, de ezt hogy csináljuk? 
– Hoztam magammal pár folyóiratot, az majd segít – mondta Laura. – Bár őszintén 

szólva, sokat fejből is tudok, úgyhogy most már, hogy tudjuk, kiket keressünk, nem 
tart sokáig. 

Abban megegyeztek, hogy ahhoz, hogy meghívást kapjanak, a szerzőknek, egy: 
életben kell lenniük (Rupert így sajnos hiába akart Evelyn Waugh-val találkozni), 
kettő: méghozzá az Egyesült Királyság területén, vagy a közelben, hogy útiköltségük 
ne merítse ki az egész büdzsét. 



Miután megírták a meghívókat, néhány kedvcsináló kifejezést beleszőve, mint 
például „szállást és teljes ellátást egy békebeli, vidéki kúriában biztosítunk”, a reggel 
hátralevő részében az iskoláknak írtak, és arra biztatták a gyerekeket, hogy minél 
többen küldjék el meséiket, történeteiket. Fenella olvasókörébe járt több tanárnő is, 
akik kiválasztják a legjobbakat, Laura pedig ismert egy szimpatikus gyerekkönyv-írót, 
aki majd dönt a helyezettekről. 

Ebéd után kivitték a kutyákat a rétre, Rupert pedig előadást tartott Laurának arról, 
hogy milyen autót vegyen. Elvégre nem kérhette folyton kölcsön Grantét, kétszer 
éppen elég volt. 

 
 
Vasárnap délután rendet raktak a helyiségben, amit Fenella és Rupert a „kis 
szalonnak” nevezett, ám a valóságban még így is kétszer akkora volt, mint Laura 
lakása. Rupert begyújtott a kandallóba, és végre mindannyian leülhettek, felkészülve 
párórás semmittevésre. Laura előzőleg bejárta a falut, és megnézett pár helyszínt 
(legalább kívülről), aztán megebédeltek a helyi kocsmában, majd Laura komolyan 
elgondolkozott Fenella ajánlatán, hogy aludjon ott még egy éjszaka, és csak holnap 
korán reggel induljon vissza. 

Rupert kezébe vette az újságot, és nekilátott a keresztrejtvénynek, amikor 
megszólalt a telefon. Egy értetlen pillantást váltott feleségével, aztán Fenella felállt. – 
El nem tudom képzelni, ki lehet ez ilyenkor. 

– Még csak négy óra van – mondta Rupert. – És ha felveszed, rögtön tudni fogod. 
– Tessék, Sommerby – szólt bele a telefonba Fenella rendkívül határozottan. 
Laura kihasználta, hogy Rupert figyelme elkalandozott, és ellopta előle a 

keresztrejtvényt. Majd a ceruzáját is, és beírta az egyik választ. 
– Igen, pontosan – mondta Fenella. – Jaj, istenem! Igen, igen, én vagyok. Tessék? 

Ó. Igen, persze hogy megvan, de mit szólna, ha adnám személyesen? Igen, itt van. 
Máris szólok neki. Laura! 

Fenella átsétált a szobán, és átnyújtotta a telefont. – Téged keresnek! 
– Az kizárt – felelte a lány, és bár nem vette át a telefont, legalább felállt. – Ki az? 
– Dermot Flynn. El akarta kérni a számodat. 
Laura térde remegni kezdett, és kiszáradt a szája. Két kézzel belekapaszkodott 

garbója nyakába, nyelt egy nagyot, és mélyeket lélegzett. – Rendben, adhatod! 
Óvatosan elvette a telefont, mintha attól félne, hogy mindjárt felrobban, és a szoba 

másik sarkába húzódott. Szíve majd kiugrott a helyéből, és nem tudta, hogy vajon a 
rémülettől vagy az izgalomtól. – Halló? Dermot? 

Először beszéltek azóta, hogy hazajött Írországból. 
– Helló, Laura – mondta egy hang, amitől a lány kis híján elalélt, a szája pedig 

még szárazabb lett. Leroskadt egy kisszékre, ami a szomszédos íróasztal mellett állt. 
– Helló – nyögte ki végül, és azt kívánta, bárcsak kaphatna egy pohár vizet. 
– Ez aztán a véletlen, nem, hogy pont ott vagy? Fantasztikus! 
– Fantasztikus? Attól függ, kinek – felelte hűvösen, és azon gondolkozott, ezt 

vajon Dermot hogy értette. 
– Nekem mindenképpen! Azért kereslek, mert munkát akarok neked ajánlani. 
– Munkát? Milyen munkát? 
Laura azonnal pánikba esett. Éppen elég dolga volt a fesztivállal, és elvileg meg a 

könyvesboltban dolgozott. 
– Hallottad, hogy tartok egy tanfolyamot? 
Laura elfordult, de érezte, hogy bár Rupert és Fenella olyan elmélyülten 

tanulmányozzák a keresztrejtvényt, mintha valami vizsgafeladat lenne, és mindent 



megtesznek azért, hogy ne tűnjön úgy, mintha hallgatóznának, de ez azért elég 
nehezükre esik. 

– Igen. Egy kicsit meg is lepett. Azok után, hogy nekem mennyit kellett küzdenem, 
hogy gyere el a fesztiválunkra, most meg csak úgy fogod magad és vezetsz egy 
kurzust, önként és dalolva. Azt hittem, utálod őket. 

Próbált könnyednek hangzani, de már maga az, hogy csupán a férfi hangjai 
hallhatta, annyira csodálatos volt, hogy nem lehetett kibírni. 

– Nem vezetek semmit, hanem tanítok – nevetett Dermot tiltakozás helyeit. 
Laura egyik tincsét a füle mögé kotorta, hátha akkor jobban tud gondolkozni. – De 

azt gondoltam, hogy a jelentkezők majd beküldik az írásaikat, te pedig majd 
kiválasztod közülük a legjobbakat. 

– Szóval mindent tudsz – mondta Dermot gunyorosan. 
– Nem, egyáltalán nem. Csak amit Fenella mondott. De így van, nem? – kérdezte 

Laura, azzal kivette a gumit a copfjából, és kirázta a fürtjeit, mintha ezzel 
lecsillapítaná kusza, zavaros gondolatait. 

– Mindegy. Szóval itt jössz te a képbe – jelentette ki Dermot diadalmasan, mintha 
most oldott volna meg egy súlyos problémát. 

– Hol? Hol jövök én a képbe? 
– Az ügynököm, Eleanora, a vén sárkány – hangsúlya azonban elárulta, hogy vén 

sárkány ide, vén sárkány oda, igazából kedvelte az asszonyt – azt mondta, hogy 
remek az ízlésed, már ami az irodalmat illeti. Nem is mondtad, hogy ismeritek 
egymást. 

– De, ismerem. És igen, azt hiszem, tényleg sokat olvasok – felelte Laura 
óvatosan. 

– Azt szeretném, hogy olvasd el őket, és válaszd ki közülük a tíz legjobbat. 
Laura nagyot nyelt. – Tessék? De hát hogy döntsem el? És különben is! Nincs is 

rá időm. Éppen egy könyvfesztivált szervezek! 
Ahogy kimondta, rögtön eszébe jutott, hogy a fesztiválokat mások többnyire 

szabadidejükben, önkéntes alapon szervezik, miközben főállásban dolgoznak 
valahol egész máshol. 

– De nem egyedül. Úgy tudom, van melletted egy egész kis csapat, beleértve 
Eleanora unokahúgát vagy a keresztlányát vagy kicsodáját – ezt a Fenellát, akivel 
beszéltem. 

– Ez igaz. 
Laura összeszedte minden erejét, hogy nyugodt maradjon. 
– Úgyhogy nyugodtan elvállalhatod a kéziratokat is. Fizetek értük – tette hozzá. 
– Mennyit? 
Laura későn vette észre, hogy ez a kérdés mennyire kapzsinak tünteti fel. 

Ráadásul nem is azért kérdezte, mintha annyira érdekelné, bár a pénz valóban nem 
jött rosszul. Pusztán időt akart nyerni, hogy addig is gondolkozhasson. 

– Majd megbeszéljük, de nagyjából tíz fontot kéziratonként. Szeretném, ha 
kiválasztanál, mondjuk olyan harmincat, aztán majd együtt eldöntjük, melyik a tíz 
legjobb, valószínűleg telefonon vagy e-mailben. 

– Így rendben – makogta Laura, aztán belehasított egy újabb gondolat. – De van 
még egy probléma. Én egy kis lakásban lakom, szoba-konyha, meg persze 
fürdőszoba, és lehet, hogy nem is lesz erre helyem. 

– Biztos vagyok benne, hogy meg fogod oldani. Ne aggódj miatta. 
Laura hallotta a hangján, hogy Dermot most már nagyon unja a tanfolyam témáját, 

és utolsó mondata valójában azt jelentette, hogy ne aggódj miatta, mert én sem 
aggódom. Hát igen, neki nem is kellett, most, hogy Laura majd segít neki. 



– És egyébként hogy vagy? – váltott témát a férfi. – Kiheverted az utat a Zöld-
szigetre? 

Dermot nevetése nem sokat javított Laura jelenlegi idegállapotán. – 
Természetesen. Egész pontosan mit is kellett volna kihevernem? 

– Például a whiskyt, amit pohárszámra vedeltél – felelte Dermot. – Nem is 
beszélve a férfiakról, akiket bottal kellett elkergetned magadtól. 

Laura látta maga előtt a férfit, ahogy hátradől a székében, firkálgat valamit, és 
élvezi, hogy gúnyt űzhet belőle. 

– Botra azért nem volt szükségem. 
Most már Laura is mosolygott, de nem volt benne biztos, hogy ezt vajon Dermot 

kihallja-e a hangjából vagy sem. 
– Dehogynem, pedig olyan voltam veled, mint egy kezes bárány. – Dermot 

elhallgatott. – Szóval megmondom Eleanorának, hogy küldesse át neked az írásokat. 
Mi meg majd beszélünk. 

– Köszönöm. Azt hiszem. Vagy mégsem? 
Dermot felnevetett. – Persze hogy köszönöd. Lehet, hogy felfedezed a következő 

Dermot Flynnt, és a világ a lábaidnál hever. 
– Szerintem a világnak egy Dermot Flynn is bőven elég – mondta Laura. 
Dermot újra nevetett. – Elképesztő egy lány vagy, Laura Horsley, rajtad fogom 

tartani a szemem! – mondta, azzal letette a telefont. 
Laura megvizsgálta a készüléket, és ő is kinyomta. Felállt, és lassan visszasétált 

új barátaihoz. Fenella és Rupert ugrásra készen figyelték, és Laura legnagyobb 
rémületére tudta, hogy pár másodperc múlva minden részletet el kell mesélnie. 

– Azt akarja, hogy olvassam el a kurzusara beküldött kéziratokat, és válasszam ki 
közülük a tíz legjobbat. Állítólag Eleanora ajánlott engem. 

– Hú! – mondta Rupert. – Szerintem meg pont fordítva. Ezzel vette rá, hogy 
vállalja el. „Figyelj csak, Dermot, van itt ez a nagyon kedves, helyes lány, ez a Laura. 
Majd ő helyetted szépen mindent megcsinál.” 

Fenella egy haragos pillantást lövellt férje felé, amiért gúnyolódott a nagynénjén, 
ám szinte azonnal megenyhült a tekintete, amikor belátta, valószínűleg így 
történhetett. 

– Szerintem ez nagyon kedves gesztus Eleanorától – mondta Laura. – Tudja, hogy 
szükségem van a pénzre. Szerintetek sokan jelentkeznek? 

Biztos lesznek jó néhányan – mondta Fenella. – A nagynéném szerint egy csomó 
helyen hirdetik. 

Ennek hallatán Laura szeme elkerekedett. – Hát persze! Hirdetés! Hogy erre miért 
nem gondoltunk! 

A munka, még vasárnap este is, remek pótcselekvés lehet, gondolta Laura, így a 
vonakodó Fenellát még egy órára visszakényszerítette a számítógép elé, mielőtt 
elindult hazafelé. Dermot Flynn túl nagy helyet foglal el az agyában, pedig 
történetesen éppen egy fesztivált kellene megszerveznie. 

 
KILENCEDIK FEJEZET 

 
 

Három héttel később Laura fehérbort töltött egy pohárba, valószínűleg utolsó 
alkalommal a könyvesboltban. – Igen, nagyon szomorú, hogy be kell zárnunk – 
mondta a pohár bor várományosának, egy nőnek, akit még soha életében nem látott 



a boltban, viszont most, hogy ingyen volt a bor, hirtelen lelkes támogatójukká vált. – 
De reméljük, majd elboldogul nélkülünk is. 

– Persze. Egyébként is csak az Üdvhadseregtől veszem a könyveimet – mondta a 
nő egy ájtatos pillantás kíséretében. – Nagyon fontosnak tartom, hogy segítsünk 
embertársainkon. 

Henry, aki a nő háta mögött állt, grimaszolt egyet ennek hallatán. 
– És a könyvesboltokon nem? – kérdezte Laura. 
– Azok üzleti vállalkozások, vagy rosszul tudom? – felelte a nő, és üres poharába 

nézett, hátha jutalmul jótetteiért kap még egy kis bort Laurától. 
Laura azonban könyörtelen maradt, meg sem mozdította az üveget. – Valóban így 

van, és éppen ezért a könyvesboltoknak is pénzt kell termelniük, ahogy más üzleti 
vállalkozásoknak. Az írók vajon miből élnének, ha senki sem fizetne a könyveikért? 

A nő szégyenkezve lehajtotta a fejét. Laurának megesett rajta a szíve, és töltött 
egy kis bort a poharába. 

– Erre még sosem gondoltam – mondta a nő, és arrébb vonult. 
– Laura drágám! – közeledett egyik kedves vevőjük, az olvasóklub egyik 

alappillére. – Hát mi lesz velünk nélküled? 
Laura az ilyen emberek miatt szerette annyira munkáját, és remélte, hogy nem 

érzékenyül el. Most, hogy tényleg eljött a búcsú ideje, úgy érezte, mintha egy barátot 
veszítene el. Egy fejezet lezárult az életében. Itt került igazán szoros kapcsolatba az 
irodalommal, itt érezte magát a világon a legjobban, és itt tudott igazán önmaga 
lenni. 

– Jaj, Fiona! Már így is majd megszakad a szívem! De ugye nem hagyod abba az 
olvasóklubot? 

– Persze hogy nem. De teljesen más lesz nélküled. Te annyira művelt vagy! – 
sóhajtott. – Majdcsak megleszünk valahogy. 

Fiona elhallgatott. – És veled mi a helyzet? Találtál másik állást? 
– Fogjuk rá. Bár inkább csak szezonmunka. 
Laura felemelt egy szórólapot az asztalról. – Nyáron lesz egy könyvfesztivál, és 

részt veszek a szervezésében. Remélem, találsz olyan programot, ami érdekel, és 
amire el tudsz majd jönni. 

Fiona szemügyre vette a szórólapot. 
– Persze nem ígérhetem biztosra, hogy az összes felsorolt szerző ott lesz, de jó 

páran biztosan. 
Laura igyekezett magabiztosnak tűnni, ám voltak kétségei a résztvevőkkel 

kapcsolatban. Tudta, hogy az írók kiszámíthatatlan emberek, vannak, akik az utolsó 
percig haboznak, és csak akkor mondanak igent, mások viszont pont fordítva, 
azonnal elfogadják a meghívást, majd az utolsó percben meggondolják magukat. 
Laura elhessegette a negatív gondolatokat, és Fionára mosolygott. 

– Jaj, ez egy kicsit messze van, nem? – fanyalgott az olvasókör pillére. 
– Igen, de mi lenne, ha szerveznél egy csoportot, és esetleg ott is aludnátok? A 

környék tényleg gyönyörű. 
Laura úgy érezte magát, mintha egy utazási irodában dolgozna, és éppen egy utat 

próbálna rásózni a vevőre. Bár minden, amit elmondott, igaz volt, mégis félt, hogy túl 
rámenősnek tűnik. 

– Jól hangzik! Pár nap távol a családtól, nem is lenne rossz! Nekem adod? 
– Persze! Tessék, itt van! Vigyél még! – vágta rá Laura, és Fiona kezébe nyomott 

még néhány szórólapot. Elvégre muszáj egy kis hírverést csinálnia a fesztivál körül. 



Időközben Grant is csatlakozott hozzájuk. – Ha az üzlet egyszer beindul! Én is 
szorgalmasan osztogatom őket. És mindenki annyira, de annyira kedves. Azt 
mondják, nagyon fogunk hiányozni nekik. 

– Kivéve annak a nőnek ott, aki két marékkal eszi a csipszet. Szerintem még 
életében be nem tette ide a lábát. ő majdcsak kibírja nélkülünk valahogy. 

Laura próbálta elfojtani a haragját, de kevés sikerrel. 
Grant a nőre pillantott. – Ne bántsd szegényt! Egyszer vett tőlem egy szülinapi 

üdvözlőkártyát. Lehet, hogy nem használta ki boltunk szolgáltatásait, de szeretett itt 
lenni. 

– Minden könyvét az Üdvhadseregtől veszi – magyarázta Laura egy másik 
törzsvendégnek, aki csatlakozott hozzájuk. – Szerintem meggyőződése, hogy az új 
könyvekben van valami szemérmetlen. 

– Ne gúnyolódjatok az Üdvhadsereg boltjain, testvéreim! – mondta egy vevő. – Én 
rengeteg új írót fedeztem fel a segítségükkel, úgy, hogy szinte bagóért vettem meg 
náluk a könyveiket. Igaz, a többit aztán már rendes helyen szereztem be. 

Laura a jó szándékú asszonyt azzal jutalmazta, hogy a poharába töltötte az 
összes bort, ami még az üvegben maradt. – Tudom, igazad van, te egy angyal vagy, 
és igazából semmi bajom a jótékonykodással, csak nem bírom, ha valaki úgy tesz, 
hogy csak azért, mert használt könyveket vesz, máris erkölcsileg felsőbbrendű lenne. 

A nő felnevetett. – És mi lesz veletek? – tette fel a kérdést Laurának és Grantnek, 
amit mostanában olyan gyakran hallottak. 

– Én megpróbálkozom valami nagyobb könyváruházzal, Laura pedig fesztivált 
szervez. Kérek egy szórólapot! – felelte Grant, és kinyújtotta a kezét. 

– Persze lehet, hogy nem minden író tud majd eljönni, akiket… – kezdte Laura 
szokásos monológját, de a vevő félbeszakította. 

– Ó, hát ez nagyon jól hangzik – mondta. – De jó neked! 
A továbbiakban hasonló mederben folyt a szó, megvitatták a fesztiválokat, 

kedvenc íróikat, és hogy milyen szomorú, hogy megint egy újabb kis könyvesbolt 
húzza le a rolót, még ha szabad akaratából teszi, akkor is. 

Ahogy Laura töltötte a bort, válaszolt a kérdésekre és ide-oda járkált a tömegben – 
a bolt zsúfolásig megtelt, amiben nem volt semmi meglepő, hiszen sokan szerették 
és hosszú évek óta jártak ide –, egyszerre volt büszke és szomorú. Igaz, nem 
annyira, mint azt néhány hónappal azelőtt gondolta, hiszen rengeteg minden állt 
előtte, de azért hiányozni fog a munkája. Úgy érezte, mintha most vetné le magáról 
régi énjét, mint valami kopott kabátot, amit bármennyire is szeretett, be kellett látnia, 
hogy már kinőtte. 

 
 
Tíz is elmúlt, amikor Henry becsukta az ajtót az utolsó, még ott sertepertélő látogató, 
a helyi sajtó lelkes munkatársa után, aki szerette volna a boltot az összes lehetséges 
szögből megörökíteni, ezenkívül szívesen segített abban is, hogy egyetlen csepp bor 
se menjen pocsékba. 

– Nagyszerű este volt – jelentette ki Henry, miközben Granttel és Laurával 
elpakoltak. A részmunkaidősöket Laura kérésére hazaküldték, hiszen az utóbbi 
időben gyakran helyettesítették, nem akarta még ezzel a sok mosogatással is őket 
terhelni. 

– Igen! Olyan kár, hogy Monica nem tudott eljönni – mondta Laura Grantnek, 
ahogy összeszedett egy halom tányért. – Pedig biztos, hogy jól kijönnétek 
egymással. 



– Igen, mindenképpen csinálnunk kellene valamit együtt, méghozzá nagyon 
hamar! – sóhajtott Grant egy nagyot. – Olyan szomorú, hogy te meg én soha többet 
nem leszünk már egy csapat. 

Laura átölelte a fiút. – Tudtam, hogy ez lesz. Mindjárt elbőgöm magam. 
Egész este sikerült visszafojtania a feltoluló könnycseppeket, de most, hogy már 

csak hárman maradtak, érezte, hogy nem bírja sokáig tartani magát. 
– Ugyan már! Szedjétek össze magatokat! – szólt rájuk Henry, akitől távol állt ez a 

nagy érzelmesség. – Annyi minden jó vár még rátok! Nemsokára úgyis elfelejtitek ezt 
a kis boltot. 

– Nem is olyan kicsi – felelte Grant, aki miután lefejtette magáról Laura karjait, 
nekilátott és megpakolt még egy fekete kukászacskót. 

– És én soha nem felejtem el! – jelentette ki Laura remegő hangon. – Mert én… 
mert én, Henry, igenis mindent, amit csak a könyvekről tudok, azt tőled tanultam! 

– Jaj, gyerekek, hagyjuk már ezt a melodrámát! – tiltakozott Henry, miközben üres 
üvegeket pakolt egy kartondobozba. – Legkésőbb Laura fesztiválján találkozunk, 
nem? És addig is kiváló ajánlóleveleket kaptok tőlem. 

– És különben is, igazából csak hétvégén zárunk be – emlékeztette őket Grant. – 
Úgyhogy még utána is marad pár napunk a pakolásra. 

 
 
Utolsó hivatalos munkanapján Laura hullafáradtan ért haza. Úgy érezte, ha még 
egyetlenegyszer ki kell ejtenie a száján, hogy igen, nagyon szomorú, amiért be kell 
zárniuk, és nem, még nincs másik állása, viszont lesz ez a könyv- és zenefesztivál, 
kérnek-e szórólapot, akkor nem áll jót magáért. Sőt, ma este annyiszor elmondta 
mindezt, hogy legalább egy hétig gondolni sem akar rá. Ráadásul a könyvesbolt 
olyan elárvultnak tetszett üres polcaival, csupasz padlójával. Bár felajánlotta, hogy 
segít a takarításban, mégis örült, amikor Henry határozottan kijelentette, hogy az 
utolsó pár napra nem kell bemennie, Granttel elboldogulnak nélküle. Nem akarta 
végignézi, ahogy a boltból nem marad más, csak a puszta falak. 

Laura felcaplatott a lépcsőn, és ahogy belépett kis lakásába, máris feltette a 
teavizet forrni, még az ajtót sem csukta be maga mögött. 

Az első kortynál tartott, amikor megszólalt a telefon. Laura dühöngve vette fel a 
kagylót. Képtelen volt egyszerre teázni és telefonálni, kivéve, ha közeli ismerőse 
kereste. Most azonban nem így történt, hiába imádkozott. 

– Laura? – szólalt meg Mrs. Ironside, az alsó szomszédja, egy minden lében kanál 
asszony, a vonal túlsó végén. Egész nap ráért, így egyfolytában mások életével volt 
elfoglalva. Szerencsére ahhoz, hogy felmásszon Laura lakásáig, mint mondta, már 
öregnek érezte magát, viszont gyakran telefonált. – Hoztak magának egy nagy stósz 
csomagot. A postás már vissza akarta vinni, úgyhogy átvettem maga helyett, mert 
különben most mehetne be értük személyesen a főpostára. 

– Ó, igazán nagyon kedves! – köszönte meg Laura. Kivételesen őszintén hálás 
volt, pedig korábban voltak összetűzései az asszonnyal. 

– Akkor most lejön értük? Rengeteg van ám belőlük. Mi a csoda lehet bennük? 
– Fogalmam sincs. Indulok. 
Laura kortyolt egyet a teából, ami még mindig túl forró volt ahhoz, hogy igazán 

élvezetes legyen, így hát levonult a földszintre, úgy sejtve, hogy mire visszajön, a tea 
már kihűl, és ha csinál is még egy kannával, az már biztos, hogy nem fog ennyire 
jólesni. Egyszóval ez ma nem az ő napja volt. 

Mrs. Ironside előszobájában mintegy tizenöt darab vastag paksaméta várta 
precízen egymásra helyezve. 



Bár ez a lakás jóval nagyobb volt, mint az övé, mégis rengeteg helyet elfoglaltak. 
– Jaj, istenem! – sóhajtott Laura. Miközben próbálta kitalálni, hogy vajon hányat 

tud felvinni egyszerre, vágyakozva gondolt a teájára. Ezt a teaügyet bárki másnak 
szépen el tudta volna magyarázni, Mrs. Ironside-nak azonban nem. – Rendben. 
Akkor felviszek annyit, amennyit egyszerre tudok, aztán visszajövök a többiért. 

Egyszerre öttel boldogult. Három forduló, három korty tea, és minden egyes 
lépcsőfokon átkot mondott Dermotra. Abban a pillanatban, ahogy meglátta a 
csomagokat, azonnal tudta, hogy mi van bennük. Kéziratok a nyomorult kurzusára. 

Mire végzett, szinte a teáskannát sem tudta hova letenni, mert a kéziratok mindent 
beborítottak. 

– Édes istenem! Mit csináljak ezekkel? – fohászkodott hangosan. – Moccanni sem 
tudok tőlük. 

Aztán eszébe jutott, hogy valaki talán írt is néhány instrukciót ezzel kapcsolatban, 
így a gondolattól kissé erőre kapva visszament a földszintre, hogy ellenőrizze a 
postaládáját. 

Igen, ott volt a levél, és rajta egy londoni könyvkiadó bélyegzője. Laura ott és 
azonnal feltépte, úgy érezte, már így is éppen elég boríték van a lakásában. Még 
akkor is, ha ez szemmel láthatólag csak egy egyoldalas levelet rejtett, méghozzá 
Eleanorától személyesen. 

„Drágám!” – olvasta Laura. „Bármelyik nap megjöhetnek a kéziratok. A nálunk 
levőket átküldettem hozzád, és megadtam a címedet az egyetemnek, úgyhogy a 
többit már automatikusan hozzád viszik.” 

Kösz szépen – gondolta Laura, és tovább olvasott. 
„Kérlek, ne érezd úgy, hogy minden betűt el kell olvasnod. Ha nem tetszik, azonnal 

tedd le! Már az első oldalból kiderül, hogy tudnak-e írni, sőt, még kevesebből. Aztán 
csak ellenőrizd a szinopszist, hogy sikerült-e kiagyalniuk legalább valami 
történetféleséget. Válogasd ki először a tűrhetőeket, aztán szűrj, szűrj és szűrj.” 
Laura egy percig nem értette, azt hitte, hogy Eleanora arra gondolt, hogy írj, csak 
elütötte a betűket, majd rájött, hogy a tűrhetők körét is még alaposan szűkítenie kell. 

Laura ismét megmászta a lépcsőt. Bár az a rengeteg papír komoly logisztikai 
probléma elé állította, mégis izgatott volt, hiszen ahogy azt Dermot sugallta, lehet, 
hogy tényleg felfedez egy valódi tehetséget. Sőt, az sem kizárt, hogy nemsokára 
teljesül az álma, és a jövőben valóban szerkesztőként dolgozhat. Ugyanakkor 
tényleg nagy felelősség nehezedett a vállara, és aggódott, hogy mi van, ha nem 
tudja megkülönböztetni a jó írást a rossztól. Hálás volt viszont Eleanorának a 
tanácsért, hogy nem kell mindent az utolsó betűig elolvasnia, mert így talán nem is 
tart olyan sokáig. Az utolsó lépcsőfokokat szinte futólépésben tette meg, hogy minél 
előbb nekiláthasson a munkának. Még arról is megfeledkezett, hogy mennyire fáradt, 
annyira fellelkesítette az új feladat. 

Ám hamar megállapította, hogy nem is olyan nehéz megkülönböztetni a jó írást a 
rossztól. Különösen, hogy nem azt kellett kitalálnia, hogy a könyv a jelenlegi piaci 
viszonyok között vajon eladható-e vagy sem, bár erről a témáról elég sokat tanult 
Henrytől. Neki csak azt kellett eldöntenie, hogy ki tud írni és ki nem. Két órával 
később viszont rá kellett jönnie, hogy a tizenöt önjelölt író közül egyik sem. 

Néhányan a párbeszédeket mintha a kezdők angol nyelvtankönyvéből másolták 
volna ki, másoknál a szereplőkkel nem is az volt a legnagyobb probléma, hogy nem 
voltak elég izgalmasak vagy nem lehetett őket szeretni, hanem egész egyszerűen 
elfelejtették megírni őket, a történet pedig mindegyikből kimaradt. Egyszóval az 
egész anyag siralmas volt, és Laura őszintén elszomorodott. El is határozta, hogy 
holnap első dolga az lesz, hogy felhívja Eleanorát, és ha kell, üzenetet hagy neki. 



Ráadásul most már tényleg itt az ideje, hogy vegyen egy laptopot. A mai nap 
munkahelyével együtt az internet-hozzáférése is megszűnt, és e-mail nélkül tényleg 
lehetetlen megszervezni egy fesztivált. 

Eleanora házon kívül volt, amikor Laura telefonált, de nem sokkal később 
visszahívta. – Laura! Édesem! Nagyon borzalmasak? 

– Nincs rá szó, hogy mennyire! Embert próbáló feladat – felelte Laura. – Őszintén 
megmondom, először azt gondoltam, hogy mindegyikből elolvasok ötven oldalt, hogy 
korrekt legyek velük, mert hallottam, hogy szintén így csinálja valaki, aki az egyik 
legfontosabb díj sorsáról dönt. De az első kettő után nem bírtam tovább. 

– Édesem, nem kell ezt ennyire komolyan venni. A legtöbb ilyen lesz, kibírhatatlan, 
ez van. Mennyinél tartasz? 

– Tizenötnél. Mind egyszerre jött. 
– Csak tizenöt? Az semmi. Még lesz vagy száz legalább. 
– Száz? 
Laura levegő után kapkodott. – Ne haragudj, Eleanora, de van fogalmad arról, 

hogy én mekkora lakásban lakom? Ugye, nincs? – mondta, majd elhallgatott. 
– Ne haragudj! – tette hozzá. – De ugye nem kell őket visszaküldenem? 
– Csak nem azt akarod mondani, hogy nem mellékeltek megcímzett, felbélyegzett 

válaszborítékot? Egyik sem? – dühöngött Eleanora. 
– De, legtöbben igen, de… 
– Akkor meg csak dobd be őket az első postára. 
– Nincs kocsim, és az első posta innen kilométerekre van! 
Laura igazán nem akart undok lenni, de valószínűleg nem tegnap történt, hogy 

Eleanora „bedobott valamit az első postára”. Vajon hallott arról, hogy hány kis 
postahivatalt zártak be az utóbbi időben, csak mert nem jártak oda annyian, hogy 
folyamatos sorok kígyózzanak? 

– Jó, akkor várd meg, amíg valaki elvisz kocsival. Nem kell azonnal széttaposni az 
álmaikat! Adj még nekik néhány napot! Ráérnek aztán szembesülni a valósággal. 

Nem sokkal később Laura letette a kagylót. Muszáj volt lefeküdnie. Holnap majd 
újra átgondolja a kocsi és a laptop egyre sürgetőbb problémáját. Aztán egy sokkal 
felemelőbb gondolat jutott eszébe. Végül is száz kézirat tíz fontjával az egyenlő ezer 
fonttal. Nem is rossz! Jóval több, mint a végkielégítés, amit Henrytől kap. 

 
 
– Miért nem veszed meg az én autómat? – kérdezte Grant. Még a múltkor 
megbeszélték, hogy a héten találkoznak egy kávéra, és hogy egy kis lelket öntsenek 
egymásba a könyvesbolt megszűnése miatt. – Én meg akkor tudnék venni egy 
jobbat. 

Kedvenc kávézójukban üldögéltek a könyvesbolt mellett, a sarkon. Laura nem 
bírta ki és odasandított, amikor elmentek mellette. A bolt szomorú látványt nyújtott, 
és ha nem árválkodott volna benne az a rengeteg üres polc, pont úgy nézett volna ki, 
mint bármelyik más üzlethelyiség. Furcsa érzés volt, hogy nem mentek munkába, bár 
Laurának mostanában nem maradt ideje a szomorkodásra. Granttel elmesélték 
egymásnak, hogy mi minden történt velük az elmúlt héten, aztán egy kicsit 
nosztalgiáztak. 

– De nem az a szabály, hogy az ember ne üzleteljen a barátaival, kocsit pedig 
főleg ne vegyen tőlük? Mi van, ha az egész katasztrófával végződik, és soha többet 
nem beszélünk egymással? – kérdezte Laura. 



– Vállalom a kockázatot – felelte Grant. – Van egy csomó másik barátom is, 
úgyhogy egy ide vagy oda, igazán nem számít. De persze te nem engedheted meg 
magadnak ezt a luxust. 

– Nem igaz! Rengeteg barátom van! Te és Monica. Meg Fen! Most már ő is az! És 
az egyetemi barátaim… 

– Akik pontosan hol is vannak? Mintha olyan gyakran nem járnátok együtt bulizni. 
– Jó, igazad van, de csak azért, mert nem itt laknak. 
Laura nagyon szeretett volna témát váltani, még mielőtt azt is be kellett volna 

vallania, hogy egykori évfolyamtársai vagy Londonban ülnek valami zsíros állásban, 
vagy pedig a Galápagos-szigeteken küzdenek éppen az élővilág fennmaradásáért. 

– Miért, te gyakran látod őket? 
– Csak a Facebookon – vont vállat Grant. – De szerintem akkor is én vagyok az 

egyetlen normális ember, akit ismersz – tette hozzá, majd beleszürcsölt a kávéjába 
és nekilátott a citromtortának. 

– Monica teljesen normális – jelentette ki Laura, bár átsuhant rajta, hogy vajon 
tényleg illik-e ez a meghatározás valakire, aki rózsaszín parókában keresi a 
kenyerét. 

– Nagyon szeretném már megismerni! – mondta Grant, majd elhallgatott. – Van 
egy ajánlatom. Beszámítom az autóm árába. Ötszáz font és egy közös este 
Monicával. 

– Oké, az utóbbival majdnem biztos, hogy nem lesz gond, de ami az autót illeti, 
előbb írj le róla néhány adatot, és majd megvitatom a tanácsadómmal. 

– A kiddel? 
– Ruperttel. A múltkor hosszú előadást tartott arról, hogy szerinte milyen kocsit 

kellene vennem. 
– Hát, nem azért mondom, de szerintem az enyémmel nagyon jól járnál! 
– Tudom, és vezetni is szeretem, csak úgy érzem, illik kikérnem a véleményét, ha 

már ennyire foglalkoztatja. 
– Oké, akkor adj egy papírt, leírom a részleteket. 
– Szuper! – mondta Laura, amikor Grant elkészült, majd a papírt gondosan a 

táskájába tette. 
– Most pedig azt mondd meg, hogy hívjunk-e meg sci-fi szerzőket is a fesztiválra, 

vagy ők egy külön kaszt? 
– Attól függ, kire gondolsz? 
Aztán megvitatták a szóba jöhető szerzőket, majd Laura az órájára nézett. – Most 

már tényleg mennem kell. Várnak a kéziratok, és még Ruperttel is beszélnem kell a 
kocsi miatt. Azonnal hívlak, ahogy kitaláltam. 

 
 
Otthon Laura úgy döntött, hogy előbb a kocsit intézi el, a kéziratok ráérnek utána is. 
Fenellával mindig szívesen beszélt, és a fesztivál ügyében is történt egy-két újabb 
előrelépés. 

Miután tehát megvitatták, hogy ki ígérte részvételét egész biztosra és kit kell 
következőnek üldözőbe venniük, Laura előrukkolt a kérdéssel. – Rupert ott van? A 
múltkor felajánlotta, hogy nyugodtan forduljak hozzá, ha kocsit akarok venni. Grant, a 
volt kollégám a könyvesboltból azt akarja, hogy vegyem meg az övét. Tudod, azzal 
mentem először is hozzátok. 

– Nem, nem emlékszem, de hát az autók általában hidegen hagynak. Adom 
Rupertet. 



– Szia, Laura! – szólalt meg Rupert mély hangja a vonal túloldalán. – Mi van ezzel 
a kocsival? – kérdezte kíváncsian. 

Laura elmondta a részleteket. – És Grant mindig nagyon vigyázott rá, 
rendszeresen hordta szervizbe meg mindenhova, úgyhogy szerintem nem lesz gond 
– tette hozzá, miután Ruperttel egy kicsit hosszabban is megvitatták a részleteket. – 
Csak azért meg akartam kérdezni valaki mást is. 

– Ha akarod, szívesen átmegyek és átnézem helyetted – ajánlotta Rupert. 
– Ó, nagyon köszönöm, de semmi szükség rá. Már többször vezettem, és tényleg 

nagyon élveztem. 
– Akkor viszont ne habozz! Ötszáz font korrekt árnak tűnik. Vedd meg! 
– Nagyon köszönöm, Rupert! Most már csak egy laptopot kell beszereznem. 
Bár Laurát Rupert szavai megnyugtatták, hirtelen rájött, hogy gyakorlatilag 

mindent, amit a fesztivállal keres, máris befekteti az autóba. Mi van, ha a laptop 
pedig felemészti az egész végkielégítését? Még a végén kiderül, hogy Dermot és 
kurzusa életmentőnek bizonyul. 

– Mindenképpen újat akarsz? – kérdezte Rupert. 
– Nem, nem, nem hiszem. Csak valami, amin van szövegszerkesztő meg tudok 

vele e-mailezni. 
– Mondjuk újonnan sem annyira drágák, de ne vegyél meg semmit anélkül, hogy 

velem beszélnél. És lehet, hogy tudok szerezni egy használtat. 
– Ó, Rupert! Te vagy a legjobb! 
– Igen, mindig ezt mondják – felelte Rupert nevetve, azzal letette a telefont. 
 

 
Így, miután Laura letudta az autóvásárlás problémáját, úgy döntött, hogy felhívja 
Monicát. Úgy tűnt, ez a nap ma a barátokról szól. Barátnője nagyon megörült a 
hívásnak. 

– Annyi mindent kell mesélnem! Persze, persze hogy van kedvem találkozni, és 
bármelyik barátodat hozhatod. De csak akkor, ha ettől még marad időnk egy kis 
csajdumára is. 

– Ó, abban Grant nagyon jó! – felelte Laura, ám még be sem fejezte a mondatot, 
máris rájött, hogy igazából nem szeretné, ha barátja túl sokat tudna az írországi 
eseményekről. Még túl friss volt az emlék, és fogalma sem volt, hogyan értelmezze a 
történteket. Már az is éppen elég nagy baj volt, hogy Monica tudja, nem akarta, hogy 
még valaki nekiálljon csámcsogni rajta. – Szóval, mikor érsz rá? 

Monica nem válaszolt azonnal, feltehetőleg zsúfolt naptárját böngészte. – Amióta 
visszajöttünk, egyfolytában zenekarokat próbálok szerezni a fesztiválra, mint valami 
őrült – mormolta. 

– Én is, csak írókat! – vágta rá Laura. – Szerintem már az összes kiadó összes 
piárosával beszéltem, hogy próbáljak valami biztos választ kicsikarni. Aztán meg a 
marketingesekkel, hogy tudnának-e nagyobb példányszámban, kedvezményes áron 
szállítani, és hogy lehet-e az egészet Henryn keresztül intézni. – Laura elhallgatott. – 
Meg ráadásul itt vannak még ezek a kéziratok is, amiket el kell olvasnom. 

– Kéziratok? Te most miről beszélsz? 
– Jaj, az egész Dermot hibája – kezdte magyarázni Laura a helyzetet, Monica 

azonban félbeszakította. 
– Tudod, mi az érdekes? – kérdezte nevetve. – Mostanában egy csomó 

mindenről, ami veled történik, kiderül, hogy Dermot hibája. Tuti, hogy beleszerettél. 



– Jaj! Dehogyis! Ne mondj ilyet! – tiltakozott Laura, aki valójában meglehetősen 
kusza érzelmekkel viszonyult a férfihoz. Vajon az erős fizikai vonzalom szimpátiával 
és némi rögeszmével kombinálva szerelemnek nevezhető? 

– Nem én mondom, hanem te! – felelte Monica, majd egy kis szünetet tartott, hogy 
megjegyzése elérje a kellő kívánatos hatást. – De – folytatta – majd részletesen 
kitárgyaljuk, ha találkozunk. Például péntek este? 

– Várj egy kicsit! – felelte Laura. – Felhívom Grantet a mobilomon. – Péntek? – 
szólt bele köszönés helyett a telefonba. 

Szerencsére Grant most is, mint annyiszor, olvasott a gondolataiban. – Szuper. 
Hol és mikor? 

Megbeszélték, hogy egy borbárban találkoznak Bristol egyik elegánsabb részén. 
Grant felajánlotta, hogy hazafelé ő vezet, lévén ez az utolsó alkalma, mielőtt meg kell 
válnia az autójától, ha Laurától megkapja a pénzt. Odafelé viszont Laura vezet, 
akinek nem volt nagy gyakorlata a városban, és a bristoli forgalom puszta 
gondolatától is inába szállt a bátorsága. Nem baj, nem fogja hagyni, hogy ezt Grant 
is észrevegye rajta. Még a végén meggondolja magát és nem adja el a kocsit. 

A kéziratok addig is folyamatosan érkeztek, Mrs. Ironside pedig szorgalmasan 
átvette őket, ha Laura házon kívül volt, így a lány hamarosan rászokott arra, hogy 
először alsó szomszédjához csöngessen be, amikor hazaér. Mrs. Ironside teát főzött, 
és egy kicsit beszélgettek, mielőtt Laura felvonult a saját lakásába a borítékokkal. 
Kapcsolatuk jelentősen javult, ahogy Mrs. Ironside fagyos modora kiengedett kissé. 
Laura mesélt a fesztiválról, és sikerült felcsigáznia a szomszéd hölgy érdeklődését. 

– Mindenképp jövök, ha Kathryn Elisabeth is felolvas – ajánlotta Laura figyelmébe 
a romantikus könyvek egyik legnépszerűbb szerzőjét. 

Laura kötelességtudóan feljegyezte a nevet, és közben arra gondolt, hogy illik-e 
valakit ilyenkor, a szervezés végső stádiumában meghívni. – Az a baj, hogy mivel 
nagyon népszerű, valószínűleg már évekre előre betelt a naptárja. De mindenképpen 
beszélek a kiadójával. 

– Ő tényleg nagyon nagy adu lenne – mondta Mrs. Ironside. 
– Tudom, és mindenképpen megpróbálom – de azért még ne igyunk előre a 

medve bőrére. 
Mrs. Ironside nem szólt semmit, csak összehúzta a szemöldökét, hogy jelezze: 

ennyire azért nem kell pesszimistának lenni. 
 

 
Eljött a péntek este, Laura és Grant pedig útra keltek, hogy találkozzanak Monicával. 
Hihetetlen, hogy mennyivel jobban megy a parkolás, ha az ember egy kicsit gyakorol 
előtte, gondolta Laura, amikor végre leállította a motort. Nem mintha az öt hely közül, 
amit aznap este megpróbált, bármelyikbe is sikerült volna beállnia, de így is sokkal 
magabiztosabban vezetett: már pontosan érezte az autó dimenzióit. 

– Remélem, itt biztonságban lesz – mondta Grant, amikor kiszálltak, majd még 
egyszer ellenőrizte, vajon Laura tényleg bezárta-e az ajtókat, bár az imént a saját 
fülével hallotta a csipogást. 

– Cliftonban vagyunk! – szólt rá Laura. – Nem fogják feltörni, nem lopják le róla a 
keréktárcsákat és nem törik le a visszapillantót. Néha olyan vagy, mint egy 
öregasszony. 

– Te beszélsz! Inkább gyere és keressük meg ezt a borbárt vagy mit. Végre 
megismerem Monicát személyesen is. 



Monica a bárpultnál ült, és a pultossal beszélgetett. Ahogy meglátta őket, felugrott 
és megölelte Laurát. – De jó újra látni téged, szívem! Te pedig csak Grant lehetsz. 
Szia! – azzal adott két puszit a fiúnak. 

– Szóval – mondta Monica. – Mit isztok? Gondolom, Laura a szokásos nagy pohár 
tiszta whiskyjét, és te, Grant? 

– Egy pohár tiszta whisky? Kicsoda? Az a Laura, akit én ismerek és szeretek, 
sosem tenne ilyet. 

Monica nevetett. – Látnod kellene, amikor kiteszi a lábát az országból. Nem lehet 
vele bírni! Egyszerűen megvadul! 

– Egy fröccsöt szeretnék fehérborból – szólt közbe Laura, mintha nem is ő lett 
volna az, aki pohárszám itta a whiskyt meg azt a rikító, sárga italt, amit Írországban 
limonádénak neveznek. Sem pedig az, aki haszonszerzés céljából felajánlotta a 
testét egy híres írónak, csak azért, hogy jöjjön el a fesztiváljára. 

– Én grapefruitlét kérek, és limonádét – mondta Grant. 
– Megvettem Grant autóját, de haza meg ő vezet – magyarázta Laura, ahogy 

letelepedtek a bárpulthoz. 
– Veszel kocsit? Miért, most nincs? – kérdezte Monica, majd rögtön utána 

szabadkozott. – Ne haragudj, ez hülye kérdés volt. 
– A könyvesbolt nem a legjobban fizető munkahely – felelte Laura, amikor 

megérkezett az itala. – De azért tényleg nagyon szeretem – szerettem a munkámat. 
– Jó, de akkor Grantnek hogy lehet kocsija, neked meg nem, amikor együtt 

dolgoztatok? – tett fel Monica egy ésszerű kérdést. 
– Mielőtt beálltam könyvkereskedőnek, volt rendes szakmám az informatikai 

szektorban – magyarázta Grant. – És egy kis örökségem. Most már mindent tudsz az 
anyagi helyzetemről. 

Grant ezzel gyorsan le is zárta a témát, és Monicához fordult. – Szeretném 
elmondani, hogy nagyon tetszik, amit a színpadon csinálsz – bukott ki belőle. – 
Egyszerűen fantasztikus, de tényleg. Mesélte Laura, hogy alig bírtam elrángatni a 
koncertetekre? 

– Igen, azt hiszem, említettem – mormogta Laura maga elé. 
– És most milyen hálás, hogy megtettem, ugye – folytatta Grant, és 

jelentőségteljes pillantást vetett barátnőjére. 
Laura elgondolkozott azon, hogy vajon az utóbbi idő eseményei Monica nélkül is 

megtörténtek volna-e, és a válasz egyértelmű nem volt. Igaz, nem tudta, hogy a 
Dermot-ügy után rá bír-e majd nézni normális pasikra is, ám azt egyáltalán nem 
bánta, hogy találkoztak. 

– Igen! – szólalt meg hangosan. – Annyira örülök! 
– Jaj, de kedves vagy! – felelte Monica, akit nyilvánvalóan meglepett Laura 

vehemenciája. – Én is szeretlek téged! De most komolyan! Tényleg örülök, hogy 
megismertelek, mert különben sosem mentem volna Írországba, és sosem láttam 
volna újra Seamust. Ő egy volt pasim, aki, hála Laurának, most újra felbukkant az 
életemben – magyarázta Grantnek. 

– Szóval akkor újra együtt vagytok? – kérdezte Laura, és egy nagyot kortyolt a 
fröccséből. – Nem volt hiábavaló az az embertelen bicikliút? Mindent tudni akarunk! 

– Háát, azután, hogy hazajöttünk, jelentkezett, hogy mennyire örül és mennyire 
meglepődött a cédulámon. Nagyon lelkesnek tűnt! 

– De jó! És mikor történt a dolog? – kérdezte Laura, és nagyon igyekezett, hogy 
ne tűnjön irigynek. Igaz, őt is hívta Dermot azóta, de csak azért, hogy szívességet 
kérjen. 

– Hm, pár napja… 



– De hát Laura és te már ezer éve visszajöttetek Írországból – mondta Grant. – 
Ezt nevezed te nagyon lelkesnek? 

Monica gyilkos pillantást vetett Grantre. – De tényleg az! Csak olyan ráérős, mint 
az írek általában. De meg lehet szokni. 

– Nem lehet így általánosítani – tiltakozott Laura, pedig Monicának igaza volt, 
legalábbis ami személyes tapasztalatát illeti. 

– Szóval kicsit lassú, de arra azért nagyon rá van pörögve, hogy a zenekara is 
felléphessen a fesztiválunkon. – Monica az ajkába harapott. – Csak félek, mi van, ha 
nem elég jók? 

– Még nem hallottad őket játszani? 
– Nem – felelte Monica. – De azok alapján, amit mesélt, elég dilettánsok lehetnek. 
– Attól még, hogy az ember nem kap pénzt azért, amit csinál, nem jelenti azt, hogy 

feltétlenül rossz is – szólt közbe Grant, aki valamilyen oknál fogva úgy érezte, 
védelmébe kell vennie a lelkes amatőröket. 

– Nahát, Grant, hogy te milyen jóindulatú lettél hirtelen! – mondta Laura. – Rád 
sem ismerek! 

– Nem igaz! Mindig ilyen vagyok. És, amint már említettem, én is szeretnék részt 
venni a fesztivál szervezésében. 

– Persze, ne aggódj, biztos, hogy találunk neked valamit – felelte Laura őszinte 
örömmel, mert Grant általában ritkán jelentkezett önként bármire. – De ugye tudod, 
nem valószínű, hogy pénz is jár vele. Az én tiszteletdíjam is csak jelképes. 

– Nem baj, nem a pénz a lényeg – mondta Grant. – Megkapom a 
végkielégítésemet, és ott van az én drága nagynéném is, meg már tapogatóztam 
más könyvesboltokban. És egyébként is a szabad időmben csinálnám. Csak kedvet 
kap az ember, ahogy beszéltek róla, nem akarok kimaradni belőle. 

– A gyakorlatban azért nem olyan izgalmas. Többnyire végeláthatatlan 
telefonbeszélgetésekből áll – bár amikor megterveztük az egészet, az tényleg 
nagyon jó volt, meg az is, hogy már az elejétől kezdve benne lehetek valamiben. De 
a helyszínek kiválasztása is biztos jó lesz, legalábbis szerintem. 

Laura összeráncolta a homlokát. –Talán Monicának többet tudnál segíteni… 
– Héj, visszatérnénk végre a kérdéshez? – szólt közbe Monica. – Azt mondjátok 

meg, mi van, ha Seamus zenekara egész egyszerűen szar! 
– Semmi. Akkor sajnos otthon maradnak – jelentette ki Grant. – Nemcsak 

jóindulatú vagyok, hanem határozott is. 
– Ó, micsoda szerencsés alkat! – cukkolta Monica, mintha már évek óta barátok 

lennének. 
– De most komolyan – folytatta Grant. – Egy új fesztiválnál nem lehet kockáztatni. 
– Milyen zenét játszanak? – kérdezte Laura, miután Monicával együtt belátták, 

hogy ez így van. 
– Hagyományos ír népzenét. Kértem, hogy küldjön egy CD-t vagy valamit, de azt 

mondja, nincs semmijük. Főleg kocsmákban játszanak. 
– A zenészek, akiket Ballyfitzpatrickban hallottunk, fantasztikusak voltak – mondta 

Laura. – Tudom már! – kiáltott fel aztán hirtelen, és előrehajolt. 
– Számolj tízig, amíg kicsit megnyugszol – mondta Grant. 
– Igazából már korábban eszembe jutott, de aztán úgy gondoltam, mégsem olyan 

jó ötlet. Szóval Dermot írt verseket is, nem túl sokat, de nagyon jókat. Mi lenne, ha 
megkérnénk, hogy olvassa fel őket, Seamusék pedig játszhatnának ír népzenét a 
versek között, vagy diszkréten a háttérben, amíg olvas. 

Monica bólintott, tetszett neki az ötlet. – Igen, ez működhet! 



– Sok múlik a helyszínen. Egy nagy, visszhangos teremben nem valószínű, hogy 
jól szólna – szólt közbe Grant, a társaság esze, a pult másik végéről. 

– Nem, mindenképpen egy kiskocsmában kell tartani – felelte Monica. 
– Micsoda? A helyi kocsmában, Somerbyben? – kérdezte Laura döbbenten. 
– Van kocsmájuk? – kérdezte Grant. 
– Van, és nagyon jól néz ki, csak ki kell derítenünk, hogy vajon beleegyeznek-e. 
– Nem kell ahhoz valami külön engedély egy kocsmának, ha élőzenét is 

szolgáltat? – kérdezte Grant. 
– Nem tudom – felelte Laura türelmetlenül. – De csak tudnak addig szerezni. 

Szerintem ez nagyon jó ötlet – még ha én találtam ki, akkor is. Bár… – Laura 
elhallgatott. – Lehet, hogy nem is tudnánk annyi embert bezsúfolni. 

– Majd az a Sarah nevű csaj megoldja – mondta Monica. – Tényleg fantasztikus 
lenne, ha sikerülne visszaadni ugyanazt a hangulatot itt Angliában is. 

Monica most már őszintén lelkesedett a tervért, igaz, részben azért, mert így nem 
kell Seamusékat elutasítania. 

– Milyen hangulatot? – kérdezte Grant. – Ha füstös, zajos népi vircsaftra 
gondoltok, szeretettel tájékoztatlak bennetek arról, hogy már jó ideje tilos a 
dohányzás nyilvános helyen. 

– Olyan kár, hogy nem voltál ott, Grant! – mondta Monica. – Jó, voltak percek, 
amikor kicsit ellaposodott, és a legjobban azok érezték magukat, akik az utcán álltak 
és csikkeket pöcköltek a kukába, de különben fantasztikus volt, ugye, Laura? 

– Nagyon – sóhajtott Laura. 
– Csak egy baj van – nézett Monica Laurára. – Valószínűleg majd megint fel kell 

ajánlanod Dermotnak a testedet, hogy erre is hajlandó legyen. 
Laura legszívesebben megsemmisült volna. 
– Mármint… úgy értem, hogy… – próbálta Monica menteni a helyzetet. – 

Képletesen gondoltam persze, nem szó szerint… 
Még mielőtt Grant akár egyetlen kínos kérdést is feltehetett volna, Laura 

megelőzte. 
– Vagyis metaforikusán értetted, ezt így hívják. Amikor felajánlottam Dermotnak, 

hogy lefekszem vele, az egy metafora volt – azt jelentette, hogy bármit megtennék 
azért, hogy eljöjjön a fesztiválra. De most komolyan. Szerintetek normális esetben 
kiejtenék ilyet a számon? 

Laura elhallgatott, és segélykérően nézett Monicára. Tudta, hogy túlmagyarázta a 
dolgot, és ha Grant eddig nem gyanakodott, ez után a kis monológja után majd fog. 

– Dehogyis! Sosem tennél ilyet! – erősítette meg Monica. – Ahogy senki sem! – 
tette hozzá, majd kissé erőltetve felnevetett. – Igyunk még egy kört! 

– Igen! Én fizetek! – ugrott fel a székéről Laura, és kezében egy húszfontos 
bankjeggyel integetni kezdett a csaposnak, amíg rá nem jött, hogy teljesen 
felesleges volt felállnia, nyugodtan rendelhetett volna a helyéről is. Érezte magán 
Grant fürkésző tekintetét, és tudta, hogy hazafele bőven lesz mit megmagyaráznia. 
Átsuhant az agyán, hogyha mondjuk eszméletlen részegre issza magát, talán sikerül 
megúsznia. Bár, egy: talán nincs is nála annyi pénz, kettő: a múltkor is mi lett belőle. 
Nem baj, hazafelé majd blöfföl valamit. Grant úgysem fogja elhinni, hogy ilyesmire 
vetemedett volna. Az annyira nem ő lett volna! Nem, soha… 

 
 
Barátai szerencsére témát váltottak, ő megnyugodhatott, és az este kiválóan sikerült. 
Monica és Grant remekül kijöttek egymással, ahogy azt Laura előre sejtette, sőt 



Monica még azt is felajánlotta, hogy a fesztivál alatt Grant lehet az asszisztense, 
igaz, fizetni nem tud érte. Granttel madarat lehetett fogatni. 

Aztán hirtelen éjfél lett, ők pedig hazaindultak. Még be sem szálltak a kocsiba, 
amikor Grant máris rákezdte. – Ez most komoly? Tényleg felajánlottad ennek a 
Dermot nevű csávónak, vagy kinek a testedet, hogy eljöjjön a fesztiválunkra? 

Most már Grant is sajátjaként beszélt a fesztiválról. 
– Ugyan már, Grant! 
Laura úgy érezte, a legjobb védekezés, ha jól megsértődik. Tudhatta volna, hogy 

Grant figyelmét semmi sem kerüli el. – Hogy feltételezhetsz rólam ilyet? Amikor már 
ezer éve ismersz. 

Grant egy ideig némán vezetett. A csend már kezdett aggasztóvá válni. – Nem, 
igazad van, ez tényleg furcsa lett volna. Tőled, aki a legtöbb helyzetben profi 
szűzként viselkedsz. 

– Na ugye! – jelentette ki Laura diadalmasan, és örült, hogy a sötétben Grant nem 
láthatja rajta, hogy milyen közel is járt az előbb az igazsághoz. 

– Soha nem dobnám oda a szüzességemet egy részeg írnek egy egyéjszakás 
kalandban! Úgy értem, ha tényleg szűz lennék, nem tennék ilyet. 

Laura elhallgatott, kezdett egyre jobban belebonyolódni ebbe az egészbe. – Meg 
különben sem! Jaj, Grant, fogd be és vezess! 

Grant ránézett, de nem szólt egy szót sem. Laura tudta, hogy a fiú nem hagyja 
majd a témát ennyiben, csak előbb feszíti kicsit az idegrendszerét. Ennek ellenére 
hálás volt, amiért barátja nem hozta szóba akkor sem, amikor megágyaztak 
Grantnek a kanapén, ő pedig bemászott a saját ágyába. Ahogy magára húzta a 
paplant, Laura elmosolyodott. Mindent összevetve, szerencsésnek érezte magát, 
hogy ilyen barátai vannak. 

 
TÍZEDIK FEJEZET 

 
 

Laura a kocsijában ült az iskola bejárata előtt, és remegett a gyomra az idegességtől. 
Egy perc múlva, ahogy a mutató eléri a két óra húsz percet, bemegy és előadást tart 
egy iskolányi alsó tagozatosnak a meseíró versenyről. Itt voltak a jegyzetei, otthon 
szorgalmasan gyakorolt a tükör előtt, és azzal nyugtatta magát, hogy igazából akkor 
sem történik semmi, ha a gyerekhad visítozva szerteszalad. Ennek ellenére rettegett, 
és tudta, ezen az sem segítene, ha mondjuk, most valami meditációs gyakorlat 
keretében maga elé képzelné a közönségét iskolai egyenruhájukban. 

Ezek után következő állomása, a helyi újság már csak egy könnyű társasági 
eseménynek ígérkezett. Ha pedig azon is túljut, következik a jól megérdemelt 
jutalom: szokásos heti telefonbeszélgetése Dermottal, elvileg a tanfolyam és a 
jelentkezők ürügyén, a valóságban viszont rengeteg más dolgot is megvitatnak 
ilyenkor. Most is azokat a jegyzeteket tartotta enyhén reszkető kezében, amiket 
Dermot diktált neki. 

Kora délután volt, gyönyörű tavaszi nap. A levegő megtelt a közelgő nyár illatával, 
és a kis falusi iskola pont olyan idillinek tűnt, mint ahogy azt Laurie Lee vagy más 
népi írók megörökítették. Az iskola, amit elsőként keresett fel, festői szépségű volt, 
és oktatási célokra valószínűleg teljesen alkalmatlan. Az elkövetkezendő néhány 
hétben megpróbál majd elmenni annyi környékbeli iskolába, amennyibe csak tud, 
hogy felcsigázza a gyerekek érdeklődését a fesztivál és a pályázat iránt. Laura tudta, 



hogy csak az első alkalmat kell túlélnie, utána már nem lesz semmi baj, még a végén 
élvezni is fogja. Elvégre a könyvesboltban is szervezett mesedélutánokat, és azokat 
nagyon szerette. Bár az önbizalma sokat javult az utóbbi időben, jó öreg gátlásai 
azért időnként visszatértek, például most is. Az, hogy izgult, nem kifejezés. 

Még egy utolsó pillantást vetett magára a visszapillantó tükörben, mielőtt kiszállt: 
egész tűrhetően nézett ki, mondjuk, úgy tízévesformának. Ahogy belépett az iskola 
udvarára, máris lecsapott rá egy jó karban levő, középkorú nő, aki valószínűleg már 
egy ideje várhatta. 

– Laura? Jó napot! Margaret Johns vagyok, az igazgatónő. Elkísérem a 
díszterembe. A gyerekek már izgatottan várják. 

Elindultak az épület felé, Laura pedig azon gondolkozott, ha esetleg elokádná 
magát itt a játszótéren, akkor vajon felhívnák-e az anyukáját, hogy kislánya rosszul 
lett, kérjük, jöjjön érte, vigye haza. Végül azonban belátta, hogy már felnőtt, és ennek 
megfelelően is kell viselkednie. 

A teremben a gyerekek fegyelmezett sorokban, törökülésben várakoztak. 
Mindannyian királykék pulóvert viseltek sorttal, hosszú nadrággal vagy szürke 
szoknyával. 

– Csendesedjetek el, gyerekek! Látogatónk érkezett! – jelentette be Mrs. Johns. 
Szinte azonnal csend lett, pedig Laura reménykedett, hogy eltart majd egy 

darabig, mire elhallgatnak, és addig is megy az idő. Fél órát kellett kitöltenie 
valahogy, pedig tíz perc is bőven elegendő lett volna, sőt legszívesebben csak egy 
levelet küldött volna néhány jelentkezési lap kíséretében. Fenella azonban 
ragaszkodott hozzá, hogy a személyes látogatás sokkal hatásosabb a gyerekek és a 
helybéliek esetében is. 

– Miss Horsley azért jött, hogy egy nagyon izgalmas vetélkedőről meséljen nekünk 
– mondta Mrs. Johns, és Laurát a színpadhoz vezette. – Át is adom neki a szót. 

„Ne ijedj meg a csendtől!” – tanácsolta Dermot, amikor felkészítette Laurát a 
látogatásra. „Adj nekik néhány másodpercet, hadd vegyenek szemügyre!” 

Legnagyobb meglepetésére Dermot kiválóan értett a gyerekek nyelvén, és nem 
sajnálta az időt, hogy minden tapasztalatát megossza Laurával. Mint kiderült, 
gyakran tartott rendhagyó irodalomórákat, sőt egyenesen imádta az ilyen 
programokat. Laura elhatározta, mindent megtesz, hogy ne hozzon szégyent 
mentorára. Alaposan megnézte a közönségét. 

– Sziasztok, srácok! – kezdte. Ahogy kimondta, rájött, hogy ezt nem így kellett 
volna, így aztán gyorsan folytatta. – Ki szereti közületek a meséket? 

Rengeteg kéz emelkedett a magasba. – Én! – kiabálták a gyerekek kórusban. – 
Meg én! És én! 

Laura is felemelte a kezét, hogy lecsillapítsa a kedélyeket. – Nagyon jó! És azt 
tudjátok-e, hogy a mesék honnan jönnek hozzánk? 

Dermot azt mondta, hogy néha ezzel a kérdéssel szokott indítani. 
– Könyvekből! – érkezett a válasz. 
Laura bólintott, kezdte felvenni a ritmust. – Igen, valóban a könyvekből jönnek, de 

azt vajon tudjátok-e, hogy a könyvekbe hogyan kerülnek? 
Ezt is Dermot javasolta, Laurának pedig tetszett az ötlet, ahogy a mesék ide-oda 

masíroznak a könyvek között, amíg mindegyik megtalálja a maga helyét. Úgy tűnt, a 
gyerekek érdeklődését is sikerült felcsigáznia. 

– Szerintetek a mesék szabadon járkálnak, amíg a könyvek le nem csapnak rájuk 
a kitárt lapjaikkal, mint valami krokodil a zsákmányára? – Laura most nem várta meg 
a választ. – Nem, ugye nem? Valaki beleteszi őket oda. És mit gondoltok, ki lehet ez 
a valaki? 



Laura bátorítóan nézett a lelkes arcokra. Bízott benne, hogy valaki tudja a választ. 
– Mrs. Johns! – kiáltotta egy kisfiú az első sorban. – Neki rengeteg meséje van. 
– Nagyon jó. És még ki? 
Laura nagy gonddal szemlélte a gyerekeket, nehogy véletlenül kihagyjon egy 

visszahúzódóbb típust, akinek jó ötletei lehetnek, csak nem meri őket elmondani. 
– Az írók? – kérdezte egy nagyobb kislány a terem végéből. 
– Bizony, az írók, és rajtuk kívül még mit gondoltok, ki találhatja ki a meséket? 
Laurát egy teremnyi gyerek bámulta feszülten és áhítattal. – Hát ti magatok! – 

felelte diadalmasan. 
A bejelentés egy kis morajt eredményezett, de Laurának sikerült viszonylag hamar 

úrrá lenni rajta. Már tudta, hogyan tartsa kézben a helyzetet. – Igen, mindannyian 
képesek vagytok rá. Szóval a tanító nénitek vagy a tanító bácsitok nemsokára 
megkér titeket, hogy írjatok egy mesét, ami nem könnyű feladat – úgyhogy ha 
akarjátok, akár közösen is kitalálhatjátok az osztálytársaitokkal. Majd az 
osztályfőnökötök segít benne. Írt már valaki közületek mesét? 

Válaszul egy egész sereg kéz lendült a magasba. – Nagyon jó! Látjátok, milyen 
sokan? És amikor leírtátok a történetet, amit kitaláltatok, akkor rajzoltatok hozzá 
képeket is? Ugye, mindannyian tudtok rajzolni? Fantasztikus! Szóval, ha majd 
mindannyian kész vagytok a mesével, akkor, kérlek, rajzoljátok le mellé az 
embereket is, akikről írtatok. Őket úgy hívják, hogy szereplők. És most mit gondoltok, 
vajon miről írhattok mesét? Hogyan születik egy mese? Ötletekből, bizony, az ötletek 
pedig mindenhol ott vannak, ahol csak akarjátok – mondta Laura, és körbemutatott a 
teremben. A gyerekek ámulva követték az ujját, mintha abban bíznának, hogy az 
egyik virágcserép mögül mindjárt előpattan egy ötlet. 

– Igen, bár az ötletek tényleg mindenütt ott vannak, azért oda kell rájuk figyelni, 
hogy észrevegyük őket. Most pedig… 

Laura elhallgatott. Hirtelen azon kapta magát, hogy teljesen kiszáradt a szája, 
ezért ivott kicsit a műanyag pohárból, amit Mrs. Johns nyújtott neki oda. Ugyanakkor 
rájött, hogy nagyon is élvezi a helyzetet. 

– Történt veletek mostanában valami igazán jó és izgalmas dolog? – kérdezte 
megbabonázott hallgatóságát. 

Egy kisfiú majd kizuhant a sorból, olyan erővel nyújtogatta a karját, hogy Laura 
észrevegye. – A kutyámnak kölykei születtek! 

– Ó, hat ez tényleg fantasztikus! Írhatnál egy mesét például az egyik kiskutyáról. 
De írhatsz akár egy tündérről vagy egy tehénről. Vagy akár az egyik tanítótokról. 

Az utolsó megjegyzés általános derültséget keltett a teremben. 
– Aztán amikor befejeztétek a történeteket és elkészítettétek hozzájuk a 

csodálatos illusztrációkat, vagyis a rajzokat, az osztályfőnökötök majd elküldi nekem. 
A legjobbakat majd felolvassák nagyon sok ember, például a szüleitek előtt. Mit 
szóltok hozzá? 

A bejelentés nagy sikert aratott. 
– De még mielőtt elkezditek, eljön hozzátok egy igazi író is, olyan, akinek a 

történetei már igazi könyvekben is megjelentek, amiket már biztos ti is olvastatok. Ez 
az író majd elmeséli, hogy a mesékből és a történetekből miként lesznek könyvek. 

Amikor néhány perccel később Laura befejezte a beszédet, a gyerekek hatalmas 
tapssal búcsúztatták. 

– Tényleg remekül sikerült – állapította meg Mrs. Johns. – Nem azt mondta, hogy 
nem szokott gyerekekkel foglalkozni? 



– Nem, ennyi gyerekkel egyszerre valóban nem, de egy barátom sokat segített a 
felkészülésben. Aztán pedig egyszerűen azt csináltam, amit a mesedélutánokon 
szoktam a könyvesboltban, és működött. 

– Szép munka volt, kedvesem. Megkérdezhetem, hogy az írók látogatását az 
iskolába ki finanszírozná? 

– Amennyiben ez lehetséges, akkor az iskola. Sajnos a fesztiválnak nagyon 
szűkös a kerete. 

– Meglátom, mit tehetünk – felelte Mrs. Johns. – A mesepályázat kiváló ötlet, és jó 
ürügy arra is, hogy többet olvassunk az iskolában. 

Ahogy azt Laura előre sejtette, a helyi lappal minden a legnagyobb rendben ment. 
A fesztivál ötletét lelkesen fogadták, némi anyagi támogatást is ajánlottak, sőt 
ígéretet tettek, hogy megjelentetik a mesepályázat három legjobb írását. Laura azon 
vette észre magát, hogy immár könnyedén cseveg, és a válaszok előtt sem 
gondolkozik hosszasan és kétségbeesetten. Mintha egyszerűbb lett volna valami 
olyanról beszélni, amiben az ember őszintén hisz. 

Éppen indulni akart, amikor az egyik újságíró utána szólt. – És kaphatnánk valami 
anyagot az írókról, méghozzá amilyen hamar csak lehetséges? Csinálnánk a 
fellépőkről egy beharangozót. 

Laura megállt és megfordult. – Igen, persze. De sajnos a listánk még korántsem 
teljes. Mi van, ha valakit bemutatnak, aztán mégsem tud jönni? 

