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Cotswold varázslatos városában élek, vidéken, a családommal – a 

lelkem mélyén ízig-vérig vidéki lány vagyok. Akkor kezdtem el írni, 

mikor édesanyámtól karácsonyra egy „kezdő író”-készletet kaptam, 

és emlékszem, ahogy elkezdtem, onnantól kezdve nem tudtam 

többé abbahagyni. A Veszélyesen élni volt az első novellám, és 

azóta nincs megállás. 

Bármerre nézek, ihletet találok a következő könyvre, és szinte 

nincs olyan, hogy ne inspirálna egy-egy helyzet vagy ember, 

amellyel vagy akivel találkozom. Amikor tévét nézek (ugyanis ez is 

kutatómunka!), a szenvedélyes beszélgetéseken át, egyszerűen 

imádom, ahogy az íráson keresztül lehetőségem van belekóstolni 

más emberek életébe, és akár kipróbálni olyan foglalkozásokat, 

melyeket sosem tanultam. Minden könyvemben egy-egy újabb 

szakmát próbálok ki, és a kutatómunkának köszönhetően életre 

tudom kelteni őket a papíron. Voltam már aukciósház kikiáltója, 

kipróbáltam magam fazekasként, újrakárpitoztam bútorokat, 

rapidrandi-honlap mögé bújva kötöttem össze szíveket, sőt, 

túlélőtúrát is teljesítettem sikeresen. 

Imádok írni; számomra ennél nincs kielégítőbb és örömtelibb 

foglalkozás. Kifejezetten szeretem, ha szerelem szövődik a 

regényben. A világ legjobb dolga szerelembe esni és szerelmesnek 

lenni, és boldog vagyok, mikor a szereplőim az olvasóim előtt ezt 

átélhetik. 

A további részletekért kattints az oldalamra 

(www.katiefforde.com), keress Facebookon, és kövess 

@KatieFforde Twitteren is! 

Ajánlom ezt a könyvet szívem két legkedvesebb arájának, Briony 

Wilson-Fforde-nak és Heidi Fforde-nak. 

Mindketten álomszépek voltatok – köszönöm a csodálatos 

élményt, hogy veletek ünnepelhettem a szerelmet. 



 



Első fejezet 

Beth Scott az órájára pillantott, aztán sietve kilépett a Skype-ból, 

és a laptopját is kikapcsolta. Ha nem siet, menthetetlenül el fog 

késni a városházán tartott rendezvényről. Nem mintha 

különösebbe izgalmasnak ígérkezett volna az este, tulajdonképpen 

fogalma sem volt, az esemény apropójáról, egyszerűen a helyi 

boltban rásóztak egy tombolát, ami az estre szólt. Ha kíváncsi, hogy 

nyert-e, el kellett mennie. Különben – és ettől nem érezte magát 

jobban, sőt, kifejezetten szánalmasnak ítélte a helyzetet – még az is 

lehet, hogy találkozik ott valakivel, akivel akár jó barátok is 

lehetnek, vagy még inkább – és ennek örült volna jobban –, aki 

esetleg munkát is ajánl neki. Már egy hete élt Chippingfordban 

egyedül, és ez idő alatt a boltosokon kívül csak a nővérével beszélt, 

azt is csak a Skype-nak köszönhetően. Nagyon messze volt a 

barátaitól, és közeledett a karácsony – életében először töltötte 

otthonától távol az ünnepeket –, de még nem sikerült mindenkit 

utolérnie. Magányos volt, és nem ártott volna egy jól fizető meló 

sem, lehetőleg aznapi munkakezdéssel. Ugyan nem fogyott még el 

az összes pénze, de nagyon oda kellett figyelnie, mire költ. 

És mégis, ahogy kilépett a kis bérelt kunyhóból (tulajdonképpen 

nyaralóból, de hálás volt, hogy bérelheti), és átvágott a falun, újfent 

nagyon szerencsésnek érezte magát, hogy ilyen gyönyörű helyen 

sikerült megvetnie a lábát. Nem egy „kis ékszerdoboz”, de 

kifejezetten szép volt, központban a templom–kocsma–bolt 

szentháromsággal, a sok zöldellő növénnyel, és még az iskola is ott 

volt a közelben. 

Megérkezett a városházára, ami pont a templom mögött volt 

egyébként, és rádöbbent, hogy ez az építmény távol áll külcsínben a 

falu többi, bájos épületétől. Kinyitotta az ajtót, a szíve a torkában 

dobogott. Kicsit el is pirult. Indulás előtt bele se pillantott a 

tükörbe, csak sietve felhajtotta télikabátja kapucniját, hogy 

idegennek ható rövid haját eltakarja, és kisietett a házból. De a 



kedves mosoly, mellyel az ajtó mellett álldogáló hölgy fogadta, 

mindezt pillanatok alatt feledtette vele. 

– Ó, jó napot – üdvözölte a hölgy. – Úgy örülök, hogy el tudott 

jönni! Én Sarah vagyok. A boltban találkoztunk, ha emlékszik. 

– És maga vett rá, hogy vegyek tombolát – emlékeztette őt Beth. 

Mikor Sarah győzködte, hogy vegye meg, még nem tűnt jó 

ötletnek, hogy olyasvalamire költse a pénzét, amit nem tud 

megenni, de így utólag nem bánta meg a vásárt. Sarah szemrevaló, 

középkorú hölgy volt, egy kicsit bolondosnak tűnt. Egyébként olyan 

volt, mintha kifejezetten Bethre várt volna ott az ajtóban. 

– Ő a lányom, Lindy. Majd ő segít eligazodni az este folyamán. És 

rajtunk kívül meg egyetlen nem nyugdíjas korú ember van a 

teremben, ott ül a sarokban. Lenne kedved csatlakozni hozzá? 

– Anyám szerint, csak mert mi hárman vagyunk egyedül ötven 

alattiak, azonnal barátok is leszünk – mondta Lindy, míg Betht 

kormányozta a tömegen át. – De jót akar, és olyan örömmel 

mesélte, hogy sikerült eladnia két tombolát olyanoknak, akiket még 

nem is ismer. Mintha olajkutat fedezett volna fel a főutcánk 

közepén, úgy ragyogott az arca. 

Beth elmosolyodott. 

– Beth vagyok. És nem hiszem, hogy az emberek alapvetően 

örülnének, ha a csodaszép főutcájuk olajfinomítóvá alakulna. 

Tetszett neki Lindy. Ő is farmert és pulcsit viselt. Mézszőke haját 

egy rakoncátlan csomóba kötötte, és pókemberes kitűzője volt. 

Lindynek is tetszett Beth vicce. 

– Rossz példa volt. De biztos vagyok benne, hogy érted, hogy 

értem. 