– Nem, ez így nem lesz jó – felelte az újságíró, aki teljesen érthetően nem akarta 
idejét olyan ember életére és munkásságára vesztegetni, aki talán nem is lesz 
hajlandó ekkora utat megtenni egy vidéki fesztivál kedvéért. 

Laura elgondolkozott. – Tudja mit, küldjön át egy listát azokról a szerzőkről, akiket 
szívesen bemutatnának, én pedig felhajtom őket. Ha biztosan tudják, hogy az 
eseménynek lesz sajtóvisszhangja, talán szívesebben jönnek. 

Az autóban még felírt egy-két dolgot, ami közben eszébe jutott, majd hazaindult, 
és már előre izgult Dermot hívása miatt. 

 
 
– Na, hogy bírtál a gyerekekkel? – szólt bele Dermot a telefonba. 
– Szuperül, de tényleg. Megfogadtam minden tanácsodat, és az első néhány perc 
után már élveztem. Talán mégis színésznőnek kellett volna mennem. 

– Igen, van valami a gyerekekben, ugye? Nem hagyják, hogy mellébeszélj. 
Laurát egy korábbi beszélgetésük alkalmával kisebbfajta sokként érte a 

felfedezés, hogy Dermot Flynn – aki menekül a nyilvánosságtól, elzárkózik az 
irodalmi élet elől, és keményen dolgozik azért, hogy a köztudatban egy alkoholista, 
nőfaló fenegyerek képe éljen róla – aktívan részt vesz a helyi iskola életében. 

– Jó, de ne mondd el túl sok embernek – magyarázkodott. – Nem tenne jót az 
imidzsemnek. 

A vallomás után beletelt egy kis időbe, amíg Laura rájött, hogy Dermot megint a 
bizalmába avatta, és kellően meghatódott tőle. – És gyerekeknek még sosem akartál 
írni? 

Az elmondottak alapján annyira kézenfekvőnek tűnt a kérdés. 
– Nem. Semmi körülmények között. Túl nehéz és túl nagy felelősség. Ha írok egy 

könyvet, ami valakinek nem tetszik, akkor félredobja, és elkezd egy másikat. A 
gyerekeknek viszont akár egy életre elmehet a kedvük az olvasástól – felelte Dermot 
hevesen. A téma szemmel láthatólag érzékenyen érintette. 

Ez volt az a párbeszéd, ami után Laura úgy döntött, hogy Dermottól kér tanácsot, 
hogyan viselkedjen az iskolásokkal. 



Most, miután Laura besöpörte Dermot gratulációját és a kissé leereszkedő „ugye 
mondtam, hogy meg tudod csinálni” mondatot, áttért magára a versenyre. 

– Szóval most már csak kerítenem kell valahonnan egy viszonylag lelkes zsűrit, 
akik majd elbírálják a pályázatokat. Ismerek néhány nyugdíjas tanárt, ők kiválogatják 
a legjobbakat, aztán pedig egy író dönt a helyezettekről. – Laura elhallgatott. – Jól 
van, na, ne aggódj, nem téged akarlak. Hanem már tudom is, kit, egy gyerekkönyv-
írót. – Aztán lendületesen folytatta. – És hogy állsz a kéziratokkal? Például ott az a 
görögországos? Tetszik? 

– Nem! Egy nagy szar! – felelte Dermot. 
– Hány oldalt olvastál? – kérdezte Laura csalódottan. Fontos lett volna, hogy a férfi 

megbízzon az ízlésében. 
– Nem tudom. Keveset. 
– Olvasd tovább! Meglátod, sokat javul! 
Laura határozott volt. Harminc írást választott ki, amiket lemásolva elküldött 

Dermotnak, s most úgy érezte, meg kell őket védenie. Hiába, ezek az ő „gyerekei” 
voltak, amikért küzdeni fog, bár tudta, hogy a számukat előbb-utóbb úgyis le kell 
csökkenteni tízre. 

Dermot azonban hajthatatlan volt. – Kit érdekel, hogy később jobb lesz? Addigra 
már mindenki rég feladta. Azt hittem, ezeket az alapvető dolgokat legalább tudod. 

Laura most már elég jól ismerte a férfit ahhoz, hogy tudja, mikor viccel. – Tudom 
hát. Majd ha szerkesztjük, megmondjuk, hogy az első három fejezetet felejtse el. 

– Oké, még olvasok kicsit belőle, aztán visszahívlak. De ajánlom, hogy igazad 
legyen. 

Laura mosolyogva tette le a telefont. 
Elmosogatott, megírt néhány e-mailt a laptopon, amit Rupert szerzett Jacob Stone 

jóvoltából, és éppen azoknak a listáját állította össze, akikkel holnap beszélnie kell, 
amikor Dermot másodszor is telefonált. 

– Oké – szólt bele a telefonba minden felesleges udvariaskodás nélkül. – Értem, 
mire gondolsz. 

– Vegyük fel őt is a szóba jöhetők közé? 
– Vegyük, de ha túl sokan lesznek, az elsők között repül. 
– Jó, de nem írhatnál neki pár javaslatot? Meg azoknak is, akik nem jutnak be a 

kurzusra? 
– Túl nagy a te szíved, Laura Horsley. Nem, szerintem ez egyáltalán nem olyan jó 

ötlet. 
– Pedig az. Néhány szerkesztői megjegyzés egész más színben tüntetné fel az 

egészet, és aki már idáig eljutott, megérdemel valami jutalmat. Gareth Ainsleyt 
olvastad már? 

Ez valószínűleg közelebb áll Dermothoz, gondolta Laura. Egy nagyon elborult, ám 
meglepően olvasmányos sci-fi történet, még azoknak is, akik igazából nem szeretik 
ezt a műfajt. 

– Igen, olvastam. Jó, nagyon jó. De félek, hogy deviáns, és tönkreteszi az egész 
kurzust. 

– Nem tudom. De csak ezért nem tilthatod ki – felelte Laura. 
– Egyébként is be fog futni. Nincs szüksége a segítségemre. 
Laura egy pillanatig elgondolkozott ezen a megjegyzésen. – Ugye nem azt akarja 

mondani a Méltóságos Bestseller Író Úr, hogy megijedt az ifjú trónkövetelőktől? 
A telefonon keresztül Laurának könnyen járt a szája. Hogy szemtől szembe is 

ilyen nagylegény lett volna, abban nem volt egészen biztos. 
– Ifjú trónkövetelők? Angliában ezt így mondják? 



– Igen, a volt főnököm, Henry mindenképpen…  
Dermot félbeszakította. – És neked melyik tetszik legjobban azok közül, amiket 

küldtél? 
Úgy tűnt, Dermot minél előbb szeretné lezárni az ifjú trónkövetelők és a hozzájuk 

való viszonyának a témáját. 
– Szerintem mindegyikben van valami érték – fogalmazta Laura óvatosan. – Ezért 

választottam őket. De el kell döntenünk, hogy közülük kinek válik a kurzus leginkább 
a javára. És nem zárhatod ki az ifjú titánokat sem. 

– Hogyne, hogy majd ott cicázz velük. 
– Te tartod az órákat, nem én, szeretnélek emlékeztetni. 
– De te vagy az asszisztensem. Te is ott leszel. Azt hittem, ezt tudod. 
A hír sokként érte Laurát. – Azt hittem, csak a válogatásban segítek. Arról 

fogalmam sem volt, hogy magán a kurzuson is szükséged van rám – válaszolta kicsit 
sértődötten, bár a lelke mélyén ujjongott, hogy ennyi időt tölthet majd együtt 
Dermottal. – Én nem tudok semmit magáról az írás folyamatáról. 

– Dehogynem! 
Bár Laura örült a bóknak, ebben azért kételkedett. 
– A napi teendők listáján kívül még soha semmi mást nem írtam. 
Dermot elengedte a füle mellett a megjegyzést. 
– De attól szerkeszteni még tudsz. Már most is azt csinálod, és sokkal többet 

olvasol, mint én. 
Laura most már tudta, hogy Dermot valóban nagyon kevés kortárs irodalmat olvas, 

így nem tiltakozott. – Jó. Rendben. Gondolom, meg tudom csinálni. és az egyetem 
beleegyezik? 

– Persze. Ha azt akarják, hogy menjek, te is jössz. Te meg én vagyunk a csapat. 
Laura elvörösödött örömében. – Rendben. És mit szólsz Samantha Pitville-hez? 

Jó, tudom, hogy nem a te világod. Könnyed, vicces, habos-babos lányregény, viszont 
egy gyönyörű nő írta. Láttad? Elküldtem a képét. Odatűztem a kézirat hátára. 

Laura megvárta, amíg Dermot előkereste a képet és alaposan szemügyre vette. – 
Mmm. Nem azt mondom, hogy az esetem, de ha tud írni, kaphat egy esélyt. És 
mégis miért küldted el a képét? 

– Eleanora szerint az előnyös külső pluszpontot ér. Szerinte olyan vérre menő 
harc folyik az irodalomban, hogy ha két jelentkező nagyjából hasonló szinten ír, akkor 
érdemes azt választani, aki jobban mutat majd a címlapokon. 

– Hát ez azért szerintem rendkívül szexista hozzáállás – én azt gondolom… 
– Dehogy gondolod! Nem is érdekel a szexizmus. Inkább azt mondd meg, jöhet 

vagy nem jöhet. 
– Igen, a kurzusra igen. De másra nem – tette hozzá határozottan. 
Laura erre nem tudott mit mondani. Valahogy úgy képzelte, hogy Dermot majd 

előszeretettel flörtöl a hallgatókkal, ha elég vonzóak lesznek és erre hajlandóak. 
Ahogy annak is megvolt a maga hosszú hagyománya, hogy a festők kikezdenek a 
modelljeikkel. Ez pont ugyanaz a helyzet. 

– Mi van, meglep a feddhetetlen jellemem? 
– Egy kicsit. Mintha eddig nem a dolgos, makulátlan életviteledről lettél volna 

híres. 
– Nem, igazad van. De csak azért, mert eltékozoltam az ifjúságomat, nem jelenti 

azt, hogy másokat is erre akarok buzdítani. Szóval, ki a következő? 
– A kék dossziés. 
– Oké, megtaláltam. 



– Te Dermot! Ugye nem azt akarod mondani, hogy addig a kezedbe sem veszed 
őket, amíg nem beszélünk róluk telefonon? 

– Dehogynem! 
Dermot nyilvánvalóan hazudott. – Mesélj róla. 
Laura sóhajtott. – Megfontolandó. 
– Ezt hogy érted? 
– Úgy, hogy olyan könyv, amit díjra szoktak jelölni. Nagyon művészi, a világképe 

sötét és kilátástalan, az a típusú irodalom, amit mindenki megvesz és aztán senki 
sem olvas. 

Dermot, mintha csak tesztelni akarta volna Laura hozzáállását az ilyen 
könyvekhez, komoran azt felelte: – Akkor inkább hagyjuk ki. 

– Nem, nem, muszáj bevennünk. Nagyon jó. Még ha nem az én ízlésem, akkor is 
el kell ismerni, hogy lenyűgöző. 

Laura átnézte a dossziéit, és elővarázsolt még egy fényképet. – El kellett volna 
küldenem a képét is. Mármint a lányét, aki írta. Igazából el akartam, csak aztán 
valamiért elfelejtettem. Pedig gyönyörű. 

– Mindenképpen ragaszkodsz hozzá, hogy csak vonzó és fiatal lányok járjanak a 
kurzusra? 

– Tudom, hogy ez az egész neked mekkora áldozat. Azt akarom, hogy legyen 
benne valami örömed is. 

Dermot egy ideig hallgatott. – Utálom, hogy ezt kell mondanom, de fogalmam 
sincs, hogy most viccelsz vagy nem?  

Laura felnevetett. 
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Fenella határozott volt. – Laura szívem, azzal mindenki jól járna, ha ideköltöznél! Itt 
van ez a helyes kisház, nem lakik benne senki. Bármikor el tudlak érni, ha 
szükségem van rád, plusz otthagyhatod az albérleted, és egy csomót spórolhatsz – 
sorolta, azzal megigazította a kanapét borító takarót és széthúzta a függönyt. 

– Még kész sem volt, amikor máris rád gondoltam. Az összes többi szálláshelyünk 
tele van. És ha véget ért a fesztivál, akkor sem foglak kidobni, amíg nem találtál 
magadnak valami normális helyet, ahol lakhatsz – tette hozzá, megelőzve Laura 
esetleges tiltakozását. Laura valóban elbűvölőnek találta a házikót, amit barátai egy 
régi tehénistállóból alakítottak át. Május volt, gyönyörű idő, és két hét múlva 
kezdődött a tanfolyam. Virágzott a galagonya, a sövény és a virágágyások mellett 
pedig burjánzott a turbolya egész Somerbyben. A nap sütött, énekeltek a madarak. 
Laura mindig is nagyon szerette a természetet, így apró városi lakása hirtelen még 
azt a kevés báját is elvesztette, amivel valaha bírt. Ráadásul ha ott marad, az 
elkövetkezendő időben rengeteget kell majd vezetnie. Ám ennek ellenére udvariasan 
szabadkozott. 

– Biztos kell majd a szállás az íróknak, vagy valamelyik vendégnek, ha elkezdődik 
a fesztivál. 

Fenella beletúrt már amúgy is kócos hajába. – Még egyetlen író sem jelezte, hogy 
itt akarna megszállni, de ha mégis, te éppen olyan fontos vagy nekünk, mint ők. 
Úgyhogy légy szíves ne vitatkozz, hanem költözz be és kész! 



Fenella körülnézett. – Bár igazából elég kicsi. Hétvégére jó, vagy akár egy teljes 
hétre, de különben… Nem tudom. 

– Jaj, dehogy! Teljesen rendben van! – vágta rá Laura azonnal. A két lány felmérte 
a szobát, egyik végében a fatüzelésű kályhával, mellette a kinyitható kanapéval és a 
fotellal, a másikban pedig az apró konyhával és a galériával, ahol az ágy állt. – 
Elbűvölő! Te is pontosan tudod. 

– Tudom, nyaralónak egy valóságos kis gyöngyszem, viszont iszonyúan kicsi, ha 
valaki hosszabb időt szeretne benne eltölteni, mint egy hét. A ruháid is alig férnek el 
benne, a többi cuccodról nem is beszélve. 

– Őszintén szólva alig van valamim. Amit meg nem használok, azt összepakolom 
és elviszem a szüleimhez, náluk van egy hatalmas tetőtér. Csak az a fontos, hogy a 
könyveimet tudjam valahova tenni. 

– Azzal nem lesz gond – felelte Fenella, és a szinte teljesen üres könyvespolcokra 
mutatott. – Mindig van olyan vendég, aki itt felejti a könyveit. Tavaly mindet 
összeszedtem a többi nyaralóból is, és elolvastam őket – vallotta be bűntudatosan. – 
Vissza kell őket tennem. 

– Ne aggódj. Nekem rengeteg könyvem van, úgyhogy egy jó masszív polcra lesz 
szükségem. Elhozom őket, és minden nyaralóba jut belőlük bőven. Pontosan hány 
ház is van? 

– Ezen kívül még három, de folyamatosan dolgozunk azon, hogy még több embert 
el tudjunk helyezni. Átalakítjuk a tehénistállókat is. 

Laura felnevetett. – Erről aztán senki meg nem mondaná, hogy itt egyszer tehenek 
laktak. 

– Igen, tudom. De… 
Fenella gondolatai még mindig a könyveken jártak. – Ha csak egyetlen polcod 

lehetne, milyen könyveket hoznál magaddal? 
– Természetesen Dermot első két könyvét – vágta rá Laura szinte gondolkozás 

nélkül. – Aztán van még néhány másik író, akinek az egész pályafutását nyomon 
követtem. Hoznék verseket is. 

– Akkor Dermot tényleg annyira jó, ahogy azt mindenki mondja? – kérdezte 
Fenella. 

– Igen! Fantasztikus! Tudom, hogy mindenkit megőrjít az allűrjeivel, és hogy nem 
engedi, hogy vele reklámozzuk a fesztivált, de igazából nagyon, hogy is mondjam… 
szimpatikus – válaszolta, majd elmosolyodott saját sutaságán, elvégre sikerült 
megtalálnia azt a szót, ami a lehető legkevésbé illett a férfira. 

Fenella kételkedve nézte barátnőjét. – Tudom, hogy iszonyú jól néz ki, meg 
minden, bár természetesen még sosem találkoztam vele. De a könyveit tényleg el 
lehet olvasni? 

– Könyörgök, tedd meg magadnak azt a szívességet, hogy elolvasod őket! – 
felelte Laura szenvedélyesen, és megszorította Fenella karját, hogy érzéseit még 
inkább nyomatékosítsa. – Egyszerűen lenyűgöző a stílusa! 

– Egyébként is illik elolvasni, ha már egyszer ő a sztárvendégünk! 
Laurát dühítette, hogy Fenella nem mutat nagyobb lelkesedést a témával 

kapcsolatban, de hát az olvasás szubjektív dolog, emlékeztette magát. 
– Különben is, olyan jó érzés, ha az ember eldicsekedhet másoknak, hogy milyen 

nehéz könyvet olvasott. Még valami, amire szükséged van? 
Miután Laura határozottan megköszönte, nincs semmi más, mindene megvan, 

Fenella így folytatta: – De ugye tényleg biztos vagy benne, hogy Dermot eljön? 
– Ez most hogy jutott eszedbe? 



Laura hirtelen pánikba esett. Dermot azt ígérte, hogy itt lesz, ő pedig megbízott 
benne. 

– Semmi, csak Eleanora bogarat ültetett a fülembe. A múltkor felhívott, és 
figyelmeztetett, hogy jobb lenne, ha több vasat is tartanánk a tűzbe. Úgy tűnt, mintha 
attól félne, hogy Dermot még a végén cserbenhagy minket. 

Laura elgondolkozott. Dermot igazán kedves és megnyerő is tudott lenni, és 
benne sosem merült fel, hogy esetleg majd visszavonja az adott szavát. De honnan 
tudhatta volna ezt biztosan? 

– Persze hogy eljön, nem lesz semmi baj! 
Bár Fenellát sikerült megnyugtatnia, őt viszont komoly kétségek kezdték gyötörni. 
 

 
A fesztivál irodalmi oldala lassan kezdett körvonalazódni. A legtöbben már 
visszaigazolták a részvételüket, és megkezdődhettek az előzetes programok. A 
környéken élő művészek munkába lendültek: az írók novellákon dolgoztak – a 
legjobbakat majd felolvassák, és könyv formájában is megjelennek, a festők pedig a 
fellépő vendégek könyveihez készítettek illusztrációkat. A képekből majd kiállítás 
nyílik a Faluházban, ami egyúttal az egyik rendezvény színhelye is lesz. A gyerekek 
a meseíró pályázaton kívül egy rendhagyó versmondó versenyen is 
megmérettethetik magukat, ahol majd akár elénekelhetik vagy eljátsszák a verseiket 
egy népszerű költő vezetésével. Az iskolákban gőzerővel folyt a munka, legtöbben 
már be is nyújtották pályaműveiket, és Laura nyugdíjas tanárnői már javában 
dolgoztak a bírálatokon. A kézimunkakör tagjai ágytakarót készítettek kötött és 
hímzett téglalapokból, amit majd az egyik este ki is sorsolnak a tombolán. Fenella 
már most eldöntötte, hogy ezt ő fogja megnyerni, akkor is, ha ehhez az összes 
sorsjegyet neki magának kell megvenni. 

Ám a fesztivál még így sem kapott elég reklámot. Dermot továbbra sem engedte, 
hogy nyilvánosságra hozzák a fellépését, ezért sokan, akik máskülönben talán 
szponzornak is jelentkeztek volna, nem vették a rendezvényt eléggé komolyan. 
Hónapok óta hitegették őket egy nagy névvel, de a konkrétumra hiába vártak. 

Laura e-mailjeiben rendszeresen megemlítette ezt a problémát, és könyörgött, 
hadd fedjék fel a nevét, Dermot pedig ugyanezzel a rendszerességgel visszaírta, 
hogy nem, szó sem lehet róla. 

– Megbeszélést kell tartanunk – jelentette be Fenella egy reggel, amikor Laura 
átment hozzá a nagy házba, hogy újra közölje vele a rossz hírt. 

– Micsoda? Jön Jacob Stone, Eleanora, Tricia meg mindenki? 
Laurának görcsbe rándult a gyomra. Bár minden más szépen haladt a fesztivállal 

kapcsolatban, Dermot miatt mégis úgy érezte, kudarcot vallott, és nem akart ennyi 
ember előtt magyarázkodni. 

– Dehogyis! – tiltakozott Fenella. – Nem. A normális, jó szándékú, kedves 
emberekre gondoltam, akik még csinálnak is valamit. Például Sarah és Hugó, a 
barátja. Esetleg Grant és Monica? 

Ekkor Rupert lépett a konyhába, és feltette a teavizet forrni. – Ha bulizni akartok, 
szuper, különben jobb, ha kevesen vagyunk. Szerintem hívjátok csak Sarah-t és 
Hugót. Majdcsak kitalálunk valamit. Különben mikor lesz az a kurzus, amit Dermottal 
csinálsz? 

– Nemsokára. A hónap végén. 
– Az már csak két hét! – mondta Fenella. – Addigra már csak megengedi, hogy 

eláruljuk a nevét. 



– És már akkor is késő, legalábbis ami a reklámot illeti – mondta Rupert. – A 
nyomorult írek! Miért kell mindig ennyire játszani az eszüket? 

– Rupert! Te magad is félig ír vagy, ne felejtsd el, és az írek nem mind… úristen! – 
kiáltott fel Fenella, és felragyogott az arca. – Megvan! Nem kell megbeszélés! 

– Micsoda? – kérdezte Rupert Laurával kórusban, és döbbenten nézték, ahogy 
Fenella beletúr a hajába, majd kapkodva toll után kutat, sőt a szemük láttára átalakul, 
és olyan lesz, mint egy felbolydult hangyaraj tagja. 

– Ez lesz az adu ászunk! – mondta izgatottan, miközben a tollával hadonászott és 
egy darab papírt keresett, amire írhatna. – Ő lesz a mi titokzatos 
„meglepetésvendégünk”. Ezzel fogjuk sakkban tartani a médiát, és majd egy 
bizonyos időpontban fellebbentjük a fátylat! 

– Oké, de egy szimpla meglepetésvendég miért érné meg nekik a felhajtást? – 
kérdezte Rupert. 

– Ha tudnák, ki az, ez nem is lenne kérdés – felelte Fenella. 
– De nem tudják! – vágott közbe Laura. – És nem is tudhatják meg! Legalábbis 

addig, amíg Dermot bele nem egyezik. 
Laura elborzadva gondolt arra, hogy mi lesz, ha Fenella nem tartja tiszteletben 

Dermot kérését a fesztivál kedvéért. Igazából nem tudta volna hibáztatni, de most 
inkább a férfi pártján állt. 

– Majd rejtélyes utalásokat teszünk rá – mondta Fenella. – Rávesszük Eleanorát, 
hogy vigyen el ebédelni mindenkit, aki csak számít a pletykarovatoktól, a 
Booksellertől meg az összes fontos laptól. Szuper lesz! 

– Ez akár be is jöhet! – mondta Rupert. 
– Be is fog! – felelte Fenella, azzal férje kezébe nyomott egy halom újságot, amit 

most kapott fel az asztal másik végéről. – Csinálj egy csésze kávét Laurának, amíg 
mi eldöntjük, kiket kell meggyőznünk arról, hogy ez lesz a legnagyobb irodalmi 
esemény, amióta… amióta… szóval amióta valami híres író csinált valami fontosat. 

Laura kihúzott egy széket, és szélsebesen cikáztak a gondolatai. – Eleanora 
rengeteg nevet ismer, és én is tudok párat. Ez egy nagyon jó ötlet lehet, Fen! – 
helyeselt, a lelke mélyén viszont aggódott. Dermot biztos, hogy utálni fogja, akkor is, 
ha gyakorlatilag ő maga kényszerítette őket ebbe a helyzetbe. Mi van, ha pont emiatt 
visszakozik, ahogy azt Eleanora jósolta? 

– Mi lenne, ha meglebegtetnénk, hogy mondjuk itt lesz Herman Wouk? 
– Meg él? – kérdezte Rupert, és csatlakozott Ferihez, hogy leszedje az asztalt. 
– Nem vagyok benne biztos – felelte Laura. 
– Nem baj. Akkor mások sem fogják tudni, és szépen elhiszik – mondta Fenella. 
– Vagy megnézik az interneten – válaszolta Rupert. 
– És jobb, ha nem ígérünk semmi olyat, amit nem tudunk teljesíteni. 
– Akkor imádkozzunk azért, hogy Dermotnak is ez legyen a mottója – sóhajtott 

Laura, majd elmosolyodott, mintha viccelne, pedig nagyon is komolyan beszélt. 
– De, hogy valami vidámabb témával folytassam – mondta Fenella aggódó 

tekintete láttán –, Monica szervezett egy koncertet Seamuséknak, és mindenképpen 
el kell rá mennünk, már csak azért is, hogy megnézzük, elég jók-e a fesztiválra. Arra 
gondoltunk, hogy Dermot egyik felolvasása alatt játszhatnának a háttérben, persze 
csak nagyon halkan. 

Laura az asztalánál ült, és gyorsan leírt egy-két dolgot a jegyzetfüzetbe, amit 
mostanában mindig magánál hordott. Bár az ő viselkedésében is volt valami 
hangyaszerű, mint Fenelláéban, Dermottal kapcsolatos félelmeit igyekezett titkolni 
barátai elől. Ugyan telefonbeszélgetéseik során néha már egészen közel került a 
férfihoz, ám Eleanora mégiscsak az ügynöke – biztos, hogy jobban ismeri. 



– Szerintem ez fantasztikusan hangzik – mondta Rupert. – Úgyis akartunk néhány 
olyan programot, ahol a zene és az irodalom találkozik. 

– Bár szerintem tuti, hogy Dermot nem megy bele – mondta Laura –, de azért 
megkérdezem. 

– Az a baj, hogy Jacob Stone kizárólag miatta szponzorál minket ilyen 
nagyvonalúan, mert különben már rég elküldtem volna ezt a pasit valami melegebb 
égtájra – mondta Fenella. – Jó, tudom, Laura, hogy neked ő a szíved csücske, 
úgyhogy befogom a számat. 

– Nem, nem a szívem csücske – lódította Laura –, egyszerűen csak nagyon 
szeretem az írásait. 

– Persze, persze, persze. Akkor… ? – nézett Fenella a társaira. – További 
zseniális ötletek? 

– Szerintem, ha tényleg a legtöbbet akarjuk kihozni ebből a titkos hírességből, 
akkor szervezhetnénk vele egy közös vacsorát csalinak a fesztiválra. Meghívnánk 
arra is az összes nagymenő irodalmárt – mondta Rupert –, és felszolgálnánk valami 
igazi ínyencfogást, meg persze normális bort. 

Rupert elhallgatott. – Csak azt ne mondd, Laura, hogy szerinted ebbe se fog 
belemenni. 

– Pedig valószínűleg nem. Utálja ezeket az embereket. Azt hiszi, hogy a bukását 
várják, és valószínűleg így is van – felelte Laura. – De az biztos, hogy bármit is ír, 
darabokra fogják tépni. 

– De már évek óta nem írt semmit, vagy rosszul tudom? – kérdezte Rupert. 
– Szerintem dolgozik valamin – válaszolta Laura, és azon gondolkozott, hogyha az 

ember hazudik, akkor vajon tényleg megnő-e az orra. – De tényleg nem tudom 
elképzelni, hogy ebbe beleegyezzen. 

– És szerintetek az olyan nagy baj lesz, ha nem jön el? – érdeklődött Fenella. – 
Elvégre fantasztikus kaját kapnak, és eltölthetnek egy éjszakát a mi „impozáns 
otthonunkban”. Majd elbeszélgetnek egymással. Nem rendelhetünk mindent alá 
őfelsége szeszélyeinek. 

– Valószínűleg gyűlölni fogják egymást – mondta Laura elkomorodva. – Majd jól 
berúgnak és összeverekednek. 

– Na látjátok! Ennél jobb reklám nem is kell – lelkesedett Fenella. – Rögtön 
bekerülne a fesztiválom az irodalmi vérkeringésbe. 

– A fesztiválunk, drágám, ha megbocsátasz – pontosított Rupert. – Laura, még 
egy kis kávét? 

– Nem, köszönöm, már így is éppen elég feszült vagyok. Inkább megyek és 
tájékoztatom Dermotot, hogy mi a következő esemény, amire majd nem jön el. 

Dermot azonban egyetlen szóval sem jelezte, hogy nem hajlandó részt venni 
Somerbyben a tiszteletére rendezett vacsorán, egyszerűen csak nem reagált rá. 
Három e-mail után Laura sem erőltette tovább a témát. Pedig még azt is felajánlotta 
a férfinak, hogy ha az úgy könnyebb, hívja a mobilján, ám hiába. 

 
 
Két héttel később Laura letette az autóját az egyetem parkolójában. Késő délutánra 
járt. Hosszú telefonbeszélgetéseik ellenére Laura feszülten készült a viszontlátásra, 
különösen, hogy már egy ideje nem hallott Dermot felől. Bár rengetegszer 
emlékeztette magát, hogy januárban is milyen jól kijöttek egymással, mégis biztosan 
tudta, hogy most viszont untatni fogja a férfit, és Dermot talál majd helyette más 
lányt, akivel sétálgathat, beszélgethet és taníthatja írásról, könyvekről, filmekről és 



zenéről. A választékra igazán nem lehet majd panasza, és lesz négy napja, hogy 
eldöntse, kit akar. 

Annak ellenére, hogy képzeletben már a kurzus minden összes női résztvevőjét 
összeboronálta Dermottal, eltökélt szándéka volt, hogy ő maga viszont sokkal 
rámenősebb lesz a férfival. Monicára gondolt, és arra, hogy barátnője mekkora utat 
tett meg Seamus miatt. Laura kezdett tisztába jönni saját érzéseivel Dermottal 
kapcsolatban, tudta, hogy rajong érte, sőt, kétségbeesetten vágyik rá, úgyhogy be 
fogja magát dobni. Abban reménykedett, hogy ehhez nem kell új személyiséget 
öltenie. 

Kivette a bőröndjét a csomagtartóból, majd elindult a főbejárat felé, és egyszerűen 
nem értette, vajon hogy engedhette meg, hogy ennyi szép és fiatal nő járhasson a 
kurzusra. Mivel tudta, hogy Dermot mekkora kedvelője a gyengébbik nemnek, 
könnyedén intézhette volna máshogy is a dolgokat, anélkül hogy szerkesztői 
hitelességén csorba esett volna. Ezek a tanfolyamok úgyis olyan ellentmondásosak. 
Sok író szerint felesleges időtöltés, mert az íráskészséget csak gyakorlattal lehet 
csiszolni. Így Laurának nem volt bűntudata a néhány fiatal fiú miatt, akik nem jutottak 
be a kurzusra. Úgy érezte, ők már úgyis jó úton haladnak a siker felé. 

Valójában azonban azért választott inkább lányokat, mert őszintén hitt abban, a 
nőknek egyébként is nagyobb teret kellene kapniuk az irodalmi életben. Ráadásul ők 
tűntek a legígéretesebbnek, és az ő kézirataikat élvezte a legjobban. Ezenkívül 
valami furcsa perverzióból kiindulva úgy gondolta, így legalább Dermotot is teszteli. 
Ha ezek a lányok bejönnek neki, akkor tudni fogja, hogy semmi esélye, és nem veti 
be Monica módszerét, mert akkor nincs értelme, hogy teljesen hülyét csináljon 
magából, vagy beleszeressen, 

Ha már ugye eddig nem szeretett bele – hiszen csak a szíve szakadna meg 
csapodár természete miatt. 

Természetesen a képek, amiket a lányok magukról küldtek, akár Photoshoppal is 
készülhettek, bár Laura ezt nem tartotta valószínűnek. Amíg ez a program nem lesz 
elérhető az utcai automatákban is, addig az igazolványképek feltehetőleg a 
valóságot tükrözik. Laura tehát felkészült arra, hogy néhány órán belül több olyan 
lánnyal is találkozik, akiket az apja egyszerűen csak „cukorfalatnak” nevezett volna. 
és mindezt csak magának köszönheti. 

Igazából tegnap este már mindezt meggyónta Monicának a telefonban. Barátnője 
nem kímélte. 

– Laura, az isten szerelmére! Te normális vagy? Úgy érzed, nem jössz be neki, 
ezért körülveszed bombázókkal, hogy lásd, ez pontosan így is van? Ez meg milyen 
beteges gondolkodás? Egyébként meg bejössz neki. Rád nézett, és máris le akart 
veled feküdni. 

– Ez azért nem egészen így volt, és különben is, teljesen részeg volt. 
Azt a bizonyos estét Laura még mindig nagyon szégyellte önmaga előtt, de még 

annál is jobban bánta, hogy a dolog végül nem történt meg akkor, amikor valamiért 
kikapcsolt az önvédelmi mechanizmusa. Bár azóta annyiszor lejátszotta a jelenetet a 
fejében, hogy már nem bízott az emlékeiben. 

– Szerintem te voltál részeg, és nem ő. 
– Szerintem meg biztosan az volt, de ha esetleg mégsem, akkor is valószínűleg az 

a típusú pasi, aki mindent megdug, ami csak mozog. 
– Igazságtalan vagy. Maximum minden nőnemű dolgot, ami csak mozog. 
Laura elnevette magát, de nevetése nem szívből jött. – Teljesen mindegy. 

Igazából azt próbálom most elmakogni, hogy nem hiszem, hogy én különösebben 



tetszettem neki, szerintem egyszerűen csak dugni akart, én meg szó szerint 
felajánlkoztam neki. 

– Nem, nem igaz. Csak igent mondtál, amikor nemet kellett volna mondanod. 
Elvégre én is ott voltam, és nem velem akart lefeküdni, pedig bizonyos körökben elég 
vonzónak tartanak. 

– Véleményem szerint meg, ha igazán akarta volna, akkor simán felébresztett 
volna. Nem az a fajta pasi, aki ilyenkor visszatartja magát. Nem, egész egyszerűen 
„nem jöttem be neki”, hogy a Szex és New York-ot idézzem. 

Monica felhördült a vonal túlsó oldalán. – Micsoda?! Laura, te tévét is szoktál 
nézni? Azt hittem, csak magasröptű irodalmi műveket olvasol. 

– Jaj, hagyjál már, Monica! – nyöszörögte Laura. – Így is éppen elég ideges 
vagyok. 

– Akkor hajrá! Dobd be magad, csak ezt tudom tanácsolni. 
– Minden tőlem telhetőt megteszek – felelte Laura, bár ez a mondat szánalmasnak 

hangzott, még saját fülének is. 
 

 
– Az írótanfolyamra jött? Értem. És mondja, nem nehéz a bőröndje? – kérdezte a 
portás, egy barátságos, bőbeszédű férfi. 

– Nem, gurulós – felelte Laura. 
A férfi kinézett a pult mögül, hogy ellenőrizze az információ valódiságát. – 

Rendben. A kurzus a kampusz túloldalán lesz, ha akarja, mehet kocsival, ott is tud 
parkolni. 

– Köszönöm, de megoldom. 
Laura továbbra is mosolygott, és bízott abban, hogy önkéntes segítője minél előbb 

útjára engedi. Úgy érezte, ha gyalog megy, valamivel kisebb az esélye annak, hogy 
eltéved. 

– Azt a részleget különben is le fogják rombolni, mert a helyére a 
Természettudományi Kar új blokkját tervezik – folytatta az informátora. 

– Ah! Értem! – mondta Laura. – Szóval ezért tudta az egyetem befogadni a 
kurzust még a félév vége előtt. Először nem is értettem, hogy lehetnek ilyenkor üres 
kollégiumi szobák. 

– Nos, ezt én nem tudhatom – felelte a portás, azzal a pult mögül előhúzott egy 
térképet. – Menjen végig ezen az úton, aztán forduljon be a saroknál, és máris 
meglátja a kollégiumot. Az előadótermek – pontosabban az a kettő – pedig itt 
vannak. 

– Rendben. 
Laura szemügyre vette a térképet, és szívből remélte, hogy nem olyan bonyolult, 

mint amilyennek tűnik. – Dermot Flynn megérkezett már? 
A portás megnézte a listát, ami előtte feküdt. – Őt az egyik szolgálati lakásban 

helyeztük el, hogy biztonságban legyen maguktól, diákoktól. 
Laura mosolya kissé fagyosabb lett, de nem állt oda elmagyarázni, hogy ő 

igazából nem is diák. – De itt van már? 
Úgy volt, hogy aznap este találkoznak, átbeszélik a tanfolyamot és valahol 

megvacsoráznak, egyszóval kicsit ismerkednek a környékkel, mielőtt a hallgatók 
megérkeznek. 

A portás még egyszer megnézte a füzetet. – Nem. Kíváncsi esetleg még 
valamire? 

Igen, még sok mindenre, gondolta Laura, de sajnos azokban maga nem tud 
segíteni. Többek közt, hogy mikor vegye fel legszexibb ruháját, már persze 



önmagához képest: már aznap este, vagy várja meg, amíg elkezdődik a kurzus, és 
csak utána dobja be magát? Az ötlet, hogy ő nemsokára, mint végzet asszonya lép 
majd színre, annyira vicces és annyira valószerűtlen volt, hogy kis híján elnevette 
magát. 

Megtalálta a szobáját, kinyitotta az ajtót, és máris úgy érezte, mintha visszament 
volna az időben, egyetemista korába. A szoba berendezése egy heverőből és egy 
üzenőfalból állt, rajta poszterek és órarendek maradványai. Állt még benne egy 
íróasztal: kínlódással, unalommal és kétségbeesett kapkodással töltött hosszú órák 
szemtanúja, valamint egy apró könyvespolc. Laura kollégiumi szobája is pontosan 
ilyen volt, csak szabályos kupacokban sorakoztak benne a könyvek, végig a fal 
mellett. Ezenkívül tartozott hozzá egy apró zuhanyozó is, ahonnan enyhe 
csatornaszag áradt. 

Az egész helyiségre ráfért volna egy alapos festés, és Laura bízott benne, hogy a 
diákjaik nem sértődnek meg, amiért ebben a lerobbant épületben kell lakniuk. Igaz, 
az órák fantasztikusak lesznek, és nem is kell érte fizetniük, úgyhogy nem lesz 
semmi baj. Laura mégis rendkívül izgult a saját feladata miatt, annak ellenére, hogy 
főleg adminisztratív teendői lesznek. Például segít a személyes konzultációk 
összeállításában, odafigyel arra, hogy mindenki jól érezze magát, és általában véve 
elvégez minden olyan dolgot, amiről Dermot úgy gondolja, nem szerepel a munkaköri 
leírásában. Mivel azonban Laura egyetlen hivatalos levelet sem látott a tanfolyammal 
kapcsolatban, nem tudta, hogy ez pontosan miből is áll. Elvégre nem lehetett 
mindent telefonon megbeszélni. 

Miután megbizonyosodott arról, hogy véletlenül sem zárja ki magát a szobájából, 
Laura elindult a folyosón, és megkereste a közös konyhát. Ez legalább tiszta volt, és 
a frizsider is működött. Eszébe jutott, hogy vennie kéne teafiltert, kávét és tejet, de 
végül is ezt később is megteheti. 

Miközben visszafelé tartott a szobájába, azon gondolkozott, hogy pontosan mi is 
lesz itt az ő szerepe? Bort iszik műanyag pohárból, és hajnalig beszélget a diákokkal, 
vagy őt is tanárnak fogják tekinteni, mint Dermotot? Abban azért reménykedett, hogy 
nem valami köztes állapotú társalkodónőnek szerződtették. 

Laura vizet töltött a kannába, és készített magának egy pohár borsmentateát. Már 
nem tizennyolc éves lány volt, aki életében először tölt hosszabb időt távol a 
szüleitől, hanem felnőtt nő. Bár igazából imádta az egyetemet, és azt is, hogy 
eljöhetett otthonról. Tudta, hogyha nem aggódna ennyire a viszontlátás miatt, és 
hogy rá kell majd beszélnie Dermotot, hogy legyen szíves és tegyen meg néhány 
dolgot a fesztivál kedvéért, akkor imádná azt az érzést, hogy újra egyetemista lehet. 

Éppen azon gondolkozott, hogy mi legyen a következő teendője, amikor 
megszólalt a telefon. 

– Laura? Itt Dermot. Te mégis milyen odúba tettél be engem? 
Laura arca felragyogott, már pusztán attól, hogy hallhatta a férfi hangját. 
– Dermot. Te egy tanári lakásban laksz, amit külön neked jelöltek ki. Ugye nem azt 

akarod mondani, hogy nem tetszik? 
– Büdös. 
Egyetlen másodperc erejéig Laura átadta magát az örömnek, hogy Dermot és ő 

mindketten a világegyetem részei lehetnek, és hogy nagyon-nagyon rövid idő múlva 
újra találkoznak. 

– Akarod, hogy átjöjjek és intézkedjek, hogy jobban érezd magad? 
– És mégis mire gondolsz? – kérdezte Dermot gunyorosan, és hallatszott, hogy 

nagyon szórakoztatja a helyzet. 



– Hogyhogy mire? Természetesen egy kis vécétisztítóra és egy hosszú nyelű 
partvisra – vágta rá Laura, és ő is nevetett. – Miért, te másra számítottál? 

– Hát, ha ennyire telik, akkor inkább lezuhanyozok. Mikor szeretnél enni? 
– Hát, igazából már elég éhes vagyok. 
Az út hosszú volt Somerbyből, és bár ebédre evett egy szendvicset, az már 

nagyon régen volt. 
– Én is. Láttam a közelben egy szimpatikus kocsmát. Arra gondoltam, hogy 

vacsorázzunk ott, és közben megbeszélhetnénk, mi legyen holnaptól kezdve, hogy 
azonos húrokat pengetünk-e. 

– Szuper! Nagyon jól hangzik! 
– Akkor miért nevetsz? – érdeklődött Dermot. 
– Honnan tudod, hogy nevetek? – felelte Laura, és komoly küzdelmébe került, 

hogy ne vihogjon fel hangosan. 
– Hallom a hangodon. 
Dermot most már komolynak tűnt, de Laurának ettől még nem múlt el a 

nevethetnékje. – Csak láttam magam előtt, ahogy pengeted a gitárt, és valahogy 
olyan viccesnek tűnt. 

– Miért, igenis van egy lírai oldalam, majd gondoskodom róla, hogy megtudd – 
felelte, és igyekezett sértődöttnek tűnni. 

– Igen, ebben egészen biztos vagyok. Csak… Nem, nem számít. 
– Szóval, akkor szerinted sikerül idetalálnod hozzám? Mondjuk úgy egy óra 

múlva? 
– Persze. Majd megnézem a térképen. 
– Remek. 
Laura még néhány percig a kezében tartotta a kagylót azután is, hogy Dermot 

letette. Egy óra múlva találkoznak, és nem csak telefonon beszélnek. Hát nem 
fantasztikus? 

Aztán az eufóriája egy egész kicsit alábbhagyott. De mégis mit vegyen fel? 
 

 
Laura meglátta a férfit, és onnantól kezdve egyfolytában mosolygott. Úgy tűnt, 
Dermot is örül a viszontlátásnak. Sőt, egy másodpercig Laurában az is felmerült, 
hogy mintha több is lett volna a tekintetében, mint öröm egy régi barát láttán, de 
lehet, hogy csak képzelte. Olyan kevés tapasztalata volt ezen a téren, és bár úgy 
érezte, most sokkal jobban ismeri Dermotot, mint amikor utoljára látta, igazából csak 
háromszor találkoztak, és az sem tegnap történt 

Dermot megpuszilta Laura arcát. – Hát, szia! 
– Hát, szia neked is! 
Laurának szorgos munkával sikerült magáról azt a benyomást keltenie, „jaj, épp 

csak magamra kaptam ezt a régi rongyot, ami egy különös véletlen folytán pont a 
legdögösebb darabom is, ugyan már, dehogy a kedvedért vettem fel”. 

Amíg Laura átöltözött, úgy nagyjából kilencedszerre, arra gondolt, hogyha 
valamelyik divattervezőnek sikerülne rátalálnia erre a vonalra, biztos, hogy azonnal 
befutna. 

Dermot csak állt, és hosszú másodpercekig vigyorogva nézte Laurát, majd azt 
mondta: 

– Na, akkor megkeressük azt a kocsmát? Jól nézett ki, és mivel fogalmunk sincs, 
hogy milyen lesz a kaja a menzán, lehet, hogy napokig nem jutunk majd normális 
ételhez. 



Kivéve, ha kiszökünk, és nem a hallgatókkal eszünk, gondolta Laura, ám rögtön el 
is szégyellte magát. 

– Szerintem, amikor csak tudunk, a hallgatókkal kellene ennünk, mert nagyon 
hasznosak lehetnek ezek a természetes helyzetek. Nemcsak nekik, hanem nekünk 
is. Sokkal egyszerűbb beszélgetni egy tálca fölé görnyedve, mint mondjuk egy 
teremnyi ember előtt. 

– Igazán lenyűgöző, hogy mindenre odafigyelsz – mondta Laura, ahogy egymás 
mellett sétáltak. Ellentmondásos érzelmekkel viszonyult a helyzethez, egyfelől azt 
akarta, hogy Dermot igenis törődjön a kurzussal, de néha azért szökjön ki vele is a 
kocsmába. 

– Pedig nincs ebben semmi meglepő. Tudod jól, hogy rendszeresen tanítok. Jó, 
bevallom, jobban szeretem az alsósokat, de a nagyobbakkal is elboldogulok. 

– Pár hete azért még nem voltál ennyire elkötelezett pedagógus. 
Laura összeráncolta a homlokát, mert eszébe jutott, Dermot milyen negatívan állt 

egyes kéziratokhoz, és alig lehetett meggyőzni, hogy olvassa őket tovább. 
– Új életet kezdtem – mondta Dermot kissé önelégülten. – Inkább legyél rám 

büszke. 
– Büszke? Rád? És miért? 
– Csak úgy, a számos jó tulajdonságom miatt. Most pedig – folytatta, és belökte a 

kocsma ajtaját – mit kérsz? Egy pohár whiskyt és sört kísérőnek? 
– Egy fröccsöt, fehérborból. Holnap dolgoznunk kell! 

 
TIZENKETTEDIK FEJEZET 

 
 

Vacsora után Dermot visszakísérte Laurát a kollégiumba, egészen az ajtajáig. – 
Voilá, drága ifjú hölgyem, a haja szála sem görbült meg. Reggelinél találkozunk, 
megbeszéljük, ha addig esetleg eszünkbe jut valami, aztán tíz órakor fogadjuk a 
lelkes tanulni vágyókat. Rendben? 

– Rendben. 
– Tökéletes! Akkor jó éjszakát! Kilenckor a menzán – mondta, azzal lendületesen 

a saját szobája felé vette az irányt. 
Laurával madarat lehetett volna fogatni, annak ellenére, hogy nagy bánatára 

Dermot elfelejtkezett a jóéjt-pusziról. Az este csodálatosan sikerült, még ha igazából 
nem is történt semmi különös. Viszont sokat beszélgettek, többek közt könyvekről, 
filmekről, zenéről, politikáról, a bolygó jövőjéről és a kurzusról – egyszóval mindenről, 
és a közeljövőben rengeteg időt tölthetnek kettesben. 

Dermot nagyon hálás volt, amiért Laura ennyire megkönnyítette számára a 
dolgokat. A lány mindenkinek összeállította a dossziéját, pontosabban kettőt, egyet 
Dermotnak és egyet saját magának: benne a hallgató rövid életrajzával, munkája 
tartalmával, fényképével, sőt még néhány olyan megjegyzést is melléjük tett, amit 
még telefonon beszéltek meg. 

Dermot ígérete szerint lefekvés előtt majd még egyszer átfutja őket, hogy legalább 
minimális esélye legyen annak, hogy emlékezzen a nevekre. Laura egyedül azt 
felejtette el megkérdezni, hogy Dermot végül miért vállalta el a kurzust így, az utolsó 
pillanatban. De sebaj, még rengeteg ideje lesz rá, hogy kiderítse. És arra is, hogy 
bevesse Monica módszerét, és ráhajtson a pasira. Menni fog, megcsinálom, gondolta 
Laura, és aznap este mosolyogva bújt ágyba. 



 
 
Laura sejtette, hogy a hallgatók – még ha kézhez is kapták a kampusz térképét – 
esetleg nehezen találják majd meg a kurzus helyszínét, ezért másnap reggel 
hatalmas jeleket ragasztott ki végig az udvaron (hála a tanulmányi osztály 
jóindulatának), majd Dermottal együtt arcukra fagyott mosollyal várakoztak a 
teremben, ugrásra készen, hogy az első „hallgatógyanús” embert barátságosan 
fogadhassák. 

– Te üdvözöld őket pár szóban, én meg majd folytatom – mondta Dermot, 
miközben fel-alá járkált a teremben, olvasgatta a régi üzeneteket a hirdetőtáblán, 
nyitogatta a szekrényajtókat, és néhány helyen lekaparta a falról a málladozó 
vakolatot. 

– De én még soha nem tartottam beszédet mások előtt… 
– Dehogynem! – tiltakozott Dermot. – És a gyerekek? Végül is hány iskolában 

voltál? 
– Csak háromban, de arra is képtelen lettem volna, ha te nem készítesz rá fel. 

Neked kellene köszöntened őket. 
– Nem vagyok tanár. 
– De író vagy! Miattad jönnek ide! 
Dermot miért nem hajlandó megérteni végre, hogy a neve mekkora varázserővel 

bír a világ számára? 
– Meg még ráadásul hazudós is, amikor a múltkor bevallottad, hogy már 

rengeteget tanítottál. 
Dermot nevetett. – De nem felnőtteket. Már mondtam, alsósokra szakosodtam. És 

különben is, a könyvesboltodban a felolvasóesteken nem te mutattad be az írókat? 
Mivel ezt Laura maga mesélte, kénytelen-kelletlen bólintott. – Jó, de olyankor csak 

annyit kellett mondanom, hogy ma egy igazán fantasztikus író tisztelt meg minket a 
jelenlétével, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek. 

– Na látod! Bátran mondd el most is ugyanezt! Nem, egyáltalán nem sértődöm 
meg. 

Dermot nevetett – önmagán, Laurán, az egész faramuci helyzeten –, és miközben 
Laurát nézte, volt valami különös a tekintetében. Laura legalábbis hirtelen azon kapta 
magát, hogy nem tud Dermot szemébe nézni, legalábbis anélkül nem, hogy nyakig 
vörösödne, így gyorsan elfordult. Sosem hitte volna, hogy Dermot ennyire izgul a 
kurzus miatt. Egyfelől megnyugtató érzés volt, hogy komolyan veszi a rábízott 
feladatot, másfelől nem tudta pontosan, hogy vajon ezért bámulja őt egyfolytában, 
vagy valami más oka is van. Mindenesetre az ő idegállapotán ez nem sokat javított, 
így inkább belemélyedt a névsorba. 

– Rendben. Akkor majd röviden üdvözlöm őket, de onnan neked kell átvenned. 
Vajon eljött a perc, hogy megkérdezze, miért vállalta el tanfolyamot? Nem, talán 

mégsem. Lehet, hogy a válasz nem is olyan egyszerű, és a hallgatók most már 
tényleg bármelyik percben megérkezhetnek. 

Laura az órájára nézett, aztán Dermotra, aki pontosan ugyanígy tett. Még mindig 
volt tíz percük a hivatalos kezdésig. Bánatosan egymásra mosolyogtak. 

– Utolsó este Eleanora is eljön – szólalt meg Laura, hogy megtörje a feszült 
csendet. – Ami jó, mert legalább megmondja nekik, amit mi nem merünk. 

Dermot bólintott. – Igen, Eleanora nem köntörfalazik. Megjegyzem, néha nagyon 
bántó is tud lenni. Ha tudok, mindig az asszisztensével, Triciával beszélek. Ismered? 



– Igen, már találkoztunk – bólintott Laura, és azon gondolkozott, vajon ettől a 
semmitmondó csevejtől nem lesznek-e még idegesebbek. – És tudod már, milyen 
feladatokat adsz majd nekik? 

– Ja. Van pár ötletem – felelte Dermot, és elmosolyodott. – Ha már elkezdődik, 
nem lesz semmi baj. Sajnos a fellépések előtt is mindig ilyen vagyok. 

– Sosem gondoltam volna – felelte Laura csodálkozva, mert eszébe jutott, ahogy 
Dermot végigvonult a rajongók között, flegmán, mint valami rocksztár, aztán meg egy 
laza mozdulattal felszökkent a színpadra. Ideálja most egy gyűrött lenvászon öltönyt 
viselt, ami mindenki máson idétlenül nézett volna ki, az ő leharcolt külsejéhez 
azonban remekül illett. Bár amilyen észbontóan jóképű volt, egy ócska farmerban és 
egy agyonmosott trikóban is szexinek nézett volna ki. – De ha ennyire kiborít, miért 
csinálod? 

– A pénzért – felelte Dermot unottan és nem túl meggyőzően. 
– Tényleg? 
Laura ezt nehezen tudta elképzelni. Nem mintha olyan sokat tudott volna Dermot 

pénzügyeiről, de azt azért nem gondolta volna, hogy a tanfolyamért olyan jól 
fizetnének, hogy csak azért elvállalja. Saját díjazásának természetesen nagyon örült, 
bár az sem volt egy komoly összeg. 

– Maradjunk annyiban, hogy nem önszántamból teszem, ráadásul aljas indokból. 
– Jaj! Ezt hogy érted? Eleanora kényszerített rá? 
De ha Eleanorának tényleg ekkora hatalma lenne felette, akkor miért nem 

parancsolta meg egyszerűen az ügyfelének, hogy eljön a fesztiválra és kész, 
punktum? Miért kellett őt is belerángatni? 

Dermot vállat vont, felsóhajtott, és az asztalhoz lépett. – Fogalmazzunk úgy, hogy 
Eleanora rámutatott arra – pontosabban emlékeztetett rá –, hogy amit az ember 
megtanít, azt egyúttal meg is tanulja. Szerinte lehet, hogy ez átlendít a holtponton. 

– Miért, tudja, hogy nem bírsz írni? 
– Nyíltan nem mondta ki, de valószínűleg sejti. Elvégre nem hülye. 
– Végül is igaza van. Teljesen logikus. – Laura elmosolyodott. Örült, hogy Dermot 

végre tesz is valamit azért, hogy kilábaljon az alkotói válságból. – És mi az, hogy 
aljas indokból? 

Dermot ismét vállat vont. – Nem hiszem, hogy az írást tanítani lehet. 
– Azt hiszem, értem, de biztos tudsz néhány jó tippet, és ezt átadhatod másoknak. 

Mármint hogy szerinted mi benne a legnehezebb? 
Dermot megint vállat vont. Megrázta a fejét. – Nem tudom. Sosem foglalkoztam 

ilyen kérdésekkel. Csak írtam és kész. 
Még mielőtt Laura bármit is válaszolhatott volna, kinyílt az ajtó, és beléptek az első 

hallgatók. 
– Jo napot! – fordultak zavart mosollyal az ajtó fele. Aztán egymásra néztek, és 

Dermot átvette a szót. 
– Illetve szervusztok, ugye tegeződhetünk? Dermot Flynn vagyok, ő pedig itt Laura 

Horsley. Laura majd elmondja a hivatalos tudnivalókat, ha mindenki itt lesz. Addig is, 
kérlek, gyertek ide, és keressétek meg a kitűzőtöket a nevetekkel. 

Dermot újra elmosolyodott. – Szeretnénk minden munkához egy arcot is rendelni, 
ha esetleg valamiért nem hasonlítotok a fényképetekre. 

Laura örömmel nyugtázta, hogy Dermot idegességét mintha elfújták volna, így 
helyette inkább a csoportra koncentrált, amelynek száma időközben négyre 
emelkedett, és tagjai az asztal köré tömörülve keresték a nevüket. Látszott rajtuk, 
hogy mennyire izgatottak és mennyire örülnek, hogy ott lehetnek. Vajon akkor is ilyen 
lelkesek lesznek, ha majd Dermottal ízekre szedik a munkájukat? Ami Laurát illeti, ő 



úgy érezte, hogy bár otthon, a négy fal között remekül rá tudott mutatni az egyes 
kéziratok hiányosságaira, ám lehet, hogy a szerző jelenlétében nem lesz ilyen 
nagylegény. 

– Üljetek le, ahova csak akartok, de ha lehet, nagyjából egymás közelébe – 
instruálta a hallgatókat, miközben néhány újabb szépreményű írójelölt lépett a 
terembe. – Kaptok majd olyan feladatokat is, ahol együtt kell dolgoznotok a 
többiekkel. Tényleg nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat, és ne feszengjünk 
egymás társaságában, úgyhogy nincs helye a szégyenlősködésnek! 

Laura alig néhány hónappal ezelőtt hasonló helyzetben bebújt volna a pad alá 
félelmében, ha valaki ezt mondta volna neki. Mekkorát változott azóta az élete! 
Tavaly ilyenkor álmában sem gondolta volna, hogy majd egy egész iskola előtt 
ismerteti egy meseíró pályázat részleteit, vagy interjút ad a helyi újságnak, és még 
egy csomó olyan dolgot csinál, amiben mások előtt kell szerepelnie, amikor mindig 
attól rettegett a legjobban. Időközben viszont rájött, hogy ha az ember valami 
olyasmit csinál, amiben igazán hisz, akkor minden másról képes elfelejtkezni. 

A tíz írótanonc, akiket Laura olyan nagy gonddal választott ki és Dermot is 
jóváhagyott, helyet foglalt a teremben, és halk, izgatott beszélgetésbe kezdett. 
Szemmel láthatólag rengeteget jelentett mindannyiuk számára, hogy sikerült 
bejutniuk a kurzusra. Laura nem tudta eldönteni, hogy ez az áhítat jót vagy rosszat 
jelent. Megszámolta a jelenlevőket, és úgy tűnt, mindenki megérkezett. Dermottal 
egymásra néztek, a férfi bólintott, jelezve, hogy hivatalosan is elkezdődhet a 
tanfolyam. 

– Oké, akkor még egyszer, sziasztok – mondta Laura. – Először is hadd 
ellenőrizzem, hogy tényleg mindenki megérkezett-e – folytatta mosolyogva. Miután 
mindenkinek látta a fényképét, olvasta és bírálta az írását, úgy érezte, mintha régi 
ismerősei ülnének vele szemben. 

– Amikor halljátok a neveteket és megerősítettétek, hogy tényleg itt vagytok, 
mondhatnátok magatokról néhány szót a többiek kedvéért. 

– Igen, elég nehéz lenne megerősítenünk, hogy itt vagyunk, ha nem lennénk itt – 
szólt közbe egy fiú. Ő volt az, akit Dermot első körben fel sem akart venni, mert félt, 
hogy egyfolytában kekeckedni fog, állapította meg Laura. Úgy tűnt, igaza van. Bár 
Laura nem nézett a férfira, tudta, hogy Dermot azzal a „na ugye, megmondtam” 
tekintettel mered rá. 

Milyen igaz! – felelte Laura komolyan, és rátért a listára. – Gareth Ainsley? 
Laura bosszúságára az előző fiatalember jelentkezett. – Én vagyok. 
– És miről írtál, Gareth? – kérdezte, bár pontosan tudta a kísérőlevélből és a 

kéziratából, de szerette volna a saját szájából is hallani, már csak a többiek kedvéért 
is. 

– Nem hiszem, hogy az írókat skatulyákba kellene gyömöszölni. Én legalábbis 
nem fogom hagyni, hogy a kiadók mindenféle címkéket ragasztgassanak a 
munkámra. 

Laura a szájába harapott, hogy elfojtsa a kikívánkozó mosolyt. Hát igen. Ennek a 
fiúcskának van még bőven mit tanulnia, gondolta, aztán rájött, hogy nagyjából 
egyidősek lehetnek. – Oké, Gareth, de azért adhatnál nekünk némi támpontot. 
Például mondhatnál néhány írót, akiket szeretsz, és akik esetleg hatottak rád. 

Gareth nagy nehezen mormogott néhány nevet, köztük Dermotét, és Laura 
kipipálta a listáján. 

– Rendben, Samantha Pitville? 
– Itt vagyok! Én csajregényeket írok – jelentette ki egy csinos, szőke lány olyan 

harciasan, mintha attól tartana, hogy mindjárt kifütyülik. 



– Nincs semmi baj a populáris irodalommal – válaszolta Laura. – Sőt, ha valakinek 
fontosabb a példányszám, mint a kritikai fogadtatás, jobb, ha azt mielőbb tisztázza 
magában. 

Samantha elmosolyodott, ami mintegy száz százalékot emelt amúgy is kiemelkedő 
szépségén. – Igen, de én azért írok csajirodalmat, mert mást nem tudok. És mert 
szeretem. 

– Jó neked – mondta Dermot. 
Laura azon gondolkozott, Dermot képes lesz-e ellenállni egy ilyen bombázónak. 

Egyedül abban bízott, hogy Samanthának nem jönnek be az idősebb pasik. 
Amire véget ért a névsorolvasás, nagyjából összeállt a kép a csoportról. Maggie 

és Helen, két idősebb nő, akik saját bevallásuk szerint „kellemes kis krimiket”, illetve 
„elgondolkodtató történeteket” írtak idősebb hölgyek számára, még bele is pirultak, 
amikor meg kellett szólalniuk, ám Laura nagyon büszke volt rájuk. 

– Mindez nagyon izgalmas – köszönte meg Dermot a bemutatkozásokat. – Most 
pedig átadom a szót Laurának, aki mond néhány dolgot magáról a tanfolyamról. 

– Nos – kezdte Laura – nem fogok hosszan beszélni, tényleg csak a legfontosabb 
tudnivalókat mondom el, de először is szeretnék gratulálni már ahhoz is, hogy idáig 
eljutottatok. Bizonyára tudjátok, hogy rengetegen jelentkeztek, és ti a 
tehetségeteknek köszönhetitek, hogy itt lehettek – mondta, és bátorítóan a 
hallgatókra mosolygott. – De lehet, hogy az elkövetkezendő négy napban ez az 
utolsó pillanat, amikor tehetségesnek érzitek magatokat, mert biztos lesznek majd 
olyan percek, amikor… 

– Kérdezhetek valamit? Laura… ha jól emlékszem? 
A közbeszóló Gareth Ainsley volt, és Laura megmerevedett. – Azt mindannyian 

tudjuk, hogy ki Dermot Flynn, de megkérdezhetem, hogy te pontosan ki vagy? 
Mármint hogy mi a végzettséged, hol dolgoztál meg ilyenek? Szóval milyen alapon 
vagy pont te a kurzus asszisztense? 

Dermot, aki eddig az egyik asztalnak támaszkodva hallgatott a háttérben, Laura 
segítségére akart sietni, de a lány egy határozott kézmozdulattal megállította. Ezt 
neki magának kell lerendeznie, és le is fogja. Nem akarta, hogy a hallgatók azt 
higgyék, ő csak egy tapasztalatlan fruska, akit dekorációnak tettek ide. – Azért 
vagyok itt, hogy segítsek Dermotnak. Régebben egy könyvesboltban dolgoztam, és 
mivel életem nagy részét olvasással töltöttem, jelenleg egy könyvfesztivál 
szervezésében veszek részt, és Dermotnak már a válogatásban is segítettem. 
Szóval ha valaki úgy érzi, nem itt a helye vagy nincs kedve hozzá – folytatta, és 
Garethre nézett, hátha belátja, ő bizony ez a kategória – akkor engem hibáztasson, 
mert én tehetek róla, hogy itt van. Oké? 

Gareth Dermotra nézett – aki ugrásra készen állt az asztal mögött valami óvó, 
ugyanakkor fenyegető testtartásban és gyorsan elhallgatott. – Oké, persze, csak 
kérdeztem. 

– És akkor most át is adom a szót Dermotnak – fejezte be Laura, aki határozott 
fellépése ellenére azért kissé beleizzadt az iménti szóváltásba. Gyorsan hátrébb is 
húzódott, majd leült az egyik padba, maga elé terítette a hallgatók anyagait, és egy 
apró jelet tett Gareth neve mellé. 

– Sziasztok – kezdte Dermot. – Mindenkit szeretettel köszöntök a kurzuson. Ahogy 
azt Laura már említette, nagyon kemény harc folyt a bejutásért, de sajnos ez semmi 
ahhoz képest, ami a valóságban folyik a könyvszakmában. Az utolsó nap itt lesz az 
ügynököm is, és majd mesél nektek erről. Ha addig nem sikerül meggyőznöm titeket 
erről, ő majd megteszi helyettem is. Most pedig, arra gondoltam, kezdhetnénk egy 
kérdés-felelet játékkal meg egy általános beszélgetéssel. Bátran mondjátok el a 



véleményeteket is, ha akarjátok. Nem vagyunk gyerekek. Így legalább nekünk is 
kiderül, hogy pontosan mit vártok ettől a tanfolyamtól, és egy csomó minden mást is 
megtudhatunk egymásról. Ki kezdi? 

Egy fiatalember feltette a kezet. Dermot belenézett a papírjaiba. – John? Van 
valami kérdésed? 

– Oké – mondta a fiú, aki Laura emlékei szerint egy meglehetősen nárcisztikus 
önéletrajzi regényt nyújtott be. – Jelentkeztem a versenyre, és persze vállalom a 
megmérettetést, de azt azért el kell mondanom, hogy én még az egyetemen kezdtem 
el írni. Ott rengeteget kellett olvasnunk, de a legtöbb könyv egész egyszerűen szar 
volt. És már akkor tudtam, hogy ennél sokkal jobbat tudok. 

– Éljen az önbizalom – jegyezte meg az egyik idősebb nő fanyarul. 
Laura a jegyzeteibe pillantott. Maggie Jonest az ígéretesebbek közé sorolta. Igaz, 

a történet, amit benyújtott, kissé lassan bontakozott ki, de Laura biztos volt abban, 
hogy ezen még lehet csiszolni. 

– Miért, ha az ember tudja magáról, hogy jó, akkor miért kellene titkolnia? – 
válaszolta John, bár azért enyhén elvörösödött. 

– Az önbizalom tulajdonképpen nemi sajátosság – jelentette ki Samantha, aki 
szemmel láthatólag maga sem szűkölködött benne. 

– Igen, igazad van – helyeselt Tracy, egy harsány fiatal nő, aki büszkén vállalta, 
hogy a rövid, romantikus regények műfajában alkot. Laura jegyzete szerint 
szellemesek voltak, és roppant érzékiek. 

– És pontosan hova akarsz kilyukadni? – kérdezte Dermot a fiút. 
– Csak tudni szeretném, hogy lesz-e valami értelme ennek az egésznek? Mármint 

annak, hogy itt vagyunk. 
John szavai hatására megfagyott a levegő a teremben. 
– Nem, valószínűleg semmi – felelte Dermot flegmán, amivel valamennyire 

ellensúlyozta izzó tekintetét. 
Szavait feszült csend követte, amit végül Maggie tört meg. 
– Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak még bőven van mit tanulnunk. 

Legalábbis ha magamból indulok ki. De majd kiderül. Feltételezem, majd egymás 
előtt is fel kell olvasnunk a dolgainkat. Otthon, a négy fal közt az ember hajlamos a 
saját írásától könnyekig meghatódni. 

Laura egy szívből jövő mosolyt küldött Maggie felé. Micsoda megkönnyebbülés. 
Legalább egyvalaki hajlandó lesz együttműködni és aktívan részt venni az órákon. 

– Hát, én inkább a regényemen dolgoznék, mint hogy erőltetett feladatokat oldjak 
meg – felelte John. 

– Akkor viszont nem kellett volna jelentkezned – szólt közbe Laura. – Ezek a 
feladatok nagyon hasznosak, és jó sokat csinálunk majd belőlük. 

Ám még be sem fejezte a mondatot, máris eszébe jutott, hogy Dermottal végül is 
semmi konkrétumot nem beszéltek meg. Rémült pillantást vetett a férfira, aki válaszul 
szórakozottan felvonta a szemöldökét. 

– Igen – mondta Maggie. – Sokan bármit megadtak volna azért, hogy itt 
lehessenek. Te voltál olyan szerencsés és bekerültél a kurzusra, úgyhogy inkább 
azzal kellene foglalkoznod, hogy a lehető legjobban kihasználd ezt a lehetőséget. 

– Igen, de… 
– Az írás az egy elvont dolog – mondta Dermot, hogy elejét vegye az esetleges 

konfliktusnak. – Az ember sosem tudhatja, hogy mi segít és mi nem. Eszem ágában 
sincs veletek a központozást gyakoroltatni. Viszont ha egy adott témáról kell írnotok, 
azzal nemcsak rutint szerezhettek, hanem felszabadító hatással lesz a fantáziátokra. 



Dermot kegyetlen volt. Kaptak öt percet, hogy írjanak a „pénzről”. Aztán még öt 
percet írhattak a „halálról”, ám a „születésről” kétszer ennyit. 

Viszont Dermot nagylelkű volt, és megengedte, hogy mindenki azt olvassa fel, ami 
szerinte a legjobban sikerült. Sőt, ő maga is megcsinálta a feladatot, és elsőnek 
olvasta fel. 

– Azért, hogy nőjön az önbizalmatok – magyarázta. – Ha látjátok, mennyire szar 
vagyok, könnyebb lesz kitenni magatokat a többiek kritikájának. 

De természetesen nem szar volt, hanem nagyon jó. Laura ezen némileg el is 
csodálkozott, mivel azt gondolta, hogy az alkotói válság azt jelenti, hogy Dermot 
gyakorlatilag egy bevásárlólistát is csak segítséggel tud összeállítani. Továbbra is 
értetlenül állt a férfi alkotó elméjének működése előtt. Ennek ellenére munkájuk 
felolvasása a legtöbb hallgató számára egyenlő volt a lassú kínhalállal. Ebédidőre 
azonban már mindenkinek sikerült valamennyire beilleszkedni, és mint régi 
ismerősök vonultak le a menzára. 

– Mindenható istenem, mibe keveredtem? – sóhajtott Dermot, amikor kettesben 
maradtak. 