– Hogyne. – Beth a saját édesanyjára gondolt. Ő is szerette 

összepárosítani az embereket. Csak az ő szisztémája rendszerint a 

pénzen, társadalmi helyzeten és munkahelyi beosztáson alapult. 

Lindy szégyellősen folytatta: 

– Anya szerint nagyon fontos lenne, hogy új embereket ismerjek 

meg, úgyhogy valahányszor megismer valakit, aki új arc a 



környéken – és ez általános iskolás korom óta meglehetősen sok 

embert jelent –, azonnal letámadja őket, és bemutat minket 

egymásnak, hogy hátha, és ezt a kifejezést csak ő használja 

előszeretettel, öribarik leszünk egy csapásra. 

Beth felnevetett. 

– Feltételezem, ki sem látszol mára belőlük. 

Lindy nagyon csinos volt, és barátságos, ráadásul helyi is; Beth 

biztos volt benne, hogy mindenkivel jóban van a környéken. 

Lindy megrázta a fejét. 

– Ami azt illeti, nincsenek sokan. A legtöbben elköltöztek, anyu 

ezért aggódik. De nézd csak, ott van Rachel. Anyu azt mondta, 

Londonból jött. Abban a házban lakik, amit nemrég újítottak fel. 

Még csak nem régóta él a faluban. 

– Helyes – mondta Beth. – Menjünk oda hozzá. – Kimondottan 

bátornak érezte magát. Lindyt már kellőképp megkedvelte, és fel 

volt rá készülve, hogy Rachelt is a szívébe zárja. 

Rachel azért egy kicsit idősebb, mint ők, állapította meg, mikor 

odaértek mellé. Valóban nagyon londoninak tűnt a gondosan 

kitalált, makulátlan ruhájában. Beth vidéki lánykának érezte magát 

mellette. 

Ám dacára csillogóan fényes, vörös hajának és valószerűtlenül 

kifehérített fogainak, Rachel mosolygott, és úgy tűnt, örül a két lány 

közeledtének. 

– Sziasztok. Te bizonyára Lindy vagy… 

– Én pedig Beth. 

– Sziasztok. Rachel vagyok. 

Most, hogy közelebbről szemügyre tudta venni, megállapította, 

Rachel is kellőképp magányos lehet; mi másért örült volna ennyire 

annak, hogy két korabeli, de inkább kicsit fiatalabb, ráadásul 

határozottan utcaiba öltözött lány az asztalához lépett? Ha még 

csak most költözött a frissen befejezett házba, nyilvánvalóan nem 

volt sok lehetősége új emberekkel találkozni. 

A pár pillanatnyi kínos csendet Lindy törte meg: 



– Nagyon tetszik a hajad, Beth. 

Beth ösztönösen végigsimított a saját fején. Pár nappal ezelőtt 

vágatta le ilyen extrém rövidre a haját, és még nem szokta meg. 

– Szerinted nem olyan, mintha hirtelen felindulásból estem volna 

neki, hogy jótékonykodjak a levágott tincsekkel? 

A másik két lányból egyszerre tört ki nevetés. 

– Egyáltalán nem! – tiltakozott Lindy. 

– De tényleg azért vágtad le, hogy jótékonykodj? – kérdezte 

Rachel. 

– Dehogy! Bár most per pillanat azt kívánom, bárcsak így tettem 

volna, akkor legalább lenne rá jó magyarázatom ahelyett, hogy 

hirtelen felindulásból utasítottam így a fodrászt. Világéletemben 

legalább a hátam közepéig érő hajam volt. Anyám visítva 

tiltakozott, valahányszor le akartam vágatni. 

– Szerintem zseniális – mondta Rachel. – Kiemeli az arcodat. A 

szemed egyszerűen hatalmas tőle. Jaj, ne haragudj, ez lehet, hogy 

sok volt picit. 

– Kolbászkát valaki? – Egy derűs arcú nő jelent meg mellettük, 

aki az említett húsrudakat tolta kínálóan az orruk alá. – Én magam 

készítettem. 

– És remekül is néz ki – mondta Lindy. – Mrs. Townley 

konyhaművészete híres a faluban. 

– Köszönöm, Lindy kedves. Mindig jólesik az embernek, ha 

elismerik – pirult el Mrs. Townley. 

Bethbe hirtelen belehasított a felismerés, hogy ma még alig evett 

valamit, és gyorsan vett a finomságból. 

– Vegyél még – erősködött Mrs. Townley. 

– Udvariatlanság lenne, ha csak ennyit ennél – tett rá egy lapáttal 

Lindy. 

– Hát ez esetben… – egyezett bele Beth, és kivett még egy 

kolbászkát. 

Miközben evett, Beth körülnézett, és sommázta, hogy az emberek 

nélkül a hall kifejezetten sivár tér lenne. A zöldes-gesztenyebarna 



falra ráfért volna egy alapos festés. A plafon magas volt, itt-ott pár 

kiégett villanykörte és szarufák, és szinte üvöltött a nagytakarítás 

és egy új dizájn után. 

– Milyen szép épület lehetne – mondta ki hangosan csak úgy, 

magának. 

– Pontosan ezen gondolkoztam én is – felelte Rachel. – Mondjuk, 

én a régi épületek szerelmese vagyok. 

– Akkor, kérlek, sürgősen szeress bele a városházába – esedezett 

Lindy. – Akik jelenleg használják, nem tesznek semmit érte, de anyu 

szerint a tető hamarosan vagy beomlik, vagy beázik. Azt mondja, ha 

az emberek nem fognak össze, és kezdenek vele valamit sürgősen, 

teljesen le fog pusztulni. Már mióta szeretne szervezni „Mentsük 

meg a városházát!” egyesületet… 

– Bűn lenne hagyni lepusztulni ezt a sok szépséget – mondta 

Rachel, és alaposan körbenézett a teremben. 

Beth követte a tekintetét, és sajnálattal döbbent rá, hogy minél 

tovább nézi, annál több lepukkant részt fedez fel maga körül. 

– Itt a bor – mondta Lindy pár pillanattal később. – De lehet, hogy 

házilag pancsolt. 

– Biztos finom – mondta Beth. A „házilag pancsoltból” arra 

következtetett, Lindy kicsit szégyelli a vidékiségét, de őt egyáltalán 

nem zavarta ez a tény. Beth elvett egy pohárral az ősz hajú hölgy 

tálcájáról, aki csodás kötött pulcsiban lépett melléjük. – Ez lesz az 

első pohár borom, mióta leköltöztem ide. 

– Ó, te is új vagy ezek szerint? – kérdezte Rachel. – Én csak tíz 

napja érkeztem. Mármint költöztem ide, úgy értem. 

– Mindenki olyan izgatott lett, mikor kiderült, hogy ide költözöl – 

mondta Lindy. – Sokáig fogalmunk sem volt róla, vajon ki is jön 

közénk. Egy család? És házaspár? 

– Hát, csak én – mondta Rachel. 

Beth nem tudta eldönteni, hogy vajon jól érzi-e a hangjából 

kicsendülő dacot, hogy megtörje a beállt, kissé kínos csöndet, ezt 

mondta: 



– Hát, én bérlem a házikót. 

– Azt a kis bájosat a kicsit kopottas verandával? – kérdezte Lindy. 

– Azt. A húgom leendő sógorságától bérlem. Kicsit bonyolult – 

pirult el Beth. 

Rachel grimaszolt. 

– A húgod férjhez megy, és a vőlegénye családja adja albérletbe 

neked? 

– Igen! Sokkal ügyesebben megfogalmaztad, mint ahogy én 

elmakogtam. És azért bérelhetem, mert én szervezem az esküvőt. – 

A drámai hatás kedvéért elhallgatott. – Skype-on keresztül. 

A másik kettőből ezt hallva kitört a nevetés. 

– Elég nagy kihívásnak hangzik – mondta Lindy. 

– Az bizony, ráadásul minimális költségvetésből. De a húgom 

segített lakást találni, miután befejeztem az egyetemet, és 

összevesztem anyámmal, így haza nem mehettem. Szóval tartozom 

neki ennyivel. És nagyon-nagyon igyekszem megfelelni és remek 

munkát végezni – mondta Beth. 

– Hogyhogy nem az anyukád szeretné megszervezni a húgod 

esküvőjét? – kérdezte Lindy. 

– Dehogynem szeretné, rettentően szeretné. De annyira 

részletekbe menően, hogy Helena inkább engem kért meg. Ő 

jelenleg nincs is az országban. 

– Nekem baromira tetszik a skype-os esküvőszervezés… – 

mondta Rachel. 

– Megtarthatnátok itt, a városházán – mondta Lindy. – Ha addig 

sikerül felújítani. Akkor meglenne a szép hely, olcsón. 

– Ami azt illeti, ez nem is rossz ötlet – mondta Beth. – Szerinted 

mikorra készülhetnek el a felújítással? Augusztus végére tervezik 

az esküvőt. 

Lindy megrázta a fejét. 

– Ne haragudj, nem akartam hiú reményeket kelteni. Esélytelen, 

hogy idén kész legyen. Reménytelennek tűnik. 

Rachel újra a plafont kezdte el vizsgálni. 



– Mondjuk egy festés már nagyot dobna a helyen. 

Beth bólintott, és lassan körvonalazódott benne egy gondolat. 

– Nagyot! És szükségünk lenne még egy csomó virágra, és zöld 

növényre. És kellenek még drapériák. 

– Hát a drapériával tudok segíteni – mondta Lindy. – Tudok 

varrni. 

– Az a munkád? – kérdezte Beth. – Varrsz? 

Lindy vállat vont. 

– Bizonyos szempontból igen, de alapvetően a fiaim mellett 

főállású anya vagyok. 

– Vannak gyerekeid? – kérdezte Beth. Meg volt lepve. Úgy 

tippelte, Lindy nagyjából korabeli lehet, húszas évei elején 

járhatott. Szóval túl fiatalnak tűnt, hogy már anyuka legyen. 

Lindy bólintott. 

– Ketten is vannak. Hat-és háromévesek. Kis majmok, ha engem 

kérdezel. Általában. 

Beth érezte, hogy a kis majmokat csak megszokásból mondja, de 

nem így gondolja igazából. 

– És te mivel foglalkozol? – kérdezte Lindy. – Már azon kívül, 

hogy a húgod esküvőjét szervezed. 

Beth vállat vont. 

– Jelenleg semmivel. De ideje lenne találni valami munkát. Van 

tartalékom, és bár anyám előtt ez titok, apukám még mindig kisegít, 

pedig már befejeztem az egyetemet. Ami jól jön, de szeretnék most 

már a saját lábamra állni. 

– Most diplomáztál? 

– Múlt nyáron. Anyám szerint könyvtár–ruhatár szakon, de én 

másképp látom. Nem angol szakra mentem, pedig ő nagyon ezt 

szorgalmazta volna, sőt. Olyan szakot választottam, ami ettől a 

lehető legtávolabb esik. És jelenleg munkanélküli vagyok – mondta, 

és elhallgatott, mert attól félt, Lindy azonnal szerencsétlennek fogja 

őt elkönyvelni. – Dolgoztam egy bárban Brightonban karácsonyig, 

de aztán elegem lett belőle. – Grimaszolt egyet, hogy még jobban 



érzékeltesse. – Az anyám szerint az én hibám, és megérdemlem, 

amiért ilyen felesleges szakot választottam, és ennyi erővel 

egyetem helyett mehettem volna csaposképzőbe is. – Beth 

felnevetett, ezzel próbálta palástolni, mennyire bántották őt anyja 

szavai. – Pedig ahhoz nem kell nagy képzettség. 

– És szerinted is feleslegesen végezted el az egyetemet? – 

kérdezte Lindy. 

– Egyáltalán nem. Végre kiszakadtam otthonról, éltem, 

rengeteget láttam és tapasztaltam, és összességében remekül 

éreztem magam. – Beth elhallgatott. – Te nem jártál egyetemre? 

Lindy megrázta a fejét. 

– Nem. Viszont egyből terhes lettem. Abból is nagyon sokat tanul 

az ember! 

– Lefogadom – mondta Beth. 

– Imádom ezt az épületet – szólt közbe Rachel. Úgy tűnt, nem 

igazán figyelt a beszélgetésre. – Hihetetlen ez a rusztikus báj, ami 

belengi. 

– Hamar elmegy tőle a kedved, ha meglátogatod a női szakaszt – 

mondta Lindy. 

– Ó. A női szakaszt – ismételte Beth, és rádöbbent, hogy 

tulajdonképpen ideje is lenne elnézni arra. – Ott találom? 

Lindy bólintott. 

– Keresztül a MOS ÓK feliratú ajtón. Valaki viccesnek tartotta 

lekaparni a D betűt. 

Beth nevetett, és elindult a felirat felé. Míg távolodott a 

többiektől, mintha hallotta volna, hogy Lindy utána szól: sok sikert. 

A mosdó ugyan tiszta volt, de meg lehetett fagyni, az ülőkére 

pedig alig mert ráülni, attól félt, összetörik alatta. Átfutott a fején, 

hogy noha nem sokan használják az épületet, valakinek eszébe 

juthatott volna kicserélni a deszkát. 