Laura szívből felnevetett. – Szuperül csinálod! Egyszerűen imádnak! Bár – tette 
hozzá elkomorodva – az azért gonosz dolog volt, hogy velem is megcsináltattad a 
feladatot. 

– Ugyan már! Semmivel sem voltál rosszabb, mint a többiek, pedig van köztük 
néhány igazán tehetséges is. 

– Egyértelműen. Remélem, sikerül őket lekötnünk, és jól fogják érezni magukat. 
– Kitaláltam, hogy mit fogunk csinálni, ha esetleg nagyon elfáradnának – mondta 

Dermot. – Majd később elmesélem. 
A délután önálló munkával telt. Dermot kiosztotta a feladatokat, majd közölte a 

csoporttal, hogy vacsora előtt mindenki a vendége egy italra, utána pedig felolvassák 
és megbeszélik a történeteket a bárban. Laura igyekezett elfojtani a csalódottságát, 
és jobb híján visszament a szobájába dolgozni. Elég sok munkája akadt a fesztivállal 
kapcsolatban – például meg kellett hívnia az összes prominens vendéget Rupert 
„becsali” vacsorájára –, ezenkívül megígérte az egyik hallgatónak, Tracynek, hogy 
elolvassa egy történetét. Megbeszélték, hogy csak akkor mutatják meg Dermotnak, 
ha Laura maximálisan elégedett lesz vele. A délután gyorsan elrepült, és Laura azon 
kapta magát, hogy csak egy bögre teára jutott ideje, arra is az íróasztalánál, pedig 
amikor kinézett az ablakon, látta, hogy mindenki más kint van a kertben: napoznak, 
beszélgetnek – persze az írásról, ehhez nem is fér kétség. 

Aztán lezuhanyozott, és utolsóként érkezett a bárba, még kissé vizesen. 
– Hé, Laura! Legalább három itallal le vagy maradva! – kiáltotta Samantha. – Mit 

kérsz? 
– Egy fröccsöt fehérborból, köszönöm. 
– Az ég szerelmére! Igyál valami normálisát. 
Samantha véleménye Laura választásáról elég határozott volt. 
– Vagy akkor csak a bort idd önmagában. 
Laura felnevetett. – Inkább a vizet. Ritkán iszom alkoholt. 
– Tényleg? Mintha máshogy hallottam volna – szólt közbe Dermot, és tekintete 

gunyorosan csillogott. 
– Igen? – kérdezett vissza Laura ártatlanul. – El nem tudom képzelni, hogy ezt 

vajon ki mondhatta. 
Aztán az a borzasztó gondolat merült fel benne, hogy mi van, ha tévesen ítélte 

meg a férfit, és Dermot az ő írországi hőstetteiről másoknak is beszámolt. 



Valaki megérintette a könyökét. Tracy volt, az a lány, akinek délután az írását 
olvasta. – Ó, menjünk kicsit arrébb, hogy tudjunk beszélni – mondta Tracynek. – 
Csak megvárom az italomat – tette hozzá megkönnyebbülten, hogy témát válthatnak. 

– Nos? 
Tracy olyan szorongva nézett rá, hogy Laura sietett megnyugtatni. – Nem tudtam 

letenni! Még volt egy másik munkám is, amit előbb még be kellett fejeznem, és arra 
gondoltam, hogy ma csak beleolvasok, hogy valamit tudjak neked mondani, de nem 
tudtam letenni! 

Dermot fantasztikusan viselkedett a hallgatókkal. Fizette az italokat, mindenkit 
figyelmesen és tisztelettel hallgatott, sőt még dedikálta is a példányokat, amelyeket 
néhányan félénken elé tettek. Különösen kedvesen bánt az idősebb nőkkel, akikből 
hiányzott a gyönyörű fiatal lányok öntudata. Ezt az oldalát Laura még nem ismerte, 
viszont nagyon szimpatikusnak találta. 

– Igazából az idő a legnagyobb probléma – mondta Tracy, aki sokkal 
magabiztosabbnak tűnt, amióta négyszemközt beszélt Laurával. – Különösen, ha az 
embernek kisgyerekei vannak. Az írás néha olyan önző dolognak tűnik. 

– Ha valami jó neked, az jó a családodnak is – szólt közbe Helen. – Nem lehetsz 
jó feleség, ha közben el kell fojtanod a kreatív oldaladat. Dermot, te mit gondolsz 
erről? 

Dermot elmosolyodott, és megrázta a fejét. – Mivel még sosem voltam sem anya, 
sem feleség, nem tudok igazán hozzászólni, de az elfojtott kreativitás valóban súlyos 
dolog. 

Mindenki nevetett. – Pedig, gondolom, arról sincs túl sok tapasztalatod – mondta 
John, aki bár eleinte megpróbált fogást találni Dermoton, csak hogy bizonyítsa, 
milyen tökös gyerek is ő, most már ugyanúgy rajongott érte, mint mindenki más. – Ha 
valakinek, akkor neked ezzel biztos, hogy nincs semmi problémád. Most éppen min 
dolgozol? 

A kérdésben nem volt semmi kivetnivaló, Laura mégis összerezzent. Nem akarta, 
hogy Dermot kínos helyzetbe kerüljön. 

– Sosem beszélek arról, amit éppen írok – felelte Dermot, ügyesen kikerülve a 
választ. – De a kreativitás szeszélyes úr – mondta – nem mindig úgy táncol, ahogy 
az ember fütyül. 

Addigra már mindannyian túl voltak néhány pohár italon, és csak Laura hallott ki 
egy árnyalatnyi fájdalmat ezekből a szavakból. 

– Kérdezhetek még valamit? – fordult Tracy Laurához. – Kevés embert ismerek, 
aki olyan jól értené ezt a műfajt, mint te. Tényleg az gondolod, hogy ki lehetne adni a 
könyvem? 

– Természetesen nem vagyok szakértő… – kezdte Laura, majd a továbbiakban 
Tracyvel beszélgetett, egészen addig, amíg nem szóltak a többiek, hogy kész a 
vacsora. Sokan, köztük Dermot is, hoztak magukkal bort, ám mivel Laura már két 
pohárral is ivott, a másodikat a hálás Tracy nyomta a kezébe, úgy döntött, hogy ő a 
maga részéről aznapra már befejezte. Bár nem sikerült Dermot közelébe ülnie, de 
így is látta, hogy hallgatói áhítattal lesik minden szavat. Végül is nem bánta, hogy az 
asztal túlsó végébe kényszerült, Dermottal úgyis tud később beszélni, amikor 
visszamentek a bárba. 

Ám amire befejezték az evést, túlságosan fáradtnak érezte magát ahhoz, hogy 
folytassa a bulizást. Lesz rá még bőven ideje, gondolta magában. Hosszú volt a nap, 
és ő keményen dolgozott. 



– Azt hiszem, én inkább lefekszem – makogta zavartan, miközben unalmasnak és 
ünneprontónak érezte magát. – Hirtelen valahogy nagyon elfáradtam, nem is értem, 
hogy miért. 

Dermot belefelejtkezett a különböző műfajok taglalásába, szinte fel sem tűnt neki 
Laura távozása. A lány igyekezett nem megbántódni ezen. Elvégre Dermot azért van 
itt, hogy tanítson, emlékeztette magát. 

– Én is csak azért bírom, mert aludtam délután – vallotta be Maggie, az egyik 
idősebb résztvevő. 

– Én is, én is – csatlakoztak többen is. – Hihetetlen, milyen fárasztó ez a sok 
tanulás! 

 
 
A következő két napban a kurzus hasonló ritmusban folyt tovább. A délelőtt különféle 
feladatokkal telt, a délután önálló munkával, vacsora előtt és után pedig hosszas 
beszélgetés és vita a bárban. Dermot minden résztvevővel négyszemközt is 
foglalkozott. A konzultációk sorrendjét ő maga állította össze, pedig eredetileg ez is 
Laura feladata lett volna – így a lánynak fogalma sem volt, mikor marad kettesben 
valamelyik fiatal tehetséggel. Bár igazából ez még jól is jött, így is éppen elég 
teendője akadt. Rengeteg újabb író jelentkezett be a fesztiválra, és mivel 
Fenelláéknál beindult az esküvői szezon, Laurának kellett összeállítani a programot. 
Délutánjait tehát ezzel töltötte, és a hallgatók írásaival. Tracy annyira elégedett volt 
kritikai észrevételeivel, hogy hirtelen mindenki más is kíváncsi lett a véleményére. 
Ahogy telt az idő, egyértelművé vált, hogy Dermot milyen nagyra tartja Laurát, és 
milyen fontos számára minden, amit a lány mond. Tisztelete a hallgatókra is átragadt. 
Bár Laurának kétszer is sikerült vacsora után eljutnia a bárba, az első ital után mind 
a kétszer kidőlt. Bármennyire is készült arra, hogy kiveti Dermotra a hálóját, valahogy 
még mindig nem jött el a megfelelő pillanat. Ráadásul Dermot sem erőltette meg 
magát e téren különösebben. Még annyit sem javasolt, hogy igyanak meg egy kávét 
kettesben. Bár kétségkívül örült, hogy a lány ott van vele, Laura nem bírt rájönni, 
hogy ez kizárólag bölcs észrevételeinek szól-e, vagy ennél azért többről is szó van. 

– Oké, figyeljetek! Ma valami mást fogunk csinálni – jelentette be Dermot, amikor a 
hallgatók abbahagyták a beszélgetést. – Kirándulni megyünk! Béreltem egy kisbuszt, 
és a mai napot egy régi kúriában töltjük. Mindannyiunkra ránk fér egy kis pihenés, 
keményen dolgoztunk, amióta itt vagyunk. 

Laurának sajnos pont ebben a pillanatban kellett ásítania – alátámasztva ezzel 
Dermot szavait. – Úgyhogy szedelődzködjetek, mert máris indulunk. De nem csak a 
lábatokat fogjátok lóbálni egész nap, hanem ott is vár rátok egy feladat – sorolta 
Dermot levegővétel nélkül – Az írás sok szempontból hasonlít a festészetre. A festő 
meglát valamit, és a látványt lefordítja a saját nyelvére. Az író ugyanezt csinálja, csak 
szavakkal, nem festékkel. Azt szeretném, ha ma rövid vázlatokat, szkeccseket 
írnátok arról, amit láttok. Az egyik mindenképp valami kézzelfogható dologról szóljon, 
például egy fáról, egy szoborról, egy látványról, egy erdei útról. A másik az 
emberekről, akikkel találkozunk, és arról, hogy milyen kapcsolatban vannak a 
közvetlen környezetükkel. Aztán, ezt direkt azok miatt találtam ki, akik szeretnek 
elrugaszkodni a valóságtól – folytatta, és a lektűrírók szekciójára tekintett –, 
szeretném, ha írnátok egy jelenetet, ami abban a korban játszódik, amikor a házat 
építették. Az utolsót pedig azokról a valódi emberekről, akik itt éltek. Szóval, ma 
estére a bárba mindenkitől négy darab munkát várok. Ja, és a menzán csomagoltak 
nekünk ebédet, úgyhogy indulás előtt hozzátok el őket. 



Laurával madarat lehetett volna fogatni. Nagy szüksége volt már egy igazi 
szabadnapra. A fesztivállal kapcsolatban az utóbbi időben túlzottan felgyorsultak a 
dolgok, amellett bízott benne, hogy ebben a régi udvarházban csak sikerül némi időt 
kettesben tölteni Dermottal. Sőt, mintha a férfi is ugyanerre gondolt volna, legalábbis 
úgy látta. 

 
 
– Hogy vetted rá a konyhás néniket, hogy csomagoljanak nekünk ebédet, csak úgy 
hipp-hopp, minden előzetes bejelentés nélkül? – kérdezte Laura, amikor felszálltak a 
buszra. 

Dermot visszamosolygott a lépcső tetejéről. – Egyáltalán nem volt hipp-hopp. Már 
az első reggel megbeszéltem velük. Tudtam, hogy szükségünk lesz majd egy 
pihenőnapra. És legalább mi is feltöltődünk egy kicsit. 

Laura egy apró sóhajtással nyugtázta, hogy egy ilyen ígéretes nap vár ma rá, és 
egyáltalán nem bánta, hogy Helen foglalt neki egy helyet, és így nem ülhetett Dermot 
mellé. Elvégre hosszú még a nap. 

Laura nagyon szeretett volna szundikálni kicsit a buszúton, ami valamivel 
hosszabb volt, mint számított rá, Helen azonban ragaszkodott hozzá, hogy 
megvitassák a munkáját. Ennek ellenére Laura továbbra is abban a hitben ringatta 
magát, hogy a jövőben sem kell a bárban virrasztania hajnalig csak azért, hogy 
Dermot közelébe férkőzhessen, hiszen nemsokára itt a nagy alkalom. Ez a gondolat 
annyira felvidította, hogy sokkal lelkesebben beszélt Helen írásáról, mint ahogy azt 
érdemelte volna. 

Amikor megérkeztek, kiderült, hogy elvileg csak a ház látogatható, de Dermot 
ragaszkodott hozzá, hogy a kertet is lássák. 

– Majd egy kicsit többet fizetünk – jelentette ki –, de a szabadban játszódó 
jeleneteket is akarok. Részletesen leírva. Szóval tölgyet, fenyőt, és nem fát úgy 
általában. Oké? Akkor menjetek. 

Laura, aki valamiért úgy érezte, hogy Dermot utasításai rá nem vonatkoznak, az 
épület felé vette az irányt. A ház hatalmas volt, téglalap alakú és szemmel láthatólag 
György korabeli. Egyik oldalán egy hatalmas magnóliabokor kúszott az ég felé, a 
másik oldalon egy nagy kaspóban hortenzia állt. A bejárathoz az út egy citromligeten 
keresztül vezetett, ami látszólag közrefogta a falu templomtornyát. A ház előtt egy 
hatalmas park terült el. Zöld nyíl mutatta a látogatók számára fenntartott részeket. 
Igazán szerencsésnek mondhatták magukat, mert csodálatosan sütött a nap, és a 
kúria valóban impozáns látványt nyújtott. Laurához mégis közelebb állt Somerby 
kevésbé hivalkodó és vadregényes stílusa. 

Laura pár percig gyönyörködött a tájban, majd elindult, hogy megkeresse 
Dermotot. 

A férfi viszont egész egyszerűen felszívódott. Laura nem értette. Mégis hova 
tűnhetett el ilyen gyorsan? Bizonyára az első csoporttal ment, akik megállás nélkül 
beszéltek, és ügyet sem vetettek a természetre – legalábbis Laura véleménye 
szerint. 

Lassan haladt az ösvényen, amerre a nyíl mutatott. Előbb-utóbb csak rábukkan 
Dermotra. 

Azonban hamar rá kellett jönnie, hogy nem egy egyszerű ösvény és kert volt, 
hanem egy egész labirintus vette körbe a házat: a nyári lak kertje, a millennium kert, 
a rönkkert – bármi is legyen az –, aztán volt még egy fallal körülvett kert, egy 
rózsalugas, egy veteményeskert és egy üvegház is. és ez még nem volt minden – 



legalábbis Laura ezt gyanította –, mert a távolban szépen metszett tiszafák 
sorakoztak, és látott egy gyönyörű bükkfát is, amit apró virágok borítottak. 

A napfény a szemébe sütött, így kénytelen volt hunyorogni, miközben sorra vette a 
lehetőségeket. Elképzelhető, hogy Dermotot a kíváncsiság a rönkkertbe vezérli, de 
az is lehet, hogy nagy barátja az üvegházaknak – ahogy ő maga is –, vagy talán 
mégis a tiszafák vonzanák, és a bükkfa, amit a napfény vöröses keretbe foglalt. 
Miután azonban képtelen volt belehelyezkedni a férfi gondolkodásába, úgy döntött, 
nem is próbálkozik ezzel, hanem átadja magát a látványnak, így a millennium kert 
felé vette az irányt. Már majdnem oda is ért, amikor észrevette, hogy a hallgatók egy 
csoportja, Dermottal az élen, egy másik ösvényen halad a távolban. 

Arra gondolt, ha most odaügetne hozzájuk, az csak egy végtelenül szomorú 
jelenet lenne, úgy érezné magát, mint egy magányos gyerek az osztálykiránduláson, 
akinek nincs egy barátja sem, így azt találta ki, hogy kicselezi őket, és mintegy 
véletlenül, majd beléjük botlik. 

Szerencsére egy sövénykerítés pont eltakarta, így a többiek nem látták, amikor 
teljes erőből nekiiramodott és rohanni kezdett végig a borostyán, a futórózsa és 
megannyi más kúszónövény mentén, miközben azért imádkozott, hogy csak ne 
találkozzon senkivel. Ám amire kijutott az ösvényhez, már csak a többiek hátát látta, 
akik egy erdősebb rész felé tartottak. 

Laura izzadtan és fújtatva azon gondolkozott, hogy akkor esetleg mégis fusson-e 
utánuk, ám még mindig túlságosan szánalmasnak ítélte meg az ötletet. Ráadásul 
nem értette, hogyhogy Dermot még ott téblábol velük, amikor a többieknek már 
réges-rég a karcolataikon kellene dolgozniuk. 

Ráadásul normális körülmények között csak akkor futhatna utánuk, ha valami 
halaszthatatlan mondani valója lenne a számukra. Mégis mi lehetne az? Ég a ház, 
meneküljenek? Nem, azzal hamar lebukna, különben is a kertben voltak. Árvíz, 
özönvíz, sáskajárás szintén nem jöhetett szóba. Esetleg felhívhatná a figyelmüket a 
kert egy különösen szép részére, ahol talán pillangókat, sőt, még jobb, szitakötőket 
látott. Laura megtörölte a homlokát. Nem, akkor nemcsak strébernek tűnne, mint 
valami túlbuzgó cserkész, hanem hülyének is, mert ha tényleg lenne is ott szitakötő, 
már rég elrepülne, mire a sok városi puhány odavonulna, hogy megtekintse. Ha 
pedig valami különleges növényről akarna beszámolni, akkor sem lenne szükség 
arra, hogy rohanjon. 

Így nagy sóhajtások közepette elindult a rönkkert felé, az legalább izgalmas 
helyszínnek hangzott. 

Laura a délután nagy részében két egymásnak ellentmondó szerepet alakított. 
Néha úgy érezte magát, mint egy gyenge képességű magánnyomozó, akinek 
valahogy mindenképpen be kell cserkésznie Dermotot, másfelől egy menekülő 
bűnöző volt, aki egész délután a hallgatók elől bujkált, hogy ha sikerül elcsípnie 
Dermotot, akkor ő is egyedül legyen. 

Amikor aztán végül összefutottak a szalonban, hanyagul mindössze ennyit vetett 
oda a férfinak: – Gyönyörű a kert, ugye? És milyen hatalmas! Egész nap nem is 
láttalak. 

Ami persze nem volt igaz, de azt nem mondhatta, hogy illetve csak messziről, mert 
akkor kiderül, hogy kémkedett utána. 

– Ó, találtam egy eldugott zugot az erdőben, ahol tényleg a madár sem jár, és 
olvastam a könyvem – felelte Dermot, majd, Laura reakcióját látva, hozzátette: 

– Mármint nem a sajátomat. Ha azt mondanám, verseket, szerinted iszonyú 
fellengzősen hangzana? 



Hazafelé az utat Laura melankolikus hangulatban töltötte. Túlságosan megviselte 
az egész napos nyomozói tevékenység. És különben is, ha tényleg tetszene 
Dermotnak – amiben egyre inkább kételkedett –, akkor neki kellett volna őt 
megkeresnie. 

 
 
Elérkezett a kurzus utolsó napja, mindenki szorongva várta Eleanora küszöbönálló 
látogatását. A hallgatók azért, mert bár még sosem találkoztak vele, mégis 
ösztönösen sejtették, hogy munkájukat apró darabokra fogja cincálni, még akkor is, 
ha Dermot ezt már egyszer megtette. Dermot pedig valószínűleg azért lehetett 
feszült, mert attól félt, hogy ügynöke számon kérni rajta a könyvet, amin elvileg már 
évek óta dolgozik – legalábbis Laura ezzel magyarázta, hogy a férfi annyira ideges. 
Ő maga pedig azért izgult, nehogy Eleanora noszogatni kezdje Dermotot, hogy 
nyilatkozzon már a fesztiválon való részvételéről. Igaz, amikor Laura jobban 
belegondolt, rájött, hogy a valószínűsége ennek igen kicsi, inkább csak átragadt rá a 
többiek feszült idegállapota. 

Eleanora stílusosan, egy régi Ferrariban dübörgött be az épület elé, kék füstöt 
húzva maga után. 

Dermot a bejáratnál fogadta. Még a zakóját is felvette ügynöke tiszteletére, ami 
mostanra olyan gyűrött volt, mintha átment volna rajta az úthenger. Laura 
legszívesebben rászólt volna, hogy legalább fésülködjön meg, de aztán úgy 
gondolta, hogy Eleanora, aki jól ismeri a férfit, valószínűleg nem számít arra, hogy 
ügyfele majd szmokingban és frissen borotválva fogadja. A többiek is megszokták 
már Dermot bohém, kissé elhanyagolt külsejét. 

Dermot kedvesen megpuszilta Eleanorát, és így szólt: – Nelly drágám, nem 
vagyok benne biztos, hogy itt hagyhatod az autódat. 

Eleanora megborzongott, és azt felelte: – Egy, ne szólíts Nellynek, kettő, biztos 
vagyok benne, hogy ez a kedves fiatalember majd leparkolja valahova. 

A szóban forgó kedves fiatalember, Gareth Ainsley – akit Laura egyszerűen csak 
az ifjú trónkövetelőnek nevezett – boldogan kapta el a feléje dobott slusszkulcsot. 
Laura, megkönnyebbülve, hogy nem neki jutott ez a nemes feladat, követte Dermotot 
és Eleanorát az épületbe, majd végig a folyosón, egész az előadóteremig. 

Eleanora szó szerint vérengzett. Bár Dermot sem bánt senkivel kesztyűs kézzel, 
ügynökéhez képest viszont gyenge kezdő volt. Laura tudta, hogy Eleanora őszintén 
megmondja majd a véleményét, ám ő még ennél is tovább ment. A legnagyobb 
élvezettel taglalta az írói lét összes elképzelhető negatívumát – sőt, még annál is 
többet. Többek közt kifejtette, hogy annak, hogy a csoportból bárkinek is megjelenjen 
a könyve, körülbelül annyi az esélye, mint a lottó ötösnek. Viszont az első könyv 
kiadása még így is jóval könnyebb, mint az, ami utána következik. Ha az első könyv 
nem szól elég nagyot, akkor a második biztos, hogy sosem látja meg a napvilágot, és 
ha nem egy rendes kiadó adja ki, akkor jobb, ha az ember saját kezűleg égeti el a 
kertben, mert még akkor is nagyobb figyelmet kap. 

Csodák csodájára idáig még egyetlen hallgató sem sírta el magát, de Laura úgy 
érezte, ez csak idő kérdése. 

Végül Eleanora egy utolsó csapást mért az amúgy is teljes letargiába süppedt 
hallgatóságra. – És ha nem vagytok szépek, nagyon öregek, nagyon fiatalok, nem a 
szeretőtök vagy rokonotok egy futballsztár vagy egy kiadó igazgatója, akkor jobb, ha 
elfelejtitek ezt az egészet. Ha nem vagy eladható, nem vagy kiadható sem. 

Eleanora szemmel láthatólag meglepődött azon, hogy szavait nem követi 
tapsvihar. Dermot gyakorlatilag megnémult, bármilyen szokatlan is volt ez tőle. A 



hallgatók soraiból pedig panaszos nyöszörgés hallatszott. Laura így kénytelen volt 
átvenni az irányítást. Mégsem küldhették őket haza ezzel a végszóval, a kollektív 
depresszió állapotában. 

– Köszönjük szépen, Eleanora. Igazán lenyűgöző volt. Most legalább tudjuk, mire 
készüljünk a legrosszabb esetben. Dermot és én tudjuk, hogy sok tehetséges ember 
ül itt a teremben, ha jól tudom, egyikük sem barátja David Beckhamnek, és nem kötik 
őket rokoni szálak egyik fontosabb kiadó vezetőjéhez sem… 

Laura elhallgatott, és a hallgatókra nézett. – Vagy ha valaki mégis, csak nem szólt, 
akkor vele nem csinálunk semmit, maximum megöljük… Szóval Dermot és én láttuk, 
hogy milyen erővel és mennyi elszántsággal tudtok dolgozni, és én tudom, illetve 
biztos vagyok benne – illetve egyáltalán nem volt biztos, de azért mégis mondta, 
vállalva annak a kockázatát, hogy esetleg úgy hangzik, mint egy elragadtatott 
osztályfőnöknő –, hogy Eleanora is egyetért velem abban, hogy a tehetség és a 
kitartás fontosabbak, mint azok a dolgok, amiket az előbb említett. Aki igazán jó, az 
kiemelkedik, bármi történjen. Úgyhogy menjetek, és legyetek igazán jók! Aztán pedig 
találkozzunk a bárban. 

Bár a tapsot nem lehetett viharosnak nevezni, páran mégis összeütötték a 
tenyerüket, legalábbis azok, akik kezdtek magukhoz térni a sokkból, és felfogni Laura 
bátorító szavainak értelmét. 

– Szívem, túl lágyszívű vagy velük – mondta Eleanora, ahogy hármasban 
maradtak. – Úgy mondd el nekik, ahogy van. 

– Persze, tudom, hogy minden egyes szavad igaz volt – szólalt meg Dermot, és 
beletúrt a hajába, amitől az még inkább úgy tűnt, mint egy viharvert madárfészek –, 
de biztos, hogy itt helyben harakirit követnek el, ha Laura nem menti meg a helyzetet. 

– Igen, drága Laurám, szép munka volt! Rögtön tudtam, hogy te vagy a megfelelő 
ember Fenella fesztiváljára. És ezen a kurzuson is fantasztikus, amit csináltál. 
Dermotnak teljesen igaza volt, hogy ragaszkodott hozzád. 

Laurának elakadt a lélegzete. Egész végig azt hitte, hogy ez Eleanora ötlete volt. 
Hirtelen nem is tudta, hogy mihez kezdjen ezzel az információval. Persze örült, hogy 
Dermotnak szüksége volt rá, és igazán hízelgő volt, hogy ilyen nagyra tartja 
szerkesztői és szervezői adottságait. De mi van, ha csak a hatékony munkaerőt látja 
benne, semmi mást, és ezért nem akart vele négyszemközt maradni? Borzalmas volt 
még csak belegondolni is. 

– Igen, Laura elképesztő segítség volt – mondta Dermot. – Fogalmam sincs, 
mihez kezdtem volna nélküle. 

A megjegyzést hosszabb csend követte, majd Eleanora megveregette Laura 
vállát, és azt mondta: – Szerencsés gyermek! És most azt mondjátok meg, hol van a 
bár? 

A hallgatók eleinte húzódoztak Eleanorától, de amikor rájöttek, hogy nem harap, 
fokozatosan közelebb merészkedtek. Amire véget ért az este, Eleanora mindenkit 
meghívott egy italra, és – igaz, Laura közbenjárására – azt is felajánlotta, bátran 
küldjék el az írásaikat, szívesen elolvassa őket. 

Ahogy Laura visszakísérte a meglehetősen illuminált állapotban levő 
nagyasszonyt a szobájába, Eleanora azt mormogta maga elé: – Hogy ezt meg miért 
mondtam, fogalmam sincs. Már így is ott tornyosul az asztalomon a sok fércmű. 

– Igen, de ezek nem azok. Én magam választottam ki őket, és ha még egy kicsit 
dolgoznak rajta, teljesen rendben lesznek. 

– Rendben, szívem, bízom benned. És Dermot is, amin eléggé csodálkozom. 



Laura, aki magát mindig is megbízhatónak találta, ebben semmi meglepőt nem 
talált. De Eleanora az elfogyasztott alkoholmennyiségnek köszönhetően valószínűleg 
már nem gondolkozott elég világosan. 

 
 
A hallgatók rögtön reggeli után indultak. Sokuk szerint rendkívül inspiráló volt ez a 
négy nap. Eleanora már reggeli előtt elment, azt mondta, még meg kell látogatnia 
egy régi barátját. Így Laura és Dermot végül kettesben maradtak. 

– Hát, igazából fogalmam sincs, hogy most mit mondjak – törte meg Dermot a 
csendet. 

– Na, ezen már el lehet indulni – felelte Laura gunyorosan. Igyekezett könnyednek 
tűnni, bár mindennek érezte magát, csak annak nem. Továbbra is értetlenül állt a férfi 
viselkedése előtt. Úgy tűnt, mint aki őszintén örül annak, hogy a lány is vele van, de 
néhány, szinte testvéries pillantást leszámítva Laura képtelen volt megfejteni a férfi 
érzéseit, ha ugyan volt mit. Azért is csalódott volt, mert nem sikerült kihoznia a 
maximumot az együtt töltött időből. Hirtelen elvesztette minden új keletű 
magabiztosságát – ennyit arról, hogy majd ő lesz itt a femme fatale. 

Az egyetemi parkolót nem lehetett annak a hű-de-romantikus színhelynek nevezni, 
Dermot pedig nem úgy nézett ki, mint aki mindjárt átkarolja és magához szorítja. Sőt, 
ahogy ott állt zsebre dugott kézzel, szemmel láthatólag már nagyon menni akart. 
Laura azzal nyugtatta magát, hogy majd a fesztiválon úgyis találkoznak, pedig ha 
valahol, ott biztos semmi időt nem tölthetnek kettesben. Nem, erre igazán nem 
építhetett. És sajnos annak a lehetőségével is szembe kellett néznie, hogy Dermot 
már nem látja benne a nőt, már ha persze valaha látta, és ő már visszaváltozott újra 
a jó öreg kötelességtudó Laurává. 

– Pedig az írek híresek arról, mennyit beszélnek. 
– Hát nem ez az ír, és nem itt és nem most – felelte Dermot, azzal megsimogatta 

Laura arcát. – Te egy nagyon édes lány vagy. 
Laura hunyorgott, hogy elfojtsa feltoluló könnyeit. Dermot igazán kedves volt és 

barátságos, ám ez volt minden érzelem, amit hangja elárult. 
– Rendben. Akkor találkozunk júliusban a fesztiválon. 
– Az az istenverte fesztivál! Már teljesen kiment a fejemből. 
– Akkor engedd meg, hogy emlékeztesselek rá! – mondta Laura tettetett szigorral. 
– Nem baj. Egyszer csak találkozunk már normálisabb körülmények között is – 

felelte Dermot, majd adott Laurának két puszit, és elindult a kocsija felé anélkül, hogy 
egyszer is visszafordult volna. 

Laura csak állt, és nézte, ahogy a férfi beszáll a kocsijába, és a szeméből 
patakzottak a könnyek. Az sem érdekelte, ha valaki meglátja. 

 
TIZENHARMADIK FEJEZET 

 
 

Útban Somerby felé Laurának rengeteg ideje maradt arra, hogy átgondolja, mit érez 
valójában Dermot iránt, illetve, ami még ennél is fontosabb, hogy vajon a férfi mit 
érezhet iránta. Bár a férfi szívébe nem látott bele, azt most már pontosan tudta, hogy 
ő viszont menthetetlenül beleszeretett. A tanfolyam alatt végre jobban 
megismerhette, és láthatta, hogy idolja milyen ember a hétköznapokban és hogyan 
viselkedik másokkal. Tudott kíméletlen, cinikus, sőt kimondottan bántó is lenni, ám 



mindezt humorral, sármmal és valami nagyon nagyfokú kedvességgel ellensúlyozta. 
Minden hallgatóval kegyetlenül őszinte volt, de a dicsérettel sem fukarkodott. 
Elismerő szavait valószínűleg egész pályafutásuk alatt őrizni fogják. 

Laurára úgy tekintett, mint szövetségesére, és a lány az is volt: megbízható, 
szorgalmas, megbocsátó, egyszóval a tökéletes asszisztens. Bár Dermot igazán 
szívélyesen búcsúzott tőle, tehát valószínűleg megkedvelte a lányt, Laurának ez 
kevés volt. Lelke egy darabja azt kívánta, bárcsak sosem találkoztak volna, és 
Dermot megmaradt volna annak az elérhetetlen bálványnak, akiről éveken át 
álmodozott. Most viszont, mint minden valamirevaló hősnő kamaszkora kedvenc 
olvasmányaiban, tudta, hogy erőt kell vennie magán, és túljutni a férfin, amilyen 
hamar csak lehetséges. 

 
 
Szerencsére a fesztivál körül felgyorsultak az események, így Laurának ideje sem 
maradt arra, hogy a nagy Dermot Flynn miatt búslakodjon, és ezért kimondottan 
hálás volt a sorsnak. Még a csoportképet is, amit az egyik hallgató küldött neki, nagy 
önfegyelemről tanúskodva az egyik könyvébe rejtette, igaz, egy lopott pillantást azért 
vetett a férfira. 

Laura néhány napot Grantnél töltött, aki most jött vissza valami „egzotikus és 
drága” helyről, és részletesen el akarta mesélni az utat, fényképekkel illusztrálva. 
Úgyhogy most ismét úton volt Somerbybe – rövid időn belül másodszor –, hogy újból 
belevesse magát a munkába. 

Amikor Laura behajtott a ház mögé, hogy leparkoljon az egyik átalakított 
tehénistálló mellé, Fenella az ablakban várta. Úgy tűnt, valami miatt nagyon izgatott. 

– Hallottad? Dermot megtörte a csendet! Miért nem szóltál? 
– Hagyd, hogy ez a szegény lány legalább kiszálljon a kocsiból – szólalt meg 

Rupert a háttérben, és most ő sem hangzott olyan álmatagnak, mint általában. 
Laura kiszállt. – Ne haragudj, Fen, de nem értem. Mégis miről beszélsz? 
– Jacob Stone felhívott, hogy Dermot nyilatkozott a fesztiválról. Jacob a hírekben 

hallotta vagy hol. Madarat lehet vele fogatni, természetesen. 
– Ez lehetetlen! Kizárt, hogy ő volt! – tiltakozott Laura, miközben kivette a táskáját 

a hátsó ülésről. – Csak szólt volna, hogy ilyesmire készül. 
Laura összeomlott. Úgy érezte, Dermot elárulta. Ez az ő fesztiválja volt! Ha 

nyilatkozni készült, arról előbb neki kellett volna tudnia, nem valami hírügynökségnek 
meg Jacob Stone-nak. Különben is, a kurzuson azt mondta, hogy már az egészet el 
is felejtette. 

– Hívjuk fel Eleanorát! – ajánlotta Fenella. – Ő biztos, hogy tudni fogja. 
– Jó ötlet. Ki kell derítenünk, hogy mi történt! 
Pedig úgy tűnt, a hír igaz volt. Rupert gépén rámentek az internetre, és egyes 

hírportálokon valóban ott díszelgett: a nyilvánosságtól évekkel ezelőtt visszavonult 
Dermot Flynn elfogadta a Somerby Könyvfesztivál meghívását, és hosszú évek óta 
először jelentkezik új munkával. Bár a hírt hivatalos források még nem erősítették 
meg, az új regényért máris ádáz küzdelem kezdődött. 

– Bassza meg! – suttogta Laura. 
– Na de Laura! – szólt rá Fenella. 
– Tudom. Nagyon sajnálom, de most ez a legjobb kifejezés! Dermot őrjöngeni fog 

dühében. 
– De miért? Szerintem a sztori biztos, hogy csak tőle jöhetett – mondta Fenella. – 

Különben ki és miért találna ki ilyet? 
– Például Eleanora – felelte Laura. – ő nyerhet ezen a legtöbbet. 



Laura gyorsan végiggondolta magában az „Őrmester” viselkedését a kurzuson, és 
megpróbálta felidézni, hogy volt-e benne valami gyanús. – Nem, nem hiszem, hogy ő 
volt. 

– Kérdezzük meg tőle – javasolta Fenella. 
Laura nagyot sóhajtott. – Rendben, és imádkozzunk, hogy ne legyen ebből főcím 

– mondta, és egy keserű pillantást vetett barátaira. – Elvégre ez csak irodalmi 
körökben hír, máshol nem. 

– Hát, szerintem azért Írországban biztos más a helyzet – mondta Rupert. – 
Vagyis, jó, oké, igazából nem tudhatjuk, de képzelhetitek, mi lesz, ha híre megy, 
hogy „a hazai kortárs irodalom legnagyobb élő alakja” új könyvet ad ki. Biztos, hogy 
nagy port fog kavarni. 

Laura a kezébe temette az arcát. – Ez borzalmas. 
– Viszont a fesztiválnak a lehető legjobban jön – jegyezte meg a praktikus Fenella. 

– Most legalább elmondhatjuk mindenkinek, hogy jön, és lehet, hogy ettől azok az 
írók is meggondolják magukat, akik még mindig vonakodnak. Képzeljétek el, micsoda 
tolakodás lesz a jegyekért! 

Laura felnézett. – Annyira félek, hogy Dermot mit fog hozzá szólni. 
– Hát ezt sajnos nem tudhatjuk – mondta Rupert. 
– Szerintem először is próbáljunk megnyugodni. Menjünk be a házba, és igyunk 

egy kávét. 
Laura javában gyűjtötte a bátorságot, hogy felhívja Eleanorát, amikor megszólalt a 

telefon. – Laura! – csattant fel Eleanora hangja a vonal túlsó oldalán. 
– Te voltál? 
– Dehogyis! Tényleg azt hitted? 
– Nem – felelte Eleanora egy árnyalattal szelídebben. 
– Sőt, én meg azt hittem, te voltál – mondta Laura. 
– Én? Édes istenem, dehogyis! Miért csináltam volna? Lehet, hogy ettől most már 

élete végéig nem bír majd semmit írni. 
– Te ezt tudod? 
– Persze hogy tudom. 
– Pedig azt hiszi, hogy nem jöttél rá. 
– Jézus! Mégis minek néz ez az ember? Hülyének? Az ügynöke vagyok, az isten 

szerelmére. Pontosan tudom, hogy egy íróm mikor nem ír, még ha ezt le is tagadja. 
Nem, ez a szegény fiú már évek óta egy sort sem írt. Csak mindketten úgy teszünk, 
mintha nem venném észre. – Eleanora elhallgatott. – Neked elmondta? 

– Ühüm. – Laura mindössze csak ennyit mondott. Nem bocsátkozott részletekbe 
arról, milyen körülmények között mondták el egymásnak legféltettebb titkaikat. 
Eleanorának azért nem kell mindent tudnia. 

A beszélgetésben hosszú csend állt be. – Az lesz a legjobb, ha feljössz Londonba. 
Valamit ki kell találnunk – szólalt meg végül Eleanora. 

– De a fesztivál… 
– A fesztivál még a végén díszvendég nélkül marad, ha nem csinálunk valamit. 

Most ez a legfontosabb. Fenella meg fogja érteni. 
Laura éppen ezt próbálta elmagyarázni a barátainak, amikor a telefonja jelezte, 

hogy SMS-t kapott. „A fesztiválod elmehet a jó büdös sunyiba” – írta Dermot. 
Az üzenet úgy hatott Laurára, mint egy arcul csapás. Nem azért, mert a 

fesztiválnak olyan nagy szüksége volt a sztárjára, hanem mert Dermot esetleg azt 
hiszi, hogy ő árulta el. Valahogy tudatni kell vele, hogy erről szó sincs. 



– Szerintem ezt akkor vehetjük úgy, hogy lemondta a fesztivált – szólalt meg 
végül, és megmutatta az üzenetet Rupertéknek, miközben minden erejével 
igyekezett nyugodt maradni. – Még egész udvarias is, legalábbis önmagához képest. 

– Lehet, hogy azt hiszi, hogy az a bizonyos „p” betűvel kezdődő szó nálunk még 
mindig tabu. 

– Miért, nem az? – érdeklődött Fenella. – Nem is tudtam. 
– Bizony. Még a végén normális ország leszünk – mondta Laura, és büszke volt 

rá, hogy a körülményekhez képest legalább ennyi szellemességre futotta. 
– Szerintem most azonnal indulj! – jelentette ki Fenella. – Csak Eleanora segíthet. 

Ha azt mondja, szüksége van rád, akkor nincs apelláta, menned kell. 
– Talán Laura szeretné magát kicsit kifújni – szólt közbe Rupert. – Most jött meg. 

Tudom, hogy a családod mindig ugrik, ha Eleanora csettint, de attól még Laurának 
nem kell. 

– Szerintem meg igen, Ru! – ellenkezett Laura. – Minél előbb megoldjuk, annál 
jobb. Ha ugyan meg tudjuk oldani. 

– Bárcsak kiderülne, hogy ki volt az – mondta Fenella. – Akkor megírhatnánk neki, 
hogy mennyire aljas és mennyire utáljuk. 

– Az előbb még tapsikoltál örömödben – mondta Laura sértődötten. 
– Igen, mert fogalmam sem volt, hogy ez lesz belőle. 
 

 
Egy nagy tányér leves és az, hogy Rupert kivitte az állomásra, valamennyire tényleg 
segített Laurának megnyugodnia. A vonaton egy könnyű, romantikus regényt 
olvasott, és mire megérkezett Londonba, már nem találta annyira kilátástalannak a 
helyzetet. Végül is, ha megbukik a fesztivál, az sem a világ vége. Aztán eszébe jutott, 
hogy mennyit dolgoztak érte Fenellával, mennyi pénzt költöttek rá, és inkább úgy 
fogalmazott, hogy ha nem is a világ vége lesz, viszont iszonyú nagy blamázs. 
Ráadásul ott volt a veszélye annak, hogy Jacob Stone nem ad több pénzt, sőt azt is 
visszakéri, amit eddig adott? Akkor vajon mihez kezdenek? 

Laura nem hagyta, hogy ilyen nevetséges gondolatok úrrá legyenek rajta, és 
elindult a taxiállomás felé, maga után húzva kofferjét, amit gyakorlatilag már hetek 
óta ki sem csomagolt. Dermot miatt sokkal jobban aggódott, mint a fesztiválért. És 
tudta, hogy Eleanora is. 

 
 
– Drágám, igyál egyet! Isten a tanúm, hogy nekem is mekkora szükségem van 
valami jó erősre – mondta Eleanora, még mielőtt Laura átléphette volna a küszöböt. 
– Ilyen tragédiát. 

Laura levette a kabátját, az előszobában hagyta a bőröndjét, és követte 
háziasszonyát egy lélegzetelállító nappaliba. 

Eleanora egy bútordarabhoz lépett, ami messziről egy XV. Lajos korabeli 
pohárszéknek tűnt, bár valószínűleg nem az volt, még Eleanorát ismerve sem. 

– Gin tonic? Whisky? Valami más? 
– Whisky, köszönöm – felelte Laura. 
– Jó választás. Fel kell vérteznünk magunkat! – felelte Eleanora, azzal átnyújtott 

Laurának egy poharat, benne annyi itallal, ami akár írországi adagjának is beillett 
volna. 

Laura belesüppedt a kanapéba, Eleanora pedig melléhúzott egy széket. 
– Ne haragudj, hogy iderángattalak – kezdte, és minden további udvariaskodás 

helyett jól meghúzta az italát. – De csak te húzhatsz ki bennünket a szarból. 



– De ezt hogy lehet? Te vagy az ügynöke. 
– Valóban, de amit most rólam gondol, az nem tűrne nyomdafestéket, még a 

legdurvább maffiaregényben sem. 
Eleanora letette a poharát. 
– Elmondta neked, hogy alkotói válságban van, megkért, hogy segíts neki a 

tanfolyamán – egyszóval kedvel téged. Úgyhogy te leszel az a szűz, akit feláldozunk 
a sárkánynak. 

Laura félrenyelt, és fuldokolni kezdett az italtól. 
– Jelképesen értettem, szívem – felelte Eleanora, és egyik ceruzával rajzolt 

szemöldöke az égig szökött meglepetésében. 
Laura megpróbálta elbagatellizálni a kérdést. 
– Oké, lehet, hogy valóban kedvel egy kicsit… 
– Nem, nem szívem! Nagyon! Nagyon is kedvel téged. Vagy legalábbis elvisel. 
Laura elmosolyodott, hogy elrejtse fájdalmát. Nem akarta, hogy Dermot „kedvelje”, 

még ha nagyon is, és azt sem, hogy „elviselje”. Azt akarta, hogy… Dermot vágyjon rá 
és szeresse. 

– Ez azért nem hangzik túl meggyőzőnek. 
– Menj oda, és beszélj vele! Magyarázd el neki, hogy szinte teljes egészében tőle 

függünk, és hogy nem mi szivárogtattuk ki a sztorit! 
– Hanem ki? Egyfolytában ezen gondolkozom. 
– Minden könyves blog lecsapott rá – mondta Eleanora bánatosan. – Fel nem 

foghatom, hogy egyesek miért érzik úgy, hogy a gondolataikat feltétlenül meg kell 
osztani a külvilággal. 

– Nézzük meg a blogokat, hátha akkor okosabbak leszünk – javasolta Laura. 
– A gépem az irodában van – mondta Eleanora. 
– Nézd meg, amíg tálalom a vacsorát. Rendeltem, ha nem haragszol. 
– Dehogyis! Bármit megeszem – felelte Laura. 
– Hol az iroda? 
– Menj végig az előszobán, és az utolsó ajtó balra. Be van kapcsolva a gépem. 
Laura beírta Dermot nevét az egyik keresőbe, válaszul egy csomó blogcímet 

kapott. Gyorsan átfutotta őket, kihagyva azokat, amik csak az első két regénnyel 
foglalkoztak. És ott volt, amit keresett: Gareth Ainsley, az egyik hallgató blogja. Bár 
magát nemes egyszerűséggel „newvoice25”-nek nevezte, csak ő lehetett. Ráadásul 
a tanfolyamot is megemlítette. Csak az volt a furcsa, hogy Laura esküdni mert volna 
rá, hogy egyetlen szóval sem említette, hogy Dermot ott lesz a fesztiválon. Mindig is 
teljes erőből védelmezte a férfi magánszféráját. 

Ahogy tovább olvasta a blogot, ami a továbbiakban részletesen kitért Dermot 
tanítási módszereire, a többiekre és a szállásra, Laura rájött, hogy Gareth már 
valószínűleg korábban tudatta a hírt a szakmai lapokkal, az irodalmi folyóiratokkal és 
pletykalapokkal, és csak aztán írta meg saját verzióját. Gareth igen ambiciózus 
fiatalember volt, aki őszintén hitt saját tehetségében, nem is minden alap nélkül, és 
kétségkívül rajongott Dermotért. Akkor viszont miért tette ezt vele? Talán azt 
gondolta, hogy így saját karrierjén is lendít egy nagyot. 

Laura csatlakozott Eleanorához a konyhában. – Azt hiszem, megtaláltam a 
bűnöst. Az egyik hallgató. Csak arra nem tudok rájönni, hogy deríthette ki első 
körben. Kilencvenkilenc százalékig biztos vagyok benne, hogy nem mondtam el 
senkinek. Nagyon odafigyeltem erre. 

Eleanora kivett egy dobozt a mikróból, és tartalmát egy tányérra öntötte. – Talán 
magától Dermottól, személyesen. Gondolom, hajnalokig tartott az ivászat. 



Laura most már nemcsak puhánynak érezte magát, amiért nem bírt fennmaradni a 
többiekkel, hanem már a lelkiismeret is furdalta. 

– Igen, valóban, én viszont kimaradtam ezekből, úgyhogy abszolút elképzelhető, 
hogy Dermot árulta el. – Laura sóhajtott. – De ezen most már kár rágódnunk. 
Kipattant a titok, bár nem hiszem, hogy ezek után Dermot még eljön. 

Eleanora felemelte a két jól megpakolt tányért, és azt mondta: – Hozd a bort és a 
poharakat, szívem. 

Laura követte a ház asszonyát az étkezőbe, bár még korántsem mondott el 
mindent, ami a szívét nyomta. Hirtelen más fényben látta az egész történetet, és úgy 
érezte, talán az lenne a legjobb mindenkinek, ha Dermotot egyszerűen békén 
hagynák. A fesztivál majd elboldogul valahogy nélküle is. 

– Hogy őszinte legyek – szólalt meg Eleanora, ahogy csurig töltötte a két 
borospoharat – a fesztivál igazából nem érdekel. Bátran kezdd el, mert még a végén 
kihűl, és akkor tényleg ehetetlen lesz. 

Eleanora elhallgatott, és egy pillanatig elgondolkozva nézte a tányérját, csak aztán 
látott neki az ételnek. Majd villáján egy darab csirkével egyensúlyozva így folytatta: – 
Persze fantasztikus lenne, ha Dermot eljönne, de most inkább miatta aggódom. 

Laura villájával félúton a levegőben megmerevedett. 
– Ezt mégis hogy érted? 
Eleanora abbahagyta az evést. – Tudod, ő egy igazi, szenvedélyes, önmarcangoló 

ember. És ha esetleg túlságosan a szívére veszi ezt az egészet, akkor esetleg… 
– Akkor? Akkor mi lesz? 
– Nem hiszem, hogy öngyilkos lenne vagy valami hasonló – folytatta Eleanora 

lassan –, de esetleg egy életre végez az írással, és az nagy veszteség lenne. 
Nagyon nagy veszteség. 

Bár a felszínen Eleanora egy irgalmat nem ismerő, kőkemény teremtés volt, Laura 
érezte, hogy még mindig, ilyen hosszú idő után is bízik abban, hogy Dermot egy nap 
majd előáll egy újabb remekművel, és ebben nemcsak ügynöki jutaléka miatt 
reménykedik. Még mindig hitt a férfiban, ugyanúgy, ahogy ő is. Laura hirtelen nagyon 
a szívébe zárta ezt az asszonyt. 

Szomorú csend ereszkedett rájuk. Laura kortyolta a borát, és azon gondolkozott, 
mi lesz a világgal Dermot Flynn könyvei nélkül. – Az borzalmas lenne – mondta ki 
hangosan. 

– Éppen ezért kell odamenned és helyretenni a lelkét. 
Laura letette a poharát. Tudta, hogy Eleanora rendkívül okos asszony, aki kiválóan 

irányít másokat. 
– Miért én? Miért nem te? Ki lehetne alkalmasabb erre, mint az ügynöke? Egész 

pályafutása alatt mellette voltál. Nyugodtan lehetnél számára egy anyafigura. 
– Egyáltalán nem. Jelenleg éppen gyűlöl. Te vagy az egyetlen, aki segíthet. 

Egyszer már megcsináltad. Rávetted, hogy jöjjön el a fesztiválra. 
– Igen, de most már gyűlöli a fesztivált is. És valószínűleg engem is. 
– Jaj, te drága gyermek! Hát hogy gyűlölne már téged! Bízzál bennem! Hálás lesz, 

ha lát egy önzetlen arcot. 
– Azért nem vagyok annyira önzetlen – mondta Laura durcásan. 
– Tudom, hogy déjà vu érzésed van, de hidd el, te vagy a mi emberünk. – 

Eleanora elhallgatott. – Még ha most nem is örül annyira senkinek, mégis sokkal 
szívesebben látna téged, mint bárki mást, aki csak eszembe jut. 

Eleanora Laurára nézett, tekintete várakozóan csillogott. 



Laura tudta, hogy sarokba szorították, így végül bedobta a törülközőt. – Oké – 
felelte, és felemelte a poharat. Fáradt volt és nyugtalan, de aggodalmába egy egész 
kicsi izgalom is vegyült, hogy újra láthatja Dermotot. 

 
 
Másnap, miközben pakolta a holmiját, hogy visszautazzon Somerbybe, Laura felhívta 
Monicát. Monica természetesen már mindent tudott a Dermot-ügyről. Miután 
alaposan kitárgyalták az újabb fejleményeket, Laura rátért a lényegre. – Mondd csak, 
Monica, nincs kedved egy jó kis írországi úthoz? Megint engem küldenek, hogy 
rendezzem le a pasit, és egyedül nincs hozzá túl nagy kedvem. 

– Jaj, Laura! Ne haragudj, de nem tudok! Miniturnéra megyünk a zenekarral, és 
képzeld, Seamus is velünk jön – újságolta Monica, majd lehalkította a hangját. – 
Nagyon jól alakul köztünk minden! 

– Ó! 
– Bizony! Na jó, még igazából nem hallottam őket játszani, de biztos vagyok 

benne, hogy fantasztikusak! – lelkendezett, aztán eszébe jutott, hogy barátnője miért 
is telefonált. – De most tényleg, Laura! Szerintem meg fogod oldani egyedül. 

– Na de Monica! 
– Tudom, tudom, a múltkor nagyon jól éreztük magunkat, és egy csomót 

röhögtünk. De ez most egy kicsit komolyabb útnak ígérkezik, nem? Persze, ha 
tudnék, hidd el, hogy mennék és mindenben segítenék. 

– Tudom. És mindig tudtam, hogy nagy fába vágtam a fejszémet, vagy hogy is 
mondjam. De biztos sokat épülök majd lelkileg, ha egyedül megyek. 

– Jaj, édesem, ne legyél ennyire elkeseredve. Miért nem kéred meg Fenellát, hogy 
menjen veled? 

– Nem tehetem. Nyakig van a munkában. Sőt, most még annál is tovább. 
– De legalább a fesztiválnak jót tesz ez a nagy érdeklődés. 
– Igen – felelte Laura lemondóan. – Annak nagyon jót. 
Ez alkalommal Laura repülővel ment. Eleanora mindent megszervezett: a 

repülőtéren egy taxi várta, és vitte egyenesen Ballyfitzpatrickba, és még a számlát is 
ő fizette. Elvégre az ő érdeke is így kívánta, emlékeztette magát Laura. 

Mivel fogalma sem volt, mi fogadja majd Írországban, Laura a maga részéről 
jobban örült volna, ha az út legalább egy kicsit tovább tart. A repülőút egy 
szempillantásnak tetszett, és a lány biztos volt abban, hogy egy ilyen helyzetben az 
utazás még mindig kellemesebb, mint az érkezés. 

A taxisofőrrel ugyanabba a panzióba vitette magát, ahol januárban Monicával 
laktak. Itt legalább ismerte a tulajdonosokat, és ha Dermot kihajítja az utcára, 
legalább lesz, aki megvigasztalja. 

Laura igyekezett titokban tartani küldetésének igazi célját. A hivatalos verzió 
szerint télen annyira megtetszett neki a falu, hogy most is ezt választotta, mert sok a 
munkája, és nagy szüksége van egy kis pihenésre. Úgyhogy a következő néhány 
napban semmi mást nem akar, csak sétálni, pihenni és jól érezni magát. 

Fogalma sem volt, hogy a valódi okot meddig takargathatja, de sejtette, hogy nem 
sokáig. Ám még alá sem írta a vendégkönyvet, amikor a panziósné máris 
nekiszegezte a kérdést: – Maga már járt itt télen is, ugye, a fesztiválkor? Emlékszem, 
direkt Dermot miatt jöttek. 

– Igen, a barátnőmmel, Monicával. Annyira fantasztikusan éreztük magunkat, hogy 
szerettem volna látni a falut nyáron is. 

– Hallotta, mi történt Dermottal? Rászálltak a paparazzik. Két egész napig ott 
ólálkodtak a háza körül. A szegény fiú meg elbújt, a lábát ki nem tette. 



– Szegény! Biztos nagyon utálhatta. 
A nő, akit Marionnak hívtak, legalábbis Laurának úgy rémlett, csettintett egyet a 

nyelvével, és megrázta a fejét. 
– Ebben nem vagyok olyan biztos. Azóta se híre, se hamva. 
– Hogyhogy? 
Marion szemmel láthatólag majd meghalt a vágytól, hogy megoszthassa valakivel 

a történteket, Laura pedig úgy gondolta, miért ne enyhíthetne kínjain. Neki különben 
is minden információ hasznos lehet. 

– Először is, nem jár a kocsmába! Sőt, még csak a boltban sem látták, csak a 
Jóisten tudja, mit eszik. Egy hete a színét sem láttuk. 

– Ó. 
Laura elgondolkozott. Talán mindent el kellene mondania az asszonynak. 

Egyrészt lehet, hogy a segítségére lehetne, másrészt, ha őszinte akart lenni 
magához, egy ekkora helyen kizárt, hogy bármi is titokban maradhat. Előbb-utóbb 
úgyis az egész falu megtudja. 

– Bízhatok magában? 
– Menjünk a konyhába – felelte Marion. – Csinálok egy kanna teát, maga pedig 

szépen elmesél mindent. Már amikor lefoglalta a szobát, rögtön tudtam, hogy nem 
véletlenül jön ide. 

– Az a helyzet – kezdte Laura, miközben a teát kortyolta, ami olyan erős volt, hogy 
szinte érezte, ahogy lemarja fogáról a zománcot –, engem Dermot ügynöke küldött, 
hogy megnézzem, minden rendben van-e vele. 

– Hát egyáltalán nincs, ezt én is megmondhatom. Különben úgy viselkedne, mint 
egy normális ember. Eljárna a kocsmába, vezetné az autóját, elmenne a boltba. 
Csinálná a szokásos dolgait. 

– Megnézem a saját szememmel, és majd elmondom, mit láttam. 
Azt már nem tette hozzá, hogy elvileg arról is meg kellene győznie a férfit, hogy 

téved, rossz úton jár, közülük senki sem árulta el a titkát, hanem mindannyian 
nagyon szeretik, és különben is, mindenképpen el kell jönnie a fesztiválra. 

Marion egy ideig tűnődve nézte vendégét, majd elé tett egy tányér süteményt. 
Laura már túl volt egy szendvicsen, amit háziasszonya készített neki, de mivel az 
evés szemmel láthatólag nyugtatóan hatott az idegeire, kivett egy rózsaszín minyont, 
bár igazából nem is szerette. – Szerintem ne tegye! 

– Micsodát? 
A minyon nagyon édes volt, és valamennyire ellensúlyozta a tea erejét. 
– Ne menjen oda! Ne akarja a saját szemével látni. Jobb, ha fiatal lányok nem 

mennek a közelébe, amikor Dermot ilyen állapotban van. 
– Milyenben? 
– Nos. Hát… azt nem tudjuk. De azt viszont igen – folytatta Marion, és lehalkította 

a hangját, bár kettesben voltak –, hogy egy egész rekesz whisky van nála. 
– Honnan tudják? – súgta vissza Laura. 
– Rögtön másnap rendelte, ahogy a paparazzik megérkeztek. Szerintem napok 

óta vedel, és ilyenkor jobb, ha minden tisztességes nő nagy ívben kerüli. 
Kilométerekre, hogy úgy mondjam! 

– Hát pedig annál most is jóval közelebb vagyunk hozzá. 
Laura elmosolyodott, és remélte, sikerül magabiztosnak látszania. – Biztos vagyok 

benne, hogy nem lesz semmi baj. A hajam szála sem fog görbülni. 
– Normális körülmények között Dermot egy kezes bárány, a légynek sem ártana, 

nemhogy egy ilyen csinos, fiatal lánynak, de… 



Marion rövid hatásszünetet tartott. – Igaz, hogy szereti a sört, de ennyit azért 
sosem szokott inni. Az is lehet, hogy teljesen kifordult önmagából. És mindenki tudja, 
hogy mekkora nőcsábász. Maga pedig, nem akarom megbántani, angyalom, nem 
tűnik olyan erősnek, hogy bármi esélye lenne vele szemben. 

Laura látta maga előtt a jelenetet, és felvihogott. 
– Biztos, hogy nem fogja magát rám vetni. Lehet, hogy majd ordítozik egy kicsit, 

de ez minden. 
– Akkor sem kéne egyedül mennie. Vigye magával valamelyik fiút, ha már ennyire 

ragaszkodik hozzá. – Marion elhallgatott. – Mindenki nagyon aggódik érte. Örülni 
fognak, ha kiderül, hogy nincs semmi baja. 

– De akkor miért nem mentek el hozzá? Ha már tényleg egy hete ki sem mozdul? 
– Mert félünk. Mondtam már, hogy milyen rossz a híre. 
Laurának szörnyű balsejtelme támadt. – Fegyver van nála? 
– Jaj, szívem, dehogyis! És ha esetleg mégis, annyira részeg lesz, hogy kiesik a 

puska a kezéből. 
– Hát ez nem hangzott valami megnyugtatónak. 
– Eszem ágában sincs megnyugtatni magát! Egyfolytában azt hajtogatom, hogy 

ne menjen oda. De valóban, az is igaz, hogy mindannyian nagyon örülnénk, ha végre 
kiderülne, mi van vele. 

– És ezért képesek feláldozni egy idegent? 
Laura biztosan tudta, hogy olvasott már valahol hasonló történetet. 
Marion elnevette magát. – Igen, mi túl jól ismerjük ahhoz, hogy vállaljuk a 

kockázatot. Ráadásul mi kénytelenek vagyunk itt élni, maga meg szépen visszarepül 
Angliába, ha valami történik. 

– Akkor menjek taxival, és kérjem meg a sofőrt, hogy várjon meg, és ne állítsa le a 
motort? 

Most már Laura is nevetett. 
– Nem, de azért megkérem Murphyt, legyen készenlétben a motorja, biztos, ami 

biztos. 
Még egy ideig teázták, nevetgéltek, majd Laura lezuhanyozott, átöltözött, és 

másodszor is útra kelt Dermothoz. Most már egyáltalán nem találta viccesnek a 
helyzetet. Eszébe jutott az érettségije, az államvizsgája, amikor autóvezetésből 
vizsgázott, és amikor egyszer még az általánosba hívatta az igazgatónő, és fogalma 
sem volt, hogy miért. Bár mindannyiszor rettegett, ám egyik alkalommal sem annyira, 
mint most. 

 
TIZENNEGYEDIK FEJEZET 

 
 

Laura emlékezett rá, hol a ház, bár múltkor az ellenkező irányból tette meg az utat. 
Lényegesen megkönnyítette a tájékozódást az is, hogy a falu ennyire kicsi volt, 
idefelé a taxis pedig direkt rámutatott Dermot házára, mint a helyi híresség otthonára. 
De azért jobban örült volna, ha Dermot valamivel messzebb lakott volna a panziótól, 
hogy egy kicsit elodázhassa az igazság pillanatát, bármi is legyen az. Sajnos 
azonban mintegy két másodpercesnek tűnő séta után már meg is érkezett. 

Bár Marion figyelmeztette, hogy úgysincs semmi értelme, Laura először mégis 
illedelmesen bekopogott az ajtón, majd hosszasan csöngetett. Közben pedig 
egyfolytában az a bizonyos januári éjszaka járt az eszében, ahogy vihogva és 



összeölelkezve betántorogtak az ajtón, mert mindketten nagyon részegek voltak, és 
egyetlen pillanatra sem akartak elszakadni egymástól. Ezek az emlékek egyáltalán 
nem könnyítettek a lelkén. 

Fogja még valaha az életben ugyanazt a szenvedélyt érezni? És ha végül tényleg 
megtörténik a dolog, és ágyba bújik valakivel, vajon azt az embert is ugyanannyira 
fogja kívánni? Vagy a szüzességének elvesztése pusztán annyit fog jelenteni, hogy 
megszabadulhat egy tehertől, amit régóta hurcol magával? 

Bár tudta, hogy ennek igen kicsi az esélye, ráadásul teljesen értelmetlen ilyen 
dolgokon filozofálni, mégsem tudta elképzelni, hogy mással is azt a feszültséget 
érezze a levegőben – még ha csak arra az egy éjszakára is. Dermotban volt valami 
megmagyarázhatatlan, ami minden egyes porcikáját megbizsergette. Menynyi időnek 
kell eltelnie ahhoz, hogy találjon egy hasonló pasit, talán valamivel kevésbé 
komplikáltat, aki ugyanilyen hatást gyakorol majd rá? Ha ez így megy tovább, még a 
végén ötvenéves korában is szűz marad. 

Laura figyelmét ezek és hasonló gondolatok kötötték le, amíg egyszer csak úgy 
érezte, eleget kísérletezett azzal, hogy a hagyományos úton jusson be a házba, 
úgyhogy ideje más módszerekhez folyamodnia. 

A hátsó ajtót természetesen zárva találta, pedig amikor anno hajnalban 
kilopakodott és visszamenekült a panzióba, nyitva volt, legalábbis úgy emlékezett. 
Most miután bekopogott, a vállával nekifeszült, sőt még egy jó erőset rúgott is bele, 
rá kellett jönnie, hogy Dermot nemcsak szimplán bezárta, hanem még a vaspántokat 
is rátolta. 

Jó, és most? Esetleg kiabálhatna. Ha Dermot meghallja, hogy ő az és nem valami 
újságíró, talán be fogja engedni. 

– Helló! Dermot! Helló! Én vagyok, Laura! Helló! 
Alapvetően zárkózott személyiség lévén, Laurának kissé nehezére esett, hogy 

ekkora lármát csapjon, de azért minden tőle telhetőt elkövetett. 
Amíg a szomszédok minden bizonnyal hallották a kiabálást, Dermot valamilyen 

oknál fogva nem, úgyhogy valami mást kellett kitalálnia. 
Laura körbejárta a házat, és végül észrevett egy félig nyitott tolóablakot. Igaz, nem 

éppen a legjobb helyen, legalábbis egy kezdő betörő szempontjából nem, de mégis 
jobb volt, mint a semmi. Bár a függöny eltakarta, Laura mégis biztosan tudta, hogy a 
nappaliból nyílt. Ha sikerül valahogy felmásznia és bedugnia a karját, akkor ki tudja 
nyitni, és be tud mászni. Hirtelen rádöbbent a helyzet iróniájára. Amikor utoljára itt 
járt, akkor mindent megtett, hogy észrevétlenül kijusson, most meg pont fordítva. 
Még ilyen őrültségre is ragadtatja magát, mint valami besurranó tolvaj. 

Odavonszolta az egyik kukát az ablak alá, és arra gondolt, legalább egy nagy 
előnye van egy átlagos betörővel szemben: egyáltalán nem érdekli, ha elkapják, sőt. 
Ha sikerül felzavarni a tulajdonost, nagyon fog örülni. Ha pedig egy járókelő veszi 
észre, megkérheti, hogy segítsen, akkor is, ha mondjuk, egy lelkes rajongóval találja 
magát szembe, vagy valami megszállottal. 

A kuka enyhén billegett, de sikerült kitámasztania néhány nagyobb kővel, amit a 
virágágyásból szerzett. Dermot szemmel láthatólag már az önkéntes szobafogsága 
előtt sem volt szenvedélyes kertész, így valószínűleg fel sem tűnik majd neki a 
pusztítás, vagy ha igen, nem csinál belőle túl nagy ügyet. 

Laura talált egy kerti széket is, azt is odarángatta, hogy azzal is növelje a kuka 
stabilitását. Miután meggyőződött arról, hogy biztosan nem fog felborulni, felállt a 
székre, onnan pedig egy vakmerő mozdulattal a kuka tetejére. 

Onnan valóban elérte az ablakot, majd egy bot és némi ügyeskedés segítségével 
a riglit is sikerült elfordítania, és voilà, máris szabaddá vált az út. Laura szinte 



csalódottan konstatálta, hogy cirkuszba illő mutatványát nem látta senki, amikor 
végül a függönnyel is sikerült megbirkóznia, és nagy elánnal földet ért a nappaliban. 

Ott hallgatózott egy kicsit, hátha időközben Dermot mégis megneszelte, hogy 
valaki betört a házába. Miután azonban életnek semmi nyomát nem találta, pánikba 
esett. Mi van, ha Dermot meghalt, és mindjárt egy oszlásnak indult holttestre 
bukkan? 

Laura egy pillanatra annyira összezavarodott, hogy nem tudta, mi lenne a 
borzasztóbb: ha Dermot tényleg meghalt, vagy az, hogy ő találja meg a holttestét. 
Laurát kiverte a jeges veríték, és csak nagy nehezen sikerült megnyugodnia. Majd 
megpróbálta reálisabban nézni a dolgokat. Marion a panzióban egyetlen szóval sem 
utalt arra, hogy bárki is az öngyilkosságtól tartana. Egyszerűen annyi történt, hogy 
nem látta senki, amióta ostrom alá vette a sajtó. Laura úgy döntött, a legjobb, ha 
megkeresi. 

A földszinttel kezdte. Bár arra akár meg is mert volna esküdni, hogy nincs ott, de 
legalább lesz némi fogalma arról, hogyan él Dermot. 

A konyha önmagáért beszélt. Egyszerűen undorító volt. Elkelt volna benne egy 

NASA-ruhás, profi takarítóosztag rovarirtóval, fertőtlenítővel és hasonlókkal. Hosszú 
sorokban kígyóztak az üres babkonzerves dobozok, borotvaéles tetejük egymásra 
halmozva, mint a kagylók. A lakásban található összes tányér, csésze és társaik 
ellepték a mosogatót, a földön pedig mozdulni sem lehetett a piszkos edényektől. Az 
biztos, hogy ez nem kizárólag az elmúlt hét termése volt. 

És Dermot nemcsak a tiszta edényekből fogyott ki. A mosógép elé lehajítva egy 
nagy kupac szennyes ruha hevert, és Laura gyanította, hogy fent még több lesz. 

Ahogy jobban körülnézett, látta, hogy a helyzet annyira nem vészes. Legalábbis a 
nevét nem tudná felrajzolni az ujjával a falon lévő mocsokba. Egyszerűen csak egy 
ideje nem mosogatott, viszont nem hónapok, maximum csak hetek óta. Ám a 
dobozokból kikandikáló villákból és kanalakból ítélve nem is szándékozott. 

– Fúj – mondta hangosan. Lehet, hogy hosszú idő óta ez volt az első szó, ami 
elhangzott ebben a házban, jutott eszébe. 

Miután lent nem volt több szoba, ahol Dermot elbújhatott volna, Laura vett egy 
nagy levegőt, és bátran elindult az emeletre. 

Még ha nem is emlékezett volna egész pontosan, melyik volt Dermot hálószobája, 
akkor sem kellett volna sokáig keresgélnie. Ahogy felért a lépcsőn, horkolás ütötte 
meg a fülét. 

Tehát nem halt meg, gondolta megkönnyebbülten, mert bár minden erejével 
igyekezett elhessegetni ezt a lehetőséget, a tudatalattija azonban nem vetette el 
egészen. Most viszont – kivéve persze, ha ezt a zajt több ezer légy okozza, ami az 
oszlásnak indult holttest körül kereng – tudta, hogy mire számíthat. 