Mikor kijött, a nadrágjába törölte meg kézmosás után a kezét, és 

egy korabeli férfi toppant mellé, aki valahonnan ismerős volt. 



– ’napot! Maga az a fiatal hölgy, aki abba a bájos kis házikóba 

költözött? 

Beth próbálta ez alapján beazonosítani. 

– Attól tartok, igen. 

– Már láttam errefelé. Hogy érzi magát nálunk? 

– Nagyon jól, köszönöm – mondta Beth, és elmosolyodott. 

Ezt a férfi bátorításnak vette, és folytatta: 

– Nos, én Bob vagyok. Van egy garázsom a Cheltenham Roadon. 

Öröm ilyen kedves, fiatal, új arcot látni a környéken. 

Beth bólintott, és azon tűnődött, mit is kéne gondolnia arról, 

hogy a jelek szerint mindenki tudja, hogy most költözött ide, és azt 

is tudják, pontosan hol lakik. De úgy döntött, ez biztos a vidéki élet 

velejárója, ahogy a kiváló kolbászkák és a házilag pancsolt bor is. 

– A legtöbb itteni lakos kiöregedő-félben van – folytatta Bob. – 

Nagy szükség van az ilyen fiatalokra, akik itt telepednek le. 

Ez a szókimondó fejtegetés egy pillanatra meghökkentette Betht. 

Aztán rájött, hogy mindennapos jelenség, hogy a fiatalok elrepülnek 

innen – vagy unják az itteni életet, vagy nem találnak munkát. 

– Pedig csodálatos környék. Még a tél is mesebeli. 

– Valóban – nevetett fel hangosan Bob, majd folytatta. – És épp 

most következik a tombola. Kéznél van a sajátja? Szeret játszani? 

Beth, aki annyira nem volt oda a játékokért, bólintott, és elővette 

a szelvényét a zsebéből, majd mindketten a színpad felé indultak. 

Bob feszülten figyelt a nyerőszámokra. Úgy tűnt, abban bízik, minél 

erősebben drukkol Bethnek, annál nagyobb eséllyel nyer a lány 

valamit. 

Ami természetesen egészen az utolsó számig nem jött be. Ekkor 

viszont Bob átkukucskált a válla mögött, és nagyot kiáltott: 

– Van egy nyertesünk! 

Beth ellenőrizte a számait. Valóban nyert. Nagyon remélte, hogy 

nem a házi készítésű petrezselyemlikőrt, ami egyike volt a 

nyereményeknek. Kíváncsian várta a sorsát. 



– Ajjaj, attól tartok, egy kis kavarodás van – mondta a férfi a 

mikrofonba. – Két szelvényt is kiadtunk ezekkel a számokkal. 

Beth már épp mondta volna, hogy semmi gond, nem bánja, ha 

nem ő nyer, de aztán a versenyszellem legyőzte a szerénységet. 

– Nos, ez hogy történhetett? – kérdezte Bob. 

– Ezt majd később kiderítjük – mondta a férfi a mikrofonba, amit 

még mindig a kezében tartott, noha az emberek már ott álltak mind 

körülötte, és nem lett volna szükség rá. – Kinek van még nyertes 

szelvénye? 

Lindy tűnt fel Rachellel. 

– Itt vagyunk! 

Beth nagyot sóhajtott megkönnyebbülésében. 

– Ó, huh, akkor minden rendben. Bármit is nyertünk, a tied lehet, 

Rachel. Biztos vagyok benne, hogy nekem nem fog hiányozni – 

mondta, aztán észbe kapott, hogy lehet, hogy ez kicsit udvariatlan 

volt. 

– Tudod egyáltalán, mi az? – kérdezte Rachel. 

– Nem. Te tudod? – kérdezett vissza Beth. 

Rachel bólintott. 

– Egy igazán bűbájos vintage teáskészlet. Szerintem meglátod, és 

nem fogsz róla lemondani – mondta, és látszott rajta, ő is mennyire 

szeretné. – Nekem már van hasonló mintájú otthon. Egy valódi 

Shelley. 

– Akkor ragaszkodom hozzá, hogy a tied legyen – mondta Beth. – 

Komolyan. 

– Az nem lenne helyes – ellenkezett Rachel. 

– Nem, de tényleg… 

Lindy megérezte, hogy ez a vita sokáig eltarthat, ezért úgy 

döntött, közbeszól: 

– Ha most a fiaimról lenne szó, azt mondanám, osztozzatok meg 

rajta. 

Rachel felé fordult. 

– Hogy lehet megosztozni egy teáskészleten? 



Lindy bólintott. 

– Szerintem egyszer legyen nálad, máskor Bethnél. 

Ezalatt Bethnek volt ideje szemügyre venni a nyereményt, és 

megállapította, hogy valóban szemrevaló készlet. És míg csodálta, 

lelki szemei előtt megjelentek a sütemények és szendvicsek, 

melyeket ezzel szolgálhatna fel. Egy vintage esküvő: ez illene 

Helenához, nem egy procc, csillogó, pezsgőbe fullasztott 

magamutogatás, amit az anyjuk tervezett volna neki, ráadásul 

sokkal költséghatékonyabban meg lehetne szervezni. Hirtelen 

rátört a pánik, mikor belegondolt, mennyire nem áll még sehogy a 

teendőkkel. Komolyan, fogalma sem volt, mibe vág bele, mikor 

nekikezdett. Muszáj lesz belemerülnie az internet legmélyebb 

bugyraiba, hogy mindent kézben tudjon tartani. Az egyik 

leghasznosabb dolog, amit az egyetemen tanult, hogy az eBay 

megoldás lehet mindenre. 

– Miért nem ülünk be valahova, hogy megbeszéljük, mi legyen? – 

kérdezte Lindy. – Felhívnám a nagyit, nála vannak a fiúk, 

megmondom, hogy kicsit kések, és akkor lenne időnk mindent 

elrendezni. 

Kis idővel később a három fiatal nő belépett a pubba. 

Beth körülnézett. Nem ilyennek képzelt korábban egy vidéki 

pubot. Nem volt lambéria, kiömlött sör, se lovak az ajtó elé kötve. 

Sokkal sikkesebb, már-már csajos dizájn fogadta, olyan volt, mint 

egy jó barátnő kedves nappalija. Egy szikrázó, fekete hajú lány állt a 

pult mögött, úgy tűnt, ő felel mindenért. 

Beth ekkor rádöbbent, hogy alig van nála pénz. 

– Öhm, hacsak nem egy-egy italt iszik mindenki, lehet úgy, hogy 

külön fizetünk? 

Lindy is megkönnyebbültnek tűnt. 

– Jó ötlet. Különben sem tudnék hosszabban maradni. 