Megállt az ajtóban, és most már a szagot is érezte. Dermot hanyatt feküdt, nyitott 
szájjal és mélyen aludt. Csak egy farmer volt rajta, semmi más, arcát sűrű borosta 
fedte, látszott, hogy már napok óta nem borotválkozott. Foga azonban meglepően 
fehéren világított a bozont alatt, pedig Laura le merte volna fogadni, hogy azt sem 
ma reggel mosta meg utoljára. Mindent egybevetve úgy nézett ki, mint egy veszélyes 
ragadozó, egy grizzly medve vagy valami hasonló. 

Sejtése beigazolódott a piszkos ruhákkal kapcsolatban. Mindent zoknik, trikók, 
ingek, alsógatyák borítottak, és legalább négy nadrág. Mégis mi történhetett? Eddig 
mindent a takarítónője csinált, aki most hirtelen faképnél hagyta? Ő meg magától 
arra is képtelen, hogy megfogja a szennyest és beletegye a mosógépbe? 

Bár Laura tudta, hogy hibát követ el, mégis felnyalábolt annyi ruhát, amennyit csak 
tudott, belekötötte őket az egyik ingbe, mint valami batyuba, és levitte a földszintre. 



Talán tényleg az a legjobb, ha Dermot még alszik egy kicsit. Gyorsabban fog haladni 
nélküle. 

Lent bekapcsolta a rádiót, maga elé kötött egy konyharuhát, hogy ne legyen vizes 
a farmerja, és munkához látott. 

El kellene mennie a boltba gumikesztyűért, de útközben esetleg túl sokan 
megállítanák, ráadásul a kulcsot is meg kellene keresnie. Az biztos, hogy még 
egyszer nem tudja megcsinálni az iménti mutatványt az ablakkal. 

Környezettudatos lelke azt diktálta volna, hogy az összes konzervdobozt mossa el 
szépen egyesével, így ezt a kérdést pihentette egy kicsit. A mosógéppel kezdte. Vett 
egy nagy levegőt, befogta az orrát, és begyömöszölt egy adag ruhát. Miután azzal 
megvolt, következett a konyha többi része. Egyszerűen képtelen lett volna itt hagyni 
ilyen állapotban, és legalább addig is hasznossá teheti magát, amíg Dermot alszik. 
Azt még magának sem akarta bevallani, hogy mindezt kizárólag azért teszi, mert 
igenis fontos neki a férfi. 

A takarítás komoly szervezői munkát igényelt: ki kellett találnia, hova rakja a 
piszkos dolgokat, aztán meg a tisztákat. Mivel a konyhában bútor alig volt, nem 
csoda, hogy Dermot a földre pakolt. Laura kinyitotta az ablakot és elfordította a 
csapot. Hálaimát rebegett, amiért volt meleg víz, hát még amikor mosogatószert is 
sikerült találnia, különben mehetett volna vissza a boltba. Mert nem fog félmunkát 
végezni. Amire Dermot felébred, az egész konyha csillogni-villogni fog. 

Miután végzett a konyhával, a fürdőszobával (ami bizonyos szempontból még 
tragikusabb állapotban volt) és felporszívózott a nappaliban, ismét felcaplatott az 
emeletre, és párszor fennhangon elismételte Dermot nevét. A kortárs irodalom 
fenegyereke azonban továbbra sem mozdult. 

Laura nagyot sóhajtott, és visszament a földszintre. Úgy döntött, lesz, ami lesz, 
kimerészkedik a boltba, vállalva az esetleges kérdések kockázatát. Nem volt más 
választása, mivel sem a hűtőszekrényben, sem a spájzban nem talált egy morzsányi 
ennivalót sem, és Dermot valószínűleg nagyon éhes lesz, ha egyszer felébred. Ő 
pedig nem szívesen találná magát szembe egy tajtékzó Dermottal – anélkül, hogy 
lenne kéznél valami étel, amivel lecsillapíthatná. Ezzel fogja kiengesztelni – még 
akkor is, ha nem ő volt az, aki elárulta a sajtónak. 

Nyitva hagyta a bejárati ajtót, csak a riglit akasztotta be, és útnak indult. 
Szerencsére a bolt tele volt, a helybeliek egymással beszélgettek, így sikerült 
észrevétlenül becsusszannia a sorok közé, és gyorsan bedobálnia egy-két dolgot a 
kosarába. A lány a kasszában pedig szó nélkül beütötte őket, anélkül hogy csevegni 
támadt volna kedve. Lehet, hogy azt hitte, ő is csak egy bevásárlását végző nyaraló. 

Amikor visszaért, főzött egy finom, tápláló levest, letörölte a port a nappaliban, sőt 
még virágot is szedett a kertben, és vázába tette őket – aztán úgy gondolta, ebből 
elég, Dermot Flynn márpedig fel fog ébredni, méghozzá nagyon gyorsan. 

Visszament a hálószobába, megállt az ajtóban, és éppen azon gondolkozott, hogy 
mondjon-e valamit vagy csikizze meg a talpát, amikor egy reszelős hang kis híján a 
szívbajt hozta rá. 

– Mi az isten folyik itt? 
Laura, miközben remélte, hogy nyugodtnak tűnik, előrelépett, hogy Dermot jobban 

láthassa. – Én vagyok. 
Dermot száját válasz gyanánt cifrábbnál cifrább kifejezések egész sora hagyta el, 

bár nem hangzott igazán dühösnek, inkább csak nagyon-nagyon meglepettnek. 
Laurát mindez teljesen hidegen hagyta. – Oké, ha akarsz, nyugodtan fetrengjél 

még és üvöltözz velem, engem nem zavar, de van fogalmad arról, hogy hány óra 



van? – kérdezte. Laura fáradt volt, éhes és gondterhelt. Egészében pedig kezdett 
dühös lenni. 

De azt azért még így is észrevette, hogy Dermot hasizma megfeszül, amikor 
elneveti magát. – Miért, mit gondolsz? 

– Az idő nem vélemény kérdése, hanem egy konkrét fogalom – felelte Laura, majd 
az órájára pillantott. – Egyébként meg mindjárt öt. Édes istenem! Már majdnem négy 
órája itt vagyok! 

– Hogy jutottál be? 
– Az ablakon keresztül. Dermot, az ég szerelmére! Mindenki annyira aggódott 

érted! Jól vagy? Nincs semmi bajod? Beteg vagy? Hogy élhetsz hónapok óta ilyen 
kuplerájban? Miért nem eszel, mosol, mosogatsz… 

– Nem igaz. Még csak két hete. 
Dermot továbbra is az ágyban feküdt, és semmi jelét nem adta annak, hogy fel 

akarna kelni. 
– Figyelj! Tápászkodj fel, zuhanyozz le, méghozzá ha lehet, jó alaposan, 

borotválkozz meg, és utána kapsz egy finom hagymás krumplilevest. Én csináltam. 
– Ki tudna ennek ellenállni? 
Laura kiviharzott a szobából, vissza a konyhába, ahol magára zárta az ajtót és 

leroskadt az asztalhoz. Aztán megtette azt, amit már egy ideje nagyon szeretett 
volna megtenni. Elsírta magát. Mégis mibe keveredett? Több száz kilométert utazott, 
kitakarította Dermot mocsadék házát, levest főzött neki, kimosta a ruháit, 
valószínűleg örökre kizáratta magát az összes feminista lányszövetségből, és 
mindezt miért? 

A hivatalos változat szerint azért jött, mert Eleanora megkérte, hogy derítse ki, 
mégis mi történt vele. Ráadásul azt is meg kell tudnia, hogy hajlandó-e eljönni a 
fesztiválra, vagy komolyan gondolta azt az üzenetet? Mert lehet, hogy haragja 
tetőpontján küldte, és azóta már meggondolta magát. A szíve mélyén azonban tudta, 
hogy azért jött, mert szereti. Azért takarított és azért főzött neki. Ha pusztán hivatalos 
ügyek miatt jött volna, egyszerűen fog egy vödör vizet, és a nyakába zúdítja – persze 
a kellő távolságból, ahol meg biztonságban van, aztán szépen elmagyarázza a 
szomszédoknak, hogy nincs semmi baja, csak sikerült eszméletlen részegre innia 
magát. Talán Eleanora ennél valamivel többet várt volna tőle, ám azt semmi esetre 
sem, hogy rabszolgájául szegődjön. 

De miért kellene szégyellni, ha az ember szeret valakit? A szeretet ugye egy szép, 
felemelő érzés, ami előreviszi a világot, ezt mindenki tudja. Ahogy azt is, még a 
nyomorult, tapasztalatlan Laura Horsley is, hogy nem árt, ha az ember ezt nem 
mutatja ki, legalább addig, amíg valamennyire nem viszonozzák. 

Egyedül abban reménykedett, hogy Dermot majd nem tudja értelmezni a jeleket, 
bár számára annyira egyértelműek voltak, mintha kibérelt volna egy repülőt, ami a 
„SZERETLEK” feliratot húzza maga után az égen, így, csupa nagybetűvel. A férfiak 
szerencsére elég lassú felfogásúak ebben a kérdésben. 

Aztán mozgást hallott a felső szobából, úgyhogy sürgősen el kellett tüntetnie a 
sírás, illetve a gyengesége minden nyomát. Majd az egészet Eleanorára keni. 
Abszolút lehetséges, hogy Dermot még a végén elhiszi, hogy határozott ügynöke 
parancsolt rá, hogy főzzön és takarítson ki, és akkor majd nem úgy néz rá, mint 
valami fülig szerelmes idiótára. 

A hasonló vészhelyzetre mindig a táskájában tartott sminkkészletéből 
villámgyorsan elővarázsolt egy kis alapozót, amit az orrára kent, hogy tompítsa a 
pirosságot, aztán gyorsan kifestette a szemét, és amire Dermot ledübörgött a 
lépcsőn, sikerült elég elfogadható állapotba hozni magát. 



– Laura, édes szívem, mégis mit csinálsz itt? 
A hangja kicsit még mindig érdes volt, de attól még nem kevésbé szexi, mint 

különben. 
– Eleanora küldött. Mindenki halálra aggódta magát miattad. Fogalmuk sincs, mi 

történt veled. Azt hitték, hogy beteg vagy, folyamatosan iszol, vagy valami hasonló. 
Laura elhallgatott, és szemrehányó tekintettel nézett a férfira. 
– Vagy valami hasonló – ismételte meg Dermot egy kibírhatatlanul hosszú szünet 

után. Azzal kihúzott egy széket, és leült. Tiszta farmert vett fel, és egy inget, amit 
mintha a kutya szájából húztak volna elő, ám más baja nem volt. Félig kilógott a 
nadrágjából. Laura őszintén örült, hogy azért még maradt tiszta ruhája. 

– De jól vagy? – kérdezte Laura, miközben feltálalta a levest. Magyarázatot akart: 
influenza, lumbágó, bármi. Ám arra várhatott. 

– Igen. 
Dermot mindössze ennyit mondott, és éhesen, mohón nekilátott a levesnek. – 

Nincs véletlenül egy kis…? 
Laura odatolta elé a kenyérkosarat, és még egy kis vajat is. – Már napok óta nem 

ettél! Szabad érdeklődnöm, hogy miért nem? 
Dermot megrázta a fejét. – Mert nem bírtam – felelte tele szájjal. 
– Tudok szendvicset is csinálni. 
– Az fantasztikus lenne! 
Most, hogy elkezdett enni, abba sem hagyta. Felfalta az összes kenyeret, sonkát, 

sajtot és paradicsomot, amit Laura hozott, aztán körülnézett, hogy van-e még valami. 
Végül Laurához fordult: – Te nem eszel semmit? 

Laura elnevette magát, és itta tovább a teáját. – Nem, most nem. Visszamegyek a 
boltba, és hozok még kaját. Ilyenkor még nyitva van? 

Bárcsak az előbb többet hozott volna, de hát erre igazán nem számított. 
– Persze, nyáron egész nap nyitva van. Van nálad pénz? Itt kell hogy legyen a 

tárcám is valahol. 
Dermot felállt és körülnézett. – Hú, micsoda tisztaság! 
– Ja. A pénz miatt meg ne aggódj! Eleanorától kaptam egy csomó eurót. Majd 

levonja a honoráriumodból. 
Dermot hátradőlt a széken, és őszinte borzalommal meredt Laurára. 
– Ne gúnyolódj! Az isten szerelmére! Mikor kerestem utoljára egy árva fityinget is? 
– Ne legyél már ilyen melodramatikus! Tudod nagyon jól, hogy az első két 

könyved még mindig igen szépen fogy. 
Dermot megrázta a fejét. – Ezt mindig elfelejtem. Szerintem valamiért törölni 

akarom az agyamból, hogy én írtam azokat az átkozott könyveket. 
Laura összeszorította a száját és oldalra billentette a fejét. – Szerintem meg nem. 
Dermot hosszú ideig némán nézte a lányt, majd sóhajtott. – Istenem, ölni tudnék 

egy cigarettáért! 
– És ki lenne az áldozat? Én? 
Dermot összeszűkítette a szemét. – Persze. Ki más? Ha most azonnal nem hozol 

nekem cigit, nem lesz más választásom! 
– Jaj, Dermot! – felelte Laura, aki szarkazmussal próbálta valódi érzelmeit 

palástolni. – Mi van, megcsókoltad a Blarney-követ1, hogy így sziporkázol? Biztos 
vagyok benne, hogy ezekre a szép szavakra mindjárt idegyűlnek a madarak meg az 
erdő vadjai. 
                                                           
1 A legenda szerint az írországi Blarney kastély épületének egyik köve az ügyes szóforgatás 

képességével ruházza fel azt, aki megcsókolja. 



– Mindjárt megtudod, hogy a Blarney-kő és jómagam mire vagyunk képesek, ha 
most azonnal nem indulsz el a boltba, méghozzá villámgyorsan. 

Ha Laura nem lett volna ennyire éhes, illetve nem lett volna meggyőződve arról, 
hogy csak a vak nem látja, hogy mennyire szerelmes, lehet, hogy a szaván fogja. Így 
azonban nem tette. Ehelyett elmosolyodott, mint egy jóságos tanító néni, fogta a 
táskáját, és ismét a bolt felé vette az irányt. Már az elhanyagolt kerti út felénél járt, 
amikor rájött, hogy végül is ezt Dermot is nyugodtan megtehette volna. 

Laura visszatérése alaposan feldúlta a kedélyeket. Kiderült, hogy már az előbb 
sem nézték holmi ártalmatlan nyaralónak, hanem mindenki pontosan tudta, kinek 
vásárol. Ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy el kellett mesélnie, nem is egyszer, 
viszont aprólékos részletekbe menően, hogy mi van Dermottal és mennyire éhes. 
Laura telepakolt két nagy kosarat, és szerencsére még időben kapcsolt: – Ó, 
bocsánat! És azt nem tudják véletlenül, hogy milyen cigarettát szív? 

A férfi a pult mögött hátranyúlt a polcra, és levett egy csomag dohányt és papírt 
hozzá. – Dermot mindig maga sodorta, de márciusban leszokott róla! 

– Most mindenesetre azt mondta, megöl, ha nem hozok neki cigit azonnal, 
úgyhogy ha lehet, nem erőltetném ezt a témát. 

Miután Laura mindent kifizetett és bepakolt a táskájába, a boltos búcsúzóul még 
utána szólt: – Hát ritka egy mázlista, hogy ilyen barátnője van! 

– Ó, nem, nem vagyok a barátnője! Hanem… egy üzletfele! 
Laurának nem volt kedve részletekbe bocsátkozni. 
A férfi felnevetett. – Na persze! Majd megmondom a feleségemnek! Fog neki 

tetszeni! 
Laura nem tiltakozott. Ezt ő is maximum csak egy nagyjából Eleanora korú nő 

esetében tudta volna elhinni. 
Otthon Dermot a dohányt egy olyan mosoly kíséretében vette át, hogy Laura 

biztos ott helyben beleszeret, ha már ez rég nem történt volna meg. A mosolya 
valami elképesztően szexi volt. Ám a tudat, hogy a föld valamennyi nője osztozik 
ezen a véleményen, nem sok bizakodásra adott okot. 

– Szóval – kezdte Dermot, miközben a dohányt egy sötét színű papírba sodorta, 
aztán ahelyett, hogy rágyújtott volna, inkább Laurát nézte végtelennek tűnő időn 
keresztül. 

– Szóval? – kérdezte Laura türelmetlenül, amikor a csend már kezdett 
elviselhetetlenné válni. 

– Szóval te mondtad el a sztorimat a sajtónak? 
Laura sejtette, hogy ezt a kérdést nem tudja elkerülni, így többé-kevésbé készen 

állt a válasszal. – Először is nem a „sztorid” volt, csak az a tény, hogy eljössz a 
fesztiválra. 

Örült, hogy sikerült megőriznie a nyugalmát, legalábbis látszólag. – De egyébként 
nem, nem én voltam. Sosem tettem volna ilyet. 

Dermot összeszűkült tekintete és enyhén kitágult orrlyuka arra figyelmeztette, 
hogy nem emelheti fel a hangját, még ha ez egyre nehezebben is ment. 

– Akkor Eleanora volt – morogta a férfi ellenségesen. 
– Nem, ő sem! Sem Fenella, sem Rupert, sem senki más a fesztiválról. Még Jacob 

Stone sem, pedig ha valaki, ő a legszívesebben a háztetőkről harsogná világgá a 
nevedet, olyan büszke rád! – sorolta Laura ingerülten. Mégis hogy képzelhette ez az 
ember akár egyetlen pillanatig is, hogy közülük bárki ilyesmire vetemedne, amikor 
megígérték, hogy nem mondják el senkinek! Hogy kételkedhetett a szavukban? 

Jacob rajongása szemmel láthatólag Dermotot teljesen hidegen hagyta. – Jó, de 
akkor ki volt? Látom rajtad, hogy tudod! – felelte dühösen, mintha legszívesebben 



felfalta volna Laurát egy nagy harapással. – Az isten szerelmére, azonnal mondd 
meg! 

Laura nem hagyta, hogy Dermot haragja lebénítsa. 
– Azt hiszem, az egyik hallgatód volt – felelte nyugodtan, de határozottan. – 

Találtam egy blogot, és majdnem száz százalékig biztos vagyok benne, hogy egyikük 
írja. 

– Melyik? 
– Gareth Ainsley. 
– Megölöm! 
Dermot ökölbe szorított kézzel és haragos arccal felugrott a székről. 
Laurában ekkor valami megpattant. Önfegyelme idáig tartott. Nem érdekelte 

tovább sem a küldetése, sem a fesztivál, sem Dermot lelkiállapota. 
– Na most már elég, Dermot! – csattant fel. – Hagyd már abba ezt a nyafogást! Kit 

érdekel, hogy ez a szerencsétlen miket irkál az interneten, akkor is, ha történetesen 
közhírré tette rólad ezt a teljesen semmitmondó hírt! Nem azt mondta el 
mindenkinek, hogy meleg vagy! Vagy titkos heroinfüggő vagy pedofil. Csupán annyit 
említett meg, miután hosszasan benyalt neked, hogy fellépsz ezen és ezen a 
fesztiválon, amiről gyakorlatilag az égvilágon senki még csak nem is hallott. 

Dermot mindezt olyan szikrázó tekintettel hallgatta, hogy ha Laura nem lett volna 
maga is dühös, még a végén megijedt volna a férfitól. Bár a lelke egy darabja így is 
félt. 

– Mostanáig. Gondolom, most már azért elég sokan ismerik. 
– Na és? Bizony, kiderült, hogy a nagy Dermot Flynn, a modern ír próza csillaga 

fellép egy fesztiválon! És ez ekkora katasztrófa? 
– Igen, ha történetesen te vagy Dermot Flynn, akkor az. El tudod képzelni, hogy ez 

a felfokozott figyelem milyen hatással van egy kreatív emberre? 
– Nem, mert hála istennek én nem vagyok kreatív ember. Én csak egy kis árva 

Jane Eyre vagyok, aki szépen elrendez mindent, hogy neked meg a hozzád hasonló 
szánalmas, beképzelt, csak magával törődő „kreatív embernek” ne legyen semmire 
se gondja. 

Laura vett egy mély levegőt. Most már elmond mindent, ami a szívét nyomja. 
Betelt a pohár. 

– Elegem van a sok kreatív emberből! Szerintem tudod, mi a kreativitás a legtöbb 
esetben? Egy nagy blöff! És tudod, mit, te is ez vagy! Egy nagy lila buborék, amit 
magad köré fújtál! Aztán meg kitaláltad, hogy alkotói válságban vagy, hogy az életed 
hátralevő részét édes önsajnálattal tölthesd! 

Dermot hallgatta, hallgatta, aztán egyszer csak, amire Laura felocsúdott, máris 
karjaiban tartotta, olyan szorosan, hogy Laura szinte levegőt sem kapott, és 
megcsókolta. 

Laurának pedig fogalma sem volt, hogy az örömtől esik össze mindjárt vagy az 
oxigénhiánytól. A benne lakó feminista legszívesebben sikoltozva rúgta, karmolta, 
ütötte volna a férfit, ám a szerelmes nőtől maximum egy-egy nyögés telt. 

Dermot szája úgy tapadt, olyan mohón és szenvedélyesen az övére, mintha fel 
akarná falni. Egyik kezével megragadta Laura ruháját, a másikkal pedig olyan erővel 
szorította magához a lányt, hogy Laura lábából kifutott minden erő. 

Rárogytak az asztalra, ám az összecsuklott alattuk, így Laura kis híján a földre 
zuhant, ám Dermot szerencsére időben elkapta, sőt egy akrobatikus mutatvány 
keretében megfordította magukat a levegőben, így ő fogta fel mindkettőjük súlyát. 
Aztán egy pillanatra felemelte a fejét, de csak azért, hogy levegőhöz jussanak, és 
folytatták a csókolózást. 



Bár Laura majdnem elalélt a gyönyörtől, azt azért még sikerült tudatosítania 
magában, hogy most pontosan ugyanaz történik vele, mint amiről a könyvekben már 
annyit olvasott. Aztán, anélkül hogy egy pillanatra is elengedték volna egymást, 
eltántorogtak a nappaliig, ott Dermot berúgta az ajtót, majd, még mindig egymásba 
forrva, lerogytak a kanapéra. Ám mintegy fél másodperc múlva ismét a földön találták 
magukat. 

Dermot felhúzta Laura trikóját. Végigcsókolta a hasát, és már Laura farmerjánál 
járt a keze, amikor hirtelen kijózanodott. – Laura? Tényleg akarod? 

– Ühüm – bólintott Laura kapkodva, mert attól félt, ha Dermot most abbahagyja, 
biztos, hogy belehal. Igen, lehet, hogy egész életében bánni fogja, de mégis inkább 
olyan dolog miatt keseregjen, amit megtett, ne olyanon, amit nem. 

Most ő esett neki a ruháinak, tépte le az ingét, hogy érezze bőrét az arcához 
simulni. 

– Menjünk fel – súgta Dermot. – Még a végén felgyújtjuk a szőnyeget. 
Laura tiltakozni akart, hogy maradjanak, mert amire felérnek, biztos, hogy elmúlik 

a mámor, és győz a józan ész. Ám nem volt semmi esélye, hogy bármit is 
mondhasson. Dermot megfogta a csuklóját, és maga után húzta. 

Fent Laurának maradt annyi ideje, hogy meglepődve konstatálja, Dermot ágyat 
húzott, sőt még szépen el is igazgatta a lepedőt, igaz, nem tökéletesre, de azért 
mégis. Ám aztán Dermot kihámozta a farmerjából, és rádobta az ágyra, amit Laura 
határtalan boldogságában valamiért rendkívül viccesnek talált. 

– Egyszer már eljutottunk idáig – zihálta Dermot. – Hagyjuk abba? 
– Nem, nem! 
– De ha közben, bármikor meggondolod magad… 
– Nem, nem gondolom meg. Teljesen józan vagyok, és akarom. 
– Én is – lihegte Dermot. 
Az első vad, észvesztő ölelkezés után Dermot most nem sietett, és lassan, 

érzékien szabadította meg Laurát a többi ruhadarabjától. A sajátjait meg egyszerűen 
lerúgta a földre. 

Laura nagyot nyelt, ahogy Dermot mélyen a szemébe nézett, komolyan és 
gyengéden. Majd fél karjára támaszkodott, és végignézett Laura testén. Laura, 
ahelyett hogy zavarba jött volna, úgy érezte magát, mint egy virág, ami lassan életre 
kell a nap melegétől. 

– Gyönyörű vagy – suttogta Dermot. Abban a pillanatban Laura valóban annak is 
érezte magát. 

Majd Dermot az egyik hajtincsét a füle mögé kotorta, és ujjával végigsimította 
Laura arcát, állát, aztán vissza a füléhez, majd le a nyakán és a vállán. 

– Olyan a bőröd, mint a selyem. Tudom, hogy nem túl eredeti, de most csak 
ennyire futja. 

Laura boldogan nevetett. – Még jó, hogy nem jambikus pentameterben 
szeretkezünk! 

Dermot belecsókolt a könyökhajlatába. – Akkor jó! Sokkal jobban szeretem a 
szabad verset. 

– És a szabad szerelmet – mormogta Laura, de lehet, hogy Dermot ezt nem 
hallotta meg, legalábbis nem válaszolt. 

Az érzések, amelyeket Dermot szája, ujja, lehelete keltettek benne, Laurát 
mindenekelőtt megnyugtatták, és felszabadították minden gátlása alól. Végül már 
viszonozni is merte őket. Dermot bőre is olyan volt, mint a selyem, de Laura ezt nem 
említette meg, csak ajkait finoman végighúzta a karján, hogy érezze izmait. 



Később, amikor Dermot a nyelvével és szájával bizalmas helyekre kalandozott, 
arra gondolt, hogy ez az érzés már annyira jó, hogy ezt már ki sem lehet bírni, így 
megpróbált ellenállni. Ám a gyönyör erősebbnek bizonyult, mint a tudata, és Laura 
kis híján újfent elvesztette eszméletét. 

 
 
– Édes istenem. Ez mindig ilyen? – szólalt meg jóval később. 
Dermot nevetett, bár egy kicsit még mindig kapkodva szedte a levegőt. – Nem, nem 
mindig. A kémiát nem lehet megjátszani. De ez volt neked az első, úgyhogy magasra 
tettük a mércét. – Dermot nagyot sóhajtott. – Jó, mondjuk, apait-anyait beleadtam, 
hogy olyan jó legyen, amilyen csak lehet, de nélküled akkor sem ment volna – 
mondta, és közelebb húzta magához a lányt. – Fantasztikus vagy. 

– Tényleg? De kedves vagy! Mindig attól féltem, hogy szörnyű leszek az ágyban – 
felelte Laura, és hirtelen eszébe jutott valami. – Monica azt mondta, hogy különben 
sem vagy egy tanpálya. 

Hallotta a zajt a mellkasában, ahogy Dermot felnevetett. – Nem, általában nem, de 
közted meg köztem van valami nagyon különleges. 

Dermot újból nevetett. – De amikor elmeséled Monicának, ki ne hagyd, hogy 
óvszert is használtunk! 

– Lehet, hogy el sem mondom neki. 
Abban a pillanatban Laurának esze ágában sem volt bárkivel is megosztani a 

titkukat. 
– Tuti, hogy kiszedi belőled! De a részletekbe tényleg nem kell belemenned. 
– Az biztos! 
Különösen, hogy a puszta említésükbe is belepirult. Dermot tényleg ilyesmire 

vetemedett? És ő tényleg ennyire élvezte volna? 
– De azért nem felejtetted el őket? 
– Dehogyis! 
– Nem baj, csak azért, hogy egész biztosan ne felejtsd el, még párszor 

megismételjük a feladatot. 

  



TIZENÖTÖDIK FEJEZET 
 

 
A „feladatot” kisebb-nagyobb szünetekkel egész éjjel szorgalmasan ismételték. 
Reggel Laura korán ébredt. Előző nap alig evett valamit, és most farkaséhes volt. 
Igyekezett mozdulatlanul feküdni, ám Dermot mégis megérezhette, hogy fent van, 
mert mocorogni kezdett. 

– Minden oké? – mormogta Laura nyakába. 
– Ühüm, csak mindjárt éhen halok – sóhajtott Laura boldogan, amikor eszébe 

jutott, mi lehet ennek az oka. 
– Én is – felelte Dermot, és egy nagyot nyújtózkodott. – Maradt valami kaja? 
– Nem hiszem. Mindent megettél. 
Hát igen, gondolta Laura, Dermot tegnap este valami elképesztő pusztítást végzett 

a konyhában. Mondhatni, bezabált mindent, amit csak talált. Azt is, amit Laura 
vésztartaléknak szánt. Ő maga viszont alig evett valamit, túlságosan izgatott volt. 

– Akkor, édesem, jobb, ha felkelek és veszek valamit reggelire. Tudod, mit ennék 
most, de nagyon? Egy jó kis kedgereet. Ismered? Az az indiai tojásos-rizses hal. 
Nyamm. 

Dermot kicsusszant az ágyból, és a ruhái után kutatott. 
– Jaj, ez most túl macerásnak hangzik – felelte Laura, miután úgy döntött, jobb, ha 

nem nézi, ahogy Dermot ide-oda járkál anyaszült meztelenül, legalábbis akkor nem, 
ha a következő szeretkezésükre még várnia kell. Egy pillanatra még azt is 
elfelejtette, hogy milyen éhes. 

– Dehogyis! Nagyon könnyű megcsinálni – felelte Dermot. – Dobozban áruljak, 
csak beleöntöd egy serpenyőbe, adsz hozzá vajat meg tejszínt, és lassú tűzön kicsit 
megmelegíted. Direkt miattam rendelik a boltba. Hála istennek, hogy nyáron 
korábban nyitnak, különben most nagy bajban lennénk. 

Dermot belebújt a farmerjába és félig az ingébe is, amikor váratlanul megtorpant. 
– Mi van? – kérdezte Laura, aki titokban abban reménykedett, hogy közben 

Dermot is elfelejtette, milyen éhes, és inkább visszabújik mellé az ágyba. 
– Semmi – felelte Dermot, és tovább öltözött. 
Laura nézte a férfit, hosszan, elgondolkozva, majd így szólt: – Az a baj – kezdte, 

és felült –, hogy amint beteszed a lábadat a boltba, mindenki majd megrohamoz, 
hogy mi van veled, hogy vagy, hol voltál, és ki tudja, mikor érsz vissza. 

Dermot elvigyorodott. – Hát, látod, ez lehet. Olyan átkozottul elégedett vagyok 
magammal, hogy csak a vak nem látja, mi történt. Biztos, hogy rá fognak kérdezni. 

Laura kimászott az ágyból. – Én megyek. Nem fekhetek itt némán éhezve, amíg te 
méltóztatsz befejezni a pletykálkodást. Írd fel, hogy mit hozzak. Tessék, itt egy 
ceruza és egy régi számla vagy mi. 

Dermot felnevetett, és írni kezdett. – Látod, milyen jó, ha az ember rendetlen. 
Mindig akad valami, amire lehet írni. 

– Azt hittem, íróéknál glédában állnak a jegyzetfüzetek. 
– Azért vannak kivételek. 
Laura már majdnem teljesen felöltözött, amikor hirtelen megállt és Dermotra 

nézett, aki időközben visszabújt az ágyba, még a nadrágját sem vette le. 
– Kérdezhetek valamit? 
– Amit csak akarsz. 
Dermot annyi vággyal és szenvedéllyel nézett rá, hogy Laurának el kellett 

fordítania a tekintetét. Egyszerűen muszáj valamit ennie a következő menet előtt. – 



Tegnap, mielőtt lejöttél, azért húztál tiszta ágyneműt, mert tudtad, hogy mi fog 
történni? 

– Azért húztam ágyat, mert tudtam, hogy mit akarok, de nem gondoltam volna, 
hogy meg is történik. Meg hát nem volt valami guszta látvány. Jó, lehet, hogy úgy 
élek, mint egy varacskos disznó, de egy évben egyszer mindenképpen ágyat húzok, 
ha kell, ha nem. 

Laura nevetve lement a lépcsőn, és miután megtalálta a táskáját, becsukta maga 
mögött az ajtót. 

Tudta, hogy az arcára van írva, mi történt vele az éjszaka, de egy kis szerencsével 
talán most nem ugyanazok dolgoznak a boltban, akikkel a múltkor találkozott. 
Próbálta kitalálni, vajon mit tehetne még hozzá Dermot listájához: nem volt benne 
biztos, hogy most pont valami jó kis fűszeres indiai ételre vágyik, bár nem hangzott 
rosszul. De kenyér és sonka mindig jól jön, és talán vehetne narancslét vagy 
croissant-t, ha ugyan itt tartanak olyat. 

Magában már azt tervezgette, hogy mi mindent esznek majd Dermottal, és hol, 
amikor megérkezett a boltba. Mormogott valami köszönésfélét, majd anélkül, hogy 
egy pillantást is vetett volna bárkire, gyorsan eltűnt a polcok között. Bízott benne, 
hogy senki nem vette észre, és nem kezdi el Dermotról faggatni. 

Minden rendben lett volna, ha megtalálja a halat, amit Dermot annyira megkívánt, 
ám sajnos nem így történt, rá kellett kérdeznie. 

Miközben az eladó elkalauzolta a megfelelő polchoz és többen érdeklődtek a 
„megátalkodott gazember” felől, egy magas, karcsú nő lépett oda hozzá. Valamivel 
idősebb lehetett, mint ő, arcán legalábbis már nyomot hagyott az élet, sötét haja 
kontyba simult a tarkójára, és egy ropogós, fehér inget viselt a farmerjába gyűrve. 

– Szóval Dermot haláért jöttél – mondta a nő, és végigmérte Laurát. – Tudtad, 
hogy szex után mindig ezt szokott enni? – nevetett fel, mintha valami nagyon 
vicceset mondott volna. 

– Tényleg? Nem, nem tudtam – felelte Laura, és elvörösödött nemcsak a szex szó 
hallatán, hanem mert a nő úgy méregette, mint egy lovat a vásárban. 

– Ó, pedig így van. Azt mondja, ezzel pótolja az elvesztett fehérjét. 
A nő fogai kissé csorbák voltak és barnás színűek, és csak a szája mosolygott, 

nem a szeme. Laurához még soha, senki nem fordult ennyi ellenszenvvel, különösen 
nem egy vadidegen. Igaz, az érzés kölcsönös volt: Laurát rendkívül taszította valami 
a nőben már a legelső pillanattól kezdve. 

– Köszönöm a felvilágosítást – felelte Laura, és indult volna tovább, hogy folytassa 
a bevásárlást. A nő azonban elállta az útját. – Ó, igazán nincs mit. De legyél olyan jó 
és említsd meg neki, hogy visszajöttem. Bár így, sajnos attól tartok, nem lesz tovább 
szükség a szolgálataidra. 

– Ó, szóval akkor te vagy a takarítónője? – támadt fel Laurában is a vipera. 
A megjegyzés szemmel láthatólag váratlanul érte a nőt, ám hamar összeszedte 

magát. – Nem, nem a takarítónője vagyok. Csak mondd meg neki, hogy 
visszajöttem, légy szíves – mondta egy újabb mesterkélt mosoly kíséretében. 

– Ahhoz előbb tudnom kellene a neved. 
Laura úgy döntött, nem megy lépre, és nem húzza fel magát még jobban ezen az 

áspiskígyón. 
A nő ismét felnevetett. – Ó, igazán felesleges. Dermot tudnia fogja. Ő meg én, 

hogy is mondjam, szóval nagyon régi barátok vagyunk. 
Útban Dermot háza felé Laura minden erejével azon volt, hogy lerázza magáról a 

rossz érzést, amit a nő keltett benne. Úgy beszélt vele, mint a legutolsó lotyóval, és 
Laura nem volt benne biztos, hogy ezt valaha is sikerül elfelejtenie. Ráadásul most 



már az egész bolt tudta, hogy lefeküdt Dermottal, és biztos, hogy ők is ribancnak 
tartották. Még soha életében nem szégyellte magát ennyire. És mégis mit értett azon 
a nő, hogy ő és Dermot „régi barátok”? Úgy hangzott, mint valami burkolt fenyegetés. 
Meg még ott volt a kis eszmefuttatása Dermot szokásos reggelijéről. Laura olcsónak 
érezte magát, becsapottnak, kihasználtnak, és hirtelen megrohanta a vágy, hogy 
hazamenjen, vagy bárhová, csak el innen, minél előbb, el erről a helyről. Ám még 
akkor sem könnyebbült meg, miután érdeklődésére a helyi taxitársaság megígérte, 
hogy abban a pillanatban küldenek kocsit, amikor csak akarja. A taxis bizonyára azt 
gondolta, hogy Dermot minél előbb meg akar tőle szabadulni. Az önfeledt boldogság, 
amit reggel érzett, percek alatt semmivé lett. Szorongva gondolt arra, hogy akkor 
Dermot végül is miért csinálhatta ezt az egészet. Talán csak azért, mert kéznél volt, 
és üvöltött róla, hogy mennyire akarja? És majd kedves „régi barátnőjével” jól 
kigúnyolják, ahogy kiteszi innen a lábát? 

Most viszont valahogy túl kellene élnie a következő órát, anélkül hogy Dermot 
észrevenne bármi változást. Nyugodt lesz, összeszedett és udvarias. Oscar-díjas 
alakítást fog nyújtani, mert Dermotnak semmiképpen nem szabad rájönnie, hogy 
mennyire megbántottnak és megalázottnak érzi magát. 

Laura belépett a házba, magára erőltetett egy mosolyt, és felkiabált az emeletre. 
– Megjöttem! Megcsinálod a halat, vagy bízol bennem és a használati 

utasításban? 
Mire Dermot néhány perccel később megjelent a lépcső tetején, Laura már 

nekilátott a főzésnek. Továbbra is borzalmasan érezte magát. Egy éjszakai kalanddá 
süllyedt, és jó, ha Dermot nem nyomja mindjárt a kezébe a taxiköltséget. 

Laura egy serpenyőben vajat melegített, majd hozzáöntötte a doboz tartalmát. 
– Találkoztam a boltban egy nővel, aki azt üzeni, hogy visszajött – vetette oda 

olyan félvállról, ahogy csak tudta, bár nem akart Dermotra nézni addig, amíg kicsit 
meg nem nyugodott. 

– Tényleg? És kicsoda? 
– Azt nem volt hajlandó elárulni. Azt mondta, hogy tudni fogod, és hogy nagyon 

régi barátok vagytok. 
Dermot felnevetett. – Akkor az csak Bridget lehetett. Elképesztő egy csaj, nem? 

Tényleg hiányzott. Biztos nemsokára átjön és mesél, már hónapok óta nem volt 
itthon. 

Laura nem bírta tovább. A legrosszabb sejtései is beigazolódni látszottak, és 
Dermot még csak tagadni sem próbálta. 

– Hát most visszajött. Kérsz teát vagy kávét? 
Laura tudta, hogy meglehetősen kimérten felelget, de minden erejére szüksége 

volt, hogy ne omoljon össze. Nem akarta, hogy Dermot sírni lássa. Ráadásul tényleg 
dühös volt, és nemcsak Dermotra, hanem saját magára is. Nem értette, hogy lehetett 
ennyire ostoba. 

Még mindig nem tudott a férfira nézni. 
– Laura, mi a baj? Úgy mentél el innen, mint akinek semmi gondja a világon, most 

meg hirtelen feszült vagy és ideges. Mi történt? Valaki megbántott útközben? 
Dermot mintha tényleg nem értette volna a helyzetet, és Laura már-már majdnem 

elmondta neki, hogy viselkedett vele a drágalátos Bridgetkéje, de aztán meggondolta 
magát. Bridget régóta ismerte, ő viszont nem, úgyhogy nem állhat oda Dermot elé, 
hogy „a te kedves régi barátnőd, tudod, az, amelyiket annyira, de annyira szereted, 
úgy beszélt velem, mint a legutolsó kurvával, és azt mondta, hogy most, hogy 
hazajött, biztos, hogy nem lesz szükséged a szolgálataimra”. 

– Nem, nem, semmi ilyesmi! Dehogyis! 



Laura dühösen megrázta magát. – Csak elnéztem a repülőmet, hamarabb megy, 
mint gondoltam. Most rögtön indulnom kell. 

– De hát úgy volt, hogy együtt reggelizünk. És azt reméltem, hogy az ágyban. 
Haha, szóval Dermot továbbra is megjátssza magát, gondolta Laura, és sikerült 

kipréselni magából egy fölényes nevetést. 
– Nem, sajnos nem tehetem. Mindjárt itt a taxi. 
Dermot megvakarta a fejét és összeráncolta a homlokát. – Megváltoztatták az 

angliai járatot? Eddig mindig este ment. 
– Ó, igen, megváltoztatták. 
Laura elfordította a gázrózsát, és letette a fakanalat. – Felmegyek és megnézem, 

nem hagytam-e itt valamit. 
Pedig felesleges volt. Pontosan tudta, hogy itt hagyott két dolgot, amit már soha 

többet nem kaphat vissza: a szívét és a szüzességét. Ezek már örökre odavesztek. 

 
TIZENHATODIK FEJEZET 

 
 

Az angliai járatot persze nem tették át, Laura szerencsétlenségére, akinek így 
hosszú órákat kellett várnia a repülőtéren, ami alatt volt ideje végiggondolni a 
történteket. Odaadta mindenét egy férfinak, aki a pillanat hevében megkívánta, ám 
mást nem akart tőle. És a férfi nem tartotta vissza, nem faggatta elég hevesen, hogy 
pontosan mi a baja, csak állt bambán, és nem értette, hogy Laura miért nem vetődik 
ismét a karjaiba, hogy „Dermot, annyira, de annyira csodálatos vagy! Mit szeretnél, 
bármit megteszek, hadd legyek a rabszolgád!” És ráadásul barátnője is van, csak 
elutazott valahova, ez az ember meg, amilyen sunyi, elfelejtette megemlíteni. Más 
szavakkal, Dermot a klasszikus rohadék volt. Jó, talán a sármos rohadékok közül 
való. Vajon mennyi idő alatt sikerül kihevernie? Sajnos az, hogy tisztában van vele, 
mekkora görény, nem biztos, hogy sokat segít majd ebben. 

Otthon elvileg Eleanora várja a reptéren, és rögtön indulnak is tovább Somerbybe. 
Ha valamit Laura most egyáltalán nem kívánt, az a faggatózás, ami pedig biztos, 
hogy rögtön elkezdődik majd, ahogy kihúzza a kofferját a kijáraton. Biztos, hogy 
Eleanora első kérdése az lesz, hogy mi van Dermottal, így jobb, ha máris begyakorol 
néhány semmitmondó frázist. 

„Most már jól van. Igen, szépen eszik. Nem, egyáltalán nem bánta, hogy máris 
otthagytam.” Fenellát valószínűleg csak a fesztivál fogja érdekelni, és nem 
mondhatja azt neki, hogy „ja, bocs, erről el is felejtettem vele beszélni”, mert akkor az 
okát is el kellene árulnia, azt pedig nem akarta. A veszekedés után, amikor Dermot 
megvádolta azzal, hogy ő árulta el a sajtónak, amire ő válaszképp beképzelt 
seggfejnek nevezte, az események annyira felgyorsultak, hogy a fesztivál valahogy 
teljesen kiment a fejéből. Bizony, a fantasztikus szex és az azt követő megaláztatás 
mindent elsöpört. 

A repülőn, miután rájött, hogy a légköri hullámok segítségével sem törölheti ki 
Dermotot az agyából ilyen egyszerűen, sőt kénytelen lesz találkozni vele, úgy 
döntött, ha hazaér, küld neki egy e-mailt a fesztivállal kapcsolatban, hátha hajlandó 
lesz egyértelmű választ adni. Bár, gondolta Laura keserűen, ha ezek után nem jön el, 
az szerződésszegés lesz a részéről, elvégre ő betartotta az eredeti feltételeit. 

Viszont Dermot bármennyire is összetörte a szívét, Laura tudta, hogy sosem bánja 
meg, ami történt. Akkor sem, ha valószínűleg mostantól kezdve túl magasak lesznek 



az elvárásai, legalábbis ami a szexet illeti. Ami pedig utána történt a boltban, azt 
legjobb, ha egész egyszerűen elfelejti. Az út hátralevő részében ezeken az édes-fájó 
emlékeken merengett. 

Eleanora megpuszilta az arcát, megveregette a vállát, aztán, pontosan, ahogy arra 
Laura számított, rátért a lényegre. – És mi volt, szívem? Hogy boldogultál? Mi van 
ezzel a nyomorult emberrel, akkor most méltóztatik eljönni vagy sem? Mindannyian a 
küszöböt rágjuk. 

Laura úgy tett, mint aki egy pillanatig gondolkozik a válaszon, pedig már régen 
kitalálta, mit fog mondani. – Jól van, mármint nem beteg, vagy semmi ilyesmi, viszont 
a fesztiválban nem vagyok biztos. 

Laura büszke volt magára, hogy milyen nyugodtnak tűnik, ahhoz képest, hogy mi 
játszódik a lelkében. 

Eleanora a következő percekben jól kidühöngte magát, majd feltett néhány 
keresztkérdést. – Újabb könyvnek láttad valami nyomát? 

Laura eltűnődött. Takarítás közben csak észrevette volna, ha Dermot dolgozna 
valamin, ráadásul azt is egy régi fecnire firkálta fel, hogy mit hozzon a boltból. 

– Nem, pedig biztos, hogy feltűnt volna – felelte, és átnyújtotta a táskáját a 
taxisofőrnek. 

– Régebben mindig ezekre a nagy írótömbökre írt, de szigorúan csak az egyik 
felére. Aztán, ha kész volt egy oldallal, ledobta a földre, és csak akkor szedte össze 
őket, ha az egész könyvet befejezte. 

Laura szomorúan megrázta a fejét. – Nem. Sehol egy írótömb, és a földön sem 
tornyosultak teleírt lapok. Igaz, a ház riasztó állapotban volt, de semmi ilyesmit nem 
láttam. 

Eleanora megrázta magát, mintha így akarna megszabadulni csalódottságától. 
– De miért nem mondtad meg neki kerek perec, hogy most már nyilatkozzon 

végre? Egy „nem” is tökéletesen elég lett volna – folytatta a témát, amikor mind a 
ketten kényelmesen elhelyezkedtek a hátsó ülésen és mentolos cukorkát 
szopogattak. 

– Nem tudtam. Rossz volt az időzítés. Iszonyúan haragszik a sajtó miatt. 
– Borzalmas, hogy milyen természete van – fintorgott Eleanora. – De azért nem 

volt veled nagyon bunkó, ugye? Néha iszonyúan kegyetlen tud lenni. 
– Nem, egyáltalán nem. 
Bár ennyi erővel az is lehetett volna, a hatása gyakorlatilag ugyanaz volt. Bar 

Laura biztos volt benne, hogy Dermotnak esze ágában sem volt undokoskodni vele, 
vagy bármilyen formában megbántani – nem, épp ellenkezőleg. ő a sármos 
szemétládák kategóriájába tartozik. 

– És akkor most mi lesz a fesztivállal?  
Fenella teljesen magánkívül van az idegességtől, hogy milyen kínos lesz, ha ez a 

sok ember odacsődül direkt Dermot miatt, ő meg a végén bedobja a törülközőt. 
– Írok neki. De ennél tényleg nem tehetek többet. 
Mert az biztos, hogy csak a leghivatalosabb keretek között tartja vele a 

kapcsolatot, és nem máshogy. – Bár amennyi e-mailemre nem válaszolt, lehet, hogy 
felesleges. Szerintem most azt a korszakát éli, amikor meg sem nézi a leveleit. 

– Valószínűleg igazad van. De nem baj, most, hogy már lehullt a fátyol, nyugodtan 
reklámozhatjuk vele a fesztivált, akár jön, akár nem. 

– Jó, de azzal nem csapjuk be az embereket? Az nem olyan, mintha hamis 
terméket hirdetnénk vagy valami hasonlót? 

– Nem, mivel elvileg nem mondta le. 



Eleanora elhallgatott. – Vagy mégis? – kérdezte, és fürkészve nézte Laurát, 
mintha arra gyanakodna, hogy a lány eltitkol valamit előle. 

Igen, ez így is volt, de semmi olyat, ami a fesztivállal kapcsolatos. 
– Nem, nálam legalábbis nem. 
– Akkor pedig nyugodtan reklámozhatjuk. Különben is, már így is elég sok helyen 

elhintettük. Fenella külön feliratokat is készíttet a nevével, amit majd utólag ráteszünk 
a plakátokra. Ügy veszik a jegyeket, mint a cukrot! És ami még ennél is fontosabb, 
egy csomó nagymenő szerző, aki mostanáig kérette magát, hipp-hopp beleegyezett. 
Majd meghalnak, hogy találkozhassanak Dermottal. Rajtunk kívül nem tudja senki, 
hogy még a végén esetleg hoppon maradnak, mi meg nem mondjuk el senkinek. 

– És mikor van a nagy vacsora? – kérdezte Laura. 
– Mármint az íróknak? Jövő pénteken a megnyitó előtt. Laura, drága szívem, 

hiszen megbeszéltük! Tudod, te hívtad meg rá a vendégeket. 
– Ne haragudj! Kicsit szétszórt vagyok! 
Eleanora erre olyan pillantással válaszolt, hogy Laura belepirult. Lehet, hogy 

messziről üvölt róla, hogy végre elvesztette a szüzességét, méghozzá egy 
fantasztikus éjszaka keretében? Laura arca most már lángolt. Nemcsak azért, mert 
eszébe jutott a szex, hanem sajnos az utána következő jelenet miatt is a boltban, 
amikor Bridget úgy beszélt vele, mint a legutolsó kurvával. 

 
 
Szerencsére Fenella sztoikus nyugalommal fogadta a Dermotról szóló híreket. 
Arrébb zavarta a kutyafalkát, hogy ne legyenek láb alatt, majd pedig Laurát és a 
nagynénjét a konyhába irányította, és mindkettőjüknek töltött egy nagy pohár bort. 
Laura gyanította, hogy Rupert, aki éppen ellenőrzött valamit a sütőben, óriási 
szerepet játszott abban, hogy felesége nem borult ki. 

– Mindegy, ha jön, jön, ha meg nem, akkor nem. Mi mindent megtettünk érte – 
mondta, bár egy szemrehányó pillantást vetett Laurára, mintha kételkedne barátnője 
szavában. – Vegyél olajbogyót is, Laura! 

– Mindig szörnyen öntörvényű volt – mondta Eleanora. – Nagyon finom ez a bor, 
Rupert. 

– Ugyan már! – tiltakozott Fenella. – Egyet fizetsz, kettőt kapsz akcióban árulták a 
közértben. 

– Nem baj, akkor is jó. 
– És mesélj, Laura, milyen volt az oroszlán barlangjában? Nem féltél? Eleanora 

elmesélte, hogy milyen ijesztő tud lenni. 
Nagynénje egyetértően bólogatott, miközben buzgón itta a borát, és kivételesen 

kibírta, hogy ne szúrjon közbe valami magvas megjegyzést. 
– Hát igen, az biztos, hogy nem bánt kesztyűs kézzel a hallgatókkal – helyeselt 

Laura. – És most is volt egy-két idegtépő pillanat. Például amikor be kellett törnöm a 
házába. 

Rupert majd megfulladt a nevetéstől. – Ne haragudj, Laura, de ezt nem tudom 
rólad elhinni. 

– De miért? – kérdezte Laura sértődötten. – Láttad volna, milyen ügyes voltam! És 
különben is… 

Szerencsére időben kapcsolt, még mielőtt elmesélte volna, hogy mostanában 
milyen gyakran lopódzik ki be más emberek házából. – Volt egy nagy előnyöm. 
Kimondottan örültem volna, ha valaki meglát. Legalább segíthetett volna. 

– És nem jött senki? 
– Egy árva lélek sem. 



– Nem baj, a lehető legjobb dolgot tetted. Nem lett volna szabad erőltetni – 
mondta Eleanora. – Nekem kellett volna mennem, mert én ugyan nem ijedek meg a 
gyerekes handabandázásától. Meséltem, amikor egyszer az egyik rendezvényen… 

Laura kezdett felengedni. Szemmel láthatólag senki sem haragudott azért, mert 
nem Dermot írásos beleegyezésével tért vissza, vérével megpecsételve. Sőt, 
Eleanora éppen a dühöngő Dermotról mesél anekdotákat. Csúfos kudarcát a többiek 
bölcs visszavonulásként értékelték. Laura azonban nem magyarázhatta cl, hogy 
egyáltalán nem erről van szó, mert igazából nem is félt Dermot haragjától, bár kapott 
belőle egy kis ízelítőt. Mindössze annyi történt, hogy elkezdtek szeretkezni, és egész 
egyszerűen kiment a fejéből ez az átkozott fesztivál. 

 
 
Másnap reggel a szobában, amit fesztiválirodának jelöltek ki, Fenella és Laura 
átbeszélték a részleteket, amíg Eleanora és Rupert körbejártak néhány helyszínt. 

– Kathryn Elisabeth is jön – mondta Fenella. 
– Ó-ó! Ezt muszáj megmondanom a volt szomszédomnak. Szegény. Egy 

házsártos nénike, de Kathryn Elisabeth a kedvence. Madarat lehet majd vele fogatni! 
Ahogy mindenkivel! Hihetetlenül népszerű, ráadásul még egy kurzust is fog tartani. 

Már tizenöt hely betelt a húszból, de tudok még pár embert, akik biztos, hogy jönni 
akarnak. 

Laura őszintén örült, hogy senki sem tudja, mi játszódik a lelkében, mert így 
legalább nem azzal foglalkoznak, hanem kizárólag a fesztivállal. 

– Nagyon jó! Meg kell néznünk, hogy van-e raktáron a régebbi regényeiből is. 
Apropó, Henryvel egyeztettél? Lesz elég példány a fellépőktől? Tudnak majd mit 
dedikálni? 

– Persze, szuper a pasi. Nemcsak az ő könyveiket hozza, hanem még pár hasonló 
műfajú írást is más szerzőktől. Azt mondta, szépen betanítottad. 

– Nem igaz – nevetett Laura. – Én tanultam mindent tőle. 
Laura elhallgatott. – És mit csinálunk azokkal, akik még nem mondták biztosra? 

Már alig maradt időnk, jó lenne, ha végre nyilatkoznának. 
– Hát, már csak egy ilyen maradt. 
Fenella ivott egy kortyot a kávéjából, majd egy sokatmondó pillantást vetett 

Laurára. 
Laura bízott benne, hogy barátnője nem vette észre, mennyire elvörösödött. – Ki 

kell találnunk, mi legyen helyette. Milyen programjai lettek volna? 
– Mármint az író-olvasó találkozón kívül? Az „ír zene és költészet estje”. 
Laura elgondolkozott. – Persze, persze. Méghozzá a kocsmában, hogy elég 

autentikus legyen az atmoszféra. 
Fenella bólintott. – Csak sajnos nem adják ide a kocsmát. Összesen tíz jegyet 

tudtunk eladni, úgyhogy annyira nem voltak lelkesek. És, hogy egész őszinte legyek, 
én is félek egy kicsit a versektől. Mármint ez egy új fesztivál – mi van, ha a költészet 
nem lesz túl népszerű? Vagy a versei is annyira jók? 

Laura eltűnődve oldalra hajtotta a fejét. – Igen. Mondjuk, annyira talán nem, mint a 
prózája. 

– Akkor húzzuk ki? Különösen, ha úgyis olyan bizonytalan? 
– Ne! Hibát követnénk el! A zene maradhat, valaki meg majd felolvas ír szerzők 

munkáiból. Én is kiválaszthatom a részleteket. Nem kell, hogy feltétlenül Dermottól 
legyenek. Tudsz valakit, aki fel tudná olvasni? 

– Úgy érzed, nem fog eljönni? – kérdezte Fenella. 



Laura sóhajtott. Már nem bízott az érzéseiben. Azt hitte, valamennyire már ismeri 
Dermotot, erre előbukkan Bridget, mint valami modern ruhás kelta lidérc, és rögtön 
kiderült, gyakorlatilag semmit sem tud a férfiról. – Fogalmam sincs. De szerintem ha 
kitalálunk valami fantasztikus B tervet, biztos, hogy felbukkan már csak azért is, hogy 
bosszantson minket. 

Fenella felnevetett. – De mi lenne ebben a bosszantó? 
– Hogyhogy mi? Egy csomót agyalunk azon, hogy mivel töltsük ki a helyét, végre 

rájövünk, erre pedig méltóztat megjelenni. De ki olvassa fel a részleteket? Ismersz 
színészeket? 

– Nem, de Hugónak, Sarah férjének nagyon szép hangja van. 
– Az a baj, hogy hallatszik rajta, hogy elit iskolába járt. Valaki olyan kell, aki kicsit 

ízesebben beszél, különben nagyon hamis lesz. 
– Majd kitaláljuk. Megvan! Rupert! Neki tényleg voltak ír felmenői, és ha iszik egy 

kicsit, remekül tudja őket utánozni! 
Laura felírta. – A részeg Rupert tájszólásban szemelvényeket olvas fel ír 

elbeszélésekből. A szövegeket válogatja Laura. Szuperül hangzik. De majd inkább 
legközelebb. 

– De miért? Monica pasija és a zenekara biztos, hogy szuper lesz, mindenki kap 
tőlünk egy ingyen sört és… 

– És máris ugrott a hasznod. És honnan tudod, hogy Seamusék tényleg annyira 
szuperek? 

– Ez nemcsak a haszonról szól! Jó, biztosra nem tudom, de feltételezem. Sajnos 
még Monica sem hallotta őket, kezd is miatta aggódni kicsit. 

– Egyre jobb! Rupert erőltetett ír akcentussal részleteket olvas fel az Ulyssesből, 
miközben egy közepes zenekar kíséri. Alig várom! 

Fenella elnevette magát. – Nem muszáj, hogy az Ulysses legyen. Választhatsz 
valami viccesebbet is, Rupert meg olvashatja rendes kiejtéssel is. Ami pedig a 
zenekart illeti, miért nem mész el és hallgatod meg őket? Monica nagyon fog örülni! 
Egyébként tegnap este telefonált, és érdeklődött, mi volt Írországban. Mondtam neki, 
hogy elfáradtál, le kellett feküdnöd. Valamiért ezt nagyon viccesnek találta. Meg azt 
is mondta, hogy Seamusék koncerteznek valahol, és végre meg tudja őket hallgatni. 
Grant is megy. Hívd fel, és társulj be! 

– Oké. Jó ötlet. De jó, hogy Monicáék így összebarátkoztak! Tudtam, hogy jól 
kijönnek egymással! Ha vége a fesztiválnak, elmegyek házasságközvetítőnek. 

– Hmm. Biztos, hogy Grant és Monica minden szempontból tökéletesen 
összeülik? 

– Oké. Értem a célzást. Szóval… 
Laura feljegyzett még valamit. – Akkor már csak vasárnap estére kell valamit 

találnunk, amikor a tervek szerint Dermottal lett volna a beszélgetés. Tudod, a 
fesztiválunk csúcspontja. 

Laura elhallgatott. – Egyébként ki lett volna a házigazda? Találtál valakit? 
Fenella bűnbánó arcot vágott. – Ne haragudj! De Dermot annyit bizonytalankodott, 

nem kérhettem meg senkit habókra. 
– Igazad van, azt hiszem! 
– Úgyhogy azt gondoltam, csinálhatnád te. 
– Eéén? – nyögte Laura. 
– Persze, miért ne? Nincs még egy élő ember, aki annyit tudna a könyveiről, mint 

te, és ismered is. Akkor meg? 
– Fenella, de hát tudod, hogy milyen egy gyáva nyúl vagyok. 



– Legfeljebb voltál! Egyébként meg a szorongós embereket azzal szokták 
nyugtatni, hogy „ugyan már, lehet, hogy nem is lesz rá szükség”. 

Most már Laura is elnevette magát. – Egyébként így is van. Sőt, több mint 
valószínű. Szóval mit tegyünk a helyére? Még ha nem is adtunk el minden jegyet, az 
akkor sem fordulhat elő, hogy az emberek szombat este nézzék egymást vagy 
malmozzanak, mert nincs semmi program. 

Rövid csend támadt, és a két lány teljes erőből gondolkozott. – Megvan! – kiáltott 
fel Laura. – Kerekasztal! Kiválasztunk pár írót, és kitalálunk valami témát, például 
meséljenek arról, hogy szoktak írni vagy valami hasonlóról. Zseniális lesz! Sokkal 
jobb, mintha engem kiültettek Dermot mellé a színpadra! 

Még a puszta gondolatába is belebetegedett. 
– Szuper! Máris írok a szerzőknek. Hányan legyenek? 
– Kérdezz meg mindenkit, és majd meglátjuk, hányan lesznek kaphatóak rá – 

felelte Laura, és egy hatalmasat ásított. 
– Szent ég! – mondta Fenella. – Te még mindig milyen fáradt vagy, amikor tegnap 

ráadásul még korán le is feküdtél. Nem tudtam, hogy Írország másik időzónában van. 
– Pedig bizony ott van, de még mennyire – bólintott Laura komolyan. 
 

 
Laura sokat gondolkozott azon, vajon látszik-e az emberen, ha elveszti a 
szüzességét. Néhány nappal később, amikor Monica érte jött kocsival, hogy magával 
vigye Bristolba, megkapta a választ. Igen. 

– Na, milyen volt? – kérdezte Monica abban a pillanatban, ahogy kigördültek a 
kapun, útban Seamus koncertje felé. Laura látni akarta, hogy elég színvonalasak-e 
ahhoz, hogy fellépjenek egy ingyen sörrel egybekötött, egyelőre kissé kockázatosnak 
ígérkező irodalmi esten, ahol Rupert tájszólással vagy a nélkül részleteket olvas fel ír 
szerzők tollából. Bár még volt esély arra is, hogy magát Dermotot kell kísérniük. 

– Miről beszélsz? 
– Az ég szerelmére, ne szórakozz már! Dermottal a szex! 
– Psszt! Halkabban! 
– Hagyjál már, a kocsiban vagyunk! Nem hallja senki. Szóval? 
Laurán egy pillanatra átsuhant, mi lenne, ha az egészet letagadná, de máris 

elvetette, Monica úgy is azonnal átlátna rajta. – Fantasztikus volt – felelte halkan, és 
amíg lelke egyik része azt remélte, hogy Monica ennyivel is megelégszik, a másik 
viszont azt, hogy végre megbeszélheti valakivel a történteket. 

– Nem! Ez lehetetlen! – kiabálta Monica, és még egy jó nagyot oda is csapott a 
kormányra, hogy elképedése még hitelesebb legyen. – Először senkivel sem 
fantasztikus, még normális körülmények között sem! Hát még így! Túl sok 
lányregényt olvastál! A jó szexhez idő kell! 

– Jó, elfogadom. És tudom, hogy eddigi tapasztalatom inkább elméleti volt és nem 
gyakorlati, de akkor is! Hidd el, egész egyszerűen elképesztő volt! 

Monica ezen egy pillanatra elgondolkozott. – Az agyam eldobom mindjárt! 
Laura felnevetett. – Úgy látom, már eldobtad! Ezeket mikor sikerült beszerezned? 

– bökött a rózsaszín csíkokra Monica hajában. Barátnője nyilvánvalóan annyira 
megszerette a rózsaszín parókát, hogy saját hajába is szeretett volna abból az 
árnyalatból. 

– Laura! Én itt egy komoly párbeszédet próbálok folytatni, hogy segítsek életed új 
fejezetében eligazodni, erre te hülye viccekkel szórakozol. 

– Jó, de te kezdted! – védekezett Laura. – De szó sincs új fejezetről – sóhajtott. 
Maximum arról, hogy Dermot jól kihasználta, és megismerte Bridgetet, ezt az 



átkozott áspiskígyót – bár ne tette volna. Mindegy, igyekszik nem gondolni rá, mert 
már így is tönkretett valamit, ami egyébként tényleg csodálatos volt. 

– Dehogynem, hidd el! 
– Remélem, nem. 
Monica egy pillanatig habozott, aztán hitetlenkedve azt kérdezte: – Biztos, hogy 

fantasztikus volt? Nemcsak úgy kitalálod? 
– Dehogyis! Jó, nem azt mondom, hogy a második vagy a harmadik nem volt 

még… 
– Háromszor! 
Igazából még annál is több volt, de Laura nem akarta, hogy barátnője végképp 

sokkos állapotba kerüljön. 
– Elég hosszú idő alatt! Volt rá egy egész éjszaka. 
– De akkor is! Már tiszta öreg! 
– Harmincöt még nem öreg! 
– Jó, igazad van! És most? Együtt vagytok?  
Most következett a feketeleves, illetve egy része. Nem akart mindent elmesélni 

Monicának, mert nem akarta, hogy barátnője sajnálkozzon rajta. – Másnap nagyon 
korán kellett indulnom, mert ment a gépem. 

Laura mindössze ennyit mondott, azt nem tette hozzá, hogy közben pedig 
megszakadt a szíve. 

Tudta, hogy azért a boldogságért, amit átélt, igazán nem volt nagy ár – vagy 
legalábbis nem lesz, ha egyszer sikerül túljutnia a Bridget-ügyön, bár azt sem áll 
szándékában megemlíteni. – Nem beszélgettünk túl sokat, nem volt rá időnk. De azt 
üzeni, hogy használt gumit, minden alkalommal. 

Monica nagyot röhögött, de kezdett rájönni, hogy Laura megpróbálja humorral 
elütni a történteket. 

– Legközelebb gratulálj neki, ha látod! – felelte, és lopva barátnőjére sandított. – 
Mikor találkoztok? – kérdezte. Ha Laura azt hitte, megússza ennyivel, nagyot 
tévedett. 

– Nem vagyok benne biztos – felelte, és közben idegesen harapdálta a szája 
szélét. – Még a fesztivált sem tudtuk rendesen megbeszélni. Azt sem tudom, hogy 
jön-e vagy nem. Mert amikor kirobbant a hír, hogy ő lesz a díszvendég, azt mondta, a 
fesztivál elmehet a büdös sunyiba. 

– Ki nem szarja le a fesztivált? Azt mondd inkább, hogy mi van vele meg veled? 
– Nem beszéltünk meg semmit. 
– Tessék? – Monica barátnőjére pillantott. – Semmit? Egyáltalán semmit? 

Hogyhogy semmit? Beszálltál a taxiba és jó napot kívánok? Azóta keresett? 
– Aha. Felhívott a reptéren, hogy biztonságban megérkeztem-e. 
Dermot furcsának hangzott a telefonban, de talán csak azért, mert Laura olyan 

hűvös volt vele. Valójában nem is akart vele beszélni, legalábbis addig nem, amíg 
tisztába nem jött saját érzéseivel. 

– Jó, és azóta? 
Monica mint valami vallatótiszt próbálta kiszedni Laurából a történet morzsáit. 
– Semmi. Marion, a panziósnő, akinél laktunk, azt írta, hogy megint eltűnt, de most 

nem aggódik érte senki. 
– És te hogy vagy, hogy bírod? – kérdezte Monica alig hallhatóan, mintha az 

együttérzés a hangszálaira is kihatott volna. – Nem szakad meg a szíved? Mármint 
hogy vele csináltad először, neki adtad a szüzességedet, és most azt sem tudod, 
hogy látod-e még valaha? 



Laura annyira szerette volna bevallani, hogy de igen, pontosan, mindjárt belehal, 
de képtelen volt rá. Nem tudta, hogy mondja el a történteket Monicának úgy, hogy az 
igazság se csorbuljon, viszont barátnője se rángassa el azonnal terápiás céllal egy 
kocsmákkal, vodkával és chippendale fiúkkal tarkított búfelejtő körútra. 

– Szóval? – sürgette Monica. Szemmel láthatólag őszintén aggódott érte. 
Aztán Laura úgy döntött, végül is miért ne mesélhetné el. Legalább Monicát 

őszintén érdekli. 
Csak azt nem mondja el, hogy mennyire fáj. 
– Hát – sóhajtott –, hogy őszinte legyek, de igen, megszakad. De nem baj, tényleg 

nem. Nehéz megmagyarázni, de tudod, az egész, ami történt, valahogy annyira 
különleges volt köztünk Dermottal, még akkor is, ha bizonyos szempontból csak a 
szexről szólt. 

Laura szinte fizikai fájdalmat érzett, miközben kimondta ezeket a szavakat. – 
Szexről valakivel, akiért hosszú, hosszú éveken át rajongtam – folytatta olyan 
könnyedén, ahogy csak tudta –, egyetemista korom óta. És ha ő megkívánt engem – 
jaj, nem is tudom, hogy fogalmazzak –, szóval neki sokkal szívesebben adtam oda… 
magamat (nem tudta rávenni magát, hogy kimondja azt a szót, hogy „szüzesség”, bár 
Monica ezt használta), mint bárki másnak. Vagyis azt akarom mondani, hogy tudtam, 
mit csinálok. Tudtam, hogy nem lesz belőle semmi, és mégis megtettem. És 
egyáltalán nem bánom. 

Igaz, azt akkor még nem tudta egészen biztosan, hogy nem lesz belőle semmi, de 
az elv akkor is ugyanaz maradt. 

– Egyáltalán nem? Laura, kérlek! Velem beszélsz, Monicával! – szólt közbe 
barátnője. 

– Semmit nem csináltam volna máshogy. Tudtam, hogy milyen. Nem vártam ennél 
többet. És amit kaptam, az tényleg fantasztikus volt. Mindent megtett azért, hogy én 
is… szóval, hogy nekem is jó legyen. De most komolyan, Monica. Tudom, hogy most 
egy ideig biztos szomorú leszek meg minden, de egyáltalán nem bánom. 

Monica felsóhajtott. – Azt hiszem, értem. Viszont azt ugye tudod, hogy ezek után 
sokkal nehezebb lesz egy másik pasival. 

– Igen, de biztos, hogy lesz más. Nem fogok életem végéig ezen rágódni. Jó, most 
kell egy kis idő, amíg feldolgozom – ezt csak azért mondta, nehogy Monica azzal 
jöjjön, hogy kutyaharapást szőrivel – de biztos, hogy fogok még szeretni – tette 
hozzá mosolyogva, hogy még inkább alátámassza ez utóbbi megjegyzés ironikus 
voltát. – Nem biztos, hogy most rögtön, de úgy tíz múlva egész biztosan. 