A pulthoz mentek. 

– Szia, Sukey – mondta Lindy. – Hoztam magammal pár új arcot. 

Sukey elmosolyodott. 



– Király. És mit kértek? 

– Vörösbort – vágták rá kórusban. 

– Hozom is. És mi az ott a kezedben? – mutatott Rachel kosarára 

kíváncsian. 

– Ez volt az egyik nyeremény a tombolán. Beth és Rachel közösen 

nyerték – magyarázta Lindy. – Valaki rosszul nyomtatta ki a 

tombolákat, ezért volt keveredés. 

– Ügyes – mondta Sukey, és letett két poharat a pultra. Aztán egy 

harmadikért nyúlt. 

Mikor mindhárman megkapták az italukat, az egyik kanapé felé 

indultak, ami a kandallóhoz a legközelebb állt. Előtte egy hatalmas 

vadászkutya hevert kinyújtózva. Hanyagul megemelte a farka 

legvégét, mikor észrevette a három, felé közeledő nőt. 

– Ne haragudj, nem figyeltem eléggé, mikor magyaráztad, de ha 

jól értem, te szervezed a húgod esküvőjét? – kérdezte Rachel. 

– Nos, anyám úgy gondolja, hogy ehhez kizárólag neki lenne joga, 

és ő tudja pontosan, a húgom mit akar. Márpedig ha ő fizeti, nyilván 

ő is dönti el, milyen legyen. 

– Egy anyazilla – mondta Lindy. – Már hallottam róluk. Folytasd. 

– Nos, a nővérem nem akarja a székesegyházban tartani az 

esküvőjét, mivel nem jár abba a templomba, és eszébe sincs utána 

egy hotelben olyan emberekkel ünnepelni, akiket még kábé 

életében nem látott. – Elhallgatott. – Úgyhogy elvállaltam, hogy 

csatába indulok helyette, és megvívom ezt a harcot anyánkkal. 

– És feltételezem, jó oka van rá, hogy ne ő maga szervezze – 

jegyezte meg Rachel. – Nem tudom elképzelni, mi akadályozhatja 

meg abban, hogy ő maga szervezze élete egyik legfontosabb napját. 

Beth bólintott. 

– A vőlegényével jelenleg utazgatnak. Úgy érezték, ha most nem 

mennek, többé nem lesz lehetőségük. Jeff új munkahelyen kezd 

szeptemberben, úgyhogy tényleg most vagy soha. Nincs több évük 

arra, hogy barangoljanak a világban. – Beth rádöbbent, ezt most 

úgy mondta, mintha mentegetőzne a nevükben. – Nos, 



képzelhetitek, anyám hogy fogadta ezt a hírt. Csak tátogott – tette 

hozzá, hogy érzékletesebb legyen a beszámoló. – És mivel én most 

költöztem új helyre, és még nincs munkám, adódott, hogy 

elvállalom a szervezést. 

– Te jó ég – mondta Lindy. – Az én anyukám egy tündér volt az 

esküvő szervezésekor. És a váláskor is, ami azt illeti. 

– És mi az oka, hogy anyád szerint neki van csak joga 

megszervezni a húgod esküvőjét? – kérdezte Rachel. Úgy tűnt, ő 

olyan nő, aki szeret minden apró részletet egyben látni. 

– Szerintem, mert anno az ő anyja ugyanezt csinálta vele, és úgy 

érzi, itt az ideje ezt visszaadni, és kézben tartani a dolgokat. 

Képtelen megérteni, hogy miért nem engedi őt a húgom az esküvője 

közelébe. 

– És mi a helyzet az apukátokkal? – kérdezte Lindy. 

– Ő egy áldott jó lélek, a költségek rá eső részét odaadta a 

húgomnak a szervezésre, amit ő az utolsó pennyig az utazásra 

költött. 

– És apukád nem bánta? – Rachel kicsit megrázta a fejét. – Ne 

haragudj, ha túl sokat kérdezek, előfordul. 

– Semmi gond. Nem, nem bánta, bár egy kicsit valóban 

meglepődött. De Helena már akkor érezte, hogy ez nagy harc lesz 

anyánkkal, ezért úgy döntött, megmenti a pénzt, és inkább elmegy 

világot látni. 

– És akkor mennyi maradt az esküvőre? – kérdezte Lindy. – Ha 

gondolod, örömmel segítek, én remekül meg tudok szervezni szinte 

bármit, akár semmiből is. 

– Hát ez remekül hangzik! – mondta Beth és nagyot nevetett. – 

Mert kábé ez a költségvetés. Szinte semmi. 

– Szerintem ez rettentően izgalmas kihívás – mondta Rachel. – 

Én is voltam férjnél, nem hosszan mondjuk, és nagyon kis okos, 

nagyon költséghatékony lagzit tartottunk, néhány hasonlóan 

költséghatékony vendéggel. Szerintem ezek a kicentizős lagzik 

sokkal izgalmasabbak. 



– Az én esküvőm is szűk körű volt – mondta Lindy. – De mivel 

már terhes voltam, nem igazán érdekelt. – Zavartan felnevetett. – 

Csak addig tartott, míg sikeresen újra teherbe nem estem. 

– Nem kell válaszolnod, ha nem szeretnél – kezdte Beth –, de 

hogy eshettél véletlenül teherbe? Nem tűnsz butácskának. És hogy 

aztán újra…? 

– Ez egy kicsit furán hangzik – nézett tágra nyílt szemmel Bethre 

Rachel. 

– Nem, semmi gond – mondta Lindy. – Az én nagy tragédiám, 

hogy a kettő közül a rosszabbik testvért választottam. 

– Ó, öreg hiba – mondta Beth. 

Lindy meglökte őt, és rágrimaszolt. Bethnek pedig el is illant 

túlzott kíváncsisága miatti lelkiismeret-furdalása. Lindyt a jelek 

szerint egyáltalán nem zavarta, hogy erről beszélhet, sőt. 

– Rettenetesen szerelmes voltam, persze nem szerelem volt, 

hanem elvette az eszemet a rajongás, de nagyon. És a srác sokkal 

idősebb volt nálam. Öt évvel. 

– Az semmi felnőttek között – mondta Rachel. – Viszont sok, ha… 

mennyi idős is voltál? 

– Tizenhat. A srác elment külföldre dolgozni vagy tanulni, vagy 

mindkettőt, már nem is emlékszem. Mindegy, az öccse itt maradt, 

mindketten zaklatottak voltunk, és leültünk egy italra. És akkor 

kiderült, hogy belém van zúgva, amit én addig észre sem vettem 

Angus miatt. Ő a bátyja. És akkor megvigasztaltuk egymást. 

– Na, így még senki nem nevezte a szexet – mondta Beth, és 

igyekezett tartani a lépést a történettel. 

– De Beth! – szólt rá Rachel. 

– Bocsi – motyogta Beth, és elpirult. 

– Szóval terhes lettem, és természetesen a szüleim teljesen 

kiborultak. Hogy elrontottam az életemet… 

– A srác rontotta el, nem te – szólt közbe határozottan Rachel. 

– Mindegy is, hát addig tartott a kapcsolat, míg újra terhes nem 

lettem. Akkor ő kiszeretett belőlem, és elváltunk. 



– És te? Te is legyőzted a rajongásodat? – kérdezte Beth. 

– Beth! Hát most mondtam, hogy nem szerelem volt. A rajongás 

nem tart olyan hosszan… – mondta Lindy, de olyan hangon, hogy 

Beth eltűnődött, vajon komolyan gondolja-e. 

Aztán nagyot sóhajtott, mert kicsit azért letaglózta Lindy 

története. 

– Hát ti ketten szép példák vagytok arra, miért ne menjünk 

férjhez. Talán azzal tenném a legjobbat, ha lebeszélném a húgomat 

erről a tervről. 

Lindy és Rachel egyszerre kezdett tiltakozni. 

– Eszedbe se jusson! Én csak tizenhét voltam, mikor férjhez 

mentem – magyarázta Lindy. – A válás már az oltár előtt 

borítékolva volt. 

– Én pedig… – kezdte Rachel és elhallgatott. – Nos, én 

szerelemből mentem férjhez. És szerintem ő is szeretett engem. 

Csak nem eléggé. És elsodródtunk. – Megint elhallgatott. – És talán 

nem is voltam tökéletes, okos felesége. 

– Eszembe sem jutna bárkit lebeszélni a házasságról, csak mert 

nekem nem jött össze – fűzte hozzá Lindy. 

– Nekem sem – helyeselt Rachel, és elmosolyodott. – Különben is, 

ha lebeszéled a húgod az esküvőről, kinek fogok segíteni? 

– De tényleg lenne kedved? Amúgy esküvőszervező vagy? 

Rachel megrázta a fejét. 

– Dehogy. Könyvelő. Szabadúszó. De nem bánnám, ha végre 

valami kreatívval foglalkozhatnék. 

Lindy bólintott. 

– Bár úgy hallottam, a kreatív könyvelők sokszor megütik a 

bokájukat. 

Mivel mindezt faarccal mondta, eltartott pár pillanatig, míg a 

többiek rájöttek, csak viccel. 

– Épp ezért kellene máshol lekötni a kreatív energiáimat – 

mondta Rachel. – Nagyon jó lenne kezdeni valamit a városháza 

nagytermével is, például. 



– De mégis mit? – kérdezte Lindy. – Biztos vagyok benne, anyám 

szívesen meghallgatná az ötleteidet. 

– Még nem volt időm ötletelni, egyszerűen szerintem egy 

csodálatos épület, és ha fel lenne újítva, újra a régi fényében 

tündökölne. Tökéletes esküvői helyszín lenne. Alig pár lépésre van 

a templomtól. Most képzeljétek el, ahogy a násznép átvonul a 

feldíszített főutcán… 

– …és a menyasszony a sárban húzza végig gyönyörű, hófehér 

uszályát… – folytatta a gondolatot Lindy. 

– …míg el nem ér a gyönyörűen dekorált, kecskelábú asztalokig – 

fejezte be Rachel, majd még hozzátette. – Na meg persze az új 

drapériák. 

Beth ránézett. 

– Az fantasztikusan hangzik. Ráadásul előre tudom, hogy anyám 

minden pillanatát utálná. Úgyhogy azonnal felhívom Helenát, hogy 

elújságoljam a fejleményeket. 

– Szerintem neked azt kéne szem előtt tartanod, amit Helena 

szeretne, nem azt, amit anyád utálna – figyelmeztette Lindy. 

Beth bólintott. 

– Tudom, de azt is, hogy Hels imádná, ha itt lenne az esküvő. 

Majd mindent elmesélek neki Skype-on, mikor felhívom. Anélkül 

nem is tudom, mi lenne velünk, most, hogy úton van – tette hozzá. 

– De vajon tényleg örülne neki, ha itt lenne az esküvője? – 

kérdezte Lindy. 

– Szerintem igen – Jeff szüleinek vannak itt kapcsolatai. A kisház 

is az övék, amiben most élek. Terveik szerint nyugdíjas korukban 

itt élnek majd valahol a környéken. 

– Ettől még úgy gondolom, a hely nem alkalmas egy esküvőre – 

dacoskodott Lindy. – Ti most látjátok csak, amikor tömve van, és 

ilyenkor a szebbik arcát mutatja. De még irtó sok munka ráférne. 

– Mondd még egyszer, mikor is lenne az esküvő, Beth? – kérdezte 

Rachel. 

Beth vállat vont. 



– Még nincs kitűzve a pontos időpont. De valamikor augusztus 

legvégén. 

– Ezek szerint addig biztosan itt leszel? – kérdezte Lindy. – Nem 

fogják másnak kiadni a házat? 

– Nincs kizárva. Most csak azért vagyok ott, mert a biztosítás 

elveszik, ha a ház lakatlan, vagy valami ilyesmi. De amint találok 

munkát, másik otthont keresek. Bár nem hinném, hogy ezen a 

környéken dúskálunk az állásajánlatokban. 

– Hát nem – mondta Lindy. – Lehet, ki kéne találnod valami 

vállalkozást, amit önállóan végezhetsz. Mint én. 

Beth nagyot sóhajtott. 

– Az a baj, hogy nincs semmi tehetségem. 

– Akkor most koncentrálj a munkakeresésre és a húgod 

esküvőjére – javasolta Lindy. 

– Nos, az biztos, hogy ez augusztusig minden időmet elveszi 

majd. 

– Rengeteg időd van még addig, csak koncentrálj – nyugtatta 

Rachel. 

– Nem igaz, ha tényleg a díszteremben lesz, alig van időnk – 

javította ki Lindy. 

– Nos, akkor ideje lenne nekikezdenünk – javasolta Rachel. – Egy 

nyár végi esküvő kellőképp ösztönzően hat a kreatív energiákra. 

Lindy kissé hitetlenkedve nézett rá. 

– Szerintem neked beszélned kéne anyukámmal. Egészen odáig 

lesz érted. Pontosan erre a lelkesedésre lenne szüksége. 

– Nekem nagyon jót tenne – felelte Rachel. – Most épp van egy kis 

munkám, az hosszan eltarthat, és messze van. Nem ártana itt is 

találnom valamit. Sejtem, hogy nem dúskál munkahelyekben a 

környék, de néhány helyi vállalkozásnak talán szüksége lenne 

könyvelőre. Ha édesanyáddal összebarátkozom, talán sokakat 

megismerek rajta keresztül, és bekerülök a köztudatba. 