– Ha tényleg így gondolod – mondta Monica együtt érzően, majd a következő 
pillanatban véget vetett a melankolikus beszélgetésnek. 

– Oké. Akkor erről ennyit. Megnézhetem a térképet? Biztos, hogy jó úton 
megyünk? Mintha eltévedtünk volna. 

 
 
Végül odataláltak. A koncertet egy kis pincehelyiségben tartották Bristolban, ahol 
Monica zenekara és Grant már várták őket. Ahogy nagy nehezen lebotorkáltak a 
keskeny lépcsőn, Laura rájött, hogy Monica tényleg nagyon ideges. Útközben sokat 
mesélt Seamusról, és látszott rajta, hogy mennyire fontos neki a fiú. De a 
zenekarával még voltak problémák. Főleg mert a tagok többsége nem akart 
hagyományos ír népzenét játszani, máshoz viszont nem értettek. 

– Laura! – ölelte át Grant hosszan és lelkesen. – De jó, annyira hiányoztál! 
Fantasztikusan nézel ki! Mi történt veled? Új frizura? Nem, még mindig nem hallottál 



a hajegyenesítőről. Fogytál? Híztál? Nem, még mindig elég vékony vagy. Új 
arckrém? A bőröd fantasztikus! 

Laura nem nézett Monicára, aki mindeközben hangosan vihogott. 
– Hozzak valamit? Grant? Többiek? 
Laura bízott benne, hogy nem felejt el senkit sem, mire a bárhoz ér. Az biztos, 

hogy Monica dupla vodkát kért, hogy ne szorongjon annyira. Mindjárt kezdődik a 
koncert. 

Laurának sikerült visszaegyensúlyoznia barátaihoz egy tálca itallal anélkül, hogy 
akár egyet is kiöntött volna. – Jól van, nem késtem le – mondta, és felemelte a 
poharát. – Egészségetekre! 

Seamus és zenekara még mindig készülődött, úgyhogy a közönség tagjai tovább 
beszélgettek. 

– És melyik lenne jobb szerintetek, ha csak Seamus jönne, vagy az egész 
zenekara? – kérdezte Monica. – Lehet, hogy… Nem tudom. Dermot melyiket 
szeretné? 

– Passz – felelte Laura. – Nem kérdeztem rá. Úgy értem, biztos, hogy fog 
működni. Eredetileg azt találtuk ki, hogy majd felolvassa a verseit, de van egy jelenet 
az egyik könyvében, amiben pont ír népzene szól a háttérben. Úgyhogy tökéletes 
lenne. De fogalmam sincs. Dermot annyira… 

– Kiszámíthatatlan? 
– Pontosan. Lehet, hogy tetszik neki, de az is lehet, hogy utálni fogja. De az is 

lehet, hogy minden hiszti nélkül, simán megcsinálja. 
– És érted tenné? 
– Nem. Nem hiszem, hogy direkt értem bármit is megtenne – felelte Laura, bár 

tudta, hogy ez azért így nem igaz. Eszébe jutott néhány dolog, amit Írországban 
Dermot kizárólag az ő kedvéért talált ki, és szívét átjárta a melegség. – Ó, szerintem 
kezdik! – mondta, hogy megelőzze Monica további kérdéseit. 

A zenekar pár perc múlva valóban rázendített, ám az első néhány akkord után 
Laura és Grant többször is összenéztek. Egy sírós, szomorú számmal indítottak, 
legalábbis elvileg, ám Laura, aki nemrégiben első kézből szerzett tapasztalatot a 
valód ír kocsmazenéről, alig bírta visszafojtani a nevetést, annyira kínos volt őket 
hallgatni. 

Monica nagyot sóhajtott, és gyorsan felhajtotta a maradék vodkáját. – Még egy 
kört? – kérdezte. 

– Segítek – ajánlkozott Laura, és kipréselte magát az asztal mögül. 
– Ez valami borzalmas – mondta Monica, ahogy odaértek a pulthoz. 
– Talán később majd… 
– Nem kell udvariaskodnod! Van fülem. Szar és kész. A francba! Most kezdhetjük 

elölről az egészet. 
– Nincs semmi baj – nyugtatta Laura. – Keresünk egy cédét valami jó kis pörgős 

kelta zenével, hegedűvel meg mindennel, ami kell. Még könnyebb is lesz. Legalább 
Rupert is tud gyakorolni. 

– Igen, csak azt nem tudom, hogy mikor – felelte Monica. – Figyelj csak. Vezetnél 
te hazafelé? – nézett esdeklően barátnőjére. – Muszáj még egy vodkát innom! 

– Nem akarsz inkább itt maradni Seamussal? 
– Nem. Biztos rákérdez, hogy tetszett a koncert, és fogalmam sincs, mit mondjak. 

Ki kell találnom valamit. 
– De hát már biztos egy csomószor hallottad őket látszani – mondta Laura, 

miközben az italokat vártak. – Tudnod kellett, hogy nem lesznek túl jók. 



– Nem – felelte Monica. – Most hallom őket először – tette hozzá, aztán 
elmagyarázta, hogy mivel vagy Seamus nem ért rá, vagy ők turnéztak, ráadásul a 
fesztivált is neki kellett szinte teljesen egyedül megszervezni, mert Johnny Animal 
felszívódott, mostanáig egész egyszerűen nem volt rá idő. 

– Szerinted hülyeség lenne Seamust kirúgni csak azért, mert nem tudja, hogy a 
vonó melyik végét kell fogni? – kérdezte Monica. 

Laura, aki végre átlátta a helyzet iróniáját, felvihogott. – Igen, az lenne. Azt 
mondtad, hogy különben nagyon helyes. Megfognád az üvegeket? Én meg majd 
hozom a tálcát. 

– Nem lesz az sok, Monica? – kérdezte Grant, amikor meglátta Monicát az újabb 
pohár vodkával. Rajta kívül mindenki más sört ivott. 

– Kénytelen vagyok! Majd Laura vezet. Neki innia sem kell, elég mámoros így is a 
szerelemtől. 

– Szerelmes? Laura! Titkolsz előlem valamit? – kérdezte Grant, és úgy nézett rá, 
mint valami inkvizítor. 

– Bizony! Dermotba – mondta Monica. 
– Hát persze! Rögtön tudhattam volna! – kiáltott fel Grant. – Mindig tudtam, hogy 

végül majd egy költőnek adja minden hozományát. 
– Nem költő – felelte Laura, miután sikerült valamennyire magához térnie a 

sokkból, amit Grant megjegyzése okozott. – Regényíró… – próbált magyarázkodni, 
de aztán feladta. Most már úgyis teljesen mindegy, mindenki tudja. Szerencsére 
azonban Grant és Monica közben vitába bonyolódtak arról, hogy melyik volt minden 
idők legjobb zenekara, így a kihallgatás további része elmaradt. 

 
TIZENHETEDIK FEJEZET 

 
 

Laura azon a bizonyos pénteken, a díszvacsora napján vegyes érzelmekkel ébredt: 
várta, ugyanakkor rettegett is tőle. Egész éjjel nagyon furcsákat álmodott: az egyiken 
például Grant halandzsanyelven írt verseket olvasott fel, míg a háttérben az ő régi 
iskolájának a zenekara kísérte. Szívből megkönnyebbült, amikor kiderült, hogy 
mindez csak álom. A valóságban az embernek legalább az illúziója meglehet, hogy ő 
irányítja az eseményeket. 

Miközben fogat mosott, azon gondolkozott, vajon mi lehet Monicáékkal. Barátnője 
ismét úton volt, hogy meghallgasson még egy utolsó lehetséges fellépőt, és Grantet 
is magával vitte, mint sofőrt és potenciális lelki támaszt arra az esetre, ha a 
végeredmény nagyon siralmasnak bizonyulna. Bár a fesztivál zenei programjában is 
akadt néhány nagyobb név, mégis háttérbe szorult az irodalom mellett. Monica 
sosem vallotta volna be, de Laura azért tudta, hogy mennyire örült volna, ha náluk is 
történik valami Dermot-féle zaftos botrány – nem lett volna több gondjuk a reklámra. 

A zenei rész valójában már el is kezdődött: pár nappal ezelőtt testületileg 
kivonultak meghallgatni Monicáékat a megnyitón. Elvileg egy jóval ismertebb zenekar 
előtt játszottak (igaz, Laura még soha életében nem hallott róluk), de sokkal nagyobb 
sikerük volt. A közönség tapsolt, dobogott, huhogott, sőt sokan még táncra is 
perdültek a régi mozi nézőterén. Laura éppen ismerős arcokat keresett a tömegben, 
akiket még azon a januári lindy hop esten látott, amikor Grant talpra rántotta. 

– Gyere, drága barátnőm, nézzük meg, mire emlékszünk még múltkorról – 
mondta, és a terem elejére vezette, ahonnan kiszedték a székeket. Laura nem tudta, 



vajon azért, hogy így álcázzák azt, hogy nem fogyott elég jegy, vagy hogy legyen 
hely táncolni. Hamarosan csatlakozott hozzájuk Fenella és a vonakodó Rupert. 
Mindenki tapsolt és nevetett – még a várakozó fiúzenekar tagjai is igyekeztek jó 
képet vágni ehhez az össznépi vigassághoz. 

– Micsoda fantasztikus megnyitó! – gratulált Laura Monicának, amikor később 
találkoztak a színfalak mögött, ahol a buli ugyanolyan elánnal folytatódott, csak tánc 
nélkül. 

– Igen, semmi nem dobja fel az embert annyira, mint egy jól sikerült koncert – 
felelte Monica –, kivéve, ha az ember szerelmes. 

Mivel Seamus is ott állt mellette, Laurának fogalma sem volt, hogy ez most kinek 
szól, neki vagy a fiúnak, ám abban a percben Fenella lépett hozzájuk, megölelte 
Monicát, majd a zenekar másik két tagját, így Laurának nem kellett rá reagálnia. 

Bár Dermot mindig ott ólálkodott gondolatai hátterében, sőt ahogy egy pillanatnyi 
üresjárat akadt, azonnal főszereplővé vált, ám Laura lassan kezdte feldolgozni a 
történteket. Illetve az eszével szépen megmagyarázta, még ha a szíve sajgott is 
bele. 

Rájött, hogy teljesen abszurd volt azt feltételezni – sőt, még csak remélni is –, 
hogy egy ilyen pasinak, mint Dermot, ne legyen senkije. A férfi erősen szexuális 
beállítottságú volt, és mind az életet, mind a szerelmet meglehetősen könnyedén 
fogta fel, ahogy általában a művészek. A barátnője elutazott, és így biztos volt egy űr 
az életében, amit valahogy be kellett tölteni. Ahogy Bridgetnek is (Laura hiába 
igyekezett minden erejével kizárólag észérvek alapján közelíteni a kérdéshez, ezt a 
nevet még mindig nehezen ejtette ki) számolnia kellett volna azzal, hogy ha valaki 
Dermot Flynn-nel jár, annak időnként le kell nyelnie némi hűtlenkedést. Jó neki, 
sóhajtott Laura, bár azt el kellett ismernie, hogy a helyében valószínűleg ő sem 
viszonyult volna ilyen gyakorlatiasan ehhez a kérdéshez. 

Miután mindezt ilyen szépen végiggondolta, valóban jobban érezte magát egy 
kicsit. El kellett fogadnia, hogy Dermot ilyen, és kész, ez az egész pedig nem volt 
más, csak egy gyönyörű álom. De azért kicsit még mindig haragudott rá. Az rendben 
van, hogy vele nem akar beszélni, de attól még igazán válaszolhatott volna Fenella 
e-mailjeire, hogy akkor most jön-e vagy sem. De ha nem jön, azzal is meg fog 
birkózni. Meg kell, nincs más választása. 

 
 
Amint felöltözött, Laura megkereste Fenellát. Újabb gyönyörű nyári napra virradtak, 
és úgy tűnt, az idő legvégére is ilyen marad. Legalább az kegyes volt hozzájuk. 

– És ma este mi lesz a feladatom? 
Fenella megpuszilta barátnőjét, részben, hogy üdvözölje, másrészt, hogy 

megköszönje, amiért máris jelentkezett a szolgálatra. 
– Ülésrend. Sarah fent van, ő majd megcsinálja, csak azt kéri, magyarázd el neki, 

ki kicsoda. Tudod, nehogy még a végén ádáz riválisok kerüljenek egymás mellé, és 
botrányba fulladjon az egész. Damien Stubbs jön, Kathryn Elisabeth viszont a 
vacsorára nem, de a kerekasztalra meg minden másra igen. 

– Persze, nagyon szívesen, de tudjátok, ugye, hogy személyesen egyetlen szerzőt 
sem ismerek közülük. 

Laura úgy érezte, ezt muszáj tisztáznia, még ha ez már nem is volt teljesen igaz. 
– Még jó – felelte Fenella határozottan. – Ha elakadtok, kérdezzétek meg 

Eleanorát. Ő pontosan tudja, kik azok, akik nem állnak szóban egymással. 
– Azt hiszem, helyesen inkább „szóba” – korrigálta Laura a barátnőjét kedvesen. 



– Jaj már, csend legyen! – felelte Fenella. – Sarah az ebédlőben van. Hozok 
kávét. 

 
 
Sarah kártyákra írta a vendégek nevét, kiterítette őket maga elé, majd újból 
összekeverte. 

– Szia, Laura, mi újság? Gyere és mondd meg, hogy nem csináltam-e valami oltári 
nagy baromságot. 

– Ez rengeteg ember – mondta Laura. – És függetlenül attól, hogy Fenella mit 
mondott, igazából nem ismerem őket. 

– Jó, de azt csak tudod, hogyha esetleg egymás mellé ültettem egy sci-fi írót meg 
mondjuk a romantikus történetek specialistáját. 

– Igen, de szerintem az még önmagában nem lenne akkora tragédia. Ahány 
lektűrszerzővel találkoztam, mindannyian nagyon szimpatikusak voltak, és egyáltalán 
nem úsztak lila ködben. 

– És a sci-fi írók? 
Laura elgondolkozott. – Hát… az változó. 
– Te hol szeretnél ülni? – kérdezte Sarah, miután variáltak kicsit a kártyákkal. 
– Teljesen mindegy, de tényleg. Bárhova, ahol hely van. Igazából nagyon 

meglepett, hogy engem is meghívtak. Inkább a felszolgálásban segítenék, vagy 
valami hasonló. 

– Arra külön céget fogadtunk, a „Catering Ladyk”-et. Persze, Fenella makogott 
valamit arról, hogy majd ő és Rupert főznek, de nem engedtem. Azért vannak itt, 
hogy szórakoztassák a vendégeket, ahogy te is. Milyen jó, hogy megjavíttatták a régi 
ételliftet, nem? Így legalább ehetünk meleget is. 

– De ez azért alaposan hazavágja a költségvetést. 
– Micsoda? Az étellift? Nem, egyáltalán nem, csak egész kis hibája volt. 
– Mármint hogy mások intézik a vacsorát. 
Sarah megrázta a fejét. – Annyira nem. A bort Rupert adja a saját pincéjéből, és a 

kajához is az alapanyagokat. És ne valami puccos party service-re gondolj. Csak 
néhány nagyon helyes nő, egyáltalán nem kérnek sokat, és elképesztően dolgoznak. 

– Akkor jó. 
– Aggodalmasnak tűnsz. Mi a baj? Dermot? 
Laura nagyot sóhajtott. Ez ennyire nyilvánvaló mindenki számára? – gondolta, bár 

biztos volt benne –, hogy Sarah ezt egészen máshogy értette. – Nem, nem annyira, 
illetve nemcsak ő, hanem ez az egész dolog. Annyira kínos lesz, ha a díszvendégünk 
elfelejt megjelenni, akkor is, ha már sikerült egy csomó jó B programot is találnunk. 

Ráadásul furdalta a lelkiismeret. Bár írt Dermot-nak, ahogy Fenella és Eleanora is, 
ám arra képtelen volt, hogy felhívja. Nem akarta hallani a hangját. Végre 
megnyugodott kicsit, semmi szüksége nem volt arra, hogy a férfi újra felkavarja az 
érzéseit. és különben is, miért tenne ilyet? Miért törődne Dermottal azok után, hogy 
gyakorlatilag a szó szoros értelmében a férfi kihasználta őt. és még ha fel is hívná, 
az változtatna valamin? Akkor talán eljönne, amikor minden mással kudarcot 
vallottak? Nem, ha Eleanora szemrehányó üzenetei nem használtak, akkor ez sem 
fog. és különben is, egyszer már feláldozta magát a fesztivál érdekében. 

– Szerintem, ha már egyszer elkezdődött, senki sem fogja keresni – szólalt meg 
Sarah, akinek fogalma sem volt Laura belső drámájáról. – Ma meg itt van a vacsora, 
jó, hát az írózseni nélkül, de szerintem azért nem fognak panaszkodni. 



– Viszont holnap a meghirdetett program helyett Rupert majd írnek tetteti magát, 
és bohóckodik valamit egy népzenei CD kíséretében. – Laura elfintorodott. – Nagyon 
meggyőző, nem? 

– Viszont ingyen lesz a sör egy helyi sörfőzde jóvoltából – ezt is Rupertnek 
köszönhetjük –, úgyhogy hidd el, egy hangot sem szólnak majd. 

Laura bólintott. – Aztán másnap vagy a beszélgetés, vagy a kerekasztal helyette. 
Oké, azt elfogadom, hogy az ingyensörnek mindenki fog örülni, de ezt hogy adjuk be 
a nézőknek? Jó estét kívánok, sajnos a sztárvendégünk nem érkezett meg, helyette 
viszont bepillantást nyerhetnek az írói műhelymunka rejtelmeibe? 

Sarah-t azonban nem lehetett megingatni. – Felesleges ezen rágódnod. Te 
mindent megtettél, amit csak tudtál, még egy jó pótprogramot is szerveztél. Ha pedig 
az emberek mégis visszakérik a pénzüket, akkor sem történik semmi, legfeljebb 
szépen visszaadjuk nekik. 

– Tudom, de… 
– Ugyan. Ha már egyszer megvették a jegyet, a legtöbb ember zokszó nélkül 

elmegy a programra, még ha változik is kicsit időközben. És nagyon szépen fogynak 
a jegyek, különösen a régi vevőid vettek sokat. Ráadásul a versenyek is nagyon 
népszerűek. Bízzál bennem, minden nagyon jó lesz. Fenella szerint az egész 
környék lázban ég. Bárhova megy, mindenhol megállítják az utcán. 

Laura elmosolyodott. Tudta, hogy Sarah mint hivatásos esküvőszervező remekül 
ért a zaklatott idegek megnyugtatásához, de neki azért még mindig voltak kétségei. 

Abban a pillanatban kinyílt az ajtó: Fenella érkezett egy kanna kávéval és egy 
tálca süteménnyel. 

– Hogy haladtok? – kérdezte. – Vegyetek sütit, házi. A „Catering Ladyk” csinálták. 
Laura beleharapott egy citromosba. – Isteni! – mondta. – Nem lehet, hogy csak ez 

legyen a vacsora? 
Fenella éppen válaszolni akart valamit, amikor megszólalt a telefonja. Elővette a 

zsebéből, aztán átvonult vele a szoba másik végébe, ahol jobb volt a térerő. Sarah 
ezalatt szervírozta a kávét, és Laurával csendben falatoztak, amíg Fenella vissza 
nem jött. 

– Két dolog történhetett – jelentette ki Sarah. – Nyertél a lottón, vagy megbuktál 
vezetésből! Szóval, melyik? 

– Nem tudom – felelte Fenella, és tanácstalanul nézett a két lányra. – Mind a kettő 
egyszerre. 

– Mondd már! – sürgette Laura. 
– Azt biztos tudjátok, hogy a zenefesztivál kicsit elsikkadt a könyves mögött. 

Monica tényleg sokat dolgozott azért, hogy elterjedjen a híre, de mintha igazából 
senkit sem érdekelne. Nem tudom, lehet, hogy a zenészek még az íróknál is 
macerásabbak… 

– A lényeget! – szólt közbe Sarah. 
– Szóval az Ironstone… hallottál már róluk? – kérdezte Fenella Laurától. 
– Lehet, hogy egy kékharisnya vagyok – felelte sértődötten – de azért nem a föld 

alatt laktam az elmúlt években. Ők azért elég híresek! 
– Jó, bocs. Szóval hajlandóak eljönni, sőt még egy rádiószpotot is csinálnak. 
– De hát ez fantasztikus! – lelkendezett Sarah. 
– Tényleg az! És mi a rossz hír? – kérdezte Laura, de már abban a percben 

nagyon meg is bánta. Fenella olyan együtt érzően nézett rá, ami csak egy dolgot 
jelenthetett. – Jaj, ne! Feltéve, ha találkozhatnak „a modern ír próza fenegyerekével”. 
Segítség! 



– Először is szeretném megköszönni, hogy nem demonstráltad az idézőjelet azzal 
a furcsa, nyuszifül szerű mozdulattal – közölte Sarah ünnepélyes arccal. 

Ez a megjegyzés valamennyire enyhítette a feszültséget, ám ettől Laurának 
ugyanúgy ökölbe szorult a keze. – Elegem van ebből! Elegem van ebből az is 
istenverte Dermotból! Hogy merészel így viselkedni? Miért kell ennyire, de ennyire 
kib… kibírhatatlanul nehéz esetnek lennie. 

Laura heves kirohanása csak részben szólt Dermotnak, főleg önmagára 
haragudott, amiért még mindig ennyire izgatja magát miatta. 

– Jaj, Laura, már egy pillanatra azt gondoltam, hogy még valami sokkal 
csúnyábbat fogsz ennél mondani – válaszolta Fenella. 

– Magamba fojtottam. De értitek, mire gondolok! Elképesztő, amit ez az ember 
miivel. Nem igaz, hogy nem tud legalább annyit írni, hogy bocs, mégse, amikor 
holnap kezdődik a fesztivál. 

Laura még Mariont is felhívta, a panziósnőt, hátha tud róla valamit, de csak annyit 
sikerült kiderítenie, hogy Dermot megint eltűnt, napok óta színét sem látta senki. Ezt 
azonban nem mondta el a többieknek, mert akkor valószínűleg feltennék azt a 
teljesen logikus kérdést, hogy akkor ugye Dermotot is hívta, neki pedig nem volt 
kedve elmagyarázni, hogy miért nem. És különben is, Eleanora, a buldózerasszony 
már többször telefonált neki, és ha neki sem válaszolt, akkor úgyis mindegy. 

– De miatta lett egy szuper szponzorunk, aki még így is támogatott minket, hogy 
kiderült, Dermot ennyire ingatag – vette védelmébe Sarah a férfit. 

– Akit miatta majdnem el is veszítettünk – mondta Laura. 
– És gondolj arra a sok íróra, akik mind akkor jelentkeztek be, amikor az a nagy 

felhajtás volt a sajtóban – mondta Fenella. – Szinte még ők könyörögtek, hogy 
jöhessenek. 

– Viszont ha nem tolja ide a képét, soha többet senki a lábát be nem teszi erre a 
fesztiválra, abban legyetek egész biztosak – tiltakozott Laura. – A Jóisten le nem 
mossa rólunk, hogy becsaptuk az embereket. A sajtó meg majd jól ránk húzza a 
vizes lepedőt… 

– De még eljöhet – mondta Fenella vágyakozva, bár egyértelmű volt, hogy ezt már 
maga sem hiszi. – Ne vedd ennyire a szívedre! 

Laura nagyot sóhajtott. Ahhoz már túl késő volt. 
– És nem megyek utána megint Írországba, hogy kegyeskedjen idefáradni. Nem 

és nem. Semmi értelme. Egyik alkalommal sem működött, hiába mentem oda. 
Laura elvett még egy sütit, hátha attól megnyugszik. 
– Jó, de akkor mit mondjak az Ironstone-nak? – kérdezte Fenella, miután rövid 

szünetet tartott Laura korábbi erőfeszítéseinek tiszteletére. 
– Az igazat – vágta rá Laura tele szájjal. 
– Várjunk még azzal, előbb gondoljuk végig – mondta Sarah, miközben tollával az 

asztalon dobolt. 
– Ha eljönnének, az nagy segítség lenne? 
Fenella bólintott. – De még mekkora! A szpotot a Rádió1 is leadná, meg persze az 

összes helyi adó. Nem is mertünk ekkora kaliberű zenekarokat felkérni, mert ezeknek 
évekre előre tele a naptárjuk. Az Ironstone valahogy be tudta illeszteni. Reklám 
szempontjából elképesztően nagy dobás lenne. 

– Hát – jelentette ki Sarah, miután néhány hosszú percig a tollát rágcsálta –, 
nyugodtan tehetnek értünk valamit, nem fognak belerokkanni. Mondd azt nekik, hogy 
nem garantálhatjuk száz százalékra, hogy tényleg találkoznak a nagy emberrel, de 
minden tőlünk telhetőt megteszünk az ügyben. Elvégre ugyanezt mondtuk 
mindenkinek, és még senki sem fogott gyanút. 



– Jó, de ettől még számítanak rá – mondta Laura, miután Fenella elment, hogy 
közölje a zenekar tagjaival ezt a szemenszedett hazugságot. 

– Nem érdekel – felelte Sarah. – Néha muszáj kicsit ferdíteni a valóságon. 
Mindenki ezt csinálja. 

– Igazad van – felelte Laura, és máris eszébe jutott egy illető, aki ugyan a szó 
szoros értelmében nem hazudott, viszont elfelejtett egy igen fontos tényt 
megemlíteni. 

– Fejezzük be az ülésrendet. – Jó, de mi legyen ezzel? – kérdezte Laura, és 
Dermot kártyájára mutatott. 

– Tedd félre a többi bizonytalankodó közé – válaszolta Sarah. – Mások is 
mondták, hogy lehet, hogy nem tudnak jönni. 

 
 
Laura elfoglalta őrhelyét a hallban. Most már bármelyik percben betoppanhattak a 
vendégek. Mellette volt a telefon, pontos feljegyzések arról, honnan és hogyan lehet 
megközelíteni a házat, és egy lista arról, hogy ki hol alszik. 

Elsőnek két vidám lektűrszerző érkezett. Együtt jöttek, többször eltévedtek, de 
egyáltalán nem bánták. A helyi kocsmában ebédeltek, és nagyon feldobottak voltak. 

– Szervusz, Anne vagyok – mutatkozott be egyikük – ez pedig itt Veronica. 
Őszintén megmondom, bennünket ritkán hívnak meg fesztiválokra. Ráadásul egy 
ilyen gyönyörű házba – tette hozzá, és körülnézett az előcsarnokban, ahova néhány 
új festmény is felkerült, hogy eltakarjanak egy-két dolgot, ami miatt Fenella aggódott. 
– Ettől még sokkal különlegesebbnek tűnik ez az egész. 

– Ó, igen – tette hozzá Veronica. – Nézzétek azt a hamis márványoszlopot! Most 
mondjátok meg, nem kiköpött igazi? Milyen nehéz lehetett ilyen élethűre megcsinálni. 

Laura nevetett, és őszintén hálás volt, hogy legalább már két jóindulatú ember 
akad az illusztris vendégseregben. – Igen, a ház tényleg csodálatos, Fenella és 
Rupert pedig remek házigazdák. Fenella mindjárt itt lesz, és megmutatja a 
szobátokat. 

Laura rámosolygott a két nőre. – Mindig is nagy rajongója voltam a könyveiteknek. 
Anne Marsh Laurát egy Chanel illatú, selymes tapintású öleléssel jutalmazta. – Az, 

isten áldjon érte. 
A kendőkbe burkolt, felékszerezett Anne olyan volt, mint Eleanora szolidabb 

változata. 
– Hányan jönnek a vacsorára? 
Laura elgondolkozott. – Ti ketten, Kathryn Elisabeth ma este sajnos nem tud jönni, 

de holnap már itt lesz, és felolvas a könyvtárban. Jön két prózaíró, Damien Stubbs és 
még valaki, meg egy sci-fi szerző. Sajnos nem tudtunk volna mindenkit elhelyezni. 
Szóval összesen hat. 

Nem magyarázta el, hogy igazából hét emberre számítanak, nehogy még a végén 
csalódottak legyenek. 

– Mi mindenesetre nagyon köszönjük a meghívást – mondta Veronica. 
– Szervusztok – csatlakozott hozzájuk a ház asszonya. – Fenella vagyok – 

mondta, és kezet rázott a két nővel. – Hozhatok egy kis teát, vagy előbb mutassam 
meg a szobátokat? 

A két nő egymásra nézett. – Pakoljunk le – mondta Veronica –, de aztán egy 
csésze tea nagyon jólesne. 

– Intézem a teát – mondta Laura. – Hova kéritek? A nappaliba vagy a konyhába? 
– A konyhába – mondta a két nő kórusban. 



– Akkor viszont maradj itt – mondta Fenella Laurának –, majd én megcsinálom, ha 
Veronicáék lepakoltak. 

Következőként Eleanora érkezett, majd egy önelégült fiatal író, aki útközben 
többször eltévedt, ami szemmel láthatólag megviselte az idegeit. Laura 
szerencséjére Eleanora határozottan helyretette a fiatal tehetséget, és elmagyarázta 
neki, hogy inkább hálásnak kellene lennie, mert azokat a könyveket, amiket ő írogat, 
nem veszi a kutya sem, úgyhogy ez egy igazán nagy lehetőség a számára. 

Majd két kirándulóruhás férfi érkezett, szerkesztők, ahogy később kiderült. Ők is 
együtt jöttek, és nagyon barátságosak voltak. – és Dermot tényleg itt lesz? – 
kérdezte egyikük Laurától. 

Laura vállat vont, majd gyorsan elmosolyodott, amikor eszébe jutott, hogy nekik 
úgy kell tenniük, mintha igen, persze, persze hogy jön, mindjárt itt lesz. 

– Fogadjunk? – kérdezte a másik, majd nevetve követték Fenellát a szobájukba. 
Végül Dermot kivételével mindenki megérkezett. 
– Elképesztő ez a szoba! – mondta Laura, és ámuldozva nézett körül a vacsora 

színhelyén. 
Középen egy hatalmas mahagóniasztal állt, rajta csillogó kristálypoharak és 

ropogós fehér damasztterítő, de mellette még kényelmesen elfért néhány pohárszék 
és tálalóasztal is a fal mellett. Laurának hirtelen feltűnt valami, közelebb lépett, és 
alaposan megvizsgálta. 

– Nézd már, valaki megstoppolta ezt a szalvétát. 
Sarah nevetet. – Igen, egy címer. Minden antik, Rupert családjától vagy az 

ócskapiacról, attól függ. Ha jobban megnézed, a poharak sem egyformák. A 
legszebbeket Fenellának az eBayen sikerült levadásznia. 

– És mennyi van belőlük! Emberfeletti munka lehetett, hogy így ragyogjanak. 
– A „Catering Ladyk” szeretik megadni a módját – nevetett Sarah. – Bár egy kicsit 

azért elborzadtak, láttam rajtuk, amikor Rupert kipakolta előttük ezt a rengeteg bort. 
Laura osztott-szorzott: – Majdnem mindenkire jut egy teljes üveg – jelentette be a 

végeredményt. – Nem csoda, ha sokkos állapotba kerültek. 
– És ez még csak a vörösbor. A pezsgő és a fehérbor a hűtőszekrényben van. 
– Szent ég! – nevetett Laura. 
– Rupert azt vallja, ha egy vacsorán az üvegek száma nem haladja meg a 

vendégekét, az szánalmas fukarkodás. És Eleanora szerint különbén is minden író 
vedel, mint a gödény. 

– Hát, az biztos, hogy szomjasak nem lesznek. 
– Van egy csomó más is, ha nem akarsz inni. 
Laura bűnbánó arcot vágott. – Ma inkább nem, ha lehet. Ruperttel reggel még 

párszor át kell futnunk a szövegeken, úgyhogy muszáj lesz normális időben felkelni. 
– Akkor sajnos van egy rossz hírem. Rupert csinálja a reggelit, úgyhogy vagy 

hajnalban gyakoroltok, vagy soha. 
Laurára a hír kisebbfajta sokként hatott. Kellő felkészülés nélkül az egész 

felolvasás még a végén egy iszonyú kínos és amatőr szerencsétlenkedésbe torkollik. 
– Jaj de jó! Akkor nem baj, ha négykézláb megyek haza – vetette oda könnyedén, 

hogy palástolja rossz érzését, majd Sarah fürkésző tekintetét látva hozzátette: – Jól 
van, na, csak vicceltem. 

Vacsora előtt még egy rövid fogadást is tartottak a vendégeknek abban a 
szárnyban, ahol a celebesküvőt is tartották, amiről aztán az összes pletykalap 
beszámolt, legalábbis Fenella ezzel büszkélkedett Laurának. Laura nem árulta el, 
hogy nem olvas pletykalapokat, így fogalma sincs, kiről van szó, de amikor elmesélte 
Monicának, barátnőjét a hír igen felvillanyozta. 



Monica Laurával aludt a kisházban a fesztivál ideje alatt, míg Grant egy helyi 
panzióban. Monica éppen most érkezett meg, miután tegnap ismét végigszenvedett 
egy iszonyú „cikis” koncertet, Laura pedig a legjobb fehér blúzát vasalta. 

Miután röviden megvitatták az elmúlt két nap eseményeit, valamint azt, hogy 
kinyissanak-e egy üveg bort vagy sem, és szomorkodtak azon, hogy még mindig 
híre-hamva sincs Dermotnak, Monica a blúzra bökött és azt kérdezte: – De ugye nem 
ezt akarod felvenni? 

– Miért ne? Tiszta, frissen vasalt, és már a kutyaszőrt is leszedtem a fekete 
nadrágomról – felelte Laura harciasan, főleg azért, mert érezte, hogy barátnője 
Hitteres rózsaszín ruhája mellett, ami remekül illett rózsaszín hajához, az öltözéke 
úgyis menthetetlenül snassznak tűnik majd. 

– Nincs valami normálisabb? 
Laura nagyot sóhajtott. – Jó, oké, el akartam menni vásárolni, de aztán annyi 

dolgom volt, hogy egyszerűen nem maradt rá idő. 
– Lássuk csak! Csak egy kicsit vagy alacsonyabb, mint Fenella. Hányas a lábad? 
Miután Laura megmondta, Monica elrohant valahova, Laura pedig, jobb híján, 

felemelte a körömlakkot, ami kihullott barátnője táskájából, és nekilátott, hogy kifesse 
a körmeit. Milyen jó Monicának, gondolta, neki ez csak egy vidám vacsora, ő viszont 
lehet, hogy a Dermot-ügy miatt mindenki előtt teljesen hülyét csinál magából. 

Monica egy akasztóval tért vissza, amin egy apró, bársony ruhadarab lógott, 
Monica állítása szerint egy tunika. – Jó, nem önmagában kell felvenned, hanem 
csizmával és harisnyával – azzal elővarázsolta a comb-középig érő, zöld hasított bőr 
csizmát, amit Fenella megismerkedésükkor viselt –, és voilà, máris kész az öltözék. 

– Nyár van! Nem mehetek csizmában! És ez a ruha – szörnyen rövid! 
– Vedd fel! 
Mivel Monica pont olyan hangon beszélt, mint az anyja, amikor a nagyszüleihez 

indultak látogatóba, Laura engedelmeskedett. 
– Fantasztikus! Szuperül nézel ki! Csak hadd csináljak valamit a hajaddal! 
– Jézusom! Mint akit most szalasztottak az elmeotthonból – mondta Laura, miután 

sikerült a tükör elé manővereznie, Monicával szorosan a nyomában. 
– Várj! Még nem fejeztem be! 
Bár Laurának voltak kételyei toalettjével kapcsolatban, azt azonban el kellett 

ismernie, hogy a csizma és a ruha között kikandikáló combja elég kellemes látványt 
nyújtott. 

– Különben is teljesen mindegy – sóhajtotta lemondóan. 
– Mindjárt meghúzom a hajadat, ha ilyeneket mondogatsz! – felelte Monica. 
A vacsorára mindenki a legjobb ruháját vette fel. A nők közül többen viseltek 

feketét, és Eleanora ékszerei nagyobbak és fényesebbek voltak, mint valaha. A 
férfiak szmokingot öltöttek, vagy sötét öltönyt, kivéve Grantet, aki fehérben volt és 
fekete csokornyakkendőben. Laurának feltűnt, hogy az egyik lektűríró jegyzeteket 
készít apró noteszében. 

Rupert, egy rendkívül dögös bársonyfrakkban, pezsgőt és bodzabort töltött, benne 
egy két igazi bodzavirággal. Majd Sarah megkocogtatott egy poharat. 

– Hölgyeim és uraim – kezdte Rupert. – Elvileg Fenellának kellene tartania a 
nyitóbeszédet, de hallani sem akart róla, úgyhogy kénytelen voltam magamra 
vállalni. 

Körülötte udvarias mormogás hallatszott. – Mi ketten és az összes munkatársunk 
elképesztően keményen dolgoztunk azért, hogy ez az első Somerby Fesztivál 
tomboló siker legyen, és biztos vagyok benne, hogy az is lesz. Viszont volt valaki, aki 
jóval többet tett ezért, mint közülünk bárki, és ő pedig nem más, mint Laura Horsley. 



Laura olyan mélyen elvörösödött, hogy attól félt, még a végén spontán lángra kap. 
Megesküdött, hogy Rupert ezt nem ússza meg szárazon. A taps hatalmas volt, és 
rendkívül zavarba ejtő, a „beszédet, beszédet!” kiáltások pedig annyira felerősödtek, 
hogy Laura tudta, nincs más választása, kénytelen lesz valamit mondani. 

– Köszönöm, Rupert, nagyon hálás vagyok ezért – mondta olyan hangsúllyal, 
hogy barátjának semmi kétsége se maradjon afelől, hogy sosem bocsátja meg, 
amiért belökte a mély vízbe. – Igazán nagyon kedves Ruperttől, hogy ilyen szépeket 
mondott rólam, de ezek a dolgok sosem egy emberen múlnak, még ha esetleg úgy is 
tűnik. 

– Rohadt Dermot – suttogta Monica fennhangon a háttérben. 
– Ez egy új… – folytatta Laura, ám ebben a pillanatban Fenella tunikájának a 

zsebéből berregő hang hallatszott. – Megmenekültem! – jelentette ki vidáman, és 
előbányászta a telefont. 

– Hol a faszomban vagyok? – ordította egy dühös ír hang a telefon túlsó oldalán. 
Laura arcán üdvözült mosoly ragyogott fel. – Adj valami támpontot, és 

megpróbálom kitalálni – mondta, bár annyira vigyorgott, hogy alig tudott beszélni. 
Dermot jön. Csak ez számított, semmi más. 

– Ez csak Dermot lehet – jegyezte meg Monica félig dühösen, félig 
megkönnyebbülten. 

– Megyek és átrendezem az ülésrendet – mondta Sarah. 
Laura otthagyta a többieket, hadd örvendezzenek és találgassanak magukban, és 

visszament a hallba, ahol az instrukcióit hagyta. 
– Lövésem sincs. Valami isten háta mögötti odúban, a nevét sem tudom 

kimondani – folytatta Dermot. 
– Oké. Akkor, azt hiszem, Walesben vagy. 
– Walesben! 
– Semmi baj, nincs olyan messze. Egyedül jössz? 
– Miért, ki a frásszal kellene? 
– Oké. Nyugodj meg. Kérlek, keress egy biztonságos helyet, parkolj le, és érted 

küldök valakit. Ne vezess ilyen állapotban. 
– Hetek óta nem ittam, basszus! Odatalálok egyedül is. 
– Ne tedd le! Indulj el… – Laura végre megtalálta a megfelelő útvonalat, és 

beolvasta a telefonba. – Boldogulni fogsz? 
– Ja, valószínűleg. Hihetetlen, hogy mibe rángattál bele! 
– Nálam lesz a telefon, hívj, ha megint eltévedsz! 
Laura nem sietett vissza a vacsorára. Még egy kicsit meg akarta tartani Dermotot 

magának. Ha egyszer megérkezik, úgyis mindenki azonnal ráveti magát, és részt 
követel a nagy emberből. Most, ahogy ott állt a telefonnal a kezében, még egy kicsit 
élvezni akarta, hogy Dermot, az ő hirtelen haragú, nehezen kezelhető, kibírhatatlan, 
egoista, ír vadembere igenis megteszi neki azt a szívességet, hogy eljön miatta a 
fesztiválra. Laura végre beismerte magának, hogy szerelmes ebbe az emberbe, 
akkor is, ha semmi esélye vagy reménye arra, hogy Dermot esetleg viszonozná 
érzéseit. Most az is elég volt, hogy ő szereti. És persze az, hogy Dermot mindjárt itt 
lesz. 

– Szerinted mikor ér ide? – kérdezte Fenella, amikor Laura visszaért az emeletre. 
– Ha nem téved el megint, akkor olyan fél óra. 
– Szerintetek kezdjük el nélküle? – kérdezte Sarah, egy riadt tekintetű asszonnyal 

az oldalán. 
– Mindenképpen. Nem érdemli meg, hogy megvárjuk. 



Valamilyen ismeretlen oknál fogva Fenella ekkor Laurához lépett, és két oldalról 
megpuszilta az arcát. 

Laurának fogalma sem volt, mit csináljon: menjen le, és várja meg Dermotot az 
előcsarnokban, vagy üljön le, és kezdjen el enni. Esküdni mert volna rá, hogy Dermot 
még legalább egyszer telefonál, így ez utóbbit választotta, és elfoglalta helyet Anne 
Marsh mellett. 

– Nagy rajongója vagyok Dermot könyveinek – mondta Anne. 
– Én is kedveltem az egyetemen – felelte Laura, aki görcsösen rettegett attól, 

nehogy véletlenül kiderüljön, mit is érez valójában, így gyorsan témát is váltott. – De 
a te könyveidet is imádom! Hogy tudsz minden évben új kötetet kiadni? 

– Nos – kezdte Anne –, annak valóban jobban örülnék, ha az év tizennégy 
hónapból állna, de sokan vannak, akik még nálam is többet írnak. 

– De vannak, akik sokkal kevesebbet… – felelte Laura, ám abban a pillanatban 
megszólalt a telefonja, és nem tudta befejezni a mondatot. – Bocsáss meg – mondta 
Anne-nek fülig érő szájjal. 

 
 
– Hogy lehet ebbe a kibaszott erődbe bejutni?  

Dermot megérkezett. Anélkül, hogy Laura kellően exkuzálta volna magát, 
felpattant a székről, lerohant a földszintre, és megpróbálta elfordítani a hatalmas 
kulcsot a bejárati ajtóban. 

– Nem tudom kinyitni – kiáltotta Dermotnak. 
– Húzd magad felé – kiabálta vissza a férfi. 
Laura így is tett, és végül sikerült a kulcsot elfordítania. Dermot ott állt előtte, az 

alkalomhoz egyáltalán nem illő régi bőrkabátban és farmerban. Laura szíve elszorult 
a látványtól. Dermot bevonult a hallba, ledobta a táskáját a földre, és végigmérte a 
lányt. 

– Na mi van, ír csizmás manónak öltöztél a kedvemért? 
– Jaj de vicces vagy! – mondta szigorúan, és ismét kétségbeesetten igyekezett 

laza lenni és fesztelen. Sajnos azonban észrevette, hogy Dermot a száját nézi, így 
azonnal elakadt még a lélegzete is. 

– Minden oké? Az a zár néha beragad – szólalt meg Rupert a lépcső tetején, 
miközben elindult lefelé. Laura nem tudta eldönteni, hogy örül-e a felmentő seregnek, 
vagy nem. Rupert mosolygott, és kinyújtotta a kezét. – Bizonyára a híres Dermot 
Flynn személyesen. Isten hozott! 

– Gondolom, inkább úgy értetted, hogy hírhedt – mondta Dermot. 
– Teljesen mindegy, az a fő, hogy megérkeztél. A vacsora sajnos már elkezdődött. 
Dermot, aki közben már felszedte a táskáját a földről, megtorpant. – Vacsora. 

Előbb szeretnék lezuhanyozni és megborotválkozni. – Majd gonoszul Laurára nézett, 
és odasúgta neki úgy, hogy Rupert ne hallja: – Meg dugni egyet. 

Laura elvörösödött, és elfordította a tejét. Egy pillanatra bárhova követte volna a 
férfit, ahol bármennyi időre is kettesben lehetnek. Aztán megrázta magát. Nem, nem 
hagyhatja, hogy Dermot még egyszer megbabonázza. Szigorúan tilos. 

– Nem akarom, hogy mások ilyen mocskosan lássanak – folytatta Dermot, aki 
kétségkívül még csak nem is sejtette, milyen hatást gyakorol Laurára. 

– Ugyan már, igazán nem… – kezdte Rupert. 
– De kell, hidd el – szakította félbe Dermot. – Napok óta nem zuhanyoztam, hogy 

miért, azt most ne firtassuk. 
– Értem. Megmutatom a szobádat. Külön fürdőszobád is van hozzá. 
– Oké, és utána hogy találok oda a bulira? Úgy látom, egész labirintusotok van itt. 



– Érted jövök – ajánlotta Rupert. – Mondjuk negyedóra múlva? 
– Tökéletes. De nem küldenéd inkább a manó pajtást? – kérdezte, és Laura felé 

bökött, ha Rupertnek esetleg kétségei támadnának, hogy kire gondolt pontosan. 
Rupert felnevetett. – Vele még jobban eltévednétek. 
– Mmm – mondta Dermot, és úgy nézett Laurára, hogy a lánynak fülig ért a szája 

örömében. – Talán az nem is lenne olyan rossz. 

 
TIZENNYOLCADIK FEJEZET 

 
 

Laura elindult felfelé a lépcsőn, és teljes erőből azon dolgozott, hogy valahogy 
eltüntesse a fülig érő mosolyt az arcáról. Az ajtónál viszont rájött, hogy végül is miért 
ne örülhetne Dermotnak pusztán a fesztivál szempontjából, úgyhogy gyorsan fel is 
adta a küzdelmet. Csak arra kell vigyáznia, hogy ne ragadja el túlságosan a hév, 
mert nem szabad elfelejtenie, hogy Dermot igazából ellenség, aki ellen védelmezni 
kell saját magát és még inkább a szívét. 

– Itt van! – jelentette be sugárzó arccal. – Örömmel tudatom, hogy Dermot Flynn 
kegyeskedett leereszkedni hozzánk. 

A szobát izgatott susmorgás zaja töltötte be. – És milyen? – kérdezte Anne Marsh, 
amikor Laura visszaült a helyére. 

– Ami azt illeti, én már korábban is találkoztam vele… 
– Találkoztál vele? Az hogy lehet? Én úgy hallottam, úgy él, mint egy remete. 
– Nem, egyáltalán nem – szólt közbe Eleanora. – Csak alig lehet Írországból 

kirobbantani. Laura fantasztikus munkát végzett, hogy sikerült idecsalogatnia. 
– Talán ezért még az ágyába is be kellett bújnod? – kérdezte egy tréfás férfihang. 
Laura felnézett: az egyik ifjú titán volt az. – Mintha az manapság még működne – 

felelte egy dermesztő pillantás kíséretében. 
– Nálam igen – felelte a fiatalember. 
– Ó – mondta Laura, és fülig pirult, különösen, amikor nagy nehezen felfogta, hogy 

a fiú nem arra céloz, hogy szeretne lefeküdni Dermottal. 
– Szerintem ez azért nem lenne akkora áldozat – kapcsolódott be Veronica is a 

társalgásba. – Pár éve láttam a tévében, és bizony azt gondoltam: Mr. Darcy, egyem 
a kis szívedet. 

Abban a pillanatban megjelent felettük az egyik „Catering Lady”, kezében egy tál 
ínycsiklandozó gyömbéres-majonézes csirkemellsalátával. – Nekem személy szerint 
Sean Bean jobban tetszik – közölte, miután letette a hidegtálat az asztalra. 

A fiatalember nem reagált a megjegyzésre, elvégre egy olyan asszonytól jött, aki 
nemcsak az anyja lehetne, hanem nyilvánvalóan csak a pincérnőségig sikerült vinnie. 
– Ne haragudjatok, de hihetetlen, hogy ti, lektűrírók mennyire bedőltök ennek az ír 
macsó imidzsnek meg egy sármos mosolynak – mondta a többieknek. Laurának 
hirtelen eszébe jutott, hogy a fiúcskát mintha jelölték volna valamilyen díjra, és az 
egyik kritikusa pont Dermothoz hasonlította. 

– Ó, szerintem ez általános – felelte Veronica egy bűbájos mosoly kíséretében. – 
Minden nő bedől egy ír macsónak meg egy sármos mosolynak – bár ezek mintha 
összetartoznának, nem? Úgyhogy ha egy kicsit belehúzol, akkor neked is sikerül. Bár 
– tette hozzá kedvesen – vannak, akiknek már önmagában az is elég, ha egy pasi 
író. 



Anne a kolléganőjére pillantott. A fiatalembernek, aki jelenleg vérvörös arccal 
szitkozódott magában, szemmel láthatólag fogalma sem volt, mihez kezdjen ezzel a 
megjegyzéssel. 

– Nem értem, miért ekkora nagy szám ez az ember – szólalt meg végül durcásan. 
– Elvégre nem egy J. D. Salinger, vagy igen? 

– Nem, valóban nem – helyeselt Anne. – Viszont van az írásaiban valami nagyon 
ritka és különleges. Lehet, hogy már évek óta nem adott ki semmit, de valamikor 
nagyon jó volt. 

– És már akkor is kifinomult volt az ízlése – tette hozzá Veronica. 
– Ezt aláírom – szólt közbe az egyik kritikus, aki már egy ideje figyelte a 

beszélgetésüket. 
– Mit, hogy jó az ízlése? – vonta össze Veronica a szemöldökét. – Már a 

pletykalapokba is írsz? 
– Ja, te balga gyermek, tudod jól, hogy nem erre gondoltam – felelte a kritikus 

gunyorosan. – Hanem arra, hogy mindannyiunkat a kíváncsiság vezérelt ide. Elvégre 
hosszú évekkel ezelőtt eltűnt az irodalmi életből. 

– Én a magam részéről szívből örülök, hogy ő a fesztivál fő attrakciója – mondta 
Anne, majd megesett a szíve a fiatal írón, aki, úgy tűnt, mindjárt sírva fakad. – 
Mesélj, Adam! – mondta, és bátorítólag megszorította a fiú kezét. – Most min 
dolgozol? 

– A harmadik regényemen! – felelte Adam lelkesen, és azonnal jobb kedve lett. – 
Már két éve írom, és végre kezd formát ölteni. 

– Két éve! Nem akarok tolakodó lenni – szólt közbe Veronica, szabotálva 
barátnője kísérletét, hogy legyenek kedvesek az ifjú titánhoz –, de miből élsz a 
könyveid között? 

– Egyetemen tanítok! – felelte a fiatalember sértődötten. – Az írás a szerelmem, 
az életem, a mindenem! Nem pénzért csinálom! 

Veronica és Anne egy sokatmondó pillantást váltottak. – Bocsánat! – mondta 
Veronica. – Nem tudtam, hogy ha valaki pénzt fogad el a könyveiért, az ugyanaz, 
mint ha prostitúcióra kényszerítené a lányait. Én sajnos ezzel keresem a betevőmet. 

Laura remekül szórakozott magában a megjegyzésen. Anne és Veronica 
Porschén érkeztek Somerbybe. Szép kis betevő. 

– Én nem húzok le annyi bőrt a könyveimről, mint ti. 
A két nőnek most egymásra sem kellett nézni, anélkül is tudták, mit gondol a 

másik. Veronica megveregette Adam kezét. – Semmi baj, kicsim. Nagy ez a piac, 
mindig lesz benne hely olyan könyvnek, amit a kritikusok az egekig magasztalnak, 
viszont a kutya nem veszi meg. Úgyhogy bátran dolgozz csak tovább azokon a 
tökéletes mondatszerkezeteken. 

– Hát ez azért kicsit… 
– Leereszkedő? Ne haragudj! Mostantól kezdve olyan mézesmázos leszek, ahogy 

az egy lektűrírótól elvárható – mondta Veronica, majd elhallgatott. 
– Látjátok, ez az! – tette hozzá rövid szünet után. – Dermotnak mind a kettő 

sikerült. A kritika és a közönség is zabálta a könyveit. 
Laura, miután örömmel nyugtázta, hogy a kedélyek megnyugodtak, és sem tányér 

nem repül, sem bor nem loccsan senkinek az arcába, odahajolt Mónidhoz. – Hívd fel 
az Ironside menedzserét! Meg mindenkit, aki nincs itt, és mondd meg nekik, hogy 
Dermot megérkezett! 

– Annyira fognak örülni! Elképesztő, hogy az Ironside is itt lesz! 
Monica izgalmában tapsikolni kezdett. – Muszáj lesz beszereznem egy-két új 

bugyit! 



Laura csak ekkor vette észre, hogy Fenella mintha mondani akarna neki valamit, 
csak túl messze ülnek egymástól, így előrehajolt, és megpróbált szájról olvasni. 
Néhány elvetélt kísérlet után megértette, hogy Fenella szomorkodik, amiért Jacob 
Stone nem jött el. 

– Biztos lemondott már Dermotról – tátogta vissza Laura. 
Fenella bólintott. – Muszáj lesz négyszemközt is találkozniuk – súgta, majd 

összeráncolta a homlokát. 
– Nagyon nehéz a pasi? 
Laura már szinte az asztalon hasalt, de még így sem hallott tisztán. – Kicsoda, 

Jacob Stone? Azt hittem, te ismered. 
– Dehogyis! – emelte fel Fenella a hangját. – Dermot! Tényleg annyira 

kibírhatatlan, ahogy azt mindenki mondja? 
Abban a pillanatban kitárult a szárnyas ajtó. 
– Pont végszóra! – mormogta Veronica. – Jobban nem is rendezhettétek volna! 
A küszöbön Dermot állt, frissen borotválkozva, de ugyanabban az ingben és 

farmerban, amiben érkezett. – Ezt akár személyesen tőle is megkérdezheted – 
mosolygott Fenellára. 

Fenella felállt az asztaltól, és Dermot üdvözlésére sietett. Majd megtorpant: nem 
tudta eldönteni, mi a jobb, ha megpuszilja, vagy ha kezet ad neki. – Fogalmam sincs, 
mit mondjak – szólalt meg végül. – Bizonyos szempontból olyan, mintha már régóta 
ismerném. 

– Akkor az a legjobb, ha megölelsz – felelte Dermot mosolyogva, és kitárta a 
karját, Fenella pedig engedelmesen belesimult. 

Laura szíve akkorát sajdult a féltékenységtől, hogy szinte valós fizikai fájdalmat 
érzett. Aztán arra gondolt, hogy nincs semmi baj, ez természetes. Ő valóban mesébe 
illő pillanatokat élt át Dermottal, de el kell fogadnia, hogy mások is igényt tartanak a 
nagy emberre, nem sajátíthatja ki. A lelkét azonban ezek a józan észérvek nem 
nyugtatták meg. Őt vajon miért nem ölelte így meg? 

– Eleanora mellé ültettelek – mondta Fenella. 
– Köszi, de nem oda akarok ülni, hanem a csizmás manó és a vonzó hölgyek 

közé. 
Azonnal széktologatás kezdődött, többen felálltak, és engedelmesen máshova 

ültek. Sarah lemondó arccal nézte, ahogy gondosan megkomponált ülésrendje 
darabokra hullik. A tányérok és a poharak ugyanilyen sebességgel cseréltek helyet. 

– Tudom nagyon jól, hogy miért nem akarsz mellém ülni, Dermot – közölte 
Eleanora fagyosan. – De ne aggódj, később számolunk! 

– Át kell beszélnünk a programjaidat – mondta Laura, miközben hatalmas belső 
küzdelmet folytatott azért, hogy egy komoly, professzionális illető benyomását keltse. 
– Holnap részleteket olvasol fel a könyveidből, kelta népzenei kísérettel. 

Dermot a hírt olyan arccal nyugtázta, hogy Anne és Veronica nem állták meg 
nevetés nélkül. 

– Persze ha nem akarod, nem kötelező – helyesbített Fenella. – Laura már 
kiválasztott néhány részletet, és Rupert, a férjem, majd felolvassa őket. Nagyon jól 
tudja utánozni az ír akcentust, a zene meg úgyis CD-ről megy – sorolta gyorsan, 
Dermot pedig egyre növekvőbb borzalommal hallgatta. 

– Amelyiket akarod – mondta Fenella. – Tényleg… 
– Ugyan már! – szólt közbe Laura. – Most, hogy Dermot itt van, biztos, hogy 

mindent szívesen megcsinál, amit elvállalt – mondta, és kedvesen elmosolyodott. 
– Azt meg kell hagyni – felelte Dermot –, hogy manó létedre igen házsártos vagy. 



– Egyáltalán nem. A manók már csak ilyenek – felelte Laura kényeskedve. – 
Gondolj csak a mesebeli aranyat fonó lányra. 

Laura kimondottan élvezte a helyzetet. Itt, ennyi ember előtt bátran flörtölhet a 
férfival, nem kell a biztonságáért aggódnia. 

– Én mindig úgy gondoltam – mondta Anne Veronicának –, hogy ott nagyon 
csúnyán elbántak szegénnyel. 

– Én is! – helyeselt Dermot vigyorogva. – Segít annak az anyagias természetű 
teremtésnek… 

– Nem, nem a lány tehetett róla! – felelte Anne. – Az apja férjhez kényszerítette a 
vagyonért cserébe. 

– Bizony – helyeselt Veronica –, és a király is megéri a pénzét. Csak azért kellett 
neki a lány, mert tudott szalmából aranyat fonni. 

– Nem igaz – tiltakozott Dermot. – Az csak ürügy volt. Igazából a szépségéért 
akarta. 

– Köszönjük szépen, igazán izgalmas volt az eszmefuttatásotok a klasszikus 
tündérmesék világáról – szólt közbe Laura, aki a benne kavargó érzéseket 
fontoskodással próbálta leplezni. – Csakhogy, egy: szerintem Pancimanci nem 
rokonítható teljes egészében az ír mondavilág manójával, kettő: válthatnánk néhány 
szót a fesztiválról? Dermot fellépésére minden jegyet eladtunk, meg kellene beszélni, 
hogy pontosan mit is fog csinálni. 

– Ez azt jelenti, hogy akkor elmarad a kerekasztal? – kérdezte Adam csalódottan. 
– Én attól vártam… 

– Hogy fellendül a példányszámod? – szakította félbe Anne. – Ugyan már! 
Mosolya szerencsére tompította valamennyire szavai élét. 
Adam azonban elnézett a feje felett, mintha attól félne, hogy Anne egyetlen 

pillantásától kővé dermedne, úgy mormogta a fogai között: – Miért, szerinted te 
mennyit fogsz eladni? 

– Nem tudom – felelte Anne. – Ha szerencsém van, olyan százezret. 
– Százezret? Hogy a jóistenbe? 
– Csak szerénykedik – mondta Veronica. – Ennél sokkal többet szokott. 
– Csak azért, mert a közértekben is árulják. 
Most, hogy sikerült megsemmisítő csapást mérni Adamre, Anne vigasztalni 

próbálta. 
Laura igyekezett magára vonni Dermot figyelmét, ám őt túlságosan lekötötte, 

ahogy egy lektűrszerző és egy komoly író összecsap. Éppen egy újabb 
próbálkozásra készült, amikor Monica megelőzte. – Dermot, emlékszel rám? 

Dermot sármja olyan erős volt, mint a kihallgató-lámpa fénye: senki sem tudta 
hatása alól kivonni magát, különösen nem egy Monica típusú lány, akkor sem, ha 
előző találkozásuk kissé kínosra sikeredett. 

– Hát hogy felejthetnék el egy lányt, aki ennyire frappáns és lényegre törő 
kérdéseket tett fel a közönség soraiból? 

– Tényleg? És megkérdezhetem, hogy mit? – érdeklődött Adam. – Én is szeretem 
rávezetni az olvasókat, hogy értelmes… 

– Ó, biztos, hogy nem ilyenekre gondolsz – szakította félbe Laura nyakig vörösen, 
és csak abban bízott, hogy ezt mások majd a túlzott alkoholfogyasztásnak fogják 
betudni. 

– Nem, de mégis lesz valami támpontom, hogy… 
– Monica arra volt kíváncsi, hogy mikor használtam utoljára óvszert – mondta 

Dermot könyörtelenül. 
Anne és Veronica majd megfulladtak a bortól, akkorát nevettek. 



– Jó, de ugye nem használod fel ezt az információt ellenem? – kérdezte Monica. – 
Különben is Seamusról szeretnék beszélni veled. 

– Seamusról? – kérdezett vissza Dermot. – Az meg ki? 
– Egy zenész – felelte Monica. – Meg a… Szóval... csak az jutott eszembe, hogy 

lehet, hogy ismeritek egymást. 
– Csak azért, mert mind a ketten írek? – szólt közbe Adam, majd Dermothoz 

fordult. – Szia, engedd meg, hogy bemutatkozzam. Adam Saint – folytatta, és kezet 
nyújtott. 

– És mi a vezetékneve? – kérdezte Monicától Dermot, aki ugyan röviden Adamre 
mosolygott, ám a kezét nem szorította meg. 

– O'Hennessy. Ott lakik… 
– Ja, hát az a Seamus? Naná, hogy ismerem, mint a rossz pénzt. Ugye nem azt 

akarod mondani, hogy nem húzott gumit és felcsinált, mert ha igen, szétverem a 
pofáját helyetted is. 

Monica úgy vihogott, hogy az már-már a hisztéria határát súrolta. – Nem! 
Dehogyis! És különben is, az az én felelősségem lenne. Arról van szó, hogy Seamus 
szeretne játszani… 

– Monica! – avatkozott közbe Laura. – A zenekara borzalmas! Te magad mondtad! 
– Min akar játszani, és hol? – kérdezte Dermot. 
– A dobján és a hátad mögött, amíg te felolvasol a korszakalkotó munkádból. 
Most Adam Sainten volt a nevetés sora. Dermot fájdalmas arccal nézett Laurára. – 

Erre is igent mondtam? 
– Azt hiszem, erről elfelejtettelek tájékoztatni – ismerte be Laura. – Valaki elterelte 

a figyelmemet, és teljesen kiment a fejemből. 
Dermot mosolygott. – Igen, rémlik. És ha az a valaki, mondjuk, nem… tereli el a 

figyelmedet, akkor egész pontosan miről tájékoztattál volna? 
– Arról, hogy kitaláltunk egy estet, amikor a fesztivál két része, a zene és az 

irodalom összekapcsolódik. Te felolvasol a könyvedből, és a háttérben egy zenekar 
hagyományos ír kocsmazenét játszik. Tudom, hogy biztos utálod az ötletet, de ne 
aggódj, majd Rupert megcsinálja helyetted. 

– Mármint hogy ír tájszólásban felolvas valami baromságot a Kelta Újjászületés 
szerzőinek tollából? 

Anne és Veronica egyszerűen imádták Dermotot, sőt szemmel láthatólag még 
Adam Saint is nagyon élvezte a társaságát. 

– Igen – makogta Laura, és minden idegszálával arra koncentrált, hogy a villájával 
visszapiszkáljon egy elszabadult kukoricaszemet a tányérjára. Csodálatos dolog volt 
Dermot közelében lenni, bár azért felért egy lassú kínhalállal, mert egyre 
nehezebben tudta érzéseit kordában tartani. Borzalmas, milyen fájdalmas a 
viszonzatlan szerelem. 

– Jól van, megcsinálom, csak azért, hogy ettől megkíméljem magunkat. Seamus 
meg azon játszik, amin akar, kivéve persze hegedűn. 

– Ó, Dermot! Nagyon köszönöm! – hálálkodott Monica, és áthajolt három tányér 
csirkén, hogy megpuszilja, miközben kis híján magával sodort egy tálca currys-
mangós majonézes salátát. 

– És ki csinálja Dermottal a nagyinterjút vasárnap este? – érdeklődött Adam. – Azt 
biztos, hogy mindenki hallani akarja – tette hozzá némi kárörömmel a hangjában. 

– Naná – mondta Dermot flegmán. – Beleegyeztem, vagy csak ezt is rám 
akarjátok verni? – kérdezte egy olyan pillantás kíséretében, amitől egyrészt Laura 
majd elolvadt, másrészt rögtön meg is haragudott magára, következésképp a férfira 
is, amiért ilyen hatást gyakorol rá. Biztos azt hiszi, hogy majd ugyanott folytatják, ahol 



a múltkor abbahagyták, és elég csak egyet csettintenie, ő meg máris pattan bele az 
ágyába. 

– Az isten szerelmére, ne legyél már ekkora primadonna. Persze hogy lesz 
nagyinterjú! Tudod, ez egy könyvfesztivál, és itt ilyen dolgok szoktak történni. 

– Szóval, ki csinálja? – dörzsölte Adam a kezét, aki titokban valószínűleg abban 
reménykedett, hogy a legrámenősebb, legundokobb, legkeményebb kritikus, aki majd 
szó szerint keresztre feszíti riportalanyát. 

– Én – felelte Laura, valamivel élesebben, mint ahogy azt szánta. 
– Ó – felelte Adam. – Túl könnyű prédát kapsz, Dermot. Mi van, nem mersz kiállni 

egy normális újságíróval? 
– Majd meglátod, hogy a csizmás manó micsoda kemény ellenfél, legalábbis amíg 

jól el nem kapom a grabancát. Biztos vagyok benne, hogy alaposan meg fog 
izzasztani. 

– De még mennyire – mondta Laura, és bízott benne, hogy a Jóisten megsegíti, és 
küld majd neki néhány frappáns kérdést azon a hármon kívül, amit az egyik este 
lefirkantott a jegyzetfüzetébe. – Nem tudtuk, hogy Dermot jön-e vagy sem, és így 
nem hívhattunk senki profit – magyarázta Adamnek. 

– Látod? Ez az egész az én hibám – mondta Dermot. – Laura drágám, van esély 
arra, hogy beszéljünk kicsit négyszemközt? – kérdezte, amitől Laura ismét nyakig 
vörösödött. Komolyan gondolta az előbb, hogy a zuhanyozáson kívül még dugni is 
akar? Aha! A macska Írországban maradt, az egér meg vidáman cincogna kicsit a 
távollétében. Hát abból nem eszik, tisztelt Egér úr! 

– Nem, nem kenyerezheted le! – tiltakozott Adam. – Az egyáltalán nem lenne 
sportszerű! 

– Nem tudom, mire gondolsz egész pontosan – felelte Dermot –, de biztosíthatlak, 
ez az utolsó dolog, ami eszembe jutott. 

– Megjött a desszert – szólt közbe gyorsan Veronica, aki érezte, hogy a hangulat 
kissé puskaporossá vált. – Karamelles banántorta. Szerintem meghaltam és a 
mennyországba kerültem. 

Laura elkapta Veronica tekintetét, és hálásan elmosolyodott, amiért 
megakadályozta, hogy a helyzet teljesen elfajuljon. 

Ám Adam nem hagyta a témát annyiban. – De most komolyan! Nem lenne etikus, 
ha együtt készülnétek az interjúra – hepciáskodott kicsit, majd elhallgatott. – Ahogy 
látom, Dermot bármelyik nőt képes az ujja köré csavarni, úgyhogy simán 
meggyőzheti Laurát, hogy nehogy feltegyen bármi kicsit is kínosabb kérdést. 

– Biztosíthatlak, hogy amit Laurának mondani szeretnék, az teljességgel 
magántermészetű – felelte Dermot komolyan, mindenféle kaján pillantás nélkül. 

Laurát kiverte a jeges veríték ennek hallatán. Valószínűleg meg akarja magyarázni 
„Bridgetet”, és azt, hogy ami köztük történt, bár gyönyörű volt, sajnos többet nem 
ismétlődhet meg, úgyhogy jobb, ha Laura az egészet elfelejti, ahogy őt is, de ha van 
kedve, nyugodtan dughatnak egyet most, már csak úgy, nosztalgiából, Bridgetnek 
sosem kell megtudnia. Laura szinte hallotta is az előbbi kis monológot Dermot 
gyönyörű hangján. Nem, nem bírná elviselni. – Azt hiszem, Adamnek teljesen igaza 
van – jelentette ki akkora hévvel, hogy a körülöttük ülők felkapták a fejüket. – Vagyis 
– folytatta, és igyekezett döntésére valami ésszerű magyarázatot találni – szerintem 
ez is olyan, mint esküvőkor, amikor a menyasszony és a vőlegény nem alszik együtt 
az előtte lévő éjszakán. 

Dermot pofákat vágott, és látszott rajta, hogy nem tudja mire vélni ezt az egészet. 
– Ha így akarod, Laura, felőlem. 



– Köszönöm! Tényleg jobb lesz, ha nem beszélünk előtte. Úgy érzem, így sokkal 
profibb és hitelesebb leszek a kérdező szerepében. 

– És egy ennyire tapasztalt író, mint te, Dermot – mondta Veronica –, biztos, hogy 
könnyen megbirkózik ezzel a kedves kislánnyal itt. Ó, persze, persze, tudom, hogy 
biztos sokkal keményebb lesz, mint amilyennek tűnik ebben a parányi kis ruhában 
meg ebben a mennyei csizmában, de az is biztos, hogy nem fog keresztben lenyelni. 

– Nem – helyeselt Laura engedelmesen. – Egész biztos, hogy nem – tette hozzá, 
és közben majd megszakadt a szíve. 

Dermot sóhajtott. – Szerintem ez egy baromság, de ha így akarod – mondta, majd 
felállt, és körbenézett a teremben. – Ha nem beszélhetek azzal, akivel szeretnék, 
akkor jobb, ha megyek és megkeresem az ügynökömet. Szerintetek akad itt valahol 
egy kis tömény? 

A boldogság helyébe, amit Laura eddig érzett, amiért újra láthatja Dermotot, a 
legsötétebb kétségbeesés lépett. Még néhány percig sikerült kedélyesen elcsevegnie 
asztaltársaival, majd azzal az ürüggyel, hogy megy és megnézi, mikor jön a kávé, 
kimenekült a teremből. 

Fenella ugyanebből a célból már szintén a konyhában tartózkodott a „Catering 
Ladyk” legnagyobb bosszúságára, akik mindent szépen a kezükben tartottak. 

– Minden rendben, szívem? – kérdezte Fenella. 
– Igen, illetve mindjárt az lesz. Csak most fogom fel, mivel jár az, hogy Dermot 

mégis felbukkant. Nekem kell vele interjút készítenem, hacsak nem lesz rá valaki 
hajlandó – mondta, miközben elméjében, mint a motolla pergett végig a jelen levő 
írók és kritikusok listája. Nem, az nem lehet, hogy neki kelljen csinálnia! Ki van zárva! 
– Talán… 

– Nem – jelentette ki Fenella határozottan. – Te vagy, aki kell! Ismered a munkáit, 
nem aratod le előle a babérokat, te vagy az egyetlen, te vagy az igazi! 

– De gyönyörűen fogalmaztál! – szólalt meg Monica Laura háta mögött. – Ez 
legalább két dalcím. És Dermot különben is egy cukorfalat. 

– Kezdesz úgy beszélni, mint valami lányregényben – mondta Laura. – Lehet, 
hogy túl sok időt töltesz Seamussal. 

– Igen, lehet, hogy igazad van – helyeselt Monica boldogan –, de szerinted nem 
édes Dermottól, amiért megengedte Seamusnak, hogy a háttérből kísérje? 

Monica minden bizonnyal már elfelejtette, hogy Dermot volt az a gonosz manó, aki 
összetörte barátnője szívét. 

– Igen, nyilvánvalóan fogalma sincs, hogy Seamus mennyire borzalmas – 
jelentette ki Laura. 

– Annyira már csak nem! – tiltakozott Fenella. 
– És ismeri! – mondta Monica. – Meg különben is, Seamus nem rossz, csak a 

zenekara iszonyú, de Dermot ezt valószínűleg úgyis tudja. Értsétek meg, ez egy 
nagyon nagy lehetőség Seamusnak. 

– Ha a hölgyek megfognának egy tálcát vagy lennének szívesek és félreállnának 
az útból, nagyon hálásak lennénk – mondta az egyik „Catering Lady”. 

– Bocsánat – mondták a lányok kórusban, és kimentek a konyhából. 
 

 
Másnap reggel a zuhany alatt Laura úgy döntött, a legjobb az lesz, ha fogja Dermot 
könyveit és elvonul velük valami csendes helyre, ahol egyedül lehet, hátha akkor 
sikerül néhány rendkívül bölcs és lényegre törő kérdést kitalálnia. Ám zsúfolt nap állt 
előtte, és még a zuhanyozással is sietnie kellett: Monica is szeretett volna bejutni a 
fürdőszobába. 



– Hol és mit szeretnél reggelizni: pirítóst itt, vagy a házban valami puccosabbat? – 
kérdezte a még mindig vizes Monicát később. – Én szívesen átbeszélném a 
programot Veronicáékkal még egyszer. 

– Dermot nem lesz ott? – kérdezte Monica, miközben valami erős illatú folyadékot 
dörgölt a hajába. 

– Találkozni találkozhatok vele, csak nem négyszemközt – felelte Laura 
fontoskodva. 

– De ugye nem félsz az interjútól? – folytatta Monica, aki továbbra is a hajával volt 
elfoglalva. 

– Hát, ha lenne időm rendesen felkészülni, akkor nem, de addig gyakorlatilag 
minden percem be van táblázva. 

– Nem irigyellek. Nem lehet könnyű, ráadásul így, hogy még szeretők is vagytok. 
– Nem vagyunk! Az csak ott volt és akkor. – Laura nagyot sóhajtott. – De tényleg 

nagyon nehéz. Nem tudok úgy viselkedni vele, mint a többi íróval, viszont úgy sem 
akarok, mint a pasival, aki összetörte a szívemet. 

– Szerintem az lenne a legjobb, ha simán csak utálnád. Az mindig bejön – mondta 
Monica, és bedugta a hajszárítóját. Fogalma sem volt Laura idegállapotáról. – 
Gondolj arra, hogy milyen csúnyán bánt veled, és állj rajta bosszút. 

– Nem, egyáltalán nem bánt velem csúnyán – felelte Laura. Egy pillanatra erős 
késztetést érzett, hogy elmesélje Monicának a Bridget-ügyet, de aztán úgy gondolta, 
minek szakítaná fel újra a sebeket, amikor már egész tűrhetően feldolgozta. Monica 
így is tudja, hogy Dermot érkezése felkavarta, nincs szükség az összes szánalmas 
részletre. 

Monicát azonban nem lehetett ennyivel lerázni. – Az ég szerelmére! Oké, lehet, 
hogy bűbájos meg kedves meg édes meg istenáldotta tehetség, de veled akkor is 
gonoszul viselkedett! Például még csak fel sem hívott! Véleményem szerint úriember 
így nem viselkedik. Szerinted ez nem elég súlyos? 

Ezek szerint Monica még mindig az ő pártján áll, gondolta Laura hálásan. 
– Lehetett volna rosszabb is. Teherbe ejt és otthagy – válaszolta, majd gyorsan 

témát váltott. 
– Na, mi legyen? Villásreggeli vagy pirítós? 
– Villás. Én azért szívesen elbeszélgetnék Dermottal, még ha te nem is. 
– Monica, légy szíves, nehogy… – esedezett Laura, de a barátnője már kint volt az 

ajtón. 
 

 
A konyhában élénk duruzsolás zaja hallatszott, és a levegőben sült szalonna illata 
terjengett. Rupert hatalmas kötényben egyszerre három serpenyővel egyensúlyozott, 
egy negyedikben pedig rántottát sütött. Dermot nem volt ott. 

– Képzeld, Rupert és Eleanora hajnalig fennmaradtak! – jelentette Fenella 
Laurának ingerülten. – Biztos, hogy egész nap használhatatlanok lesznek, pedig 
Dermotnak ma van a fellépése Seamussal. 

– Ettél ma már valamit? – kérdezte Laura. 
– Még nem evett – nyögött fel Sarah, Fenellához hasonló idegállapotban. 
Most, hogy a fesztivál hivatalosan is elkezdődött, mindenki kissé feszült volt, és 

nagyon izgult az első rendes nap miatt. Laura átkarolta Fenella vállát, az első üres 
székhez kormányozta, és letett elé egy jól megrakott tányért. – Ezt most légy szíves 
edd meg. Hozom a teát. 

A következő percekben megbeszéltek néhány semmiséget, és éppen Laura is 
hozzálátott volna a reggelijéhez, amikor megjelent Dermot és Eleanora. Eleanora 



hagyományos angol reggelit kért, Dermot csak pirítóst és feketekávét. Anne és 
Veronica, akik már felálltak és jól nevelten betolták a széküket az asztal alá, 
összenéztek. 

– Imádom, ha az emberek nem úgy viselkednek, ahogy várod tőlük – súgta oda 
egyikük, miközben távoztak. – Azt gondolnád, hogy majd Dermot eszi a jó zsírosat. 

Laura, amilyen hamar csak tudott, visszamenekült a kisházba, hogy felkészüljön 
az előtte álló napra. Éppen elindult, hogy megnézze, Anne és Veronica elkészültek-e 
már, amikor összefutott Sarah-val a hallban. 

– Annyira kellemetlen – magyarázta Sarah. – Itt van egy csomó újságíró, és 
Dermottal akarnak beszélni. Lennél olyan drága és megkérdeznéd, hogy hajlandó-e 
erre? Ha nem, akkor valahogy lerázom őket. 

Laura visszament a konyhába. Ott már csak a kemény mag maradt: a kávéfüggők 
meg a dohányosok, vagyis Eleanora, Dermot és Rupert, aki bűntudatos arccal 
gyújtott rá egy cigire, amit Dermottól lejmolt. 

Laura, bár úgy érezte magát, mint egy zsandár, aki a törvény erejével csap le a 
dajdajozókra, elmondta Dermotnak, mi járatban van. – De Sarah majd elküldi őket, 
ha nem akarsz velük beszélni… 

– Szerintem válassz ki közülük párat – mondta Eleanora –, és legalább lesz valami 
alapja is, amit megírnak, nem maguktól találják ki a hülyeséget. 

– Szalasszak Max Cliffordért? – kérdezte Rupert félig tréfásan. – Vagy nem kell 
külön piáros, elvégre itt van nekünk Sarah, Max meg úgyis biztos el van foglalva 
valami jó kis zaftos celebbotránnyal. 

– Szóval, mi legyen? – kérdezte Laura, és zavartan nézett egyik emberről a 
másikra. Most már úgy érezte magát, mint egy gyerek, akit kizártak a felnőttek 
játékából. 

– Oké, jöjjenek, beszélek párral, amíg rájuk nem unok. 
Dermot feltápászkodott a székéről, és kajánul Laurára vigyorgott. – Aztán nehogy 

beáruld Rupertet Fenellának! 
Laura hátraszegte a fejét, és megvetően csak ennyit mondott: – Teljesen 

felesleges lenne, kilométerekről megérzi a cigiszagot! 
Azzal lepakolt néhány piszkos tányért az asztalról, majd kivonult a konyhából. 

 
TIZENKILENCEDIK FEJEZET 

 
 

Laurának nem maradt ideje arra, hogy azért aggódjon, vajon Dermot boldogul-e az 
újságírókkal, mert Anne-t és Veronicát kísérte fellépésük színhelyére, ahol a 
beszélgetést majd dedikálás követi. Ezt követően ismertetik egy novellapályázat 
végeredményét és kiosztják a díjakat, végül pedig az „Egy csésze tea két szerzővel” 
című programon vesznek részt a helyi cukrászda szervezésében. Szerencsére két 
belevaló nőről volt szó, akik egyáltalán nem bánták, hogy ilyen zsúfolt a napjuk, de 
Laura tudta, hogy mennyivel többet tesznek a fesztiválért, mint egy átlagos fellépő, 
és furdalta is érte a lelkiismeret. Amikor felkérte őket zsűritagnak is, eszébe sem 
jutott, hogy ez majd ennyi rohangálással jár. A sütik szerencsére fantasztikusak 
voltak a cukrászdában, és Laura ragaszkodott hozzá, hogy kapjanak belőle kóstolót, 
mielőtt az olvasók újból megrohamozzák őket a kérdéseikkel. 



Laura éppen azon gondolkozott, hogy megvegye-e azt a műalkotásnak is beillő 
tortát kávékrémmel, tojáshabbal és kókuszreszelékkel a tetején, ami olyan csábítóan 
tekinget felé a pultról, amikor megszólalt a telefonja. 

– Ne haragudj, hogy zavarlak, de Dermot megkért, hogy hívjalak fel – jelentkezett 
be Fenella. 

– Semmi baj, de ő is nyugodtan telefonálhatott volna. Tudom, hogy én mondtam, 
hogy nem akarok vele beszélni, de csak arra gondoltam, hogy… 

– Nem, nem erről van szó. Dermot egész nap interjúkat ad. Eleanorával madarat 
lehet fogatni. Fogalma sincs, hogy miért ilyen szelíd, de nem is érdekli. Szóval 
Dermot még nem tudta kiválasztani a részleteket a felolvasásra, és azt kérdezi, hogy 
van-e valami ötleted? 

Laura persze már akkor gondolt erre, amikor először felmerült, hogy talán lehetne 
egy közös könyves-zenés program is. – Igen, már bejelöltem pár részt. Ha bemész a 
szobámba, ott vannak a Dermot könyvei a polcon, biztos megtalálod. 

– Elképesztő vagy! Még jó, hogy végül nem kértem kölcsön őket, mert akkor most 
a könyveket sem találnánk, nemhogy jó részeket belőlük. 

Laura legszívesebben elmagyarázta volna a barátnőjének, hogy nagyon is téved, 
mert Dermot könyveiben csak jó részek vannak, de aztán meggondolta magát, és 
csak ennyit mondott: – Örülök, hogy segíthettem. 

Laura visszalépett az utcáról a cukrászdába, és azonnal megvette a sütit, mert 
ezek után muszáj volt. Gondolatai ide-oda cikáztak, és kétségbeesetten próbálta 
kitalálni, vajon mikor lesz ideje felkészülni a holnap esti interjúra. Holnap egész nap 
írókat fuvaroz a környéken a „Fesztivál a közösségért” program keretében, amely 
során az illusztris vendégek helybeli időseket látogatnak meg. Ha nem kell őket 
átfurikázni Dermot felolvasóestjére (egy kis szerencsével akár meg is úszhatja), 
akkor lesz egy csomó ideje felkészülni, vagyis nagyjából egy órája. 

Amikor Fenellával elkezdték szervezni a fesztivált, minden új javaslatot, helyszínt, 
eseményt lelkesen fogadtak, és örömmel bevették a programba. Csak most jöttek rá, 
hogy mindez logisztikai szempontból micsoda bonyodalmakkal jár. 

Elég későn értek vissza Somerbybe, mert Veronica még meg akarta nézni a helyi 
kertészetet, és Laura úgy érezte, ezek után nem mondhat neki nemet. 

 
 
Grant és Monica a ház lépcsőjén várták. Laurának teljesen kiment a fejéből, hogy 
még be akartak ülni valahová Dermot és Seamus közös fellépése előtt. Ma este már 
biztos, hogy nem marad ideje a kérdésekre, állapította meg nagyot sóhajtva. 

– Laura, nem hiszem el, hogy az én öreg roncs autómban hurcolod ide-oda ezeket 
a bájos hölgyeket – mondta Grant, ahogy Monicával kisegítették Anne-t és Veronicát 
a kocsiból. 

– Nincs vele semmi baj – mondta Anne, és Grant karjába kapaszkodva valahogy 
kivonszolta magát a hátsó ülésről. – Csak hát sajnos már elértünk egy bizonyos 
életkort. 

Veronica, aki elöl ült és így segítség nélkül is ki tudott szállni, rátett egy lapáttal: 
– Meg egy bizonyos farméretet. 
Grant végigmérte mindkettőjüket, és azt mondta: – Hát ez még viccnek is rossz! 
– Rendben – mondta, miután Anne-t és Veronicát visszakísérték a szállásukra és 

ellátták őket némi whiskyvel és teával. – Menjünk vissza hozzátok, és igyunk egy 
pohár bort. Aztán részletes beszámolót kérek, égek a kíváncsiságtól! Te Laura, nem 
szerveztétek kicsit túl ezt a fesztivált? 



– De igen – ismerte be Laura, ahogy elindultak a kisház felé. – Egyáltalán nem 
számítottunk arra, hogy mindenki ennyire lelkes lesz, és ennyi ötlettel áll elő az 
iskoláktól kezdve a helyi Fürge Ujjak Körig. 

– Fürge Ujjak Kör? És ennek mi köze a könyvekhez? – kérdezte Grant. 
– Tudod, az egy olyan klub, ahol a nők közösen kötögetnek. 
– Igen, erre magamtól is rájöttem. 
– Most valaki a kézimunkázás ideje alatt majd felolvas, a többiek meg közben 

csendben egy takarón dolgoznak, amit majd kisorsolunk a tombolán. Hétfő reggel 
lesz, Fenella viszi majd a sütit. 

– Kit érdekelnek a Fürge Ujjak, inkább siessetek! – szólt közbe Monica. – 
Megígértem Seamusnak, hogy segítek beállítani a hangot meg mindent. 

– Milyen a panziód, Grant? – kérdezte Laura, és egy kicsit valóban gyorsított a 
tempón. 

– Gyönyörű, bár kicsit olyan naiv-népies. Tehenek legelnek az ablakom alatt! 
– Falun mégis mire számítasz? – kérdezte Monica. 
Grantnek azonban minden rossz érzése egy csapásra szertefoszlott a vidéki 

élettel kapcsolatban, amikor meglátta barátnői szállását. Most járt náluk először. 
– Hát ez gyönyörű! – lelkendezett. – Szuperül megcsinálták! 
– Ugye? – helyeselt Laura, és elővett egy üveg bort a frizsiderből. – Zuhanyozz 

előbb te, Monica, elvégre sietsz. 
– Ahogy te is! – mondta Monica útban a fürdőszoba felé, és gyanakvóan nézett a 

barátnőjére. 
– Nem, mert én nem ígértem meg, hogy segítek. 
Monica egy dühös pillantással nyugtázta a megjegyzést. 
Laura elmélyülten nézegette a körmeit. – Igazából lehet, hogy nem is megyek. Fel 

kell készülnöm az interjúra. 
– Nem teheted meg Dermottal, hogy nem jössz! – tiltakozott Monica. – Teljesen ki 

lesz borulva! 
– Dehogyis! – felelte Laura hasonló vehemenciával. – Még ha esetleg észre is 

veszi, egyáltalán nem fogja érdekelni. 
– Laura!!! – csatlakozott Grant is teljes döbbenettel. – Nem hagyhatod ki! 

Csecsemőkorod óta imádod a könyveit! 
– Azért olyan régen nem – jegyezte meg Laura halkan. 
– Nem! Meg kell hallgatnod! – erősködött Grant. 
– Sosem bocsátanád meg magadnak! 
Barátai dühös pillantásai kereszttüzében Laura feladta. – Oké, igazad van, Grant. 

Ha már annyi sokkal tehetségtelenebb írót végighallgattam, hülye lennék, ha pont a 
legjobbat hagynám ki. 

– Erre igyunk! – mondta Grant! 
– Monica nem ihat, mert vezet! – felelte Laura gonoszul, hogy így álljon apró 

bosszút az őt ért erőszakon. 
– Nem vezetek – felelte Monica. – Jön értünk a sofőr. Útközben majd meg kell 

állnunk Seamusért. Borzasztó, hogy nem lakhat ő is Somerbyben. 
– Itt már mozdulni sem lehet, annyian vannak – mondta Laura. – Még a szerzőket 

sem tudtuk mind elhelyezni. Vannak, akiknek panzióba kellett menniük – 
fontoskodott, majd hirtelen felderült az arca. – De miért nem költözöl te hozzá? 

Monica megrázta a fejét. – Nem, muszáj kéznél lennem a zenefesztivál miatt. 
Laura bűnbánó arcot vágott. – Ne haragudj, Monica, valahogy mindig elfelejtem, 

hogy az is van. De tényleg, hogy haladtok? Beszéltél az Ironside-dal? Jönnek ők is 
ma este? 



– Ha nem is mindannyian, de igen. Nagyon érdekli őket ez az egész. Szegény 
Seamus retteg is kellően. 

– Elvihetjük a CD-t tartalékba, ha annyira fél. 
– Nem, azt Dermot megvétózta, ha emlékszel. 
– Monica, légy szíves, húzz bele! Mit szeretnél előbb: zuhanyozni vagy bort? 
– Hogyhogy melyiket? Nem hallottad még, hogy a nők egyszerre több dolgot is 

képesek csinálni? 
Grant és Monica ragaszkodtak ahhoz, hogy Laura is velük menjen még kezdés 

előtt, mert attól féltek, még a végén meggondolja magát, ha csak egy pillanatra is 
felügyelet nélkül hagyják. 

– Olyan kár, hogy mégsem a kocsmában tartják, nem? – szólalt meg Monica. 
– Majdnem sikerült ott, de aztán kiderült, hogy alig fér be valaki, úgyhogy át kellett 

vinnünk Fenella mozijába – mondta Laura. 
– Fenella mozijába? – kérdezte Grant. 
– Jó, nem szó szerint, csak valamiért imádja azt az épületet, és legszívesebben 

mindent ott tartott volna. Különben is, az a legnagyobb hely az egész környéken. Ott 
volt Monicáék koncertje is, emlékszel? 

– Ó. Azt hittem, hogy valami színházban. 
– Szegény Seamus. Annyira ideges lesz – szólt közbe Monica. – Sokkal 

felszabadultabban érezte volna magát a kocsmában. 
Megjött a sofőr, elindultak. Monica előreült, Laura és Grant hátul szorongtak, 

különösen, amikor Seamus is bepréselte magát. Most már Laura is ideges volt. 
Nagyon drukkolt, hogy minden jól menjen, nemcsak Seamus, hanem persze Dermot 
kedvéért is. 

Sarah még előzőleg kimásolta a bejelölt oldalakat – abból baj nem lehet, 
gondolták, bár Laura úgy vélte, jobb, ha Dermot mégis a könyvekből olvas fel, mert 
mi van, ha példának okáért a lapok kicsúsznak a kezéből, aztán ott repkednek a 
teremben. Úgyhogy Sarah-val megbeszélték, ő viszi a lapokat vésztartaléknak, 
Dermot pedig a könyveket, legalábbis remélhetőleg. 

– Mint amikor utazik a kabinet – állapította meg Sarah komoly arccal. – Akkor sem 
megy mindenki egy géppel, biztos, ami biztos. 

Laura nem tudta, hogy a viccelődés segít-e vagy sem. Akkor kicsit valóban 
csillapította az idegességét, most viszont újból halálra aggódta magát, mert jó, hogy 
Reg, Dermot sofőrje nagyon megbízható és valamikor rendőr volt, de mi van, ha 
mégis balesetet szenvednek útban idefelé. 

Az épület – a környék büszkesége – többnyire moziként funkcionált, kivéve, 
amikor a helyi színjátszó kör vagy pantomimtársulat tartott bemutatót. Most még 
pótszékeket is tettek be, akkora volt az érdeklődés. Bár még majdnem egy órájuk volt 
kezdésig, az emberek máris gyülekezni kezdtek. 

– Jesszus Mária! – kiáltott Seamus, ahogy a sofőr lelassított és parkolót keresett. 
– Hát ezek kibaszott sokan vannak! 

– Ne aggódj! – mondta Grant. – Dermot miatt jöttek. 
– Ez most nagyon undok volt! – tiltakozott Monica. – Természetesen Seamus miatt 

jöttek. 
– A program miatt – jelentette ki Laura diplomatikusan. – És én is nagyon izgulok. 
– Hát még én! – mondta Grant. – Olyan vagyok, mint egy anyuka az iskolai 

ünnepségen: tiszta ideg, hogy a gyerek még a végen elfelejti a szövegét. Menjünk 
be, csak nyitva van már a bár! 

– Igen! – mondta Laura. – Mindent megtettünk, hogy olyan legyen a hangulat, mint 
egy igazi ír kocsmában: zenével, balhéval, barna sörrel. 



– Balhéval? – csodálkozott Monica – Azt gondoltam ez egy szolid, békés 
zenefesztivál. 

– Az is – mondta Grant. – Csak az írók, azok nem bírnak magukkal! 
– Itt jó lesz? – kérdezte a sofőr, aki nagyokat derült magában. – Tudják a 

számomat? Hívjanak, ha haza akarnak menni. 
– Lehetne most rögtön? – kérdezte Seamus. 
– Nem! – vágták rá a többiek kórusban, és kiszálltak a kocsiból. 
Az első ember, akivel bent összefutottak, nem volt más, mint Adam. – Dermottal 

jöttem – mondta, jelezve, hogy fontos megbízatást teljesít. Laura, aki normális 
körülmények között pártfogásába vette volna a fiatal írót, ezt most valamiért rendkívül 
idegesítőnek találta. – Nem akarja, hogy megrohanják a rajongók – folytatta Adam. – 
És a holnapi interjúról sem akar beszélni. Csak a ma estére akar koncentrálni – 
fejezte be, és olyan pillantást vetett Laurára, mintha egy lesifotós lenne, aki éppen 
valami jó kis botrány után szaglászik. 

Laura nem válaszolt. Adam nyilvánvalóan kinevezte magát Dermot állandó 
kísérőjének – pedig ez eredetileg Rupert vagy Fenella feladata lett volna. Mivel 
azonban rengeteg egyéb dolguk is akadt, bizonyára örültek, hogy Adam önként 
ajánlkozott, és valószínűleg Dermot sem tiltakozott. Ami pedig a holnapi interjút illeti, 
azt Laura semmi pénzért sem említette volna. De azért vicces volt, hogy Adam, aki 
kezdetben mély ellenszenvvel viseltetett Dermot iránt, máris mennyire rajong érte, és 
milyen elszántan védelmezi új bálványát. 

Monica felvitte Seamust a színpadra, és máris intézkedett a hangosítás ügyében. 
Dermot a színpadon ült könyvének egy viharvert példányával a kezében, és olvasott. 
Egy hosszúkás pohár állt a földön mellette. 

– Menjünk és igyunk egyet – ajánlotta Grant. – Itt nincs ránk szükség. 
A bárban már javában folyt az élet. A szokásos önkéntesek mellé rendes 

csaposok is beálltak a helyi kocsmából: ritkán fogyott ennyi sör a moziban. Egy 
fekete farmeros, fekete trikós, lófarkas fiú éppen egy hatvan körüli asszonynak 
tanította, hogyan mérjen ki egy rendes korsóval. 

– Nem tudom, hogy igyak-e – habozott Laura, amikor Grant megkérdezte, hogy 
mit kér. 

– Az ég szerelmére! Józanul úgysem bírod ki. Látom rajtad, hogy még Seamusnál 
is sokkal idegesebb vagy. Igyál egy jó nagy pohár whiskyt! 

Mire visszaértek, a terem megtelt. Laura fellélegzett Minden rendben volt: jó 
közönség, ráadásul kizárt, hogy Dermot ennyi ember között észrevegye. 

Jobb nem is lehetett volna. De azért a hátsó sorba szeretett volna leülni, 
méghozzá egy oszlop mögé, ha lehet. 

Laurát egyáltalán nem lepte meg, hogy Dermot ekkora sztár: gyönyörűen olvasott, 
a közönség megbabonázva hallgatta. Az viszont meglepetés volt, hogy Seamus 
ennyire jó. Nem dobon játszott, mint azon a múltkori katasztrofális koncerten, hanem 
gitáron, méghozzá nagyon lágyan, és olyan jól ismert ír dalokat, mint „Az én szívem 
játszik”, vagy azt, hogy „Lent, a fűzfakertek alján”. 

Dermot pedig olvasott. Mely, zengő hangján egy kisfiúról, aki a konyhaablakból 
végignézi, ahogy anyja megcsókolja az apját, ő pedig úgy érzi, hogy kizárták 
valamiből; aztán egy szeles tavaszi reggelről, egy feketerigó daláról, és a reménytől, 
aminek nem volt semmi alapja, végül pedig egy falusi lakodalomról, ahol valaki 
elalszik egy kemény, bőrborítású padon, miközben körülötte kavarog a tánc. 

A teremben néma esetül volt, se egy köhintést, se egy moccanást nem lehetett 
hallani. 

Még Grant is tátott szájjal ügyelt. 



Laura az izgatottságtól mostanra szinte a végkimerülésig jutott, de a szöveg 
annyira kifejező és költői volt, a zene pedig annyira szívéig hatott, hogy könnybe 
lábadt a szeme. Igyekezett a könnycseppeket úgy letörölni, hogy ne vegye észre 
senki, de aztán rájött, hogy teljesen felesleges ügyeskednie, mindenki transz közeli 
állapotban csak a színpadra figyel. 

Laurának sikerült kiharcolnia, hogy Granttel az utolsó sorban üljenek. 
Elmagyarázta, hogy amint vége, azonnal haza akar menni, mert készülni akar a 
másnap estére, és egyébként sem akar Dermottal találkozni, amíg ennyire zaklatott. 
Most még jobban örült a döntésének. Amíg hallgatta a férfit, újra felszakadt benne 
minden seb, minden eltemetett érzelem – nem mintha olyan mélyre temette volna 
őket. Rajongása, csodálata és szerelme szinte mondatról mondatra lett egyre 
erősebb. 

Dermot becsukta a könyvet, Seamus pedig befejezte az utolsó akkordokat. Vége 
volt. Egy pillanatig még csend honolt a teremben, mintha senki sem akarná megtörni 
a varázslatot, aztán robbanásszerű zaj rázta meg az épületet. 

A közönség egy emberként talpra ugrott, úgy ünnepelt, ezt azonban Laura már 
nem várta meg. Kislisszolt az ajtón, úgy érezte, egy másodpercet sem tud tovább ott 
maradni. Szégyellje magát ez az ember, hogy már megint ennyire kiborította, 
szitkozódott magában. 

De nem volt csodálatos? Ahogy Laura fel-alá járkált az utcán, egyszer csak nem 
tiltakozott tovább az érzései ellen. Igen, Dermot fantasztikus volt, és biztos, hogy 
nem fogja megbánni, hogy eljött hozzájuk a fesztiválra. És bármennyire fájdalmas is 
volt a felismerés, be kellett látnia: tiszta szívéből szereti. 

– Minden oké? – szólalt meg mellette egy barátságos férfihang. – Hugó vagyok, 
Sarah férje, Rupert és Fenella barátja. 

– Ó, persze, persze. Már találkoztunk. Igen, minden teljesen rendben van. 
Hugo figyelmesen nézte Laurát. – Ha akarod, hazadoblak, ha eleged van a 

tömegből. Holnap van a beszélgetés a nagy emberrel, nem? Gondolom, szeretnél 
kicsit rákészülni lelkileg. 

– Ó, ez csodálatos lenne! Tényleg megtennéd? 
Laura szívéről hatalmas kő esett le. 
– Mit, hogy hazavigyelek? Naná, egy perc, fel sem tűnik senkinek, hogy nem 

vagyok itt. Gyere velem. Ott áll a kocsim. 
Laura megkérte Hugót, hogy mentse ki a barátainál, hagyott egy cédulát 

Monicának, aztán felmászott a galériára, és azonnal bezuhant az ágyba. Képtelen 
lett volna akár egyetlen kérdést is kitalálni, úgy érezte magát, mint egy kifacsart 
citrom. Tíz perccel később lejött, és készített magának egy bögre forró csokoládét, és 
felvitte magával, abban bízva, hogy most talán sikerül elaludnia. És így is történt, 
csodák csodája. 

 
 
Laurának vasárnap sem maradt túl sok ideje arra, hogy az interjú miatt görcsöljön, 
sem pedig arra, hogy azt elemezze, vajon mit érez Dermot iránt a tegnapi 
események fényében. Reggelinél még viccelődött is a lányokkal, hogy napközben 
valamikor meditálnia kell majd karikára vágott uborkaszeletekkel a szemén, de lelke 
mélyén aggódott: mi lesz, ha nem tud felkészülni, és Dermot komplett idiótát csinál 
belőle. Ráadásul Dermotnak is kínos lenne, ha első nagy, nyilvános szereplésén 
annyi év után valami amatőr, göndör hajú bakfis együgyű kérdéseket makogna előtte 
a színpadon. Nem, mindkettőjüknek tartozik annyival, hogy rendesen megcsinálja. 



Vasárnap a program valamivel szellősebb volt, mint a többi nap. Miután befejezték 
Rupert újabb, időközben híressé vált reggelijét, Veronica, Anne és egy Maria 
Cavendish nevű krimiszerző bepréselték magukat Laura autójába, és elindultak első 
úti céljuk felé. A „Fesztivál a közösségért” program rendkívül nagy népszerűségnek 
örvendett – már-már túlságosan is, gondolta Laura, bár talán kifejezetten jót tett neki 
ez a kis kikapcsolódás. 

Az utolsó helyszínen, a helyi öregek otthona előtt már éppen ki akart szállni a 
kocsiból, amikor Veronica visszanyomta. – Maradj itt és készülj az interjúra. 
Megoldjuk egyedül is! Komolyan! 

Laura hálásan fogadta az ajánlatot, de képtelen volt koncentrálni, gondolatai 
egyfolytában elkalandoztak. 

Arra riadt fel, hogy valaki megkocogtatja az ablakot. Annyira kimerült a hatalmas 
érzelmi megpróbáltatástól, hogy valóban elaludt. 

– Semmi baj, feküdj le egy kicsit, és sokkal jobban leszel – mondta Veronica, 
amikor visszaszálltak a kocsiba és látták, hogy Laura milyen állapotban van. 

– Őszinte híve vagyok a délutáni szunyókálásnak. 
– De azt sem akarja, hogy Dermot a bolondját járassa vele – mondta Anne. – 

Hánykor kezdődik? 
– Hétkor. Ma korán vacsorázunk. De az is lehet, hogy kihagyom, és majd azalatt 

kidolgozom a kérdéseket. 
– Szerintem – szólt közbe Maria Cavendish, aki csak nemrég érkezett, és 

egyáltalán nem volt olyan barátságos – már legalább egy hete ki kellett volna 
dolgoznod őket. 

– Igen, de akkor még nem tudta, hogy Dermot jön – vette védelmébe Veronica. – 
Úgy volt, hogy kerekasztal-beszélgetés lesz helyette. 

– Tényleg? Szóval ezért törölték. Ha tudom, jöhettem volna holnap is. 
– De a nénik annyira örültek neked! – mondta Anne. – Elképesztő, hogy csak úgy 

falják az ilyen darabolós gyilkosos krimiket, nem? 
Miközben az utat nézte és folyamatosan dicsérte az írókat, hogy mennyire 

fantasztikusak voltak, Laura megpróbálta összeszedni magát. Ám amire 
hazafuvarozta utasait, mindössze egyetlen kérdést bírt kitalálni: „Szeretted az 
iskolát?” Aztán eszébe jutott, hogy egyszer megkérdezte Dermotot, hogy melyik 
könyvet vinné magával egy lakatlan szigetre, és azt mondta, hogy az Ullyssest. Egy 
kicsit talán beszéltethetné James Joyce-ról, szilárd terep mindkettőjük számára, 
biztos oldaná vele a feszültséget. Amikor visszaért a kisházba, mindkét kérdést 
azonnal felírta a határidőnaplója hátuljába, ahonnan majd átvezeti őket valami 
komolyabba. Sarah megkérdezte, hogy kér-e irattartót vagy valamit, de ő úgy érezte, 
egy sima A4-es papír is megteszi. 

Valamivel később Laurának már vacogtak a fogai és hányinger kerülgette. Igaz, 
sikerült kitalálnia egész sok kérdést, sőt szépen listába is foglalta őket, de már a 
kézírásából is látszott, hogy mennyire retteg. A szálkás, egyenetlen betűk, mint 
valami tükör, úgy szembesítették a lelkében dúló küzdelemmel. Kicsit csalódott volt, 
hogy Dermot egyáltalán nem is kereste. Jó, persze, mindketten nagyon elfoglaltak 
voltak, ráadásul meg is beszélték, hogy nem találkoznak, de akkor is. Dermot ugyan 
küldött egy üzenetet, hogy „Legyél velem kíméletes”, de megállta, hogy erre ne 
válaszoljon. Végül is jobb, hogy nem látta a tegnap este után. 

Aztán úgy döntött, megfésülködik. Elvégre ma este gyakorlatilag a frizurája az 
egyetlen dolog, amire barmi befolyása lehet. Minden más úgyis halad a maga útján, 
de hátha jobb érzése lesz attól, hogy mégiscsak tett valamit. Sarah, aki azért jött, 
hogy megnézze, Laura miért nem vacsorázik, és hozott neki egy szendvicset, 



azonnal indult, hogy kerítsen valahonnan egy hajegyenesítőt, majd ragaszkodott 
ahhoz, hogy megcsinálja Laura haját. 

– Nem mintha annyira profi lennék – magyarázta, miközben megfogott egy tincset 
–, de már egy csomó menyasszonyt végignéztem. De kár, hogy nem hívtuk el Bront! 
Egy fodrász barátnőm, akivel már rengeteget dolgoztunk együtt. Ó, hogy nem jutott 
eszembe! 

– Ha nem lenne ilyen borzalmas hajam, akkor ez nem lenne gond. Normális 
körülmények között nem foglalkozom vele ennyit. 

– Ugyan már, ez teljesen természetes! Ez egy nagyon nagy esemény! Persze 
hogy jól akarsz kinézni. 

Sarah elég jól boldogult a hajegyenesítővel, Laura pedig nyugodtan ült, és élvezte, 
hogy most kivételesen vele törődik valaki. Volt benne valami furcsán megnyugtató. 
Aztán hirtelen belenyilallt a felismerés: – Te jó ég! És mit vegyek fel? 

– Az a tegnapi ruha nagyon jól állt, ha nem zavar, hogy Dermot megint 
ugyanabban lát – mondta Sarah, és vágott egy grimaszt. – Nem mintha annyira 
ismerné a ruhatáradat. 

– Kit érdekel, hogy mit gondol Dermot! – felelte Laura, akiből a feszültség valami 
visításszerű hangot hozott elő. Miután meghallotta magát, gyorsan hozzátette: – 
Remélem, nem úgy tűnt, mintha végig ezen görcsölnék. 

– Dehogyis! – nyugtatta Sarah zaklatott barátnőjét, és tovább fésülte. – Persze 
hogy nem! Az a lényeg, hogy a közönség profinak lásson, hogy Dermot mit gondol, 
az kit érdekel. 

– Ugye? Pont ezt akartam mondani. Honnan tudtad? 
– Régebben én is rengeteget elemeztem az érzéseimet – felelte Sarah. – Feltűzöd 

a hajad, vagy kibontva hagyod? 
– Feltűzöm – mondta Laura, és kezébe vett egy nagyobb adagot. – Szerinted? 
– Nagyon jó, de kábé tizenkettőnek látszol. Kifested magad? 
– Igen, egy kicsit. Csak a szempillámat, mert minden más elkenődik másodpercek 

alatt. Annyi elég lesz? 
– Kéne még egy kis rúzs. Szuper. Most már akár tizennégynek is elmész – 

jelentette ki Sarah, miután Laura végzett az előkészületekkel. – Megvannak a 
kérdések? 

– Aha – felelte Laura, és felemelt egy papírt. Remegett a keze. – Tudsz adni egy 
dossziét, amibe beletehetem? 

– Persze. Nyugi – mondta Sarah. – Akarod, hogy elvigyelek a moziba, vagy 
Dermottal mész? 

Laurának kiszáradt a szája már a puszta gondolattól is, hogy Dermottal utazzon 
egy kocsiban. – Nem! Inkább veled! 

– Oké, megbeszélem a többiekkel, hogy más akkor ne jöjjön velünk. 
– Nagyon köszönöm, Sarah! Fantasztikus vagy! 
– Nem csináltam semmit. Te viszont ma tényleg fantasztikus leszel! 
Sarah szavai egész úton a fülébe csengtek. Bár a szülei igazából sosem bíztak 

benne, mások annál inkább. Most eszébe jutott, hogy már korábban is nemegyszer 
véghezvitt nehéz dolgokat! Példának okáért, ha csak az elmúlt néhány hónapot 
nézzük a lindy hop klubtól kezdve az iskolalátogatásokon át egészen addig, hogy 
szépreményű írójelöltekkel beszéljen a kéziratukról. Ezek után az, hogy feltegyen 
néhány kérdést Dermotnak, aztán hagyja, hogy beszéljen annyit, amennyit csak 
akar, gyerekjáték lesz. Mégis, valamiért sokkal nehezebbnek tűnt. 

Sarah egészen addig vele maradt, fogta a kezét és bátorította, amíg fel kellett 
mennie a színpadra. A színpadon egy alacsony asztal állt, rajta terítő, poharak és 



egy vizeskancsó, valamint két szék. Dermot már várta, és rámosolygott. – Lehet, 
hogy előtte kezet kellene fognunk, mint a bokszolóknak. 

Dermot mosolyától Laura gyomra görcsbe rándult. – Beszélgetés lesz, nem 
összecsapás – felelte. A hangja remegett, és ő sem nagyon hitte el, amit mond. 

Dermot széke mellett egy dosszié hevert. – Tudom, hogy nem akarsz velem 
beszélni, én viszont úgy érzem, muszáj. Nem volt időnk… mert elrohantál és… 

Laura félbeszakította. – Ne! Kérlek! Nem kell magyarázkodnod, tényleg nem! 
Mindent értek, és nincs semmi baj! 

– Kezdünk! Kész vagytok? – szólt be Sarah a takarásból. 
– Még nem – válaszolta Dermot. Komoly arccal nézte Laurát, és látszott rajta, 

hogy az egészből egy szót sem ért. 
– De igen! – mondta Laura határozottan. Úgy érezte, ha még egy kicsit várniuk 

kell, egész biztos, hogy rosszul lesz. 
– Csak egy percet adj! – kezdte Dermot. – Ami Írországban történt… 
– Nem kell róla beszélnünk. Sőt, igazából semmi másról nem kell beszélnünk, 

csak… Jaj, megy fel a függöny – mondta megkönnyebbülten, még úgy is, hogy ez az 
elkövetkező kínszenvedésének kezdetét jelezte. 

Rupert bemutatta őket, Laura egy lopott pillantást vetett a nézőtérre: a teremben 
mozdulni sem lehetett a tömegtől. Aztán Dermotra nézett, hogy vajon ő is ennyire 
izgul-e, ám rajta nem látszott semmi, csak a közönséget pásztázta, hogy közben mi 
járhatott a fejében, rejtély maradt Laura számára. 

Amikor a taps elhalt, Laura ivott egy korty vizet és vett egy nagy levegőt, hogy 
egyáltalán meg bírjon szólalni. Elmondta azt a néhány mondatot, amit bevezetésnek 
talált ki, majd Dermothoz fordult az első kérdéssel. 

– És mondd, Dermot, szerettél iskolába járni? 
Bár a kérdés kicsit meglepte az írót, néhány másodperc múlva már érzékletesen 

mesélte, mennyire rosszul tanult, hogy olvasott Proustot az íróasztal alatt, és hogy az 
egész iskola komplett idiótának tartotta, amíg meg nem nyert egy esszéíró versenyt. 
Dermot sziporkázott, a közönség pedig máris beleszeretett. 

– Mindig nagyon érdekelt, hogy egy író melyik könyvet vinné magával egy lakatlan 
szigetre. Ha csak egyetlen könyvet választhatnál, melyik lenne az? 

Dermot tekintetében mosoly bujkált, és Laura egy másodpercre úgy érezte, mintha 
újra ott ülnének azon a bizonyos sziklán januárban, ahol először beszélgettek 
komolyan. – Hááát, ez egy fogas kérdés. De szerencsére már kérdezték, úgyhogy 
tudom a választ. 

Laura mosolyogva bólintott. 
– Az Ullyssest. 
– Tényleg? Sokak számára James Joyce megfejthetetlen. 
– Az is, de mindenképpen megéri a fáradságot. 
Egy rövid ideig ezután Joyce-t elemezte, majd várakozó tekintettel nézett Laurára. 
Laura következő néhány kérdése körülbelül annyira volt bölcs és mélyreható, 

mintha egy koktélpartin beszélgettek volna a semmiről, de Dermot ezekre is könnyed 
eleganciával válaszolt. Talán egy időben igazi partiarc volt, vagy hasonló témák 
járták Ballyfitzpatrickban is, a helyi kocsmában, Laurának fogalma sem volt. 
Mindenesetre a közönség szinte dőlt a nevetéstől, és tátott szájjal leste Dermot 
minden rezdülését. 

A bemelegítés után Laura úgy érezte, ideje, hogy feltegye azt a kérdést, ami a 
leginkább foglalkoztatta. Igaz, kicsit rizikós volt, de minden valamire való riporter 
megkérdezte volna. Még egy korty víz, még egy nagy lélegzet, és Laura belevágott. 



– Úgy tűnik, hogy már elég hosszú ideje nem készült új munkád. Elmondanád, 
hogy mi ennek az oka? 

Laura úgy érezte magát, mint egy áruló, és képtelen volt a férfira nézni, de 
tökéletesen el tudta képzelni haragvó tekintetét. 

– Ez azért nem egészen így van, Laura – felelte, és úgy hangzott, mintha csak 
hozzá beszélne, pedig az egész közönséghez szólt –, mert készült. 

Mivel Laura számított erre a válaszra – elvégre Dermot általában ezzel védekezett 
–, úgy döntött, nem hagyja ennyiben. Ha már egyszer idáig eljutott, nem futamodhat 
most meg. 

– Esetleg hoztál is belőle részletet? – kérdezte. 
– Igen – felelte, azzal az ölébe vette a dossziét. 
Ez bizony meglepő fordulat volt, és Laura izgatottan várta Dermot következő 

lépését. 
– És szeretnél felolvasni belőle, vagy térjünk rá a közönség kérdéseire? 
– Olvasd, olvasd! – kiabálták a nézőtéren. 
Dermot rájuk mosolygott, majd visszafordult Laurához. – Ez egy novella. 
– Tényleg? – felelte Laura, hogy leplezze izgatottságát. Ezek szerint valóban 

hozott valamit. – Tehát akkor felolvasod? – Úgy érezte magát, mintha egy 
kisgyereket gyámolítana. 

– Biztos? Ne beszélgessünk még egy kicsit? – kérdezte Dermot komolyan. 
Megőrült ez az ember? Amikor pillanatokon belül nemcsak irodalomtörténetet 

írhat, hanem az ő lassú kínhalálának is véget vethetne. 
– Kérdezzük meg újra a közönséget! – javasolta Laura, mert biztos volt benne, 

hogy rájuk számíthat. 
A közönség fülsiketítő „igennel” válaszolt, Dermot azonban továbbra is csak Laurát 

nézte. Laura lopva a férfira pillantott, de el sem tudta képzelni, hogy mi járhat a 
fejében. 

– Ez valóban nagyon kedves lenne tőled – mondta, mintha csak egy csésze teát 
fogadna el valakitől. 

– Rendben. 
„Tudjuk, hogy nem helyes, ha olyan játékot játszunk valakinél, aminek elfelejtettük 

elmondani a szabályait, de valamiért mégis mindig ezen kapjuk magunkat.” 
Dermot hangja olyan gyönyörű volt és annyira szexi, hogy Laura először csak a 

szöveg dallamára figyelt, anélkül hogy felfogta volna az egyes mondatok jelentését, 
ám ahogy lassan körvonalazódott benne, hogy mégis miről is van szó, egyre 
nagyobb odaadással hallgatta. 

„Es ezt a játszma melyik részénél valljuk be? A közepén? Vagy a végén, amikor a 
siker már olyan, mint a vereség? És valaki mindenképpen sérül?” 

Ahogy Dermot tovább olvasott a felelősségről és arról, hogyan engedjünk el valakit 
úgy, hogy a lehető legkisebb fájdalmat okozzuk, Laura szája kiszáradt, arca 
bíborvörösre gyúlt, aztán arra gondolt, hogy mindjárt elájul. Dermot róla beszél? Írt 
egy novellát róla és a kapcsolatukról, már amennyiben persze kapcsolatnak lehetett 
nevezni? 

A történet további része egyszerűen keresztülfolyt rajta, anélkül hogy eljutott volna 
a tudatáig. Bizonyára ez a védekezési mechanizmusa, állapította meg, amikor rájött, 
hogy csak bizonyos szavak ragadnak meg benne, mint például „árulás”, „szenvedély” 
vagy, ami még ennél is kegyetlenebb volt, „bálványimádás”. 

Minél tovább hallgatta Dermotot, annál dermesztőbben szorult össze a szíve. 
Dermot róla írt, róluk, a viszonzatlan szerelemről és a szakításról. És felolvasta 



hangosan, egy zsúfolt teremben. Miért nem küldte el inkább e-mailben? Akkor 
legalább nyugodt körülmények között szembesülhetett volna vele. 

Laura ült a színpadon, és várta, hogy kínszenvedése véget érjen. Egyedül azért 
volt hálás, mert Dermot annyira rabul ejtette a közönséget, hogy senki sem törődött 
vele. És hála istennek senki sem kapcsolja össze vele ezt a történetet, elvégre mi 
okuk lenne ra? Ez az érvelés valamennyit segített. Így most már be tudja fejezni az 
interjút méltósággal, akkor is, ha legszívesebben kirohant volna a színpadról, és 
örökre elrejtőzött volna a világ elől. Igaz, lelke egy egész kis darabja még mindig 
reménykedett abban, hogy téved, ez nincs így, bár Dermot egyértelműbb nem is 
lehetett volna. Hogy néz ezek után valaha is a szemébe? Laura az órájára pillantott, 
és látta, már nem maradt idő több kérdésre. Tudta, hogy ennek Dermot is örülni fog. 

A felolvasás végén a közönség felállt, és dübörgött a taps. Laura halványan 
érzékelte, hogy egyesek a telefonjukkal fényképezik őket, és mintha vakut is látott 
volna villogni. Talán újságírók is jöttek? Tudta, hogy elvileg nem lenne szabad itt 
lenniük, de ki akadályozhatta volna meg őket? 

Dermot a színpad elejére lépett, és felemelte a kezét, hogy lecsendesítse a 
tömeget. Laura pedig valahogy kivonszolta magát a színpadról, a takarás jótékony 
sötétségébe. 

 
HUSZADIK FEJEZET 

 
 

Laura tudta, bármennyire is szeretne, nem menekülhet fejvesztve haza. Legnagyobb 
meglepetésére a könyvtárban volt főnökébe, Henrybe botlott, amiben nem volt 
semmi különös, elvégre ő szállította a könyveket a fesztiválra, ám most futottak 
össze először. Henry kedves, ismerős arca felüdülésnek hatott azok után, amin az 
imént keresztülment. 

– Édesem! – kiáltotta Henry, majd egy árnyalattal kevésbé lelkesen hozzátette: – 
Fáradtnak tűnsz. 

– Nem csoda – felelte Laura arcán széles mosollyal, és csak abban bízott, hogy 
Henry nem veszi észre, hogy ez a mosoly mekkora erőfeszítésébe kerül. – 
Elképesztő, mennyi munkánk van! 

– És mekkora sikeretek! – mondta Henry őszinte elismeréssel a hangjában. – 
Kivonult az egész könyvszakma, és áhítattal csüggenek Dermot minden egyes 
szaván. 

Laura megborzongott, amit egy gyors vállrándítással álcázott. – Igen, nagyon 
sokan voltak a fellépésein, de a többi programon is. Szerinted van itt még rám valami 
szükség, vagy mehetek haza? 

Semmi mást nem akart, mint elbújni egy elsötétített szobába. 
– Nem, nem mehetsz! – jelentette ki Henry határozottan. – Éppen most 

interjúvoltad meg a fesztivál sztárját, amitől egy kicsit magad is sztár lettél. Ó, itt van 
Eleanora! – mondta, de már késő volt, az asszony úgy csapott le Laurára, mint 
valami nagy fekete madár, flitterrel, rikító rózsaszín üveggyöngyökkel és 
marabutollakkal ékesítve. Fülbevalói majdnem felsértették Laura arcát, amikor 
megpuszilták egymást. 

– Szívem, ha esetleg meg akarnál szökni, jobb, ha elfelejted, amíg Dermot nem 
végez. Később majd Jacob Stone-nal vacsorázik, most viszont éppen megpróbálja 



átverekedni magát az autogramvadászok gyűrűjén. Mindjárt itt lesz, és kezdődhet a 
dedikálás. 

– Remélem, azért lesz, aki könyvet is vesz ebből a rengeteg emberből – mondta 
Henry. – Az a baj, ha nincs semmi új… 

– De van! – jelentette ki Eleanora diadalmasan. – És nem tudok másra gondolni, 
mint hogy Laura keze lehet a dologban. 

Laura lábából kifutott minden erő, és leroskadt a székbe, ahol nemrég még Henry 
ült. Egyszerre izzadt és vacogott. Egy másodpercig attól felt, hogy Eleanora kitalálta 
az egészet. – Nem, nem hiszem – vagyis, úgy értem, hogy – szóval szerintem már 
azelőtt is megszállottként írt, hogy én… – makogta, aztán rájött, hogy még a végén ő 
maga árulja el, mi történt köztük Írországban. 

– Jaj, szívem! 
Eleanora persze az egészből egy szót sem hitt el. 
– Olyan kibírhatatlanul szerény vagy! Hidd el, hogy így van! Majdnem tizenöt évig 

nem írt egy betűt sem. Erre te besétálsz az életébe, és mi történik? Újra dolgozik. És 
annyira profi voltál az előbb a színpadon! Kérlek, csak egyetlen percig próbálj kicsit 
örülni! 

– De én nem… 
– Reménytelen eset, ne próbálkozz vele! – mondta Henry a háta mögött, 

miközben elővarázsolt egy üveg bort az asztal alól, és töltött egy pohárral 
Eleanorának. – Legjobb, ha békén hagyjuk. 

Laura éppen tiltakozni akart, ám Henry neki is töltött, és visszanyomta a székre. – 
Te csak szépen üldögélj és pihenj! Hosszú volt ez a nap. 

Laura kortyolgatta a bort, és nosztalgiával gondolt vissza Henryre meg a boltban 
töltött nyugodt napokra. Mostanában az élet túl izgalmas volt egy kékharisnya 
számára. 

A következő pillanatban Monica futott be. Lehajolt, és teljes erőből magához 
szorította Laurát. – Csodálatos volt! Annyira gyengéd, olyan kimondhatatlanul 
gyönyörű – szipogott. – Kisírtam a szememet! 

– Micsoda? De miért? 
Laura kibontakozott Monica öleléséből, és majdnem kiöntötte a bort. Monica is 

rájött? Nagy volt a veszélye annak, hogy mindjárt zokogni kezd barátnője karjai közt. 
Nem bírta elviselni a gondolatot, hogy minden, ami Dermot és közte történt, egy 
szimpla novellává egyszerűsödött, ha mégoly zseniálissá is. Tudta, hogy legalábbis 
irodalomtörténeti szempontból, hálásnak kellene lennie a sorsnak, amiért Dermot 
túljutott az alkotói válságon, és büszkének lenni arra, ha ő ebben tényleg játszott 
valami szerepet, de most képtelen volt másra gondolni, mint saját magára, és hogy 
milyen tragikus, amiért ez az egész így alakult. Egyedül abban reménykedett, hogy 
senki nem fogja feltenni a kérdést, hogy mégis kiről szól a történet. Nem bírta volna 
elviselni, hogy közszemlére állítsák. Belehalna a szégyenbe, ha valaki megtudna. 

Lassan beszállingózott a közönség a vásár és a dedikálás színhelyére, de senki 
sem vetett sajnálkozó pillantásokat Laura felé, hogy „ó, te szegény”. 

Aztán maga a nagy ember is megérkezett rajongóktól és újságíróktól körülvéve. 
Egy pillanatra összenéztek, és Dermot szelíd, szomorú tekintetéből Laura mindent 
kiolvasott, amit tudnia kellett: igen, a történet róla szólt. Ezt akarta elmondani neki 
négyszemközt, ő azonban elzárkózott előle. Dermot valószínűleg sejtette, hogy 
Laura beleszeretett – elvégre nem ő lett volna az első, aki erre a göröngyös útra 
tévedt. Amilyen naiv és tapasztalatlan volt, ez elkerülhetetlen volt. Dermot, mivel 
alapvetően egy kedves ember, nem akarta bántani, viszont az érzéseit sem tudta 
viszonozni. De bárcsak ne írta volna meg, vagy ha már megírta, bárcsak ne olvasta 



volna fel nyilvánosan! Ha valakinek, neki igazán tudnia kellett volna, mennyire fontos 
a magánélet szentsége. És ha egyszer nem szereti, akkor minek szórakozott azzal, 
hogy megint dughatnának egyet? Laura most már nem értett semmit sem az 
egészből. 

De azért rámosolygott Dermotra, és minden egyes sejtjével igyekezett azt sugallni 
fele, hogy minden rendben, ő aztán nem szerelmes belé, az meg fel sem merült 
benne, hogy a történet esetleg róla szól. Sőt, a maga részéről nagyon is jól van, 
jobban nem is lehetne. Ennél többet aligha lehetett volna egyetlen mosollyal sugallni. 

Mindezt azzal a hőstettel is megtetézte, hogy utat tört magának a tömegben, és 
elindult Dermot felé, akit sikerült utol is érnie félúton a dedikálóasztalhoz. – 
Fantasztikus voltál! – jelentette ki vakmerően. – Remélem, nem haragszol, ha most 
hazamegyek. Hasogat a fejem! 

Ez igaz volt, és így az egész máris hihetőbben hangzott. – Holnap találkozunk. 
Dermot felnézett a könyvből, amit éppen aláírt, és furcsállva nézett Laurára. – Ma 

már nem is látlak? 
Laura vállat vont. – De, persze. Kicsit pihenek és visszajövök. Valószínűleg. 
Aztán anélkül, hogy megvárta volna Dermot reakcióját, átverekedte magát a 

termen, ki az utcára, és csak abban reménykedett, hogy talál valakit, aki hazaviszi. 
Szerencsére ott állt Reg, aki Dermotot fuvarozta a fesztivál alatt. Megkopogtatta a 

taxi ablakát. – Van rá valami esélyem, hogy elvigyen Somerbybe? Dermotnak még 
rengeteg a dolga. Iszonyúan fáj a fejem. 

– Pattanjon be! – tekerte le Reg az ablakot. – Egy perc és hazarepítem. 
Ezzel megvagyunk, gondolta Laura elégedetten. Otthon bevesz egy aszpirint, iszik 

egy kis meleg tejet, lefekszik, és majd csak másnap kezd el görcsölni azon, hogyan 
viselkedjen Dermottal a reggelinél. 

Írt még egy cetlit Monicának, elnézést kért tőle azért, hogy megint így kidőlt, majd 
felmászott a galériára és bezuhant az ágyba. Bár végkimerülés közeli állapotban volt, 
mégsem tudott azonnal elaludni. Erősen furdalta a lelkiismeret, hogy bár az összes 
barátja hasonlóan fáradt lehet, ő mégis cserbenhagyta őket. Ám annyira mégsem, 
hogy felkeljen és visszamenjen segíteni. Sajnos nem tehette. Túlélési stratégiát 
kellett kidolgoznia a következő huszonnégy órára. 

 
 
Másnap reggelre kész volt a haditerv. Pontban kilenckor lemegy reggelizni, és 
szembenéz Dermottal, ahogy az egy felnőtt nőtől, nem pedig egy szerelmes csitritől 
elvárható. Tegnap éjjel eleget bánkódott, meggyászolta a kapcsolatot, mostantól 
kezdve senki, de főleg Dermot nem láthatja rajta, mennyire megviselték a történtek. 

Annak azért örült volna, ha legalább Monica ott van vele, de ahogy gyanította, 
helyette egy SMS várta: barátnője Seamusnál aludt, Grant pedig elment 
meglátogatni a nagynénjét. 

Nem baj, gondolta Laura, aki kétségbeesetten keresett valami jót is, amibe 
kapaszkodhat, legalább annyi ideig maradhatok a zuhanyban, ameddig csak akarok. 
Eltökélt szándéka volt, hogy a reggelinél fantasztikusan fog kinézni, nem úgy, mint 
akit éppen elhagytak, elárultak és összetörtek a szívét – de nem ám! Ő is sütkérezni 
fog a fesztivál sikerének fényében, és büszkén eszi majd a kolbászt, tojást és a 
szalonnát. Kis híján a műanyag rózsát is beletűzte a hajába, amit Monica elöl 
hagyott. 

– Szép jó reggelt! – csipogta szándéka szerint vidáman, amikor kinyitotta a 
konyhaajtót, ám inkább úgy hangzott, mint egy tanító néni, aki becsengetés után 
köszönti az osztályt. 



Gyorsan felmérte a terepet: Dermot nem volt sehol. A düh és a csalódottság egy 
pillanatra ádáz csatát vívtak a lelkében, végül a csalódottság győzött, bár szidta is 
magát miatta. Meg ebben a helyzetben is megvolt a veszélye annak, hogy a szíve 
irányítja és nem az esze. Leült Veronica mellé, aki éppen újságot olvasott. Veronica 
felnézett a Daily Telegraphból, és kedvesen Laurára mosolygott. Fenella egy csésze 
kávé felett kókadozott, Reg, a sofőr kenyeret tunkolt a tányérjába és egyetlen falat 
rántottát sem hagyott veszendőbe, Sarah pedig írt valamit a jegyzetfüzetébe. Hugó 
elmerengve nézte a villájára szúrt kolbászdarabkát, míg Eleanora mentateát ivott 
félig lehunyt szemekkel. Bár ültek páran az asztalnál, a hatalmas konyha mégis 
üresnek tűnt. 

– Laura! – szólalt meg Rupert a tűzhely mellett. Csíkos kötényt viselt, és éppen 
egy halszelettel foglalatoskodott. – Mit kérsz? Mindenből egy kicsit? Heringet? 

– Heringet nem, köszönöm. De különben mindent, kivéve véres hurkát – felelte. – 
Köszönöm. 

– Pedig a véres hurka tele van vassal, ugye tudod, szívem? – érdeklődött 
Eleanora. – De örülök, hogy van étvágyad. Kicsit nyúzottnak tűnsz. 

Az étvágy abban a pillanatban odalett. Eleanorának ezt vajon most miért kellett 
észrevételeznie? Miért lepődött meg, és miért kommentálta az étvágyát? Nem, nem 
lehet ennyire paranoid, ezt azonnal abba kell hagynia. 

Laura kivett két szelet pirítóst. – Igen, tegnap este szinte semmit sem ettem, 
annyira izgultam – felelte, majd vett egy mély lélegzetet. – Dermot még alszik? 

– Dehogy! 
Eleanora hirtelen életre kelt, és majd szétvetette a jókedv és az életerő. – El is 

felejtettem, hogy nem tudod. Még éjjel felment Londonba, hogy benne legyen ma 
valami reggeli műsorban. 

– Azt hittem, Jacob Stone-nal vacsorázik! 
– Így is volt, és utána Jacob helikopterével mentek – mondta Fenella. – Felvettük a 

műsort – folytatta. Valami embertelen időpontban volt, de szerintem másban is 
szerepel még ma, ugye, Eleanora néni – bocsánat, Eleanora? 

– Igen, a „Nők, könnyedén”-ben – helyeselt nagynénje. – Kiváló program. 
Laura, akinek ez így túl sok információ volt egyszerre, zavartan nézett körül a 

konyhában. 
Sarah, aki már eltette a jegyzetfüzetét és éppen a tányérokat szedte össze, 

segítségére sietett. 
– Ebédidőben szokott lenni, pár nő megvitatja az aktuális eseményeket meg a 

pletykákat. 
– Pont Dermot műfaja! – jegyezte meg Laura, abban a pillanatban, amikor Rupert 

letett elé egy sistergő tányért. – Ó, szuperül néz ki! 
Reg felkelt, és elpakolta a tányérját. – És az is volt! Most, ne haragudjanak, de 

mennem kell. 
Laura kivételével már mindenki más befejezte a villásreggelit, és most már 

kávéztak és újságot olvastak. 
Mindenki olyan természetesen viselkedett, hogy Laura úgy döntött, neki sem kell 

tovább megjátszania magát. Dermot úgyis elment, elmúlt annak a veszélye, hogy 
összefussanak, és nézni kellene a szánakozó arckifejezését. 

Fenella odahúzott mellé egy széket. – Ma este lemegy Damien Stubbs műsora, és 
akkor végeztünk a nagy sztárokkal. Elfogyott minden jegy, és délben jön az ember a 
The Timestól. Ha Damien lekési a vonatot, akkor is marad még egy csomó ideje, 
hogy megérkezzen. 



– Nem bízol Damienben? – szólt közbe Veronica, és letette az újságot. – Pedig 
inkább a vonatok kiszámíthatatlanok, ezért jöttünk kocsival. Még jó, hogy Anne és én 
közel lakunk egymáshoz. 

– Mikor indultok? – akarta Fenella kérdezni, de még a mondat felénél elhallgatott, 
amikor rájött, hogy ez mennyire udvariatlan lett volna. 

– Úgy fél óra múlva – felelte Veronica jóindulatúan. – Már bepakoltunk, csak Anne 
készít még néhány fotót búcsúzóul a gyönyörű, vadregényes kertetekről. 

– Az esküvői szezonra általában szépen rendbe szedjük, de nagyon hamar 
elburjánzik újra. Bár így valamiért mindenkinek sokkal jobban tetszik – felelte Fenella, 
és ezzel Veronica is egyetértett. 

– Akarja valaki, hogy kivigyem az állomásra vagy valahova? – kérdezte Laura. – 
Nem? Akkor reggeli után felmegyek az irodába, és hozzákezdek a 
köszönőlevelekhez meg hasonlókhoz – tette hozzá, majd Veronicához fordult. – De 
ugye nem mentek el szó nélkül? Nagyon, nagyon köszönök mindent, annyira 
fantasztikusak voltatok! 

Veronica megveregette Laura vállát, ahogy felállt. – Bármikor, amikor csak 
szükséged van rám vagy ránk, hívjál és jövünk. Szuper kis fesztivált hoztatok össze, 
le a kalappal. 

Miután Veronica és Anne fülsiketítő motorbúgás közepette elhajtottak, szép lassan 
mindenki visszaszállingózott a konyhába. 

– Milyen furcsa – mondta Fenella, miközben feltette a teavizet forrni –, majdnem 
az egész fesztivál alatt azon izgultunk, hogy vajon Dermot eljön-e vagy nem? Aztán 
csak úgy belibben, tart két elképesztő előadást, aztán hipp-hopp, már repül is tovább 
a helikopteren. Olyan, mintha itt sem lett volna. 

– Igen, bizonyos szempontból igen – sóhajtott Laura, és arra gondolt, hogy 
mennyivel könnyebb lenne most, ha Dermot végül otthon maradt volna. 

– De hát neki köszönhetjük ezt a tomboló sikert. Meg persze neked, Laura. 
Fenella elhallgatott. – Elképesztő, amit csináltál. Iderángattad Dermotot, meg az a 

sok minden… Jacob Stone azt mondta, hogy adjunk neked külön jutalmat. 
– Ó, de nem, tényleg nem… 
– De elmagyaráztam neki, hogy mi nem tudunk miből, úgyhogy helyettünk tőle 

fogod megkapni. 
Laura megdermedt a hír hallatán. – Azt akarod mondani, hogy ezek után még 

veszteségesek is vagyunk? 
– Nem, egyáltalán nem – felelte Rupert –, de akkora hasznunk sincs. Jacob azt 

írta, még kétezer fontot szeretne adni neked, persze a díjazásodon felül. 
– Jézusom! – csapta össze Laura a kezét, amikor végre sikerült megértenie, hogy 

ez mit is jelent valójában. Valahogy kiment a fejéből, hogy holnaptól gyakorlatilag 
nincs állása. – Hát ez nagyon kedves tőle. 

– Dermot elmesélte neki, hogy mennyi mindent tettél azért, hogy idecsábítsd, még 
mielőtt elment Kaliforniába. 

Laura nagyot nyelt, és bízott benne, hogy Dermot nem bocsátkozott túlzott 
részletekbe. 

– Tényleg? Jacob Kaliforniába ment? 
– Dehogy! Hanem Dermot. Valami filmes ügy. Eleanora szerint lehet, hogy nem 

lesz belőle semmi, de mint kiderült, már évek óta bombázzák az ajánlatokkal, csak 
eddig egyáltalán nem érdekelte. Az első könyvéről van szó. 

– De jó! Az szuper filmes alapanyag! És mi történt? Miért gondolta meg magát, és 
miért pont most? 



Hát akkor ennyi volt, kész, vége – az életben többet nem látják egymást. Lelke egy 
darabja zokogott, akkor is, ha valószínűleg így a legjobb. 

– Kilábalt az alkotói válságból, legalábbis Eleanora azt mondta. 
Fenella összeráncolta a homlokát. – De ezt te is tudtad, nem? Nemcsak azt a 

novellát írta, hanem egy regényen is dolgozik. 
Laurát rosszullét kerülgette. 
– Nem, nem tudtam. Ez fantasztikus! – nyögte ki nagy nehezen, és úgy érezte 

magát, mint egy ócska, eldobott cipő. Igen, hasznos volt, sokat segített, de köszönjük 
szépen, nincs már rá szükség. Dermot miért nem mondta el? A tudat, hogy 
valószínűleg azért, mert ő esélyt sem adott erre, kevéssé vigasztalta. Lehet, hogy 
erről akart beszélni a telefonban. Sőt, pár üzenetet ki is törölt anélkül, hogy elolvasta 
volna őket. Átsuhant rajta a gondolat, hogy vajon mit választana: azt, hogy Dermot ír 
és boldog, de nincs vele, vagy azt, hogy szépen süppedjen csak vissza az alkotói 
válságba, de maradjon vele. Elsőre meglehetősen fausti egyezségnek tűnt, és örült, 
hogy a valóságban ez soha fel nem merülhet, de minél tovább gondolkozott rajta, 
annál inkább rájött, hogyha felülemelkedik a saját érzésein és magasabb rendű 
szempontokat is figyelembe vesz, Dermot boldogsága sokkal fontosabb, mint az övé. 
Igen, ez tényleg szerelem volt. 

– Azt találtuk ki Ruperttel, hogy tartunk egy bulit, ahova mindenkit meghívunk, aki 
csak részt vett a fesztiválon. Valamikor az esküvői szezon után. És akkor ki is 
találhatnánk, hogy mi legyen jövőre. 

Laura nevetett, hálás volt, hogy időközben témát váltottak. – Hogy gondolhattok 
máris a következő fesztiválra, amikor még ez sem ért véget? 

 
 
Az utolsó két program valamennyire kijózanította Laurát. Mindenki nagyon fáradt volt, 
és bár Somerby-ben a vendéglátásra továbbra sem lehetett panasz, még Fenella is 
veszített a lelkesedéséből. Ám az is véget ért, és már csak Laura, Rupert és Fenella 
maradtak a konyhában. 

– Szóval, van valami terved? – kérdezte Fenella. 
– Mármint azután, hogy megírtam az összes köszönőlevelet? 
Laurának sikerült kipréselnie magából egy mosolyt. Igazából fogalma sem volt, 

mihez kezdjen most. Arra gondolt, hogy egy rövid időre szüleihez költözik, és 
megpróbál munkát és lakást találni azon a kornyéken. 

– Ühüm – mondta Fenella, és eltűnődve nézte barátnőjét. Már biztos nagyon várja, 
hogy újra csak a kettőjüké legyen a ház, gondolta Laura. 

– Arra gondoltam… 
– Nem akarsz velünk dolgozni? Addig lakhatsz az átalakított tehénistállódban, 

ameddig csak akarsz. 
Laura felállt és megölelte Fenellát. – Annyira édesek vagytok, és annyira 

szerettem itt lenni, de… 
– A könyvek, ugye? Csak az érdekel? 
– Mondtam! – szólt közbe Rupert. Éppen keresztrejtvényt fejtett, mint általában. 
– Jó, de azért meg kellett próbálnom – felelte Fenella. – Viszont mindenképpen 

beszélj a nagynénémmel. Azt mondta, ha nincs munkád és elveszettnek tűnsz, 
azonnal hívd. Az vagy, ugye? 