– Hát hogyne! Anyukám odáig lesz az örömtől. Egy könyvelő? Az 

ő bizottságában? Mondhatom neki, hogy számíthat rád? 



Rachel nagy levegőt vett. 

– De csak akkor, ha megengeditek, hogy meghívjalak benneteket 

még egy pohár borra. Szerintem ez az egy nem volt elég, hogy 

mindent kibeszéljünk. 

– Valakinek illene tósztot mondani – szólt Lindy, mikor Rachel 

visszaért a borokkal. – Annyira örülök, hogy összetalálkoztam 

veletek! 

– Azt hiszem, nekem arra kéne tósztot mondanom, hogy több 

hónapnyi megfeszített munka után végre beköltöztem a saját 

házamba – mondta Rachel. – De nem akarom kisajátítani a 

pillanatot. 

– Akkor szerintem mondjunk köszöntőt az új lehetőségekre és a 

kezdetre! – javasolta Beth. – Tudom, Lindy, hogy neked nem 

újdonság, de mi most költöztünk ide Rachellel, és vidéken minden 

perc új meglepetéseket tartogat. 

– Tudjátok, mit? Ha komolyan gondoljuk, biztosan találunk 

valami elfoglaltságot, amiben mindhárman összefoghatunk – 

mondta Lindy. – És nem csak a díszteremre gondolok – tette hozzá. 

– Erre igyunk! – helyeselt Rachel. 

– Úgyis van! Az új kezdetre… 

– És az új barátokra! – mondta Lindy, és magasba emelte a 

poharát. 

– Éljen! – tört ki Bethből, míg koccintott két újdonsült 

barátnőjével. Úgy tűnt, az élet végre kicsit rá is rámosolyog. 

 



Második fejezet 

Miután eljöttek a pubból, Rachel addig sétált a többiek mellett, 

ameddig csak lehetett, és csak a legutolsó pillanatban kanyarodott 

el a háza felé az egyik út végén. Mikor egyedül maradt, elővett a 

táskájából egy zseblámpát, és gyorsan bekapcsolta. Még nem szokta 

meg, hogy egyedül sétál a félhomályban a többé-kevésbé, de inkább 

még kevésbé ismerős környéken, ami természetesen tősgyökeres 

szomszédjainak egy pillanatig sem okozott gondot. 

Kinyitotta a hátsó bejáratot, és belépett a házba, ahol azonban 

nem az ilyenkor megszokott, mellbevágó magány fogadta. Talán 

csak annyi kellett az elűzéséhez, hogy végre emberek között legyen. 

De az sem kizárt, hogy a megoldás a délután elfogyasztott pár deci 

borban keresendő. Vagy esetleg, hogy végre nem a ház az egyetlen 

dolog, ami idekötötte őt Cotswoldba. 

Hiszen a ház és az elbűvölő falu vágyaiban, álmaiban olyan 

régóta foglalkoztatta, hogy mikor végre sikerült egy kicsit 

megpihennie, és a város pörgése után felvette a falu saját ritmusát, 

ürességet érzett. Annyira biztos volt benne, hogy ha majd sikerül 

teljesen belaknia a házat, amit félig-meddig örökségből 

vásárolhatott meg, és csak a válása után mondhatta magáénak és 

nem mellesleg jelzálog-mentesnek is, na, majd akkor eltűnik az 

üresség, és végre boldog lesz. És noha elmondhatatlanul élvezte, 

hogy a maga ura lehet, és szabadon rendezheti be a házat kedve és 

ízlése szerint, ez az elfoglaltság valahogy mégsem töltötte ki 

teljesen az életét. 

Az elején nem kevés idejébe telt megtalálni a tökéletes ingatlant 

a tökéletes helyen. Chippingford például szép volt, de felszínes; 

sokkal inkább vidéki elvonuláshoz adott menedéket, a városi 

nyüzsgésből néhány hétre kiszakadni vágyóknak. Elvégre a 

hamisítatlan vidéki kisváros egy ugrás volt Londontól. A költözés 

pillanatáig Rachel egyébként mindent, de tényleg mindent élvezett: 

imádta tervezni az apró változtatásokat, megkeresni (és 



megtalálni!) a megbízható munkásokat, felkutatni a különleges 

alapanyagokat, az utolsó pillanatig kézben tartani a dolgokat, hogy 

kifogástalan munkát vegyen csak át mindenkitől. Amikor pedig 

végre eljött a költözés pillanata, úgy érezte, csak a csalódás maradt. 

De most, hogy találkozott Lindyvel és Bethszel, eltöltöttek együtt 

egy picit talán különös, de mégis laza, és egy kifejezetten inspiratív 

estébe torkolló délutánt, úgy érezte, visszatér az alkotókedve. 

Elvégre „az új kezdetre” koccintottak, és ő már idejét sem tudta, 

mikor érezte magát utoljára ennyire optimistának. 

A konyhába ment, és készített magának egy nagy kancsó teát. 

Ragaszkodott hozzá, hogy Beth vigye magával a 

nyereménykészletet. Elvégre ő a pub közelében lakott, a porcelán 

pedig elég nehéz volt, úgyhogy abban állapodtak meg, hogy ő viseli 

gondját először a nyereménynek. De most, hogy Rachel 

megpillantotta a két szomorú tányérkát, melyek ott árválkodtak az 

egyik polcon, hirtelen vágyakozni kezdett a készlet után. Vajon 

milyen lenne, ha több szín, több forma, több minta sorakozna itt 

egymás mellett? Talán már túlzás is lenne? Vagy a minta 

összefogná a látványt, és belesimulna a konyha hangulatába? Nem 

tudta, lenne-e türelme ötletelni az elrendezésen. Márpedig ő 

mindenhez csak úgy tudott hozzáállni, hogy vagy tökéletesen 

passzoljon, vagy inkább ne is legyen. Nem volt középút, és ha a 

csészéket nem pontosan ide találták ki, akkor Beth inkább tartsa 

csak meg őket örökre. 

Mikor nekikezdett a ház alakításának, először is az egészet 

fehérre festette. Ugyan már két éve lakott itt, egyszerűen nem talált 

más színt, ami jobban illett volna, vagy jobban tetszett volna neki, 

mint a fehér. 

Később a padlót is fehérre festette. A padló viszonylag új volt – 

sokkal újabb, mint maga az amúgy Edward-korabeli ház –, és 

Rachel nagyon szerette ezt a letisztult miliőt. Ám most, hogy a nagy 

csésze teával elindult a nappali felé, rá kellett döbbennie, mennyire 

hideg is valójában. 