Laura nevetett. – Azt hiszem, igen. 
– Akkor lehet, hogy Eleanora tud valamit – mondta Fenella olyan hangsúllyal, 

mintha csak valami egészen elmebeteg dologról lehetne szó. 
– Ó, akkor nem utazott el Dermottal? 



Fenella megrázta a fejét. – Nem, azt mondja, túl öreg Kaliforniához. Egy kis 
vásárolgatás New Yorkban az oké, de Dermotnak van egy amerikai ügynöke is, plusz 
még valaki, aki csak a filmes jogokat intézi, úgyhogy egyáltalán nincs rá szükség – 
hadarta Fenella egy levegőre. – Csak nem attól rettegsz, hogy mit talált megint ki? 
Igen, nála sosem lehet tudni. Néha fantasztikus ötletei vannak, néha viszont nagyon 
vadak. Például azt találta ki, hogy Ruperttel a nászutunkon igazán elmehetnénk 
krokodilvadászatra. 

Laura vihogott. Drága Fenella, annyira fog hiányozni. – Persze, felhívom! 
Megkérdezem, miben sántikál, abból baj nem lehet. Aztán meg Grantet is. Aztán 
meg lakást keresek, bár az most, hála Jacob Stone csekkjének, sokkal könnyebb 
lesz. 

– Jó, de először Eleanorát hívd! – mondta Fenella. 
– Szívem! – mondta Eleanora, amikor Laurának végre sikerült elérnie. – Ebédelj 

velem, holnap! Van valaki, akinek szeretnélek bemutatni! 
– Aha… 
Ez bármit jelenthetett, munkától a vakrandiig. Ahogy Fenella mondta, Eleanorától 

minden kitelik. 
– Akkor fél egykor a Grove-ban. Rendben? Van akkor vonat? Mert eszedbe se 

jusson kocsival jönni, szívem. Lehetetlen parkolni. 
Ezután Laura felhívta Eleanora irodáját, és megtudakolta az étterem pontos címét. 

Egyébként sem akart kocsival menni: nagyjából kétszer öt órányi vezetést jelentett 
volna, és a gondolatba is beleborzongott. Ráadásul utána az ebéd Eleanorával, ez 
már túl sok lett volna egyszerre. 

– Neked elmondta, mire készül? – kérdezte Laura Fenellát, amikor asztalhoz ültek 
és nekiláttak a szokatlanul egyszerű ebédnek: paradicsomleves konzervből, fehér 
kenyérrel. 

– Nem, egy szót sem – felelte Fenella. – De teljesen elájult attól, ahogy a 
fesztiválon dolgoztál. Lehet, hogy tud egy másikat. 

– Előbb fejezzük be ezt. Én… 
– Ezt nézzétek! – kiáltotta Rupert. – Egy egész oldalt írnak rólunk! 
Mind a hárman felugrottak, és olvasni kezdtek. 
– És nemcsak Dermotról! – jelentette ki Fenella büszkén, miután beleolvasott. – 

Ezt hallgassátok! A Somerby Fesztivál olyan, mint egy békebeli, barátságos szálloda 
a hatalmas hotelláncok világában. Plusz adjuk még hozzá az irodalmi élet üstökösét, 
aki hosszú évekre eltűnt a vérkeringésből, és most tényleg nagyon különleges 
született a felbukkanásából. 

Most Laura ragadta magához az újságot. – Ki kell vágnunk, és beragasztani egy 
füzetbe! Lehet, hogy mások is írnak rólunk, és majd idézhetünk belőlük a 
brosúrákban. 

Laura máris kezdte sokkal jobban érezni magát. 
– Úgy örülök, hogy lesz jövőre is! – mondta Rupert, és átkarolta Laura vállát. – 

Persze csak akkor, ha te csinálod! 
Laura felnevetett. – Addig meg ott van Eleanora. 
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Fenella kérlelhetetlen volt: Laura igenis taxival megy az állomásról az étterembe. Ha 



pedig így túlságosan korán érne oda, akkor majd sétálgat egy kicsit a környéken, 
feltéve, ha nem téved el. Mivel az étterem Mayfairben volt, Laura inkább csak 
megnézte a szomszédos üzletek kirakatát, be egyikbe sem merészkedett, viszont 
minden gond nélkül visszatalált az étterembe – öt perccel a megbeszélt találkozó 
után, hogy Eleanorának is legyen ideje megérkezni. 

De persze még nem érkezett meg, így Laurát leültették egy asztalhoz, és 
megkérdezték, hozhatnak-e valamit inni. 

– Egy pohár fehérbort kérek, és egy szénsavas ásványvizet, köszönöm. 
Úgy okoskodott, hogy így legalább bátorságot meríthet a borból, és szükség 

esetén fröccsöt is csinálhat belőle. 
Az étterem zsúfolásig megtelt, de az embereket mintha alig érdekelte volna az 

étel, mindenhonnan üzleti kifejezések záporoztak Laura felé. Sehol egy szerelmespár 
bávatag pillantásokkal, se barátnők, akik éppen valami rendkívül izgalmas eseményt 
vitatnak meg, se egy anya és lánya. Itt mindenki tárgyalt és dolgozott. Laura szerette 
nézni az embereket, és ma is biztos jobban élvezte volna, ha nem izgul ennyire az 
ebéd miatt. 

Eleanora most vajon miben sántikál? Igaz, Laura neki köszönhette, hogy élete 
gyökeresen megváltozott, pusztán azért, mert összehozta Fenellával, Ruperttel és a 
Somerby Fesztivállal. Talán Fennek igaza lesz, és megint munkaügyben akar vele 
beszélni. 

Ahogy babrálta a szalvétáját és megigazította az egyébként is tökéletesen álló 
kését és villáját, Laura sorra vette, hogy mi minden történt vele az óta a bizonyos 
első találkozás óta. Addig a pillanatig mindent, amit az életről tudott, könyvekből 
tanulta, egész pontosan regényekből. Azóta viszont sikerült jó pár személyes 
tapasztalatot is begyűjtenie, ha még olykor fájdalmasakat is. 

Nem, nem szabad Dermotra gondolnia. Egy nap, ha majd eszébe jut az együtt 
töltött idő, akkor biztos mosolyogni fog rajta, és annak látja, aminek kell: egy 
csodálatos első találkozásnak a szexszel és a maga részéről a szerelemmel. Most 
azonban még friss volt a seb és az érzés, hogy Dermot becsapta, elárulta és 
megalázta. Miután túljutott az első sokkon és kicsit más szemszögből látta a 
történteket, Laura rájött, hogy Dermot mennyire önzőén viselkedett vele. Ami persze 
nem azt jelentette, hogy így kevésbé szereti a férfit vagy bármennyit is enyhül a 
fájdalma, de legalább segít abban, hogy minél előbb kiheverje a csalódást, már ha 
persze ez egy összetört szív esetén valaha is lehetséges. Mindenesetre ebben a 
különböző programok, mint például ez a mai ebéd is, sokat segítettek. 

Végül befutott Eleanora is, nyomában egy férfival, aki úgy a harmincas évei végén 
vagy a negyvenes évei elején járhatott. Laura fellélegzett. Már hosszú ideje 
egyáltalán nem a találkozó miatt aggódott, hanem hogy Eleanora még a végén el 
sem jön. 

– Szívem, ez itt Gerald O'Brien, szintén Írországból, de azért ne utáld nagyon. 
Laura kénytelen volt elmosolyodni, és hagyta, hogy a férfi megszorítsa a kezét. – 

Nagyon örvendek! – mondta a férfi kissé távolságtartóan. – Tudom, hogy maguknál 
itt az a szokás, hogy mindenki puszilkodik már az első találkozáskor is, de én kissé 
régimódi vagyok – mentegetődzött zavart mosollyal, és ezt Laura nagyon 
meghatónak találta. 

Próbált hasonlóságot találni a férfi és Dermot beszéde között, de aztán rájött, 
hiába, mert az ír dialektusnak is több száz válfaja létezik. 

– Én is, azt hiszem – mondta, és kezet rázott a férfival. – Mármint régimódi 
vagyok. De azért tegeződjünk. 



Eleanora, miután megpuszilta Laurát, nagy lendülettel lehuppant a székére, 
mintha legalábbis valahonnan a magasból ereszkedett volna alá. – Jól van, már 
rendeltél bort, ügyes kislány. Mit szólnátok egy egész üveghez? Tudom, tudom, a 
mai fiatalok délben nem isznak, de nekem azért lecsúszik egy-két pohár az ebédhez 
– mondta, és elmélyedt a borlista tanulmányozásába. Gerald O'Brien és Laura félénk 
pillantásokkal méregették egymást. Egyáltalán nem az a tipikus ír, állapította meg 
Laura. Bár abszolút szimpatikusnak tűnt, hiányzott belőle az a fajta természetes 
sárm, ami csak úgy áradt Dermotból. Laura szíve nagyot sajdult bánatában. 

A rendelés nem tartott sokáig. Laurának várakozás közben volt ideje alaposan 
megfontolni a kérdést, míg Eleanorának és Geraldnak a választás nem okozott 
gondot. Megérkezett a bor, Eleanora az asztalra könyökölt, mint aki valamilyen 
bejelentésre készül, ám abban a pillanatban észrevett valakit a terem túloldalán. – 
Édes istenem! – kiáltott fel. – Ne haragudjatok, most szörnyen illetlen leszek, de 
muszáj átülnöm kicsit ahhoz az asztalhoz. Ott van Susie Blanquette, tudjátok, kivel? 
Hubert Van Trappal! Mégis mit képzel? Megígérte, hogy nem keres másik kiadót, 
amíg be nem fejezte az új regényét és jól felverhetjük az árát! Úgy látszik, erre most 
Huberttel készül. Bocsássatok meg, de ennek azonnal véget kell vetnem! 

Laura azon kapta magát, hogy mosolyog. Csak Eleanora képes arra, hogy magára 
hagyjon két nyilvánvalóan gátlásos embert az első találkozásukkor, azelőtt, hogy 
sikerült volna legalább egy közös témát találniuk, amiről beszélgethetnének. 

Eleanora elviharzott, Gerald és Laura pedig aggódó tekintettel nézett egymásra, 
bár azzal az eltökélt szándékkal, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek a 
gördülékeny társalgásért. 

– Laura, te mivel foglalkozol? – kérdezte Gerald. 
– Én, hát… utoljára egy könyvfesztiválon dolgoztam. Vagyis segítettem a 

szervezésben – felelte Laura. 
Még mindig nem tudta eldönteni, hogy ez most micsoda. Ha randi, akkor kicsit be 

kellene dobnia magát, és megpróbálni egy izgalmas lány benyomását kelteni (aki 
sajnos jelenleg foglalt), ha viszont állásinterjú, akkor érdeklődőnek és hatékonynak 
kellene mutatkoznia. 

– Ez izgalmasan hangzik – felelte Gerald, akinek udvarias, ám semmitmondó 
válaszától Laura semmivel sem lett okosabb. – A feleségem is dolgozott egyszer 
önkéntesként a Cheltenham Fesztiválon, még egyetemista korában. 

Tehát nős, gondolta Laura megkönnyebbülten. Tehát, hogy kiderült, mégsem 
randi, sokkal felszabadultabbnak érezte magát. 

– Igen, valóban az volt, bár elég embert próbáló. Nem is gondoltam volna, hogy 
mennyi mindent kell majd csinálnom. Például ki kellett állnom, és előadást tartanom 
egy nagy csoport alsó tagozatos gyereknek. Azt kell mondjam, ez volt életem egyik 
legijesztőbb feladata. 

– El tudom képzelni! Én a magam részéről ennél félelmetesebb dolgot álmodni 
sem tudok! 

Laura elnevette magát, és egyre felszabadultabban viselkedett. 
– Azért annyira nem volt vészes. Kordában tartották őket, és nem kellett sokáig 

beszélnem. És Der… ööö, vagyis egy barátom mondott néhány jó tippet, úgyhogy 
egész jól sikerült. Több iskolában is voltam, és az utolsónál már szinte élveztem. 

– Nem baj, én akkor sem csinálnám semmi pénzért sem. Biztos született 
pedagógus vagy. 

Laura megrázta a fejét. – Nem, dehogy! Soha életemben nem tanítottam – felelte, 
majd elhallgatott. – Bár, jobban belegondolva, végül is igen. Egyszer asszisztens 
voltam egy kreatív írás kurzuson. 



– Nahát, milyen sokoldalú lány vagy – jelentette ki Gerald komolyan, de azért a 
hangsúlyából kihallatszott, hogy humora is van. 

Eleanora visszahuppant a helyére. – Csírájában fojtottam el az ármánykodást! De 
most komolyan! Miért tart valaki ügynököt, ha úgysem csinálja azt, amit mond? 

Egy pillanatig csend volt, majd Gerald azt mondta: 
– Én viszont bátran kijelenthetem, ha te lennél az ügynököm, drága Eleanora, 

minden szavadat vakon követném. 
– Ó, te is író vagy? – kérdezte Laura. 
– Dehogyis! – felelte Gerald elborzadva. – Épp ellenkezőleg. Van egy kiadóm. 
– Ó. 
Szerencsére meghozták az előételt, így Laurának sem válaszolnia nem kellett, 

sem pedig végiggondolnia, hogy vajon mi lehet annyira rettenetes abban, hogyha 
valaki író. 

– Bizony, és pont rád van szüksége, szívem! 
Eleanora lendülete még most sem hagyott alább, amikor kihoztak egy kagylóból, 

algából és egy rikító piros, felismerhetetlen valamiből álló apró műalkotást. 
Gerald és Laura rémülten néztek egymásra. – Nem hiszem – zendítettek rá többé-

kevésbé kórusban. 
– Jaj, dehogynem, csak még nem tudjátok. 
Eleanora, miután ellenőrizte, hogy Gerald levesével és Laura bébizöldségekből 

álló salátakölteményével is minden rendben van-e, bekapott egy kagylót. 
– Laura mindig szerkesztő szeretett volna lenni. 
– De ezt te honnan… 
– Hogy honnan tudom? Hát Grant mondta! Nagyon helyes fiú. 
Eleanora letette a villáját. – Valamiért nagyon vonzom a melegeket, bár nem 

tudom, hogy azért, mert jó az ízlésem, vagy mert túl sok sminket használok – 
mondta, azzal evett tovább. 

Mivel a témában sem Laura, sem Gerald nem voltak szakértők, csendben 
maradtak. 

– De különben ez most teljesen mindegy, eltökélt szándékom, hogy 
összehozzalak titeket, kettőtöket. 

A szóban forgó két ember kétségbeesetten nézett egymásra, tudták, ha Eleanora 
egyszer a fejébe vesz valamit, semmi esélyük nincs ellene. 

– Én nem akarok… Nézd! – szedte össze magát Gerald. – Nem tudok megfizetni 
egy főállású szerkesztőt, ráadásul olyan emberre van szükségem, aki Írországban 
lakik. 

– Nekem meg teljes állás kell, és nem élek Írországban – szögezte le Laura, 
akinek sikerült némi bátorságot merítenie Gerald lázadásából. 

Ez alkalommal szinte diadalmas pillantást váltottak egymással. 
Eleanorát azonban nem lehetett ilyen könnyen lerázni. – Úristen, hogy lehettek 

ennyire negatívok! Ezek csak részletkérdések! Titeket a Jóisten is egymásnak 
teremtett! 

A pincér pont ebben a pillanatban ajánlott Laurának még egy kis bort, amit a lány 
hálásan elfogadott. 

 
HUSZONKETTEDIK FEJEZET 

 



 
Eleanora nem adta fel, hanem sorolni kezdte Laura érdemeit. – Gondolj, szívem, arra 
az írótanfolyamra vagy mire. Te olvastad el a kéziratokat, te mondtad meg, mi a baj 
és hol lehetne korrigálni. Fantasztikus voltál! Tényleg az volt, Gerald, Dermot is 
megmondta. 

Eleanora ivott egy korty bort. – Még engem is meggyőzött, hogy vegyem a 
szárnyam alá valamelyik szerencsétlent, aki írói karrierről álmodik, bár ezek között a 
piaci körülmények között… 

– Arról a bizonyos Dermotról beszéltek? Dermot Flynnről? – vette elejét Gerald a 
„Könyvkiadás helyzete napjainkban” című hosszú előadásnak, majd Laurához fordult. 
– Együtt dolgoztatok? 

– Igen – felelte Laura tömören. Nem tudta, hogy még mi mást fűzhetne hozzá a 
témához. Lehet, hogy valójában nem is akarja ezt az állást, különben biztos, hogy 
kicsit megerőltetné magát. Persze, ha Angliáról lenne szó, egészen más lenne a 
helyzet. 

– Ez a lány ráadásul egy szervezőzseni! Én még ilyet nem láttam! A fesztivál 
egyszerűen fantasztikus volt, és az egész kizárólag Laura érdeme. 

– Meg Fenelláé, Sarah-é, Ruperté és még megszámlálhatatlanul sok másik 
emberé – pontosított Laura. 

– De te vetted rá a sztárt, hogy egyáltalán elmenjen. 
– Milyen sztárt? – érdeklődött Gerald udvariasan. 
– Dermotot, természetesen. Laura elutazott érte egész Írországig, és a fülénél 

fogva odarángatta. Nem olvastad? Megjelent róla egy egész szellemes kis cikk. 
Ez Laura számára is újdonságként hatott, és bár nem örült neki különösebben, 

azzal nyugtatta magát, hogy mivel Gerald sem olvasta, talán mások sem. 
Geraldot viszont a hír szemmel láthatólag felcsigázta. – Dermotnak van valakivel 

szerződése? Bár nem hiszem, amikor évek óta egy sort sem írt. 
Eleanora felnevetett. – Felejtsd el! Túl nagy falat neked! Nagyon, nagyon drága. 
– Igen, de lehet, hogy az én kis szerény ír kiadómat szépen felvirágoztatná. 
Eleanora megrázta a fejét. – Drágám, te is tudod, hogy ez nem így megy. Egy 

sztár nem elég. De neked magyarázzam, amikor te vagy a kiadó? Egyébként 
Dermotról jut eszembe… – folytatta Eleanora, és Laurához fordult: – Beszéltem vele, 
és azt mondta, nem veszed fel neki a telefont, és nem hívod vissza. Az ég 
szerelmére, hívd fel, mert már az őrületbe kerget. 

Laura bólintott, bár tudta, hogy nincs az a pénz, amiért ezt megtenné. Nem volt 
semmi mondanivalója a férfi számára. 

Eleanora ismét körülnézett a teremben. – Ó, bocsánat, ott egy régi barátom. Egy 
másodperc – mondta, és már ott sem volt. 

Próbálkozni azért lehet, nem? 
Gerald fürkésző tekintettel nézte Laurát. – Figyelj csak, ha beszélsz vele, esetleg 

meg tudnád győzni Dermotot, hogy… 
Laura megrázta a fejét. – Nem! Hidd el, semmi befolyásom rá! 
– De akkor miért ment el a fesztiválra? – makacskodott Gerald. – Amikor mindenki 

tudja, hogy lehetetlen kirobbantani a „kis, szürke házából”. 
– Szerencsém volt – magyarázta Laura. Iszonyú nehezére esett Dermotról 

beszélnie, olyan volt, mintha izzó vasrúddal böködték volna közben. Igyekezett 
általánosságoknál maradni, az talán valamit segít. – És csak egyszeri alkalom. 
Különben is, nem ugyanaz rávenni valakit, hogy legyen egy könyvfesztivál 
díszvendége, meg hogy szerződjön le egy kiadóhoz, ami túl kicsi a számára. 



Laura elhallgatott és körülnézett. – Hol van Eleanora? Nem tudom elhinni, hogy 
tényleg látott egy régi barátot. 

Gerald is körülnézett. – Pedig igen. Nézd, ott van! Szerintem a fél éttermet ismeri. 
Mindig itt ebédel, úgyhogy előbb-utóbb mindig belefut valakibe. De könyörgök, 
mondd el, mégis mit csináltál Dermottal, hogy elment a fesztiválotokra? 

Laura kezdte kapizsgálni, hogy nem Gerald lesz az egyetlen ember, aki ezt 
megkérdezi, úgyhogy jobb lesz, ha máris kitalál rá valami szalonképes választ. 
Mosolyogva megrázta a fejét, hogy jelezze, ez csak véletlenek szerencsés 
egybeesése, semmi köze az ő erőfeszítéseihez. – Fogalmazzunk úgy, hogy ebben 
az alkohol is nagy szerepet játszott. 

Azt senkinek nem kell tudnia, hogy vajon az ő vagy Dermot oldalán. – És 
egyáltalán nem úgy történt, ahogy Eleanora meséli, hogy a fogam közé kaptam, mint 
valami labrador, átúsztam vele a tengert, és lepottyantottam a lába elé. Ez csak az ő 
verziója. 

Gerald nevetett. – Kár, mert nagyon érzékletesen hangzik. 
Laura úgy döntött, végül is kedves ez a pasi, különösen, ahogy előrehajol és 

érdeklődve hallgatja. – És tényleg mindig szerkesztő akartál lenni? 
Erre a kérdésre Laura már boldogan válaszolt, méghozzá őszinte lelkesedéssel. 
– Igen – mondta, és kihúzta magát. – Ez így van. Én magam nem szeretnék írni, 

de nagyon élvezném, ha addig csiszolhatnám valaki másnak a munkáját, amíg 
igazán ragyogó nem lesz. Amikor a könyvesboltban dolgoztam, mindent elolvastam, 
amit csak tudtam, és találtam egy csomó könyvet – főleg saját kiadást –, amit 
nyilvánvalóan nem szerkesztett meg senki, és akkor jöttem rá, hogy ez mennyire 
fontos. Például, hogy valaki szóljon az írónak, hogy ez a rész sokkal jobban 
érvényesülne, mondjuk itt, vagy ennek és ennek a karakternek kicsit előbb kellene 
megjelenni a történetben. Aztán amikor végül is ezt csináltam Dermot kurzusán, 
egyszerűen imádtam. Szerintem a szerkesztő olyan, mint a profi ékszerész: kézbe 
veszi a kéziratot, mint valami csiszolatlan gyémántot, és kihozza belőle a 
maximumot. Persze az eredeti kő a legnagyobb érték, de az új formájában mindenki 
láthatja, ahogy teljes pompájában tündököl. 

– Istenem, és én majdnem lemondtam rólad csak azért, mert nem élsz 
Írországban! – mentegetődzött Gerald. – Amikor pontosan rád van szükségem! 

– Én meg rólad, pont azért, mert ott élsz! Először attól féltem, hogy talán túl nagy 
áldozat lenne egy állás miatt másik országba költözni – de jobban bele gondolva, 
végül is miért ne élhetnék Írországban? 

Aztán egy borzalmas gondolat suhant át rajta. – De ugye nemcsak Dermot miatt 
akarsz felvenni? És nem fogsz egyfolytában azzal zaklatni, hogy szerezzem meg 
neked? 

Most Geraldnak támadt nevethetnékje. – Eszembe sincs, csak Eleanorát 
cukkoltam vele! Pontosan tudom, hol a helyem. De komolyan lenne kedved hozzá? – 
kérdezte, aztán felvázolta, hogy nagyjából miről is lenne szó: évi két-három szerző, 
szerkesztés és esetleg terjesztés. Laura egyre nagyobb izgalommal hallgatta. Egész 
életében ilyen munkáról álmodott. Nem telt bele sok idő, és semmi mást nem akart, 
mint Geraldnál dolgozni, még ha ezért Írországba is kell költöznie. Végtére is volt ott 
elég hely, és Dermot valószínűleg most úgyis mindig Amerikában lesz, vagy bárhol 
máshol. És ha nem, akkor is simán elkerülhetik egymást, nem kell találkozniuk. 
Ráadásul, mindennek ellenére, szeretettel gondolt vissza az országra, ahol 
elvesztette a szüzességét. 

– De az irodád Dublinban van, nem? – kérdezte. 
– Igen – helyeselt Gerald. 



– Az egy elég drága város, mármint a megélhetés szempontjából, ugye? 
Gerald bólintott. – Igen, de neked nem kell ott laknod, elég lenne egy héten 

egyszer bejönnöd, hogy találkozz a szerzőkkel meg hasonlók. 
Laura egy pillanatra elgondolkozott. Elméletben lehetséges lenne, hogy Angliában 

marad, és egy héten egyszer átrepül Dublinba, de nem akarja a fél életét 
repülőtereken tölteni. Nem. Kihasználja az alkalmat és átköltözik. 

Már majdnem minden tökéletes volt, csak egyetlen apró probléma maradt. – De 
nekem továbbra is teljes állásra van szükségem, nem részmunkaidőre. 

– Megoldjuk! Meg kell néznem, hogy állunk anyagilag, de minél többet 
gondolkozom rajta, annál inkább rájövök, hogy pont téged kereslek. És egyébként is, 
éppen itt az ideje, hogy felvegyek egy főállású munkatársat. 

Laurának ez nagyon hízelgett. Lehet, hogy elvesztette álmai pasiját (ha ugyan 
valaha is az övé volt), de úgy néz ki, a legjobb úton halad, hogy megkapja álmai 
állását, vagy legalábbis valami nagyon hasonlót hozzá. De mi van, ha őrültséget 
csinál? Jó, most lett egy kis pénze, de vajon kihúzza belőle addig, amíg beindul ez a 
munka? Az, hogy Írországba költözzön, most nem tűnt olyan ijesztőnek, mint 
mondjuk néhány hónappal ezelőtt. Már nem ugyanaz az ember volt. De akkor is 
nagyon nagy változás lesz. 

Laura habozását látva Gerald hirtelen az asztalra csapott, mint akinek valami 
szenzációs ötlete támadt. – Megvan! Nem is értem, miért nem jutott ez előbb az 
eszembe! Van egy nyaralóm a nyugati parton! 

– Pontosabban hol? – kérdezte Laura gyanakodva. Önvédelmi radarja kiadta a 
piros riasztást. Ha Ballyfitzpatrick, akkor sajnos vissza az egész üzlet, bármilyen 
fájdalmas lesz is. 

– Ballymolloy, tényleg gyönyörű hely, de nem valószínű, hogy láttad, mert elég 
messze van Dermot falujától. 

Hirtelen minden tökéletesnek tűnt. Laurának fülig ért a szája örömében. – De jó, 
úgyis szerettem volna megismerni Írországot! 

– Csak az a baj, hogy nincs teljesen kész, úgyhogy nem lehet kiadni. Még tart a 
festés meg ilyenek. De ha nem zavar, hogy néha kicsit dolgoznak rajta, nyugodtan 
lakj benne, és persze ingyen. 

Laura valahol azt hallotta, hogyha valami túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, 
az rendszerint igaz. 

– Ez egy nagyon nagyvonalú ajánlat, köszönöm, és nagyon csábító, de mi van, ha 
rossz útra térek? Nem fizetek lakbért, és még a végén azt hiszem, hogy gazdag 
vagyok. 

Igaz, megszokta, hogy ne költsön sokat, talán most is sikerül betartania. Elvégre 
ez egy hatalmas lehetőség! Ha pedig valamiért mégsem működik, bármikor 
visszajöhet Angliába, nem történik semmi. 

Gerald mindent elkövetett, hogy megnyugtassa. 
– Mire elkészül a ház, már biztos, hogy teljes munkaidőben tudlak majd 

foglalkoztatni, és vannak barátaim a szakmában, hozzájuk is beajánlhatlak. 
Írországban a szerkesztők többnyire szabadúszók. Nálunk sokkal kisebb a piac, mint 
Angliában. 

Mostanra már Laura lelkesedése is erősebbnek bizonyult, mint aggodalmas 
természete. – Végszükség esetén elmehetek egy kocsmába kisegítőnek. 

Gerald elkomorodott. – Nem, ez még viccnek is rossz. Megígérem, hogy 
szerkesztői munkában nem lesz hiány, akár nálam, akár másoknál. Bár lehet, hogy 
meg kellene tanulnod kiadványt szerkeszteni is. 

– Ahhoz el kellene végeznem egy tanfolyamot, nem? 



Gerald bólintott. – Igen, de azt postai úton is lehet. 
Laura nevetett. – Mármint levelezőn? 
– Mindegy, ugyanaz. 
Laura eufóriája egy pillanat alatt elpárolgott. – Az jutott eszembe, hogy tegyük fel, 

ott élek a nyaralódban, mondjuk… 
– Három hónapig. 
– És ha esetleg ezalatt sikerülne barátokat találnom, akkor szeretnék ott maradni. 

Szerinted ez lehetséges, vagy ez a Bally-valami csak egy nyaralóhely? 
– Nem, dehogy. Egy csomóan kiköltöztek, és onnan járnak be Dublinba. Fiatalok 

és kisgyerekes családok. Nagyon jó hely, tele van élettel. 
– Szuperül hangzik! 
– Akkor jössz? – kérdezte Gerald izgatottan. 
– Persze, ezek után, hogy még egy házat is hozzám vágnak? – Laura 

elgondolkozva elmosolyodott. 
– Ma reggel még se lakásom, se állásom nem volt, és most meg mindkét 

probléma megoldódott, méghozzá a lehető legjobb módon. 
– Na látod, ez a beszéd! – szólalt meg Eleanora, aki időközben visszatért, és 

valószínűleg már egy ideje hallgatta a beszélgetést. – Egy üveg pezsgőt az 
ünnepléshez? Pincér! 

 
 
– Remélem, nem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen – mondta Laura három héttel 
később Monicának a telefonba. Ruperttel és Fenellával már többször 
végigelemezték, mi szól mellette és ellene, és az előbbi csoport győzött. Monicának 
viszont csak most tudta elmondani, mert a barátnője eddig turnén volt. És amíg 
ingyen lakom, eldönthetem, hogy jól érzem-e ott magam vagy sem. Ha nem, 
legfeljebb hazajövök. Képzeld, már befejeztem azt a kiadványszerkesztői 
tanfolyamot, amit Eleanora szerzett, úgyhogy biztos itthon is találok valami munkát. 

– Fúú! Hát nem tétlenkedtél! – felelte Monica őszinte elismeréssel a hangjában. – 
És mégis mikor csináltad? 

– Múlt héten. Két nap volt az egész, bár elég intenzív. De legalább megtanultam 
valami hasznosat. Eleanoránál laktam, és csodálom, hogy nem ment tönkre a 
májam, annyit ittunk. Amikor holtfáradtan hazabotorkáltam, a kezembe nyomott egy 
hatalmas pohár whiskyt, vacsoráig aludtam, aztán kezdődött a borozás. 

Monica nevetett. – Mindenképpen veled jövök, és majd együtt ellenőrizzük a 
helyet. Seamus turnézik – képzeld, a felolvasóest óta már sokkal magabiztosabb! De 
különben is, ha már valami isten háta mögötti szigeten akarsz élni, távol a 
civilizációtól meg tőlem, látnom kell, hogy normális lakást kapsz-e és nem egy odút a 
föld alatt. 

– Monica, mi most Írországról beszélünk, tudod, arról a helyről, amit annyira 
szeretsz! 

– Tudom – felelt Monica valamivel nyugodtabban. – De akkor is nagyon fogsz 
hiányozni! 

– És te is nekem! Meg a többiek is! Igazából annyira félek, én nem vagyok olyan 
vagány csaj, mint te! 

Most, hogy kiderült, Laurának azért megvannak a maga kételyei, Monica máris 
egész más hangot pendített meg. – Ugyan már, minden rendben lesz! – bátorította a 
barátnőjét. 



– Ha már egyszer ott leszek, akkor igen, tudom, csak addig olyan félelmetes ez az 
egész – siránkozott kicsit Laura, aztán elhallgatott. – De persze bármikor jöhetsz, és 
addig maradsz, amíg akarsz. 

– Jövök is! És komolyan segítek a költözésben. És muszáj búcsúbulit is tartanunk, 
mielőtt elmész! 

Monica elhallgatott. – És Dermotról van valami híred? 
Laura valamiért nem akart a nem fogadott hívásokról beszélni. 
– Dehogyis. Miért lenne? Nem is akarok róla hallani! 
– Hahó, én vagyok az, Monica! Előttem nem kell megjátszanod magadat! 
– Eszem ágában sincs megjátszani! Tényleg nem akarok vele beszélni! Igen, 

szerelmes vagyok belé, ő viszont belém nem, és soha nem is volt az. Minden, ami 
köztünk történt, csak egy futó kaland volt, bármennyire is csodálatosnak tűnt. Ha 
beszélnék vele, akkor még sokkal rosszabb lenne. Túl kell jutnom rajta minél előbb, 
és szerintem sokat segít, ha semmit sem tudok róla. 

Komoly küzdelmébe került, amíg meggyőzte Eleanorát arról, hogy ne adja meg 
Dermotnak se a címét, se a vonalas számát, se az új mobilját – amit, biztos, ami 
biztos, megváltoztatott-, se pedig semmijét. Azt nem úszta meg, hogy mindent el 
kelljen Eleanorának mesélnie. Mint kiderült, Eleanora meglehetősen viharos szerelmi 
élettel bírt, és a boltbeli bridgetes jelenetféleséget nagyon is jól ismerte. Legalábbis 
ennek hatására ígérte meg, hogy egy szót sem szól Dermotnak. 

Fen is a beavatottak közé tartozott, bár ő úgy tudta, hogy Dermot csak azért lett 
persona non grata, mert Laura nem akarja, hogy belehajszolja megint valami 
rabszolgamunkába. 

Monica egy ideig hallgatott. – Oké. Megértem. És hol tartsuk a búcsúbulidat? 
– Szeretném meglepni valamivel Rupertet és Fenellát. Arra gondoltam, hogy 

tarthatnánk egy pikniket, például itt valahol a környéken, nehogy megtréfáljon esetleg 
az idő. Nem messze innen van egy patak meg egy gyönyörű rét. Szerintem tökéletes 
lenne. 

– Oké, segítek, és biztos Grant is fog. Tudok egy boltot a közelben, ahol szuper 
pogácsát meg sütiket csinálnak. 

– Vagy rendelhetnénk sonkatekercset meg szendvicseket a Sarah-féle „Catering 
Ladyk”-től – tudod, akik a díszvacsorát csinálták. Meg vehetünk egy kis salátát, és 
mondjuk epret vagy valamit. 

– És pezsgőt! Már alig várom. 
 

 
Az időjárás kegyes volt hozzájuk, és a kis csapat laticellel, hűtőtáskával, 
kempingszékekkel, párnákkal és üvegekkel felszerelkezve elindult a házból. Rupert 
ragaszkodott ahhoz, hogy a grillsütőt is hozzák, mert majd Hugóval húst sütnek a 
vízparton. Bár a pikniket eredetileg nemcsak búcsúbulinak szánták, hanem Laura 
egyúttal Rupertnek és Fenellának is meg akarta köszönni a vendégszeretetüket, 
mégis ragaszkodtak ahhoz, hogy szinte mindent ők maguk szervezzenek meg. 
Egyedül Henry és Eleanora kaphatott nyugágyat, akik a továbbiakban onnan 
felügyelték az előkészületeket, miközben megvitatták a könyvvilág legfrissebb 
pletykáit és remekül szórakoztak. 

Fenella, Monica, Grant és Laura a vége felé enyhén melankolikus hangulatba 
kerültek, amikor felidézték a fesztivál legszebb pillanatait, és hogy mennyit nevettek. 

– Persze, mert már elfelejtettétek, hogy milyen sokat dolgoztunk – jegyezte meg 
Sarah, aki nem volt ennyire érzelmes –, de szerintem is mindenképpen meg kell 
ismételnetek jövőre, Fen. 



– Csak akkor, ha Laura megígéri, hogy eljön és segít – jelentette ki Fenella tele 
szájjal, mert éppen epret mártogatott tejszínhabba. 

– Mindenképpen! – felelte Laura ezúttal őszinte lelkesedéssel. – Annyi mindent 
tanultunk ebből az elsőből, milyen jó lesz majd kamatoztatni! 

– Miért, mi az, amit máshogy csinálnál? – kérdezte Grant. 
Laura hátradőlt a széken, és néhány percre lehunyta a szemét. – Nem tudom. 

Nem jut semmi az eszembe. 
– Például a díszvendég lehetett volna kevésbé macerás – mondta Monica –, bár 

így legalább még izgalmasabb volt az egész. 
– Azt hittem, nem szabad kiejtenünk a D betűvel kezdődő nevet. 
– Nem is – mondta Monica, és meglökte Grant könyökét, amitől kiömlött a fiú 

teája. 
– Nyugodtan – mondta Laura. – Elvégre ő az elefánt a szobában. Mindenki látja, 

csak senki sem beszél róla. 
– Jesszusmária! – kiáltott fel Monica, elővéve leghitelesebb ír akcentusát. – Ezt 

még nem hallottam. Már sok mindennek nevezted, de elefántnak még sosem. 
Csodálatos délután volt. Laurának összeszorult a szíve, amikor vége lett, még 

akkor is, ha várta őt egy újabb nagy kaland, és mindenki megígérte, hogy nem örökre 
búcsúznak. 

Két héttel később Monica és Laura útnak indultak Somerbyből Írország felé. 
Először komppal átmentek Fishguardba, ott megszálltak egy panzióban, és másnap 
reggel továbbindultak Ballymolloyba, ahova terveik szerint délután kellett volna 
megérkezniük. 

– Annyira örülök, hogy velem jöttél! – mondta Laura, ahogy ráfordultak az 
országútra. Megint Monica Volkswagen Bogarában ültek, mivel Laura eladta a 
kocsiját. Úgy érezte, ezzel is azt jelzi, hogy komolyan gondolja új, írországi életét, és 
ott különben sem lesz rá szüksége. – Most kezdek csak igazán félni – folytatta. – 
Eddig még alig költöztem, különösen nem ilyen messzire. 

– Ez mindenkinek nagy lépés lenne – bátorította Monica. 
– Tudom! Olyan, mintha emigrációba vonulnék. 
– És mit szólnak hozzá a szüleid? – kérdezte Monica, miután egy ideig együtt 

érzően hallgatott. 
– A szokásos közönyükkel fogadták, mint újabb elmebeteg ötletemet – mondta 

Laura fanyarul. – Bár egy kicsit furdal a lelkiismeret. Meg akartam látogatni őket, de 
tényleg nem volt időm a tanfolyam meg minden más miatt. És muszáj volt Fennek és 
Rupertnek is besegítenem az egyik esküvőbe, azok után, amit értem tettek, ez volt a 
legkevesebb. Mindenképpen visszajövök, és megnyugtatom őket, ha már egy kicsit 
berendezkedtem. De Gerald miatt most kellett mennem, azt hiszem, máris vár egy 
csomó munka. 

– A szüleidnek inkább örülniük kellene – mondta Monica dühösen. – Elvégre 
teljesül az álmod. 

– Igen, de ők ezt a szót nem ismerik. Aggódnak azért, hogy szabadúszó leszek, és 
ráadásul egy idegen országban. De meg lehet érteni őket. 

Bár a szüleit általában elviselhetetlenül negatívnak és idegesítőnek találta, Laura 
tudta, hogy többnyire azért ilyenek, mert féltik, és nem akarta, hogy mások rossz 
véleménnyel legyenek róluk. 

– Nem baj, örülök, akkor is, ha hiányozni fogsz. 
– Pedig nem is ismerjük egymást olyan régóta. és én mégis úgy érzem, mintha 

egész életünkben a legjobb barátnők lettünk volna. Nagyon-nagyon rossz lesz 
nélküled. 



– Persze, mert hónapokkal ezelőtt végigcsináltuk azt a kalandtúrát Írországban, és 
az összekötött minket. Most pedig hova megyünk? Ugyanoda! 

Laura szomorkásán nevetett. – Nem tudom, a mai eszemmel talán nem 
kalandoznék olyan szabadon – felelte, pedig tudta, hogy bármi is történt azóta, nem 
bánt meg semmit. 

Tulajdonképpen minden percben Dermotra gondolt, akkor is, ha éppen valami 
egész másra koncentrált. A tudat, hogy talán soha többet nem látja viszont, szinte 
kibírhatatlan volt. Ám mégsem annyira, mintha nap mint nap látná, és mégsem 
lehetne az övé. És semmiképpen nem fordítaná vissza az órát: minden egyes 
Dermottal töltött perc megérte a kínt, amit most érzett. Sőt, ha ez most már örökre 
így marad, akkor is sokkal boldogabb lesz, mintha élte volna tovább a nyugodt, 
kiegyensúlyozott hétköznapjait, mert így legalább mindig megmaradnak az emlékei 
erről a vad és őrült időszakról. 

– Szuper volt! – mondta Monica, elgondolkozva. – Mind a kettőnknek. Csak azt 
sajnálom, hogy… 

– Semmi baj. Eleve halálra volt ítélve – próbált Laura nevetni. – El tudsz engem 
képzelni egy Dermot-típusú írózseni feleségeként? Mert én nem. 

– Én igen – felelte Monica, Laura azonban úgy tett, mintha nem hallaná. 
– Tudod – kezdte Monica farad tan, mert úgy tűnt, mintha már végeláthatatlanul 

hosszú órák óta utaznának –, mindig azt gondoltam, hogy azok az ír viccek, amik 
arról szólnak, hogy Anglia olyan messze van, hogy onnan nem lehet ide eljutni, 
tényleg csak viccek. Most viszont látom, hogy egyáltalán nem, hanem nagyon is 
igazak. 

– De most már itt vagyunk, hála Geraldnak. Még jó, hogy felhívtuk, és 
visszanavigált a jó útra. Már csak a házat kell megtalálni, az csak nem lesz ennyire 
bonyolult. 

– Remélem, a villanyt legalább bevezették, különben az első hotelben alszom. És 
viszlek magammal. 

Igen, a villanyt kétségkívül már bevezették, ugyanis a házban minden lámpa égett, 
amikor végül megálltak előtte. Gerald az ajtóban várta őket. 

– Helló! Hogy utaztatok? Itt akartam lenni, hogy lássam, minden rendben van-e. 
Amellett Cara, a feleségem is ragaszkodott hozzá. Szerinte így kívánja a tisztesség. 

Laura, akit meghatott Gerald kedves gesztusa, megpuszilta a férfit, és bemutatta 
Monicát. – A barátnőm elkísért… 

– Hogy ellenőrizze, esetleg nem valami ólban kell-e majd laknia – fejezte be 
Monica a mondatot egy barátságos mosoly kíséretében. 

– Nem olyan vészes – mentegetőzött Gerald – igaz, még nincs mindenhol 
parketta, és a konyha sincs kész teljesen. Gyertek be, hozom a csomagokat. 
Pakoljatok ki, és utána elmegyünk vacsorázni. 

 
 
– Hát – mondta Monica néhány perccel azután, amikor visszaértek a házba –, azt 
hiszem, jó kezekben hagylak. Milyen édes ez a Gerald, most mondd meg! Direkt 
ezért eljött egész Dublinből, amikor simán otthagyhatta volna a kulcsot az egyik 
szomszédnál. 

– Nagyon kedves volt tőle – mondta Laura, és feltette a teavizet forrni. Bár a 
konyha még nem volt kész teljesen, látszott rajta, hogy nem hiányzik majd belőle 
semmi. – Egyébként van egy másik nyaralója is itt a közelben, úgyhogy nem csak 
azért jött egész Dublinből, hogy engem fogadjon. 

De azért ő is nagyon meghatódott. 



– És azt se felejtsd el, hogy vasárnapra még valami bulit is szervezett, hogy 
megismerhesd a szomszédokat. 

– Igen, na, ez tényleg nagyon kedves tőle. Kérsz teát? Forró csokit? Azt hiszem, 
én mégsem kérek semmit, hiába forraltam vizet. Inkább beájulok az ágyba. 

– Én is. Hosszú volt ez a nap. De azért klassz. 
– Igen – felelte Laura. – A számból vetted ki a szót. 
 

 
Nehéz volt elbúcsúznia Monicától hétfőn korán reggel – barátnője Németországba 
repült, hogy meglátogassa Seamust a turnén –, viszont még sokkal nehezebb lett 
volna, ha Gerald nem ennyire figyelmes hozzá. Laura a küszöbön állt, a levegőben 
már érződött az ősz illata, és a taxi után integetett. Persze rögtön eszébe jutott egy 
másik taxi és egy másik út a repülőtérre, és csak erőnek erejével tudta leküzdeni a 
melankóliát. 

Szerencsére Gerald nagymértékben megkönnyítette a dolgokat. Azon kívül, hogy 
kijött elé és egy kisebb buli keretében bemutatta a szomszédoknak (ami még Monica 
szerint is „király” volt), még egy csomó munkával is ellátta. A csomagok ott 
sorakoztak a sarokban, így Laura nem süppedhetett depresszióba. Új állása volt, 
bizonyítania kellett, ráadásul akart is, úgy érezte, készen áll az új kihívásra. Így, 
ahogy elbúcsúzott Monicától, bement a szobába, amit Geralddal a 
dolgozószobájának jelöltek ki, és nekilátott. 

Gerald bevallotta, hogy az utóbbi időben kissé elhanyagolta a magánszorgalomból 
beküldött kéziratokat, inkább megvárta velük Laurát. Első feladata az volt, hogy fussa 
át őket, döntse el, hogy érdemes-e velük egyáltalán foglalkozni, és ha valami 
felkeltette a figyelmét, írjon róla egy rövid összefoglalót. Bár Laura éppen elég időt 
töltött Eleanorával ahhoz, hogy tudja, az ember ritkán talál közöttük kincset, sőt 
említésre méltót is, mégis izgatottan vette a kezébe az első csomagot. Megtalálta az 
ollót, és éppen nekiesett volna a ragasztószalagoknak, amikor megszólalt a csengő, 
majd egy vidám hang azt kiáltotta „Hahóóó!” 

Laura első gondolata az volt, hogy biztos Dermot az, ám a következő pillanatban 
szomorúan állapította meg, hogy kizárt, elvégre ő maga rendelte el a teljes 
hírzárlatot. Felállt az asztaltól, és lement, hogy beengedje az első munkásokat, akik, 
mint elmondták, „simítani” jöttek. Két harminc körüli testvér volt, akik hoztak 
magukkal egy hosszú listát azokról a dolgokról, amelyek az első körben nem 
működtek tökéletesen. 

– Ez a Gerald – mondta a báty – valami hihetetlen aprólékos egy figura. 
– Nem, vele nincs semmi baj. Hanem a felesége! Az aztán egy mániákus. 
– Így van – helyeselt a báty. – Mondjuk, ha már először is minket hívnak, akkor 

most nincs ez az egész probléma. Az első vállalkozó külföldre ment, még mielőtt 
befejezte volna a munkát – magyarázta. 

– Ezért hívott minket az embere. 
Laura már jártas volt annyira a helyi zsargonban, hogy tudja: ez csak egy általános 

szófordulat volt, a két szaki egy percig sem gondolja, hogy ő esetleg Gerald titkos 
szeretője. 

– És ez körülbelül mennyi időbe telik? Mármint hogy elvégezzék az utolsó 
simításokat? – kérdezte Laura. 

A testvérek összenéztek, majd megjelent arcukon az a gondterhelt kifejezés, ami a 
munkásokon általában, ha az ember a befejezés várható időpontjáról érdeklődött. – 
Nehéz megmondani, kezicsókolom – mondta az egyikük. – Ott van még ugye a 



festés, tetszik tudni, de persze csak ha már végeztünk az ács-és a vizes munkákkal. 
Eltarthat egy ideig. 

Laura elmosolyodott. – Persze, csak nyugodtan. Én nem sietek. Amíg itt vannak, 
nem kell lakbért fizetnem. 

Újabb összevillanó tekintet, majd az idősebb azt mondta: – Hát, ezt az ember nem 
sokszor hallja a mi szakmánkban. 

– De ugye – folytatta Laura, akit máris furdalni kezdett a lelkiismeret, hogy így 
hálálja meg Gerald kedvességét – nem élnek vissza azzal, hogy…? 

– Most tetszett érkezni a hat húszassal? – fejezte be a fiatalabb testvér. – Nem, ne 
tessék aggódni. Sőt, nem is fogjuk zavarni. Tetszik kérni esetleg egy csésze teát? 
Beviszem, menjen csak nyugodtan dolgozni. 

Később Laura részletesen beszámolt barátainak a két különös szakiról, Fenella 
pedig rögtön visszaírt, hogy kérdezze meg, vállalnak-e munkát Angliában is. 

Laura a kéziratokkal hamar végzett. A legtöbb minősíthetetlen volt, ezeknek majd 
egy sima elutasító levél is megteszi, mások egy fokkal tűrhetőbben sikerültek: róluk 
írt egy rövid elemzést, bár tudta, hogy valószínűleg ezeket sem adják ki. Egyik írás 
sem érintette meg, legalábbis nem érezte azt, hogy a világnak pont erre a könyvre 
lenne szüksége. Ráadásul Gerald is úgy instruálta, hogy legyen nagyon óvatos, mert 
ha egyszer elfogadnak egy kéziratot, az rengeteg vesződséggel jár, ami lehet, hogy 
soha meg sem térül. 

Laura visszafogta magát, és nem kérdezte meg, hogy akkor ezzel a hozzáállással 
mégis miért ebben a szakmában tevékenykedik. Dermot tanfolyamán azonban 
megtanulta, hogy egy kézirat lehet jó, sőt ígéretes, és mégis: lehet, hogy az 
égvilágon senki el nem olvasná. A könyvesboltban pedig azt tanulta, hogy csak 
azért, mert valami átmegy az összes szűrőn és kiadják, az nem jelenti azt, hogy attól 
még jó is. 

Gerald megkérte, hogy hívja fel, ha a kéziratokkal végzett, és pár nappal később 
így is tett. 

– Laura! Te egy csoda vagy! Azonnal küldetek Eleanorának egy nagy csokor 
virágot, amiért összehozott veled. 

Gerald elhallgatott. – És figyelj csak, van valami programod csütörtök estére? Mert 
Carával arra gondoltunk, hogy meglátogatunk, megnézzük, mi van a házzal, meg 
hazahozom, amivel végeztél. 

– Nem, csütörtökre szerintem nincs semmi, de képzeld, hála neked, már egy 
csomó helyre meghívtak vacsorázni. Annyira kedvesek velem az emberek. 

Laura rettegett attól, hogy esténként majd magányosnak fogja érezni magát, távol 
a családjától és a barátaitól, de teljesen máshogy alakult, sőt szinte örült, ha időnként 
otthon maradhatott olvasni. Ám itt, valószínűleg Írország hatására, még többet 
gondolt Dermotra, mint egyébként. Iszonyúan hiányzott. Vajon mennyi idő alatt jut túl 
az ember egy csalódáson? De legalább dolgozott, aktív társadalmi életet élt, így 
mindent megtett a túlélés érdekében. 

– Mert te is kedves vagy. Az emberek meg kíváncsiak. Meg akarják nézni 
maguknak az új lakót. 

Miután mindent megbeszéltek, és Geraldnak még arra is sikerült rávennie, hogy 
csütörtökön hadd vigyék el vacsorázni a feleségével, Laurának hirtelen eszébe jutott 
valami. Vajon ez a sok ember, aki mind annyira, de annyira kedves itt hozzá, tud 
arról, hogy ismeri Dermotot? Gerald mondott erről valamit esetleg, vagy célozgatott 
rá? Igen, a szakmai lapok megemlítették a nevét, de azt az átlagemberek nem 
olvasták. Vagy mégis, és ezért ilyen barátságosak hozzá? Szerencsére rájött, hogy 
ez beteges gondolkozás, és gyorsan leállította magát. Senki egyetlen szóval sem 



említette Dermotot, és csak azért, mert ő a nap minden egyes percében rá gondol, 
nem biztos, hogy mások is így vannak vele. 

Bár már szinte vágyott arra, hogy egy kicsit egyedül lehessen, mégis minden 
meghívást elfogadott. Később majd eldönti, hogy kivel akar barátkozni és kivel nem, 
most viszont semmiképpen nem akart utálatosnak látszani. Csak akkor tétovázott 
kicsit, amikor megkérdezték, nincs-e kedve csatlakozni a helyi olvasóklubhoz. Annak 
idején a könyvesboltban imádta a klubot, de lehet, hogy csak azért, mert ő 
választhatta a könyveket. 

– Nem tudom – mondta Shonának, a helyi társasági élet motorjának –, 
legközelebb nagyon szívesen, de szerintem addig már nem lesz időm elolvasni a 
könyvet. 

– Jaj, hát az kit érdekel! Engem nem, biztosíthatlak. Gyere el a társaság kedvéért. 
Kicsit dumcsizunk, lesz bor meg süti. Legalább nem megyek egyedül, és így majd 
tudunk okosakat kérdezni. Vagy legalábbis te. 

Shona elhallgatott. – Látod? Mindent megteszek, hogy úgy tűnjön, azért a 
könyvekről is szoktunk beszélni, legalábbis az idő egy részében. 

– Melyik könyvet veszitek? 
Nem akart sznoboskodni, hogy azokat a könyveket, amiket az ilyen klubokban 

általában megvitatnak, úgyis biztos olvasta, így csak annyit mondott: – Tudod, 
régebben egy könyvesboltban dolgoztam. 

– Na látod! Ezért akarjuk, hogy gyere! – vágta rá Shona vidáman. – Egyébként 
meg a Fűzfák a… 

Shona még be sem fejezte Dermot második regényének a címét, és Laura gyomra 
máris görcsbe rándult. 

– A-azt olvastam – mondta, miután kicsit összeszedte magát. Tipikus. Egy 
másodpercre sem szabadulhat tőle. 

– Jaj de jó! Akkor muszáj jönnöd! Te biztos érted azt a sok magasröptű maszlagot. 
Jocasta választotta, ő szereti az „igényesebb irodalmat”, vagy mit. Én a magam 
részéről szívesebben olvasok valami normálisabbat. 

Laura nem tudta, hogy most sírjon vagy nevessen. Legszívesebben elmagyarázta 
volna Shonának, hogy Dermot könyve az nem „magasröptű maszlag”, hanem a 
kortárs irodalom egyik legjelentősebb alkotása, attól függetlenül, hogy a szerzője 
történetesen nagyon csúnyán elbánt vele. És hogy fogja kibírni szó nélkül, hogy a 
helyi háziasszonyok majd olyanokat mondjanak róla, hogy „nem, egyszerűen 
képtelen voltam elolvasni”, meg hogy „túl elvont és homályos”. Ő maga sosem 
választotta volna Dermot könyvét közös olvasásra, mert mindig is egy nagyon 
különleges, személyes hangú írásnak tartotta. És akkor a szerzőt még csak nem is 
ismerte. 

– Mikor jöttök össze? 
– A hónap második szerdáján. Általában az elsőn szoktunk, de most közbejött egy 

negyvenedik szülinap. 
– Az ugye holnap van? 
– Igen. Akkor jössz? Gyalog is közel van hozzád, de inkább érted jövök, hogy ne 

érezd magad egyedül, ha megérkezel, és nem ismersz senkit. Nyolc előtt itt vagyok. 
És én ebbe beleegyeztem? – tette fel a kérdést magának Laura pár perccel 

később a félkész konyhában. Nem, szerintem nem. 
De másnap estére már kifejezetten örült, hogy van valami programja. Bár imádta a 

könyvet, amin most dolgozott, alig tudta rendszerbe foglalni a kusza és zavaros 
szálakat. A főszereplő lány lenyűgöző karakter volt, csak a fantáziája túlságosan 



szabadon csapongott, és neki kellett eldönteni, hogy ezek a mellékvágányok fontos 
információk-e az olvasó számára, vagy ki lehet húzni. 

Shona pontban háromnegyed nyolckor megjelent a lépcsőjén. 
– Nem baj, ha kicsit körülnézek? Majd megöl a kíváncsiság, hogy az embered 

vajon mit művel ezzel a házzal. 
Laura, megkönnyebbülve, hogy a piszkos ruhát bedobta a szennyesbe, amikor 

átöltözött, nevetett, és félreállt az útból. 

  



HUSZONHARMADIK FEJEZET 
 

 
– Ezek a nők a frászt hozzák rám – mondta Shona, ahogy felfelé sétáltak az egyik 
nagyobbacska ház kocsifelhajtóján, amit Laura nap mint nap látott. Erről a szakaszról 
a kilátás a tengerre nyílt, és sok házat nyaralóvá alakítottak. Ez azonban még mindig 
állandó lakhelyül szolgált. – Mindannyian diplomások, vagy most tanulnak valamit a 
munka mellett. 

– És ezt csak most mondod! Azt hittem, majd kedélyesen elsütizünk meg 
elborozgatunk. 

– Tudom. Becsaptalak. Arra gondoltam, hogyha hozok magammal egy okos 
barátnőt, majd én is okosabbnak tűnök. 

Laura nagyot nevetett. 
– Komolyan! – folytatta Shona. – Csak azért tűrnek meg, mert én találtam ki a 

könyvklubot. 
– Ezt nem tudom elhinni! – tiltakozott Laura határozottan, bár átsuhant rajta, hogy 

talán mégis otthon kellett volna maradnia. Bár a végzettségével nem lehet semmi 
gond, ám az olvasóklubról teljesen más felfogást vallott. ő annak idején mindenkit 
szívesen látott, aki szeretett olvasni. Azt akarta, hogy a résztvevők jól érezzék 
magukat, és ne azon szorongjanak, hogy elég fennköltek-e a hozzászólásaik. 

Egy fehér lenvászon ruhás, karcsú, elegáns nő nyitott ajtót. Nap- vagy szolárium 
barnította bőre makulátlan volt, és szépen ápolt lábán sarut viselt. Rövid szőke 
frizurája kifogástalanul állt, és nem lehetett eldönteni, hogy a világosabb csíkok a 
napnak vagy a hajfestéknek köszönhetők-e. Az előszoba még inkább kiemelte ezt a 
szinte ijesztő tökéletességet: világos hajópadló, fényözön, és a háttérben egy 
lenyűgöző, antik tükör. 

– Helló! Örülök, hogy el tudtál jönni – köszöntötte Laurát egy ragyogó mosoly és 
egy hasonlóan ragyogó fogsor kíséretében. Szívélyessége némileg alábbhagyott, 
amikor Shonára nézett. 

– Shona! Remélem, most elolvastad a könyvet! Tudod jól, mi a szabály. Ha valaki 
háromszor passzol, utána nem jöhet többet! És te már ötnél tartasz. 

Shona dacosan felszegte a fejét. – Kit érdekel? Különben is a ti hibátok, amiért 
mindig valami döguncsi vackot választotok. Szerintem az ember azért olvas, hogy 
kikapcsolódjon, nem azért, hogy csiszolja az agyát. 

– Jocasta vagyok – mondta a nő, válaszra sem méltatva ezt az otromba 
megjegyzést, és szépen manikűrözött kezével megszorította Lauráét. 

– Én meg Laura. Köszönöm szépen a meghívást. 
Jocasta keze hűvös volt, Lauráé izzadt és ideges. 
– Igen, valójában zártkörű klubként működünk, de amikor Shona elmondta, hogy 

új vagy a környéken. .. 
– Meg azt is mondtam, hogy nem sütök több sütit – szólt közbe Laura önjelölt 

pártfogója. 
– Úgy éreztük, nem lenne illendő, ha nem hívnánk meg magunk közé – fejezte be 

Jocasta, majd szemügyre vette a lányt, akivel ekkora kegyet gyakorolt. 
– Laura? Igazán szép név. 
– Köszönöm. 
– Én is sokkal jobban örülnék valami átlagosabbnak – tudod, a Jocasta a 

klasszikus görögből ered. 
– Tudom. A Laura is. Azt jelenti, babér. 



Jocasta felnevetett. – Ó! Szerintem az enyém nem jelent semmit. De gyertek be. 
Már itt vannak a csajok. 

Lauráékat egy még tökéletesebb helyiségbe vezette, már amennyiben azt lehetett 
fokozni: krémszínű falak, krémszínű kanapék, krémszínű rongyszőnyegek és egy 
hatalmas absztrakt festmény. Laura legnagyobb meglepetésére az asztalon, persze 
ízléses fakeretben, gyerekek fényképei álltak. Vajon az övéi voltak? Mert ha igen, 
hogy maradhat minden ennyire makulátlan? Bár lehet, hogy a nappali számukra tiltott 
zóna. 

Laurát bemutatták a mintegy fél tucat nőnek, akik már megérkeztek. Mindannyian 
jól öltözöttek voltak, és valószínűleg ugyanahhoz a fodrászhoz jártak, mint Jocasta, 
mivel ugyanazt a minden szála rendezett, „háromhetente igazíttatom” frizurát 
viselték. Laura egykori klubjával ellentétben ide nem jártak nyúzott, kisgyerekes 
anyukák, akiknek néha sikerült kiharcolniuk egy kis kimenőt, mert időnként másról is 
szerettek volna beszélni, nemcsak arról, hogy mi történt a játszótéren. 

Laura helyet foglalt a kanapén. Fekete nadrágján azonnal észrevett némi 
kutyaszőrt, amit még Somerbyből hozhatott magával, és hirtelen nagyon hiányozni 
kezdett a ház és a barátai, mintha legalábbis az lett volna az otthona. Bár ő maga 
sem volt egy lompos, hanyag teremtés, most mégis úgy érezte magát ebben az 
elegáns, magazinba illő környezetben, mint galamb a papagájok között. Szüksége 
volt egy kis egészséges rendetlenségre a valódi felszabadultsághoz. 

Egy alacsony dohányzóasztal állt előttük, amin könyvek hevertek. 
– Selejtezek – magyarázta Jocasta, miközben poharakat osztott ki, mintegy 

kétujjnyi fehérborral az alján. – Úgyhogy nyugodtan válasszatok, különben viszek 
mindent az Üdvhadsereghez. 

Laura legtöbbjüket ismerte, bár igazán egyiket sem szerette. Olyan típusú könyvek 
voltak, amit illett ismerni, és jól hangzott, ha az ember megemlítette egy vacsorán. 

– Én nem tudok megválni azoktól a könyvektől, amiket szeretek – mondta az egyik 
nő, ahogy végignézte a kínálatot. – Te is így vagy vele? 

Jocasta éppen tojás nagyságú olajbogyót szolgált fel. – Persze, a komolyabbakat 
én is megtartom, ezek csak limonádék. 

Laura hallotta, ahogy Shona félrenyeli a bort. 
– Persze, el is adhatnám a könyveket – mondta Jocasta, ahogy tökéletes alakjával 

leereszkedett egy másik kanapéra, ami nemcsak krémszínű volt, ránc-, folt- és 
gyűrődésmentes, hanem még szarvasbőr is. – Végtére is rengeteget költök rájuk, de 
imádom támogatni az írókat. 

– Akkor ne add el antikváriumoknak – mondta Laura, de rögtön meg is bánta, hogy 
kinyitotta a száját. – Az írók tőlük egy fillért sem kapnak, pedig ez az ő szellemi 
tulajdonuk. 

– Ó! – szegeződött rá minden tekintet, pedig Laura igazán nem akart vitát 
kezdeményezni az írók honoráriumáról. 

– Szóval, hogyha van felesleges könyvetek – mondta gyorsan –, inkább egy 
kórháznak adjátok. 

– Vagy az Üdvhadseregnek? – kérdezte egy másik nő. 
– Vagy oda. 
Bár Laura emlékezett arra, hogy az írók szempontjából az sem az ideális 

megoldás, de hogy pontosan miért, azt már elfelejtette, pedig valaki egyszer 
részletesen elmagyarázta, még amikor a könyvesboltban dolgozott. 

Ezt követően pár perc halk susmorgás következett, és néhány könyv gazdára lelt. 
Végül Jocasta kézbe vette az irányítást. – Tehát akkor kezdhetjük? Mindenki kapott 
italt? 



– Nekem még tölts egy kicsit hozzá! – kérte Shona merészen. 
– Nekem is! – csatlakoztak hozzá mások is. – Gyalog jöttünk, nyugodtan ihatunk. 
Laura biztos volt benne, hogy Jocasta nem azért töltött keveset, mert sajnálja a 

vendégeitől, hanem mert tudja, hogy az etikett így diktálja. 
– Oké, akkor az itallal megvagyunk – mondta enyhén rosszallóan. – Tehát ki 

kezdi? – kérdezte, és körülnézett a teremben. – Vagy kezdjem én, mert én 
választottam a könyvet? 

– Igen! – felelték a többiek. 
Laurában egyre nőtt a feszültség. Mi van, ha nem tetszett nekik? Dermot írásait 

mindig is nagyon közel erezte magához, hát még most. 
– Rendben. Tehát azért választottam a Fűzfákat, mert olvastam egy cikket az 

íróról. És természetesen be is fejeztem – mondta Jocasta –, mert én sosem hagyok 
félbe könyveket. 

– De tetszeni nem tetszett? – kérdezte Shona. – Mert akkor végre valamiben 
egyetérthetünk. 

– Shona? – Jocasta inkább csalódottnak hangzott, mint haragosnak. – Kérlek, 
hadd ne kelljen még egyszer elmondanom. Tudod, megbeszéltük. Megvárjuk, amíg 
az egyik ember befejezi, és csak akkor mondjuk el mi is a véleményünket. 

Laurának Bill Edwards jutott eszébe, és magában elmosolyodott. 
– Bocsáss meg! – felelte Shona meghunyászkodva, majd Laurára kacsintott. 
Jocasta egy megsemmisítő pillantással válaszolt. Kezében tartotta a kötetet, 

mintha úgy választékosabban tudná kifejezni magát. – Úgy gondolom, ez a könyv 
egy csodálatos, lírai alkotás. A jellemek lenyűgözőek, a tájleírás varázslatos. 

Bár Laurának örülnie kellett volna, hogy valaki ennyire dicséri Dermot munkáját, 
Jocasta szavaiban mégis volt valami erőltetett. A háziasszony ezután a bal oldalán 
ülő nőhöz fordult, és azt mondta: – Te jössz, Fionnuala. 

Fionnuala hasonló véleményen volt, ugyanezeket a szempontokat emelte ki. Laura 
úgy érezte, pont a lényeget hagyják ki: távolból szemlélik a könyvet, nem hagyják, 
hogy a történet magával ragadja őket, nem élik át, következésképp nem is 
szerethetik. Ez vajon az ő hibájuk vagy a könyvé? Laura legszívesebben az asztalra 
csapott volna: – Jó, de tetszett vagy nem? 

Lehet, hogy Shonával viszont telepatikus kapcsolatban állt, mert bár ő nem 
csapott az asztalra, viszont ugyanezt kérdezte. 

– Ó, persze! Nagyon! – felelte Jocasta. – Elvégre Írország egyik legfontosabb 
könyve, legalábbis ami a kortárs irodalmat illeti. 

– Hát én azért kortársnak nem nevezném – tiltakozott Shona. – Nekem úgy tűnt, 
mintha a középkorban játszódna, bár nem fejeztem be. 

– Egy könyvet sem fejezel be – dorgálták meg mások is. – Lehetne nagyobb 
önfegyelmed is. 

– Az még lenne, csak időm nincs – felelte Shona a bűntudat legkisebb jele nélkül. 
– Nos – mondta Jocasta –, szerintem hallgassuk meg Laurát. Van valami 

kérdésed? Mi azt az elvet valljuk, hogy csak azért, mert valaki nem olvasta a 
könyvet, attól még nagyon jó meglátásai lehetnek – kivéve persze Shonát, aki sosem 
olvas el semmit sem. 

Shona ügyet sem vetett Jocasta csipkelődésére, inkább egy nagyot nevetett. – 
Nem igaz. Ezt már majdnem végigszenvedtem. 

– Szóval, Laura? 
Laura hirtelen erős vágyat érzett, hogy kirohanjon ebből a tökéletes szobából, 

meghemperegjen kicsit a sárban, aztán fusson vissza, és vétődjön végig a 
szőnyegen. Ám még mielőtt ezt megtehette volna, felcsendült a „Perc keringő” 



dallama, mire Jocasta zavartan kutatni kezdett a táskájában, végül elnézést kért, és 
a telefonnal a kezében kiment az előszobába. Laura, kihasználva a pillanatnyi 
kavarodást, úgy döntött, megkeresi a fürdőszobát, hátha mire visszajön, 
megfeledkeznek róla. 

A földszinti vendégszobába irányították, de ez is annyira fényűzőnek tűnt, hogy 
Laura el sem tudta képzelni, milyen lehet az, amit Jocasta használ. Bizonyos jelek itt 
is arra utaltak, hogy a házban gyerekek is laknak: a falat bekeretezett aranyozott 
apró kéz- és lábnyomok díszítették. 

Miközben Laura kezet mosott az üvegmosdóban és sajnos elkerülhetetlenül 
összefröcskölte az üvegtéglát, olyan dolgokon töprengett, hogy Jocasta gyerekei 
valószínűleg semmi mást nem esznek, mint organikus bioételt, és a kedves 
édesanyjuk éjjeliszekrénye meg olyan, mint a feminista magazinok ünnepelt 
sztárjaié: friss virág, füstölő, néhány hanyagul odavetett regény sorakozik rajta, 
persze kizárólag szépirodalmi mű, és az egyik valószínűleg francia. Viszont nincs 
rajta rádió, óra, félig elolvasott ponyvaregények, arckrémek és porosodó vizespohár. 

Alaposan megtörölte a kezét, nehogy egy csepp vízzel is kárt okozzon a 
helyiségben, ami a hétköznapi szóhasználatban nem volt más, mint egy földszinti 
klozett, ám Jocasta számára egy újabb lehetőség, hogy megcsillogtassa tökéletes 
ízlését. Laura szégyenkezve állapította meg, hogy ha Jocasta kellő szenvedélyt 
tanúsított volna Dermot munkája iránt, akkor ő most biztos, hogy lenyűgözve csodálja 
hanyag eleganciáját, nem pedig epés megjegyzéseket tesz rá magában. 

Visszament a nappaliba, és abban reménykedett, hogy megússza: nem kell 
megkérdeznie, hogy mégis miről szól a könyv, amit majdnem betéve tudott. Lehet, 
hogy közben már áttértek például a gyereknevelésre, a mesteremberekre vagy a 
munkahelyi jutalomra. Laura ezekhez nem tudott hozzászólni, viszont nem is akart, 
így nem görcsölt volna rajta, hanem csendben elüldögél. Ám még mindig a könyvnél 
tartottak, és Shona megkapta harmadik fekete pontját is. 

– Mi az, hogy nem érted, miért haragudott annyira az apa? – emelte fel a hangját 
az egyik nő. – Mert ez egy oidipuszi történet, azért. Oidipusz lefeküdt az anyjával és 
megölte az apját! Csak a vak nem látja a párhuzamot. 

– Te is észrevetted? 
Jocastát szemmel láthatólag felvillanyozta, hogy szellemi társat talált a 

csoportban. – Azt hittem, csak nekem tűnt fel! Igen, szerintem is egyértelmű az 
analógia az Oidipusz-mítosszal. 

– Fúj, de hát ez undorító! – szörnyülködött Shona. – Én nem akarok olyan 
könyveket olvasni, amiben ilyenek vannak! 

– Igazából nincs benne – magyarázta Jocasta türelmesen. – Csak szimbolikusan. 
Ez járt a szerző fejében, miközben a regényt írta – folytatta, majd miután látta, hogy 
Laura visszajött, odafordult hozzá. 

– Ha van időd, tényleg próbálkozz meg vele. Nem egy könnyű olvasmány, komoly 
koncentrációt igényel, úgyhogy a tengerpartra ne vidd magaddal. Most viszont 
kaphatsz hozzá némi támpontot. 

Laura tudta, hogy Jocasta jót akar, de haragudott rá és a többiekre is, nemcsak 
azért, mert nem méltóképp beszéltek a kedvenc könyvéről, hanem azért is, mert 
lekezelően bántak Shonával. – Ó, köszönöm, de már évekkel ezelőtt olvastam. És 
meg kell hogy mondjam, nem túl valószínű, hogy Dermot – vagyis a szerző – hallott 
Oidipuszról, mielőtt megírta a történetet. 

– Hogy mondhatsz ilyet? – kérdezte Jocasta, és összenézett a nővel, akinek 
először kipattant a fejéből ez a bölcs elgondolás. Nem értem, hogy meri bárki is 



megkérdőjelezni az éleslátásunkat, különösen egy újonnan érkezett, aki ráadásul 
angol? 

– Igazad van, nem jelenthetem ki biztosan – felelte Laura –, de amikor a könyvet 
írta, még csak a húszas évei elején járt, nem tanult tovább és nem értelmiségi 
családból származott. Ha ti is ismernétek személyesen... 

Laura nem tudta, hogy ez most véletlenül csúszott-e ki a száján, vagy tudat alatt 
így akart megsemmisítő csapást mérni Jocastára és félelmetes barátnőire, de most 
már nem visszakozhatott. Összekulcsolta a kezét, és csendben imádkozott. A 
következő pillanatban záporozni kezdtek felé a kérdések. 

– Találkoztál vele? Tényleg ismered? És hogy néz ki? Istenem, fiatalon annyira jó 
pasi volt. Bármikor lefeküdtem volna vele, még az unalmas könyvei ellenére is. 

– Igen, egy kicsit ismerem – felelte Laura, amikor végre elhallgattak és minden 
tekintet rászegeződött. – Fellépett egy könyvfesztiválon, aminek a szervezésében 
segítettem. 

Most, hogy beszélt róla, még jobban hiányzott. 
– Az lehetetlen – darálta a jól informált Jocasta. – Ki se teszi a lábát Írországból, 

ezt mindenki tudja. 
– Pedig most kitette – felelte Laura. 
Jocasta megrázta a fejét. – Szerintem összetéveszted valakivel. Mi ebben a 

csoportban minden ír… 
– Azt hiszem, igaza lehet – szólt közbe egy másik nő. – Mostanában elég sokat 

cikkeznek Dermotról, és mintha valahol említettek volna egy fesztivált is. Te nem 
olvastad, Jocasta? 

Jocasta arca egy pillanatra eltorzult a dühtől, hogy kiderült, mégsem olyan 
naprakész az irodalmi életben. 

– Na de Jocasta! – mondta az egyik nő, aki gyalogszerrel érkezett. – Mi az, hogy 
ezt nem tudod, amikor te vagy a mi informátorunk? Hát hogy bízzunk benned 
ezután? 

– Az a hét lehetett, amikor Ricky a sportnapot tartotta, és annyi időnk sem volt, 
hogy megvegyük az újságot. Hihetetlen, hogy amiatt még egy ilyen fontos 
eseményről is lemaradtam. Mindjárt megüt a guta! 

– Annyira azért nem fontos – mondta Shona. – Ez is csak egy celebpletyka, az 
úgysem számít, mindig azt szoktad mondani. 

– Ez teljesen más! Ez irodalom! – jelentette ki Jocasta. – Ez igenis számít! 
– A könyvfesztiválnak biztosan számított – mondta Laura, és alig tudta 

visszafojtani a nevetést. – Az, hogy eljött, tényleg szenzációértékű a szakmában. Azt 
hiszem, még mindig Amerikában van, és filmjogokról tárgyal. 

Ezt tényleg nem tudta pontosan, Eleanora elég homályosan fogalmazott. 
– Na, ebben viszont biztos, hogy tévedsz – folytatta Jocasta, aki újra szilárd talajt 

érzett a lába alatt. – Pár évvel ezelőtt már kijelentette, hogy soha, semmilyen 
körülmények között nem járul hozzá, hogy a regényeit filmre vigyék. És már hosszú, 
hosszú idő óta nem írt egyetlen sort sem – mondta, majd elhallgatott. – Ezt egészen 
biztosan tudom, mert megnéztem a Wikipédiában. 

– Szerintem az azért nem a legmegbízhatóbb forrás – jegyezte meg valaki. 
– Szerintem meg – mondta Shona, aki valószínűleg megsajnálta Jocastát – éppen 

itt az ideje, hogy együnk egy hatalmas szelet csokitortát! 
Jocasta azonban egyáltalán nem értékelte a nemes gesztust. – Sajnálom, mi 

ebben a házban nem tartunk cukrot és zsírt, főleg nem halálos kombinációban, bár 
mindannyian tudjuk, hogy Shona tortája valóban mesés – mondta egy olyan mosoly 



kíséretében, amitől Laurának viszketni kezdett a tenyere. – Viszont csináltam egy kis 
palacsintát szójalisztből, kölessel és biomézzel. 

– És honnan tudod, hogy az bioméz? – vágott vissza Shona, aki most már több 
sebből is vérzett. – Szólnak a méheknek, hogy ne repüljenek arra a virágra, amit 
bepermeteztek? 

– Nem tudom! Én csak megveszem és kész – csattant fel Jocasta, azzal kivonult a 
szobából. 

Távollétét kihasználva a többiek körbevették Laurát, és faggatni kezdték. 
– És milyen az igazi Dermot Flynn? Tényleg olyan nehéz eset, mint ahogy 

mondják? 
Laurán átsuhant, hogy esetleg hanyagul odaveti, „az ágyban szuper”, nesze 

nektek kortársirodalom-rajongók, de persze végül csak annyit bírt mondani: 
– Hát… nagyon jó a humora. 
Egyébként is utált a középpontban lenni, így folyamatosan átkozta magát, hogy 

miért nem tudta a száját tartani, és nem értette, miért jártatja a száját még mindig. 
– Dermot könyveinek a titka – hallotta saját hangját – a szenvedély. Felejtsétek el 

a szimbolizmust, a tájleírásokat és a stílust, csak arra gondoljatok, hogy ez egy fiatal 
fiú utazása. Szeretnétek vele menni vagy sem? Ha nem, akkor azonnal dobjátok félre 
a könyvet, és keressetek valami mást. 

– Én erre képtelen vagyok – mondta Jocasta, aki visszajött a szobába egy kanna 
herbateával és kávéval azoknak, aki arra vetemednek, hogy egy ilyen késői órán 
koffeint vegyenek magukhoz. – Ha elkezdek egy könyvet, úgy érzem, be is kell 
fejeznem. Kötelességem. 

– Én Laurával vagyok – jelentette ki Shona boldogan, hogy egy olyan emberhez 
lehet köze, aki ismeri magát Dermot Flynnt személyesen. – Ha nem tetszik egy 
könyv, akkor nem kínzom magamat tovább vele. 

Mivel senki más nem foglalt állást a kérdésben, hamarosan témát váltottak. 
– És mit gondolsz, esetleg rá tudod venni Dermotot, hogy jöjjön el hozzánk, a 

könyvklubba? – kérdezte Jocasta. 
– Nem – vágta rá Laura. – Már nem vagyunk kapcsolatban, és egyébként is ez 

lenne az utolsó dolog, amit kérnék tőle. 
– De hát a kiadóján keresztül megkeresheted – makacskodott Jocasta. – És ha 

Angliába el bírt menni, csak meg tudja tenni ezt a pár kilométert is. 
– Nem! Biztos, hogy gyűlölné! 
– Miből gondolod? Mennyire ismered? 
Lehet, hogy tényleg nem utálná. Sőt, az is lehet, hogy imádná, ahogy 

körberajongják ezek a jó karban levő háziasszonyok, de teljesen mindegy, mert 
semmi körülmények között nem fog írni neki. – Annyira jól nem – felelte. 

– Na látod! Akkor lehet, hogy nem is olyan megszelídíthetetlen – felelte Jocasta 
enyhén lekezelően. Hogyha Dermot egy ilyen Laura-féle szürke egérke fesztiváljára 
is elment, akkor bizonyára egy barátságos fickó lehet, aki egy pohár bor és egy 
szójaszendvics reményében szívesen felkeresi a helyi olvasóköröket. 

– Volt rá egy személyes oka. Nem mondhatom el pontosan, hogy mi – illetve 
elmondhatta volna, csak éppen nem akarta –, ráadásul nagyon öntörvényű. 

– Nem baj – mondta Shona. – Akkor is büszke lehetsz magadra, szép nagy trófea 
a gyűjteményedben. És hogy még személyesen is ismered! Biztos, hogy 
mostanában te leszel a vacsorák sztárja. 

Igen, Laura pont erre vágyott, bár igazán kedves volt Shonától, hogy ilyen nagy 
véleménnyel van róla. 



Laura felállt. – Mennem kell. Nagyon kedves vagy, Shona, de tényleg nem kell 
velem jönnöd, tudom az utat, és még nincs túl sötét. 

Jocasta is felállt, hogy kikísérje. – Meg kell hogy mondjam, Laura, szerintem 
komoly erőssége leszel az olvasóklubunknak. És nemcsak annak – a jövő hétre 
meghívtam néhány barátomat. Semmi komoly, csak egy könnyű kis vacsora meg egy 
tartalmas beszélgetés. Szívből örülnék, ha csatlakoznál hozzánk. 

– Melyik napról lenne szó? 
– Péntek este. 
– Ó, nagyon sajnálom, de már megbeszéltem a szüleimmel, hogy hazamegyek 

egy hosszú hétvégére. Nem tudtam tőlük rendesen elbúcsúzni, amikor eljöttem 
otthonról, és már nagyon szeretnék tudni, hogy mennek itt a dolgaim. 

A jó hazugságnak – ahogy azt Laura már megtanulta, igaz, többnyire a könyvekből 
– mindig kell hogy legyen valami valóságalapja. Így ahogy hazaért, máris megnézte a 
menetrendet az interneten, majd felhívta a szüleit. 

 
 
Laura azt kívánta, bárcsak ez a látogatás egy kicsivel jobban felvillanyozná. 
Természetesen szerette a szüleit, de tudta, hogy ő olyan a családi fészekben, mint 
egy kakukkfióka, aprócska ugyan és nem erőszakos, de akkor is kicsit idegen 
maradt. 

Kijöttek érte a reptérre, és a kapunál várták egyforma halvány drapp 
orkánkabátjukban. 

– De aranyosak vagytok, hogy értem jöttetek! – mondta Laura, és elöntötte a 
szeretet. Először az anyját, aztán az apját ölelte meg, aki válaszul zavartan 
megveregette a hátát. 

– Minek pazarolnád a pénzt taxira – mondta, és elvette lánya táskáját. – Ez 
minden? 

– Igen, nem adtam fel semmit, hogy ne húzzam azzal is az időt. 
– Induljunk! – mondta az anyja. – Mindjárt lejár a parkolójegyünk. 
Némán elindultak a kocsihoz, és Laura máris egy teljesen érdektelen, dögunalmas 

valakinek érezte magát, ahogy mindig, ha a szüleivel volt. Tudta, hogyha Grant vagy 
Monica jött volna érte ki, máris lelkesen faggatnák: hogy van, mi van vele, milyen az 
új élete, és közben ötvenszer elmondanák, mennyire hiányzik nekik. Édesanyját 
viszont jobban érdekelte a parkolóóra. 

Laura minden egyes alkalommal abban reménykedett, hogy máshogy lesz, 
megváltoznak, de hiába. Mégis örült, hogy láthatja őket, így legalább megmenekül az 
olyan emberek társaságától, akik kizárólag a Dermottal való homályos kapcsolata 
miatt akarnak vele barátkozni. Igaz, valamikor ez a viszony nagyon is kézzelfogható 
volt, ám most már olyannak tűnt, mint egy álom, vagy mintha valaki egészen mással 
történt volna meg. De legalább így egy egész kicsit kevésbé fajt. 

– Mi történt azzal a virágágyással? – kérdezte, amikor beléptek a házuk kertjébe. 
– Nem rózsák voltak benne? 

– Igen, csak a tüskék mindig beleakadtak apád ruhájába, amikor a garázsba ment, 
úgyhogy inkább levendulát tettem a helyükre. 

– De jó! – lelkendezett Laura. – Így biztos mindig rajtad marad az illatuk, ha 
hozzájuk érsz. 

Apja, aki éppen a bejárati ajtót nyitotta, visszafordult, és értetlenül nézett a 
lányára. – Eddig még nem tűnt fel. 

Laura követte a szüleit a házba, és próbálta leküzdeni a depressziót, ami mindig 
úrrá lett rajta, valahányszor hazajött. 



– Szerintem nőttem – mondta vidáman. – Valahogy minden sokkal kisebbnek 
látszik. 

– Nem hiszem, szívem. Minden maradt a régiben. Ha az embernek végre sikerül 
berendeznie a házat, ahogy szereti, minek változtatna rajta – felelte az anyja, és 
feltette forrni a teavizet. – Kérsz egy kis teát? Vagy kinyissam a bort, amit direkt a 
kedvedért vettem? 

Laura az órára pillantott, és arra gondolt, hogy Somerbyben már legalább fél 
órával azelőtt kinyitották volna. Hirtelen nagyon elszégyellte magát. Ez a családja, ez 
az otthona, ő meg egy szinte főúri miliőhöz hasonlítgatja őket. Tudta, hogy a 
gyerekek, ha elköltöznek és egyetemre mennek, időnként lélekben is messzire 
kerülnek a szüleiktől, de utálta magát emiatt. Bár az is lehet, gondolta, hogy nem ő 
változott, hanem egyszerűen sosem illett a képbe. 

– És mi újság, anyu? Mi van veletek? – kérdezte, miközben kést és villát keresett, 
hogy megterítse az asztalt. 

– Semmi különös, szívem. Nem történik semmi. Csendesen élünk, te is tudod jól. 
Laura csendben kiosztotta a tányérokat, és várta, hogy hátha édesanyja is 

kérdezget felőle, ám hiába. Kivette a sót és a borsot a szekrényből, még mindig 
semmi. Nem, ez lehetetlen, gondolta. Minden anya kíváncsi lánya új életére. Az övé 
azonban szemmel láthatólag nem volt az. 

– Szólnál apádnak? Kész a vacsora, később pedig szeretnék valamit megnézni a 
tévében. Tényleg, van már tévéd? 

Na végre! Végre valami, ami érdekli! 
– Igen. Van a házban, ahol lakom – felelte, és várta a további kérdéseket. Megint 

hiába. – És tudom fogni az angol csatornákat is, de nem nézem sokat. Nagyon sok a 
dolgom, amióta Írországba költöztem. 

– Ó, mi ha tehetjük, mindig megnézzük a Könnyű nyári gyilkosságokat. Meg 
szeretem azt is, amiben az a két kertészkedő nő van. 

– Hívom apát – mondta Laura. 
Apja valamivel nagyobb érdeklődést mutatott lánya iránt. 
– És ki fogsz jönni a pénzből? 
– Szerintem igen. Persze a szabadúszás nem olyan biztos, mint ha az embernek 

fix fizetése van – kezdte, de abban a pillanatban meg is bánta. Az apja abban a 
másodpercben lecsapott. 

– Akkor meg miért vállaltad el? És egyáltalán, miért kellett neked Írországba 
menned? – kérdezte olyan hangsúllyal, mintha lánya legalábbis valami 
bűncselekményt követett volna el. 

Laura, aki még mindig bízott abban, hogy apja kizárólag csak a nagy távolság 
miatt ilyen elutasító, vakmerően folytatta: – Mert itthon nagyon nehéz ilyen munkát 
találni. Nagyon nehéz bekerülni egy rendes kiadóhoz, és a könyvfesztivál után – 
meséltem, ugye, hogy mekkora sikere volt…? 

– De pénzt, azt nem sokat kerestél vele, nem? – szakította félbe az apja. 
Laura valamiért nem említette a szüleinek a kétezer fontot, maga sem értette, 

miért. – Nem a pénzért csináltam, hanem mert imádom a könyveket. 
Vajon miért nem elég az apjának, hogy egy olyan dolgot csinál, amit szeret, és 

amit jól csinál? Miért kell állandóan előhozakodni ezzel a pénzdologgal? Mintha 
legalábbis állandóan őket tarhálná kölcsönért. 

– Szóval a fesztiválon találkoztam ezzel a nővel, és ő segített. 
Nem akarta részletesen elmesélni a Gerald-ügyet, úgysem érdekelné őket. 
– De még mindig nem értem. Világosíts fel, kislányom. Miért pont Írország, amikor 

itt is rengeteg a munkahely. 



– Igen, de ez egy hatalmas lehetőség! Mindig ezt akartam csinálni! Amióta 
befejeztem az egyetemet, csak erre vártam! Végre szerkesztő vagyok – és ne 
aggódj, folyamatosan kapok munkát. 

– Sajnálom, ha ez prédikálásnak tűnik – felelte az apja, bár a hangjában 
sajnálatnak nyoma sem volt –, de az én időmben nem így mentek a dolgok. Mi nem 
azt csináltuk, amit „mindig akartunk” meg amit „imádtunk”. Hanem azt, amiből étel 
került az asztalra és ki tudtuk fizetni a jelzálogot. 

Laura nagyot sóhajtott, és megfogta apja kezét, ami az összehajtogatott 
damasztszalvétán pihent. – Tudom, apu, és nagyon hálás is vagyok mindenért, amit 
értem és anyuért tettél, de nekem egyelőre csak magamat kell eltartani. 

– Bocsáss meg, Laura, amiért ezt mondom – folytatta az apja, és elhúzta a kezét –
, de ez a baj a mai fiatalokkal, hogy minden csak arról szól nekik, hogy én, én, én. 

Laura feladta a küzdelmet, és a vacsorára koncentrált, az legalább finom volt. 
– Van ananászos süti is – mondta az anyja. – Tudom, hogy az a kedvenced. 
Valóban az volt kilencéves korában, de nem volt szíve elárulni, hogy azóta 

mekkorát változott az ízlése. 
 

 
A mosogatással hamar megvoltak, mivel az anyja főzés közben sosem csinált 
rendetlenséget, majd az este további részében tévét néztek. Többek közt egy 
dokumentumfilmet a szegénységről a világban és a fegyverkereskedelemről. A 
könnycseppek, amelyek már olyan régóta kikívánkoztak belőle, lassan végigperegtek 
Laura arcán, és újra megrohanták az emlékek: Dermotról, a mindent elsöprő, 
viszonzatlan szerelemről… Alig bírta elviselni. 

– Megnézem a híreket – mondta az apja –, aztán csinálok mindannyiunknak egy 
csésze jó finom teát, még lefekvés előtt. 

– Ó, ki se nyitottuk a bort! – eszmélt fel az anyja. 
– Nem baj. Teljesen jó a tea is. 
Nem csoda, hogy egész gyerekkoromban semmi mást nem csináltam, csak 

olvastam, gondolta Laura, amikor felment a régi szobájába. A polcon ott sorakoztak 
régi kedvencei, és jól nyomon lehetett követni rajtuk a fejlődését. Először jöttek a 
pöttyös könyvek, amikért úgy nagyjából tízéves koráig rajongott, akkor áttért 
Georgette Heyerre. Aztán következett a D. H. Lawrence-, az Iris Murdoch- és az 
Edna O'Brien-korszaka, majd Dermot két karcsú kötete. Antikváriumban vette őket. 
Az egyetemen aztán vett belőlük két másik, vadonatúj példányt is. Amikor elköltözött, 
ez utóbbiakat vitte magával. Laura nagyot sóhajtott, és arra gondolt, vajon mi lett 
volna akkor, ha soha nem olvassa Dermot könyveit. Aztán elnézően megmosolyogta 
régi énjét, és gratulált magának az újhoz. Nagyon nagy utat tett meg! 

Beletúrt a táskájába, és előbányászta belőle a könyvet, amit még Veronicával 
dedikáltatott a fesztiválon, és vészhelyzet esetére tartogatott, amikor semmi más, 
csak egy ultraromantikus, letehetetlen olvasmány segíthet. Mint például most. 

 
HUSZONNEGYEDIK FEJEZET 

 
 

Pusztán attól, hogy Laura otthon volt, a szombat délelőtt nem tért el szokásos 
medrétől. Hármasban elmentek bevásárolni, majd beültek egy vendéglőbe. 
Mindannyian ettek egy levest, egy szendvicset, Laura apja egy szelet 



püspökkenyeret is, az anyja pedig egy kis adag vaníliafagylaltot. Laura viszont egy 
vakmerő lépéssel kapucsínót kért. 

– Én sosem bírtam a kávét – jelentette be az anyja. – Megfájdul tőle a fejem. 
– Néha nekem is – helyeselt Laura –, de arra gondoltam, ez is hozhat egy kis 

változást. 
– Változást mihez képest? – kérdezte az anyja értetlenül. 
– Igazából nem tudom – mentegetődzött Laura. – Vegyem elő az újságot, és 

kezdjük el a keresztrejtvényt? 
– Ne, majd csak otthon! – felelte az apja. – Nem szeretem, ha zsíros lesz az újság. 
– Amellett nem illik az asztalnál olvasni – mondta az anyja. 
Laura gépe csak hétfőn indult vissza, de komolyan elgondolkozott rajta, hogy ne 

tetesse-e át vasárnapra, hogy valamivel hamarabb véget vethessen ennek a 
kínlódásnak. 

De milyen ürügyet találjon ki? 
Vasárnap este az anyjával befejezték a mosogatást, és csatlakozni készültek az 

apjához a nappaliba, amikor valaki bedörömbölt a bejárati ajtón. Laura éppen azt 
számolgatta magában, hogy már csak tizenkét órát kell kibírnia valahogy. 

– Édes istenem, vajon ki lehet ez ilyenkor? – kérdezte az anyja. 
– Megyek és megnézem – mondta Laura. – Még nem ültem le. 
– Hagyd rajta a láncot! – utasította az apja, és felállt. – El nem tudom képzelni, ki 

csinálhat ilyen pokoli lármát. A szomszédok biztos nem, mert ők csöngetnének. 
Laura, aki már egy csapat Jehova tanúját is szeretettel látott volna, csak hogy 

történjen végre valami, apja instrukcióinak megfelelően kinyitotta az ajtót. 
– Tessék! – szólt ki tétován. – Miben segíthetek? 
– Laura, te vagy? Te szentszagú Jóisten! Már felkutattam érted az egész világot! – 

hangzott a jól ismert ír akcentus. 
Laura úgy érezte, mindjárt elsötétedik előtte a világ. Remegő kézzel elkezdett 

babrálni a lánccal, de az kicsúszott ujjai közül. 
– Ki az? – kérdezte az apja, aki időközben szintén kijött az előszobába. – Kit 

akarsz beengedni a házba? 
– Én vagyok az, Dermot, maga nagyeszű… 
Abban a pillanatban Laura kinyitotta az ajtót. 
A küszöbön Dermot állt régi bőrkabátjában, egy piszkos farmerban, háromnapos 

borostával az arcán. 
Laura apja rögtön tudta, mit kell tennie, és az ajtó újra becsapódott. 
Dermot felordított, és dörömbölni kezdett. 
– Apa, ez Dermot. Egy… egy régi barátom. 
– Beszélnem kell Laurával! – üvöltötte a régi barát. – Engedjenek be, különben 

berúgom az ajtót! 
– Kérlek, apa, nyisd ki! Mit fognak szólni a szomszédok! 
Laura bízott benne, hogy ez a varázsige most is megteszi a hatását. 
– Hívjam a rendőrséget? – kérdezte Laura anyja, aki szintén csatlakozott 

hozzájuk. 
– Jó ötlet – helyeselt az apja. – Ez az ember biztos, hogy részeg. 
– Nem, apa, nem hiszem. 
– Istenem, még sosem hívtam a 999-et – sóhajtott izgatottan az anyja. – 

Fogalmam sincs, hogy működik. 
– Nehogy felhívd! – tiltakozott Laura, miközben birkózni kezdett az apjával, hogy 

odaférhessen az ajtóhoz. – Nem betörő! Fogjátok már fel, hogy ismerem! 
– Az én házamba ugyan be nem teszi a lábát! Hiába handabandázik! 



– Anya, ugye nem akarod, hogy kijöjjön a rendőrség? Gondolj a szomszédokra! 
Mit fognak szólni! 

Laura nem értette. Egész életében a szomszédok haragjával riogatták, ám most, 
amikor ennek a mondatnak végre értelme is lenne, hirtelen megfeledkeznek róluk. 

– Pedig marad kint, ott, ahol van! Úgy beszél, mint egy őrült! – mondta az apja. – 
És ráadásul ír! 

– Rasszista! – kiabálta Laura, akinek heves küzdelem arán sikerült elhúznia a 
láncot. 

– Igen, egy őrült ír vagyok! – jelentette ki Dermot egy fokkal higgadtabban, és 
rávigyorgott a családra, amikor végre felpattant az ajtó. – De nem vagyok részeg, és 
megígérem, hogy nem teszek kárt a bútorokban. 

A szomszéd ajtó ekkor résnyire kinyílt. – Látod, találgatni fognak, hogy mégis mi a 
fene folyik itt. Hadd jöjjön be! – sziszegte oda Laura az anyjának, azzal megfogta 
Dermot karját. – Gyorsan! Siess! 

– Miért, vérszomjas csivavákat rejtegettek? – kérdezte Dermot nyilvánvalóan 
azért, hogy oldja a feszültséget. 

– Dobermanokat! – felelte Laura, és berángatta Dermotot az előszobába. Aztán 
becsukta az ajtót, nekidőlt, és pár másodpercig erőt gyűjtött, majd a szüleire és 
Dermotra nézett, akik mindannyian tőle várták a megoldást. Laura nyelt egy nagyot. 
– Anya, apa, ez Dermot Flynn, ő volt a könyvfesztivál díszvendége. 

Szülei gyanakvóan méregették a férfit. 
– Nem megyünk be inkább a nappaliba? Csinálok teát – javasolta Laura, aki úgy 

vélte, a keskeny előszoba a jelenlegi körülmények között nem a legideálisabb 
környezet a helyzet tisztázására. 

– Jó estét kívánok! – mondta Dermot. – Dermot Flynn vagyok, és már régóta 
próbálom megtalálni a lányukat. 

– Ők a szüleim – mondta Laura, aki már kezdte átlátni a helyzet iróniáját –, Mr. és 
Mrs. Horsley. Kérlek, menjetek be a szobába, üljetek le, én pedig hozom a teát! 

Laura szíve majd kiugrott a helyéről örömében, hogy Dermot itt van, eljött hozzá, 
és ő láthatja, akkor is, ha egész mostanáig elzárkózott előle. Mindenesetre a férfinak 
bőven lesz mit megmagyaráznia. 

– Nem! – szólalt meg mellette egy vékony, cincogó hang. Anyja hirtelen rájött, 
hogyha Laura kimegy a konyhába, magukra maradnak ezzel a rémisztő, ír 
vademberrel. – Majd én megcsinálom. 

– Na, akkor figyeljen ide, fiatalember! – mondta az apja, és Laura hirtelen nagyon 
öregnek és törékenynek látta. – Nem tudom, hogy képzeli… 

– Biztos vagyok benne, hogy mindjárt megmagyarázza – szakította félbe Laura, és 
hirtelen nagyon megsajnálta a szüleit, akiknek Dermot valószínűleg úgy tűnt, mintha 
egy másik bolygóról jött volna. – Csak üljünk le valahova, ahol kényelmesen tudunk 
beszélgetni. 

Miközben úgy érezte magát, mint egy vakmerő egér, aki éppen szembeszáll az 
elefánttal, Laurának végül sikerült az apját és Dermotot beterelnie a nappaliba. Ott 
szinte szó szerint beletaszította őket egy karosszékbe, majd kikapcsolta a tévét. 

– Hát akkor – törte meg a csendet, mert attól félt, nem bírja tovább és 
röhögőgörcsöt kap –, isten hozott nálunk. 

– Igazán nem akarok illetlen lenni – felelte Dermot, és Laura apjára sandított, aki 
ugrásra készen ült, mint aki az első rossz mozdulatnál támadásba lendül –, de 
szívesebben találkoztam volna veled bárhol máshol. 

– Tényleg? 
Ezzel ő is pontosan így volt, de mégsem mondhatta ki. 



– Igen. Csak egyszerűen lehetetlen volt téged megtalálni. 
– Kislányom, honnan ismered ezt az embert? –kérdezte az apja. 
– A könyvfesztiválról. Már mondtam. 
– Én voltam az egyik meghívott író – tette hozzá Dermot. 
– A sztáríró – mondta Laura gonoszul. 
– Még sosem hallottam magáról. 
– Mert nem olvasol regényeket, apa. De én még szemináriumi dolgozatot is írtam 

róla. 
– Tényleg? – kérdezte Dermot, akit szintén kezdett szórakoztatni a helyzet. – És 

ezt már mondtad? 
Laura összerándult. Ez a kérdés olyan személyesnek tűnt – egyértelműen 

hallatszott belőle, hogy Dermot nem csak egy író, akit véletlenül ismert. Igaz, a 
könyvesboltban rengeteg íróval találkozott. Ha szerencséje van, a szüleinek fel se 
tűnik. 

– És elárulná, hogy miért óbégat az ajtónk előtt az éjszaka közepén? – tudakolta 
az apja. 

– Még csak fél tíz van – mondta Laura. Bár legalább száz jó okot tudott arra, hogy 
azonnal megölje a férfit, valójában nagyon örült neki. Legalább felkavarta kicsit az 
állóvizet. 

– Laurát keresem. Már nagyon régóta – azóta, hogy visszajöttem Amerikából – de 
senki nem árulta el, hogy hol van. Ő pedig soha nem vette fel a telefont, ha hívtam – 
nézett szemrehányóan a lányra. 

Laura vállat vont. 
– Mit akar tőle? – kérdezte az apja. 
– Kitől tudtad, hogy itt vagyok? – vágott közbe Laura. Hirtelen furdalni kezdte a 

kíváncsiság. – Senkinek sem mondtam meg, hogy hazajövök. 
Dermot egy gyors pillantást vetett Laura apjára, aztán úgy döntött, inkább nem 

válaszol a kérdésére. – Nagy nehezen elértem Grantet. 
– Grantet? – kérdezte az apja. – Azt az alakot, aki veled dolgozott a boltban? 
Dermot bólintott. – Igen. Ez egy hosszú és bonyolult történet. Eleanora – az 

ügynököm – nem volt hajlandó elárulni, hogy hol vagy. 
– Megkértem rá – mondta Laura. 
– És Fenella és Rupert sem. 
– Azok meg kik? – tudakolta az apja, mintha egy régóta tartó szappanopera 

történetébe szeretne bekapcsolódni. 
– A barátaim – mondta Laura. – Ó, itt van anya a teával. 
Mrs. Horsley a legszebb készletükben szolgálta fel a teát. Igaz, valami 

kibírhatatlanul lassú tempóban, ám ez azt jelentette, hogy Dermotot vendégnek 
tekinti. Kezdetnek nem rossz, gondolta Laura. Abban reménykedett, hogy nemsokára 
az apja is visszavonulót fúj, különben nehéz este vár rájuk. 

– És hogy jutottál el Granthez? 
Laurát meghatotta, hogy a barátai ennyire tiszteletben tartották az akaratát, bár a 

lelke mélyén azt kívánta, legalább az egyikük ne lett volna ennyire lojális. 
– Monica weboldalán keresztül – felelte Dermot. – Monica azt mondta, hogy 

megesküdött neked, hogy nem mondja el, de szerinte Grant nem tett esküt, és 
megadta az e-mail címét. 

– Ó! 
Köszönöm, Monica, gondolta Laura. Szerencsére barátnője tudta, hogy egy lány 

mikor hazudik saját magának és a környezetének. 



Sajnos Grant internete napokig nem működött. Aztán azt írta, hogy elvileg ő sem 
mondhatná meg, de szerinte jogom van tudni, úgyhogy megadta a címedet. 

– Jaj de komplikált! – mondta Mrs. Horsley, és kivett egy gyömbéres kekszet, 
hátha akkor jobban tud koncentrálni. 

– És akkor odamentem – folytatta Dermot. 
– Hova? – kérdezte Mr. Horsley. 
– Hát ahol Laura lakik Írországban. 
Laura, okulva az iménti eseményekből, pontosan el tudta képzelni a jelenetet 

Gerald háza előtt, és utólag is belepirult a szégyenbe. Am ez a hatalmas elszántság, 
amivel Dermot a keresésére indult, úgy melengette a szívét, mint az első tavaszi 
napsugarak. 

– Bedörömböltem az ajtódon, bár, hogy őszinte legyek, sejtettem, hogy nincs ott 
senki. 

Laura kezdett izzadni. 
– Végül odajött hozzám egy lány, és megkérdezte, hogy mégis mit csinálok ott. 

Aztán felismert, és hirtelen megőrült. A nyakamba vetette magát, és 
összefüggéstelenül visítozni kezdett. „Istenem, istenem, te vagy az! Jaj de jó! Hát ez 
fantasztikus! Azt hittük, hazudik, de nem, tényleg ismer.” És így tovább – mondta 
Dermot, és csúfondárosan Laurára nézett. – Akkor azért mégis büszke vagy rám, ha 
velem hencegsz az új barátaidnak! 

– Kénytelen voltam – magyarázta Laura. – Meghívtak a helyi olvasóklubba, éppen 
a Fűzfákat vették, és képzeld, olyanokat mondtak, hogy biztos szándékosan tetted 
bele az Oidipusz-vonalat. Nem hagyhattam szó nélkül. Csak azt mondtam, ismerlek, 
de azt nem, hogy mennyire. 

– Pedig elég behatóan – felelte Dermot gunyoros tekintettel. Hála istennek a lány 
szülei nem vették észre a célzást, de azért Laura így is nyakig vörösödött. 

– És Shona még mit mondott? 
– Megkérdezte, hogy elmennék-e az olvasókörbe, mondtam, hogy nincs az a pénz 

– felelte Dermot. 
– Kivéve persze, ha szeretnéd – tette hozzá rövid szünet után. – Nem tudtam, 

hogy a te olvasókörödről van szó. 
Laura majdnem elsírta magát. Igaz, Dermot ajánlata nem volt az a klasszikus 

értelemben vett szerelmi vallomás, de akkor is nagyon-nagyon kedves gesztus volt 
tőle. 

– Na mindegy, ez még így ment egy darabig, aztán megkérdeztem tőle, hogy de 
akkor hol vagy. Azt mondta, hogy egy barátnőjének azt mondtad, hogy meglátogatod 
a szüléidet Angliában. 

– Szóval, kislányom, meghagytad a címedet egy barátnődnél? – érdeklődött Mrs. 
Horsley. – Na látod, ezt bölcsen tetted – mondta, és látszott, ezt ki sem nézte volna a 
lányából. 

– Nem, nem hagytam… 
– Aztán jött megint Grant. Szerencsére addigra már tudtam a mobilját. 
– Pedig csak egyszer volt itt, és iszonyú rosszul tájékozódik – mondta Laura. 
– Nem baj. Szerencsére emlékezett a város nevére – magyarázta Dermot, majd 

Laura apjára nézett. – Hála istennek, hogy benne vannak a telefonkönyvben. 
– Igen. Bárkinek bármikor szüksége lehet ránk – jelentette ki Mrs. Horsley olyan 

hangsúllyal, mint aki már régóta számított erre a mai alkalomra. 
– És itt vagyok. Ha sűrűbben járnának a gépek, már előbb is itt lettem volna. 
Az óra a kandallópárkányon elütötte a tízet. 
– És hol szállt meg? – kérdezte Mrs. Horsley. 



Dermot Laurára nézett. – Hogy őszinte legyek, csak Laura járt a fejemben, 
úgyhogy erre nem is gondoltam. 

– A városban nincs szálloda – mondta Mr. Horsley. 
– Ahhoz meg túl késő van, hogy bejelentkezzen egy panzióba – tette hozzá a 

felesége. – Esetleg megkérdezhetem Sheilát, hátha van üres szobája, de igazából… 
– Nem maradhat itt? – kérdezte Laura, és megpróbálta magát visszatartani, hogy 

ne kezdjen el visítozva ugrálni. 
– Nem! Hova gondolsz? A vendégszoba tele van a dolgaiddal, kislányom – rázta 

meg az anyja a fejét. – Tudod jól, ha hálóvendéget szeretnél fogadni, mindig szólnod 
kell előre, hogy felkészülhessünk. 

– Lehoztuk a holmidat a padlásról, amikor a szigetelést csinálták – magyarázta az 
apja. 

– Az ég szerelmére, majd alszik az ágyamban! – ellenkezett Laura. – Én meg 
majd a kanapén. 

– Nem! – jelentette ki Dermot. – Majd én alszom a kanapén. 
Laura szülei rosszallóan néztek egymásra. Mi történt az ő nyugodt vasárnap 

estéjükkel? Az egyetlen lányuk, akivel nem volt soha semmi gond, leszámítva azt a 
furcsa vágyát, hogy irodalmat tanuljon, váratlanul rájuk szabadít egy ír vadembert. 

– Tényleg nem tud hova menni? – kérdezte Mrs. Horsley a férjét. 
– Tényleg, drágám. 
– Anya! Nem lesz semmi baj. 
Laura megpróbált türelmes lenni. Értette a szülei aggodalmát. – Komolyan. 

Egyetlen éjszakáról van szó. 
– A kanapé tökéletes lesz – mondta Dermot. – Egy időben csak kanapén aludtam. 
– Szó sem lehet róla. Majd alszik Laura ágyában. Nem fektetjük a vendéget a 

kanapéra. Megyek és hozok tiszta ágyneműt. 
– Kérem, Mrs. Horsley! – mondta Dermot határozottan. – Nehogy ágyneműt 

cseréljen egy éjszaka miatt! Csak a mosószert pazarolná! 
– És különben is csak kétszer aludtam benne – tette hozzá Laura. – Tökéletes 

lesz. 
– De tényleg – tiltakozott az anyja. 
– De tényleg – ismételte meg Dermot. – Tökéletes. 
– Csináljak még teát? – kérdezte Laura. Tudta, hogyha nem tesz pontot a téma 

végére, hajnalig fognak vitatkozni azon, hogy Dermot hol aludjon. A tea a 
legtökéletesebb végszó volt. 

– Vagy kér esetleg szendvicset? – kérdezte Mrs. Horsley, és Laura hálás 
köszönetet rebegett magában. Igaz, akkor nem lett volna ennyire hálás, ha Dermot 
történetesen el is fogadja. Még mindig nem tudta, hogy a férfi pontosan mit is akar 
tőle. Egyetlen vágya volt, hogy az este minél hamarabb véget érjen, aztán reggel 
talán minden világosabb lesz. 

– Nem, köszönöm, Mrs. Horsley. Útközben ettem egy kis fish and chipset. Nem 
tudom már, pontosan hol. 

– Ha igazán jó fish and chipset akar enni, akkor fel kell mennie északra – mondta 
Laura apja, akinek a családja Lancashire-ből származott. 

– Hozok még teát – jelentette be Laura, és eltűnt a konyhába. Pár másodperc 
múlva az anyja is követte. Teljesen egyértelmű volt, hogy a szülei még nem 
szándékoznak lefeküdni, pedig általában semmi sem befolyásolta szigorú 
napirendjüket. 

– Szívem, ki ez az ember? – suttogta az anyja, bár nem volt valószínű, hogy két 
ajtón és egy hosszú folyosón keresztül bárki is meghallja őket. 



– Már mondtam – felelte Laura szintén suttogva, és bögréket keresett, mivel a 
legjobb porcelánjuk még mindig a nappaliban volt. – Egy író, akivel a 
könyvfesztiválon találkoztam, ahol dolgoztam. Meséltem róla, mármint a fesztiválról. 

– Igen, de miért akart téged ennyire megtalálni? Ugye nem… – Mrs. Horsley 
habozott, majd erőt vett magán és kimondta – jártok? 

Laura átkarolta az anyját, és megölelte, amiért ezt a szót használta, valószínűleg 
életében először. – Dehogyis! – mondta határozottan. – Gondolom, azt akarja, hogy 
segítsek neki valamiben. Egyszer már dolgoztam vele egy írókurzuson. 

– Nem hiszem, hogy csak ezért ennyi követ megmozgatott volna – mondta az 
anyja, miközben vizet töltött a kannába. – Szerintem tetszel neki. 

Laura fejében ugyanezek a kérdések cikáztak, mint a villám. Dermot miért 
erőlködött ennyire? Lehet, hogy azért, mert tényleg tetszik neki? De ez vajon elég 
ahhoz, hogy cserébe ő mindent kockára tegyen? Még mindig rengeteg kérdésre 
kellett választ kapnia, mielőtt újból reménykedni kezdett volna. Mert volna. – Nem 
tudom… lehet. 

– És, kislányom, nem is hibáztatnálak, ha elfogadnád a közeledését. 
Az anyja hirtelen nagyon közlékeny lett. – Tudod, valamikor én is nagyon 

vonzódtam ezekhez az ír dúvadakhoz. 
– Anya! 
– De aztán jött apád. Különben ki tudja, még a végén mi történhetett volna? 

Tegyem bele a tejet, vagy inkább egy külön kannában hozzam? 
Laura arca felragyogott az örömtől. Valami közös vonás tehát mégis van bennük 

az anyjával, ráadásul ezt maga Mrs. Horsley személyesen árulta el. 
– Szerintem nyugodtan tedd bele. 
 

 
Dermot csak akkor egyezett bele, hogy ő feküdjön az ágyba, amikor kiderült, hogy a 
kanapén Laura hálózsákjával kellene takaróznia. Mint mondta, sajnos úgy nem tud 
elaludni, ha úgy érzi magát, mint egy hurka. 

Laura már vagy századszorra rendezte át a párnákat, de még mindig nem feküdt 
kényelmesen. Aztán rájött, hogy valószínűleg egész más ok miatt nem jön álom a 
szemére. Dermot egyszer csak megjelent, mint valami filmben vagy egy romantikus 
regényben, és most itt alszik szülei négyszobás ikerházában. Még mindig nem akarta 
elhinni. 

Miért tette tűvé miatta a Brit-szigeteket, amikor onnan hazamehetett volna 
Bridgethez is? (Jó, csak Angliát és Írországot, feltéve, ha ez utóbbi is a Brit-
szigetekhez tartozik.) Vagy talán az a bizonyos éjszaka Dermot számára is több volt, 
mint puszta szex, még ha oly fantasztikus is? Nem, biztos, hogy nem fáradozott 
volna ennyit csak azért, hogy megkeressen egy nőt, aki jókor volt jó helyen. 
Ráadásul akkor sem egyszerűen rávetődött és aztán gyerünk, mindent bele, hanem 
gyengéden és odaadóan szeretkezett vele, egyszóval mindent megtett azért, hogy 
Laura első élménye valóban csodálatos legyen. 

Igaz, a Bridget-affér óta Laura erről hajlamos volt megfeledkezni. Pontosabban 
tudatosan nem gondolt rá, mert nem hagyta, hogy a szíve bármilyen befolyást is 
gyakoroljon az eszére. Most azonban az összes meghitt részlet újból megrohanta, 
ami nagyon kellemes volt, viszont nem sokat segített abban, hogy el tudjon aludni. 

Aztán valaki matatni kezdett az ajtónál. Lehetett volna akár az apja vagy az anyja, 
hogy folytassák a konyhában megkezdett beszélgetést, ám valahogy érezte, hogy 
Dermot az. 

– Hahó! – suttogta Dermot. 



– Hahó! – suttogta vissza Laura. 
– Bejöhetek? 
– Be, csak ne ébreszd fel a szüleimet! Nagyon megijednének! 
Kinyílt az ajtó, és Dermot betapogatódzott a sötétbe. 
– Tényleg? De mitől? 
– Például attól, amit most csinálsz. 
Laura felült, de még rajta volt a hálózsák állig becipzározva. 
– Nem tudok egy fedél alatt aludni veled anélkül… – kezdte Dermot, de nem 

fejezte be a mondatot. 
– Hogy? – suttogta Laura alig hallhatóan. Szíve egyre hevesebben dobogott, és 

agyában vad táncot jártak a kuszábbnál kusza gondolatok. 
– Megölelnélek. 
Dermot odalépett hozzá, letérdelt, és teljes erőből magához szorította. Laura alig 

kapott levegőt. Dermot inge felsértette az arcát, de nem érdekelte. Nem akart 
lélegezni, nem akart semmi mást, csak élete hátralevő részében ebben a helyzetben 
maradni, akkor is, ha esetleg Dermot ruhája maradandó sérüléseket okoz rajta. 

Aztán kibontakozott a férfi karjaiból. Bármennyire is szerette volna, egy-két dolgot 
még tisztáznia kellett, mielőtt hagyja, hogy a szíve átvegye az irányítást. Újra meg 
kellett bíznia a férfiban. Összekuporodott a kanapén, és még mindig nem bújt ki a 
hálózsákból. Felkapcsolta a kislámpát. 

– Most meg mi van? – kérdezte Dermot, aztán bűnbánóan elmosolyodott. – Oké, 
nem kell elmondanod. Gondolom, rondán viselkedtem. 

Dermot hátradőlt, és nagyot sóhajtott. 
Laura legszívesebben mindent azonnal megbocsátott volna, de még nem tehette. 

– Csak egy kicsit. 
Dermot megköszörülte a torkát, felkelt, és járkálni kezdett a szobában. 
– Oké, elmondhatom az egészet úgy, ahogy én látom? – kérdezte, mintha 

engedélyt kérne a folytatáshoz. 
– Persze, úgyis tágítanom kell a látószögemet – felelte Laura, és idegességét 

nyegleséggel leplezte. Bármit is mond Dermot, végig kell hallgatnia. Ha beleszakad a 
szíve, akkor is. 

Dermot arcán mosoly suhant át, de rögtön azonnal újra elkomolyodott. 
– Szerintem már rögtön januárban beléd szerettem. Annyira édes voltál, annyira 

más, annyira szép… 
– Oké, eleget hízelegtél, ugorjunk! 
– Ez nem hízelgés, hanem ez az igazság! És miután találkoztunk, hirtelen újra 

tudtam írni. Te voltál a megoldás, te kellettél hozzá. Csak miattad vállaltam el azt az 
írókurzust is. 

– Tényleg? De akkor miért nem… miért nem csináltál valamit? Miért nem 
közeledtél? 

Laura hangja elcsuklott, amikor eszébe jutott, hogy akkor mennyire bántotta 
Dermot közönye. 

– Több oka is volt. Például tudtam, hogyha csak megsimogatnám az arcodat, 
máris vinnélek az ágyamba, és azt ott és akkor nem tehettem volna meg. Túl sokan 
voltak, és tényleg biztos akartam lenni benne… illetve magamban már akkor is biztos 
voltam, csak attól féltem, hogy valamivel esetleg fájdalmat okozok neked. 

Dermot mélyen a szemébe nézett, egészen addig, amíg Laura nem bírta tovább 
és elfordult, bár legszívesebben azonnal Dermot karjaiba vetette volna magát. Ám 
tudta, hogy Dermotnak mindent el kell mondania, hogy tiszta lappal kezdhessék, 
ezért nem szólt egy szót sem, csak némán intett, hogy folytassa. 



– Aztán amikor visszamentem Írországba, teljesen belemerültem egy könyvbe, 
csak úgy ömlöttek belőlem a szavak. Úgy éreztem, ezt most be kell fejeznem, vagy 
legalábbis majdnem, mert addig nem leszek képes minden erőmből rád figyelni. 

Dermot visszajött a kanapéhoz, leült Laura mellé, megfogta a kezét, és simogatni 
kezdte. Laura nem bújt közelebb, de a kezét sem húzta el. 

– Istenem, azt hittem, soha többet nem látlak, soha többet nem érinthetlek meg, 
nem mondhatom el, hogy mennyire szeretlek, hogy mekkora szükségem van rád. 

Laura kicsit arrébb csusszant a hálózsákban, anélkül hogy elengedte volna 
Dermot kezét. Viszont még mindig maradt néhány tisztázatlan kérdés. 

– És Bridget? Miért nem mondtad, hogy együtt vagytok? 
– Tessék? 
Dermot értetlenül nézett rá. – Mire gondolsz? Bridget és én mindig is csak barátok 

voltunk, pontosabban ivócimborák – felelte, majd elhallgatott. 
– Ugye nem hitted… Édes istenem. Bridget nem jelent nekem az égvilágon 

semmit – tette hozzá, majd közelebb akarta húzni magához a lányt, ám Laura – bár 
egyre nagyobb önfegyelemre volt szüksége – még mindig ellenállt. 

Dermot rövid szünetet tartott, és folytatta. – Annyira sajnálom, hogy Írországban 
úgy letámadtalak. Haragudtam a sajtóra, haragudtam mindenkire, semmi mást nem 
csináltam, csak írtam, mint valami megszállott, volt, hogy napi hétezer szót, közben 
meg szinte nem is ettem, csak ittam és cigiztem. 

– De az hogy lehet, hogy még egy árva papírlapot sem láttam, amikor még 
nagytakarítottam is? – kérdezte Laura. 

Dermot nevetett. – Eldugtam az ágy alá. És amikor megláttalak, rögtön tudtam, 
hogy kellesz, meg kell, hogy kapjalak, és mindazt a figyelmet és energiát, amit a 
munkámba fektettem, most rád kell fordítanom, mert az akartam, hogy neked jó 
legyen. 

Laura elpirult és mosolygott, szerette, hogy Dermot ennyire szenvedélyes volt. – 
Hát, megkaptál. 

– Jó, lehet, hogyha nem kiabálsz velem, akkor nem rohanlak le rögtön. De sosem 
tudtam ellenállni az ilyen tűzrőlpattant menyecskéknek. 

– Úgy érted, hogy egyetlen módját ismered a hisztérikus nő lecsillapításának: 
gyorsan ágyba vele? 

Laura úgy érezte, most, hogy a dolgok kezdenek tisztázódni, igazán megengedhet 
magának egy-egy poént. 

– Nem tudom. Akartalak és kész. 
Laurának azonban továbbra is voltak kételyei. Jó, a Bridget-ügy kipipálva, de 

valamiért még mindig nem tudott szabadulni attól az érzéstől, hogy Dermot 
kihasználta, még ha nem is szándékosan. 

A férfi, mintha csak olvasott volna a gondolataiban, így szólt: 
– Édesem, ugye nem gondolod, hogy csak azért kívántalak, mert mondjuk kanos 

voltam, te pedig pont arra jártál? Ugye ez eszedbe sem jutott? 
Dermotot szemmel láthatólag ennek még a gondolata is elborzasztotta. Közben 

pedig végig simogatta Laura ujjait. 
– Nem, akkor eszembe sem jutott – felelte Laura őszintén. – Csak amikor utána 

nem kerestél. 
– Mert egyszer csak olyan rideg lettél és elrohantál, még reggelizni sem tudtunk. – 

Dermot elfojtott egy mosolyt. – Gondolom, órákig dekkolhattál a repülőtéren. 
– Igen – ismerte be Laura. – Az egész Bridget miatt volt. 
– Mondtam, hogy nincs köztünk semmi. 
– Tudom, de azt mondta… 



– Mit? Mit mondott? – szakította félbe Dermot. 
– Valamit, amitől úgy éreztem, hogy… csak kihasználtál. 
Laura nem tudott Dermotra nézni. Az összes fájdalom és megaláztatás, amit akkor 

érzett, újra a felszínre tört. 
Dermot nagyot sóhajtott, újból hátradőlt, és ökölbe szorította a kezét. – Megölöm 

azt a nőt! – mondta dühösen. – De miért nem szóltál akkor? 
– Képtelen voltam. Annyira rosszulesett. 
– Én meg el sem tudtam képzelni, hogy mi történhetett. Egyik percben minden 

tökéletes, a következőben meg te vagy a jégkirálynő. Nekem sem esett túl jól. Én 
meg úgy éreztem, hogy csak meg akartál szabadulni a szüzességedtől. Aztán 
megpróbáltalak elfelejteni, megint belevetettem magamat a munkába. De már 
értem… 

Most Laurán volt a sor, hogy megfogja a férfi kezét. Dermot magához húzta, 
szorosan átölelte, és sokáig úgy is maradtak, aztán Dermot megint kibontakozott az 
ölelésből. 

– A fesztiválon el akartam magyarázni, hogy milyen, ha az ember semmi másra 
nem tud gondolni, csak az írásra, de hallani sem akartál rólam – mondta csendesen. 

– Buta voltam. Azt hittem, azt akarod mondani, hogy ami köztünk történt, az 
csodálatos volt, soha senki nem veheti el tőlünk – túl sok hülye regényt olvastam, 
tudom az összes szóvirágot –, de sajnos Bridgettel nemsokára összeházasodtok. 

Bár Laura most már tudta, hogy ennek semmi esélye, mégis beleborzongott, 
ahogy kimondta. – Meg aztán ott volt az a novella. 

– Az meg hogy jön ide? – kérdezte Dermot értetlenkedve. 
– Azt gondoltam, hogy az volt az egyik leggyönyörűbb búcsúlevél, amit valaha 

hallottam. 
– Édes istenem! Azért nagy tehetséged van ahhoz, hogy teljesen félreértsd a 

helyzetet. Az egy novella volt! Fikció! És ha szólt is valakiről, az nem te voltál, hanem 
Bridget. Fogalmam sem volt, hogy valójában mit érez irántam, amíg át nem jött 
hozzám, azután, hogy te elviharzottál. 

Laura nagyot sóhajtott. Dermotnak igaza van, borzalmas a hozzáállása a 
dolgokhoz. 

– Csak valahogy sosem hittem, hogy egy ilyen pasi, mint te, belém szerethet. Én 
annyira… 

– Pedig igen – szakította félbe Dermot. – És ha nem vigyázol, még a végén be is 
bizonyítom! 

Dermot maga felé fordította Laura arcát, és megcsókolta. Laura valahogy ilyennek 
képzelte a mennyországot. 

– Ne haragudj – zihálta mégis egy idő után –, de nem lehet, nem tehetjük. Nem 
szeretkezhetünk a kanapén a szüleim nappalijában, amikor valószínűleg még nem is 
alszanak. 

– Semmi baj – mondta Dermot, aki szintén hevesebben lélegzett. – Számítottam 
rá. Látod, le sem vetkőztem. Annyit szeretkezünk majd, amennyit csak akarunk. 
Előttünk az egész élet. Mindjárt visszamegyek a szobámba, de először még meg kell 
neked köszönnöm. 

– Mit? Hogy elrángattalak Angliába, meg hogy az egész könyvszakma újra csak 
rád figyel? Igen, köszönd is meg. Gazdag leszel és híres. Jó, inkább hírhedt – 
cukkolta Laura a férfit. Most, hogy már mindent tisztáztak, úgy érezte, bátran 
bolondozhatnak. 

– Persze, mindenképpen kapsz majd százalékot a bevételből – sőt, lehet, hogy 
mostantól kezdve majd az egészet neked adom –, de nem erre gondoltam. 



– Nem? 
– Nem. Egy sokkal fontosabb dolgot tettél értem. 
– Tényleg? De mi lehet fontosabb a sikernél és a pénznél? 
Laura továbbra is viccelődött, bár elképzelni sem tudta, hogy Dermot mire 

gondolhat. 
– Kigyógyítottál az alkotói válságból. Mielőtt megismertelek, cinikus voltam és 

kiégett, de te… te megmutattad, hogy az életben igenis vannak még édes és 
mesterkéletlen dolgok – mondta, és megpuszilta Laura homlokát. 

Laura torkát sírás fojtogatta, úgyhogy kicsit várt, mielőtt megszólalt. 
– Most úgy érzem magam, mint egy biotorta. 
Dermot nevetett. – Imádlak! Látod, milyen jól kiegészítjük egymást? Én itt 

ömlengek és olvadozok, te meg egyetlen szóval helyre teszel, és máris úgy érzem 
magam, mint aki citromba harapott. 

– Ne már! Akkor most már bio citromtorta vagyok? 
Dermot hirtelen elhallgatott, és mélyen Laura széniébe nézett. – Édesem, elég 

egyértelműen fogalmaztam? Most már tudod, hogy mennyire szeretlek, és hogy 
életem hátralevő részét veled akarom tölteni? 

– Nem, nem igazán – felelte Laura, és elszorult a szíve. 
– Jó, akkor mit mondjak, hogy végre megértsd? 
Laura egyre felszabadultabban nevetett, hát hogy is mondhatott volna le erről a 

kincsről egy ostoba félreértés miatt? 
– Dermot Flynn, ugye nem gondolod, hogy majd én mondom meg. Ha jól tudom, 

elég ügyesen forgatod a szavakat, megoldod egyedül is. 
– Laura Horsley, ünnepélyesen kijelentem… 
– Álljunk csak meg! Mintha ezt már hallottam volna valahol… 
– Leszarom. Ünnepélyesen kijelentem, hogy soha, senkit nem szerettem annyira, 

mint téged, és szeretni foglak egészen addig, amíg a Mourne-hegység bele nem 
sétál a tengerbe, vagy valami hasonló természeti csoda nem történik. És szeretnélek 
magammal vinni az otthonomba, és gondoskodni rólad életem végéig. És 
természetesen majd a gyerekeinkről is. Na, mit szólsz? 

Laura majd elolvadt, annyira meghatódott. – Te most feltettél nekem egy konkrét 
kérdést? 

– Nem, csak úgy általánosságban érdeklődöm a véleményed iránt. 
– Azon kívül, hogy az első mondatot loptad valahonnan? 
– Azon kívül. 
– Azt szólom, hogy még soha életemben ilyen gyönyörű szavakat nem hallottam. 
Dermotnak szemmel láthatólag jólesett a dicséret. 
– Ugye? És figyelted, ahogy csuklóból kiráztam? 
Laura beletúrt Dermot hajába. – Biztos a gyerekeinknek is göndör hajuk lesz. 
– Az jó. Imádom a bongyor gyerekeket. 
Aztán csak feküdtek egymás mellett, szorosan összebújva, amíg egyszer csak 

mozgolódást nem hallottak az emeleten. 
– Menjél – suttogta Laura. – Különben nem tudunk holnap reggel a szüleim 

szemébe nézni a pirítós és a lágy tojás fölött. 
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– Biztos, hogy nem nehéz az a táska? – kérdezte Dermot, ahogy útnak indultak. 
– Persze, alig van benne valami. De te cserkésztalálkozóra készülsz, vagy mit 
cipelsz abban a hatalmas hátizsákban? Csak piknikezni fogunk. 

A farmon voltak, ahol annak idején januárban is, közvetlenül megismerkedésük 
után. Október volt, az a fajta őszi nap, amiről Laurának mindig Keats jutott eszébe: 
az idő párás volt és mézszagú, a fuksziabokrokat pedig gyöngyharmattól csillogó 
pókhálók borították. Később talán még a nap is kisüthetett. 

Laura tíz nappal ezelőtt költözött be Dermot házába, miután a férfi az egészet 
kifestette. Reggelenként, amikor felébredt és Dermot ott horkolt mellette, Laura úgy 
érezte, mindjárt beleszakad a szíve ebbe a nagy boldogságba. Persze az csak akkor 
volt így, ha ő ébredt korábban, fordított esetben Dermot magához húzta, simogatta, 
aztán szenvedélyesen szeretkeztek. Laura annyira kivirult az utóbbi időben, hogy 
attól félt, messziről üvölt róla, mivel kezdi a napjait. 

– Hol vannak a kutyák? – kérdezte most, hogy megérkeztek. 
– Megkértem a gazdájukat, hogy ne engedje ki őket. 
– Aranyos vagy! Tényleg nem kellett volna, megbirkózom velük. 
Most, hogy végre együtt voltak Dermottal, Laura úgy érezte, semmi sem árthat 

neki, néhány ugató kutya pedig főleg nem. 
– Nem akartam, hogy ma bármivel is meg kelljen birkóznod – felelte Dermot 

határozottan. 
Átmásztak a kerítésen, pontosabban Dermot megtámasztotta Laura fenekét, és 

gyakorlatilag áttolta rajta, miközben a lány folyamatosan vihogott, aztán folytatták az 
útjukat. 

– El sem hiszem, hogy a szüleim nemsokára meglátogatnak minket – szólalt meg 
Laura egy idő után. 

– Pedig addigra rendbe kell hoznunk a vendégszobát. 
– Igen, csak azt nem tudom még mindig felfogni, hogy te magad hívtad meg őket 

személyesen. 
Dermot tökéletes úriemberként viselkedett a szüleivel, azt az apró incidenst 

leszámítva, hogy kis híján betört a házukba. Mire másnap este Laurával taxiba ültek 
és elhajtottak (bizony, még ezt az extravagáns gesztust is elnézték neki), az apja és 
az anyja őszintén örültek, hogy a lányukat ilyen jó kezekben tudhatták. 

– Igen, biztos szeretnék látni, hogy megy egyetlen gyereküknek a sora – 
magyarázta Dermot. – Meg aztán az is eszembe jutott, hogy esetleg eladhatnánk a 
házat. 

– De hát már régóta ott laksz. 
– Igen, de mindig egy olyan házról álmodtam, ahonnan lehet látni a tengert. Kicsit 

feljebb van itt egy telek, és talán rá tudom beszélni a farmert, hogy adja el. 
– Ó! 
Hát ez tényleg nagyon izgalmasan hangzott, a környék valóban gyönyörű volt, és 

látszott, hogy Dermot már régóta fontolgatja az ötletet. Laura biztos volt benne, hogy 
miután Dermotot amúgy is istenítik a faluban, ráadásul most már újra ír, ezenkívül 
filmre viszik az első regényét, a Hegyi utat – tehát hírneve mellé pénzt is keres, és 
nem is keveset –, a farmer sem zárkózik majd el az üzlet elől. Sőt, biztosan a helyi 
hivatal sem gördít akadályt az építkezés útjába. 

– Arra gondoltam, hogy teázhatnánk ott, és meg is beszélhetnénk úgy nagy 
vonalakban, mit szeretnénk. 

Mindez úgy hangzott, mint a mennyország, különösen, hogy Dermot teljesen 
természetesnek vette, hogy ezentúl „én” helyett többes szám első személyben 



beszéljen. Laura inkább nem szólt egy szót sem, mert ahányszor valamiért kicsit is 
jobban lelkesedett, Dermot csókokkal borította el, és a lány attól tartott, még a végén 
nem jutnak el a piknik színhelyére. 

Egy ideig csendben folytatták az utat, Laura pedig sorra vette magában azt a sok-
sok dolgot, ami azóta történt, hogy először felkapaszkodtak ide, és együtt 
gyönyörködtek a szikrázó tengerben. Most már szerkesztőként dolgozott, többnyire 
otthon, így bármikor főzhetett Dermotnak, ha éppen nem Dermot főzött neki. Bizony. 
Ennyire modern pár voltak. Laura időnként még most is attól félt, hogy csak álmodik. 
Ilyenkor megcsípte magát, és mosolyogva állapította meg, hogy ez a csoda maga a 
valóság. 

Bridget elköltözött a faluból, vissza oda, ahol Laura első látogatásakor járt. Bár 
senki nem szólt egy rossz szót sem rá, Laurának mégis az volt az érzése – 
legalábbis azon a néhány estén, amikor elkísérte Dermotot a kocsmába –, hogy a 
falubeliek megkönnyebbülve vették tudomásul, hogy végül is ő és nem Bridget ejtette 
rabul kedvenc agglegényük szívét. 

Dermot a negyedik könyvén dolgozott, és az egyik hálószobát nevezték ki 
irodának. Ezt a szobát Laura annak idején kihagyta, amikor másodszor is eljött a 
férfiért. Dermot itt írta azt a könyvet is, amit az ágy alatt rejtegetett, és amiért éppen 
ölre mentek egymással a legnagyobb kiadók. Most, hogy kilábalt az alkotói 
válságból, abba sem tudta hagyni az írást, és a szavak, amelyeket annyi éven át 
magába fojtott, csak úgy özönlöttek belőle. 

Amikor végzett egy-egy hosszabb szakasszal, felkutatta Laurát, aki viszont az 
ebédlőben dolgozott, és legszívesebben azonnal vitte volna magával az ágyba. Ha a 
lánynak valami halaszthatatlan munkája volt, akkor kiment a konyhába, recepteket 
keresett az interneten, majd kocsiba ült, és tűvé tette a környéket a legegzotikusabb 
alapanyagokért. A helyi bolt már nyitni akart egy külön részleget „Dermot szeszélyei” 
elnevezéssel, abban a reményben, hogy akkor talán rajta kívül más is rákap a 
shiitake gombára vagy a homárra. 

– Azt hiszem, ez a tökéletes hely – mondta Dermot. 
– A pikniknek vagy a háznak? 
– Mind a kettőnek. 
Egymást átkarolva álltak, kezükét a másik farzsebébe süllyesztve, és nézték a 

tengert. 
– Képzeld el, reggelenként elhúzod a függönyt, és ezt látod. 
– Igen, ilyen időben valóban csodálatos, de ha szürke az ég és mennydörög? 
– Akkor szépen visszahúzzuk, és aznap ágyban maradunk. 
Laura ugyan megrázta a fejét, de a szája szögletében mosoly bujkált. 
– Teázzunk! Nálad van a kanna? 
– Naná! – felelte Dermot, és elkezdte kipakolni a hátizsákját. – Itt van az én jó kis 

kempingfőzöm, a gyufa és az Irish Times meg nálad. Ja, és a tea is. Azt hiszem, egy 
papírzacskóba tettem. Megkeresnéd? 

Laura, miután egy ideig kutatott a táskájában, valóban talált egy barna zacskót, 
aminek mintha tea lett volna az aljában. – Tessék, itt van. 

– Nézd meg, kérlek, hogy tényleg tea-e. Nem vagyok benne biztos. 
Dermot hirtelen feszült lett és ideges. 
– Mi más lenne? A süti meg a szendvicsek ebben a dobozban vannak. 
– Nem baj, azért csak nézd meg! Így ni – mondta Dermot, azzal leterített egy 

pokrócot a földre. – Illetve előbb ülj le! 
Laura ugyan nem értette, hogy mi ütött a szerelmébe, de engedelmeskedett. 
– Jó, és akkor most nézz bele a zacskóba! 



Laura így is tett. – Tea. Egész biztos. Se nem kávé, se nem kakaó, se nem 
kannabisz. 

Dermot mellé vetődött, és elvette a zacskót. Belenézett, és belebökött az ujjával. 
– Nézd meg még egyszer! 
Laura kezdte furcsállni a helyzetet, de még egyszer megnézte. A tealevelek között 

egy gyűrű rejtőzött. A szíve hatalmasat dobbant, és arca kigyúlt a boldogságtól, 
ahogy kivette a zacskóból. Képtelen volt bármit is mondani, annyira elérzékenyült, 
inkább a gyűrűt tanulmányozta. Egy régi rubinköves aranygyűrű volt, és még apró 
gyémántok is díszítették. 

Nem lehetett semmi más, csak egy eljegyzési gyűrű. 
Dermot aggódva nézte. – Ha nem tetszik, kicserélhetjük. 
– Gyönyörű – suttogta Laura, és végre Dermot szemébe nézett. 
– Próbáld fel. 
Laura megrázta a fejét. – Tudod, van az a babona, hogy egy ilyen gyűrűt csak 

akkor szabad… 
Laura elhallgatott. Bár most is – ahogy nap mint nap – látta, hogy Dermot 

mennyire szereti, és tudta, hogy a gyűrű mit jelent, még mindig nem tudta egészen 
elhinni, hogy ez vele is tényleg megtörténhet. 

– Majd én – mondta Dermot, és óvatosan felhúzta Laura bal kezének gyűrűsujjára. 
Egy kicsit nagy volt, de Laura gyönyörűnek látta. Ám még meg sem csodálhatta 
rendesen, amikor Dermot újra levette. Aztán fél térdre ereszkedett, pontosabban 
emelkedett, Laura pedig alig tudta visszafojtani a nevetést. Az egész annyira, de 
annyira romantikus volt, már-már giccsbe hajló, és Dermot mégis annyira komolynak 
tűnt. 

– Drága Laura, életem szerelme, leszel a feleségem? 
Laura mosolyogva nagyot sóhajtott, és csak annyit mondott: – Hát, mért is ne. 
– Asszony, neked most erre azt kell mondanod, hogy igen! 
– Igen – mondta Laura tisztán és érthetően. 
– Még mindig nem jó. Igen, Dermot, hozzád megyek feleségül! – ismételte meg, 

és olyan szorosan fogta Laura kezét, amire közben újra visszakerült a gyűrű, mintha 
attól félne, Laura mindjárt megszökik tőle. 

– Igen, Dermot, hozzád megyek feleségül. 
De még be sem fejezte, Dermot a karjaiba kapta, és a következő percben 

ölelkezve és csókolódzva hemperegtek a pokrócon, miközben nagyokat nevettek. 
– Most legalább ezt is elmondhatjuk a szüleidnek, ha jönnek. 
Dermot belenyúlt a hátizsákba, és elővett belőle egy újságpapírba csomagolt 

üveget. 
– Igyunk egy bögre pezsgőt. 
– Azt hittem, teázni fogunk! 
– A francba a teával. Most ünnepelünk! 
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