És valóban hideg volt. A nappaliban álló kandallóban még 

egyszer sem ropogott a tűz, és a fűtést is nagyon takarékosan 

használta. De most nem csak a hőmérsékletről van szó, más jellegű 

volt ez a hideg. Ami valaha letisztult miliőnek tűnt, mára 

kiüresedett. Ideje volt már, hogy egy kis színt csempésszen az 

életébe. 

Kicsit zavarban volt, mikor Lindy édesanyja bemutatta őt a 

lányának és Bethnek. Mrs. Wood nyilván azt hitte, hogy többé-

kevésbé egykorú a lányokkal, holott ő már harmincöt éves volt – 

egy jó tízessel több, mint a másik kettő. A jelek szerint ez a 

különbség senkit nem zavart, Rachel pedig szívből remélte, hogy ez 

így is marad. Gyakran saját maga kérdőjelezte meg döntéseit, volt, 

hogy egyáltalán nem tudta megérteni, hogy is hagyhatta ott 

Londont ezért a kis vityillóért egy álmatag, vidéki faluban, ahol 

teljesen idegen volt, de eddig mindig sikerült meggyőznie magát, 

hogy összességében jó döntést hozott. 

Elmosta a bögréjét, eltörölgette, és gondosan a helyére tette, egy 

vonalban az összes többi csészével és bögrével, hogy még 

véletlenül se törje meg semmi az egyenes vonalakra komponált 

konyha szabályos rendjét. Úgy hagyta ott a tálalót, mintha be se 

lépett volna a szobába aznap. 

Miközben lassan lépdelt fel a lépcsőn a hálószoba felé, azon 

tűnődött, vajon tényleg kényszerese, ahogy erre a volt férje, 

Graham előszeretettel, minden alkalommal felhívta a figyelmét? 

Akkoriban még tagadta, és azzal magyarázta, hogy szüksége van az 

életében olyan dolgokra, melyeket egyedül ő kontrollálhat, és 

másnak nincs semmi beleszólása. De most úgy gondolta, hogy ez a 

rögeszmés tisztaságmánia mára inkább megszállottság, mint 

egyszerű rendszeretet. Mikor fogmosás után a direkt e célra 

félretett, kissé sprőd törülköző után nyúlt, hogy makulátlanul 

tisztára dörzsölje vele a kimosott mosdótálat, újfent elgondolkozott 

rajta. 



Mikor végre bebújt a frissen vasalt, 100% biopamut paplan alá, 

próbálta elképzelni, új keletű barátnői vajon milyen szobában 

hajtják álomra a fejüket. Még a hideg is kirázta a gondolatra, hogy 

esetleg bármelyikőjüknél rendetlenség van. De mivel nagyon 

élvezte a velük töltött időt, legnagyobb meglepetésére rájött, hogy 

amíg nála katonás rend van, addig figyelmen kívül tudja hagyni, 

mások hogyan vezetik a háztartást. 

Másnap reggel éppen akkor kezdett csörögni a telefonja, mikor 

vékony rétegben kente fel a védőlakkot a konyhaasztalra. 

Nem ismerte a számot, de fogadta a hívást. 

– Jó reggelt! Remélem, nem hívlak túl korán. Sarah vagyok, Sarah 

Wood, Lindy édesanyja. Tőle kaptam meg a névjegykártyád. 

Rachel valóban adott mindkét lánynak egy névjegyet, melyeket 

még abban a reményben nyomtatott ki egykor, hátha munkát talál 

mérlegképes könyvelőként. 

– Üdvözlöm. Miben segíthetek? 

– Nos – kezdte Sarah, és jól hallhatóan megkönnyebbült, amiért 

Rachel hangja nem volt elutasító –, Lindy említette, hogy 

gondolkozol azon, hogy belépj az egyesületbe, aminek a 

létrehozásán dolgozom. Annyira örülnék, ha lenne köztünk egy 

fiatal. Aki kicsit kívülálló is. – Elhallgatott. – Ezt, kérlek, ne vedd 

sértésnek, csak ha az ember életének olyan régóta a része valami, 

mint nekünk a városháza, akkor nehezebb egy lépést hátralépve, 

távolságtartással a hibáit szemlélni, és valami újat beleálmodni, 

érted? 

Rachel csak ennyit felelt: 

– Szeretem a kihívásokat. – Azt már nem tette hozzá, mekkora 

örömére lenne letisztítani és átfesteni a kopott és koszos 

tartógerendákat. 

– Akkor számíthatunk rád a gyűlésen? Holnap estére szervezek 

egyet. Szívesen elmegyek érted előtte, hogy ne kelljen idegenekkel 

teli helyre egyedül érkezned. 

– Ó, köszönöm. Az remekül hangzik. 



– Akkor fél nyolc körül? Addigra megvacsorázol? 

Sarah minden jel szerint eltökélte, hogy annyira megkönnyíti 

Rachel helyzetét, amennyire csak lehetséges. 

– Fél nyolc tökéletes lesz. – Ha hatkor megvacsorázik, akkor még 

az elpakolás is bőven belefér. Különben sem kell Sarah-t behívnia a 

lakásba, úgyhogy nem lehet semmi baj. 

Miután letették a telefont, és készülődni kezdett az öregek 

otthonába, ahol a könyvelést kellett átnéznie, Rachelt régen érzett 

izgalom kerítette hatalmába a másnapi találkozóval kapcsolatban. 

Jót fog neki tenni, hogy találkozhat más helyiekkel is – és nem 

mellesleg, ahogy ezt Lindynek említette is, talán még munkát is 

tudna találni, jóval közelebb a házához. 

Sarah pontosan időben érkezett másnap este a gyűlésre, és 

vadítóan vagány csizma volt a lábán. Rachel azonnal kiszúrta. 

Mikor ezt szóvá is tette, Sarah a magasba emelte az egyik lábát, és 

úgy csodálták ketten a lábbelit. 

– Remekül néz ki, ugye? Leárazáson vettem Cheltenhamben. 

Minden télen vennem kell egyet, különben úgy érzem, nem állok 

készen a hidegre. Enélkül és egy jó télikabát nélkül. – Ami szintén 

remekül nézett ki, a jó meleg szőrmegallérral a kapucni körül. 

– Felkészültél? Annyira kedves tőled, hogy eljöttél. 

– Megteszek minden tőlem telhetőt. Meg aztán, ki tudja, lehet, 

hogy valakinek éppen szüksége van egy könyvelőre. 

– Ne haragudj a buta kérdésért, már ha annak számít, de hogy 

lehet, hogy te könyvelő vagy? Az ember rád néz, és azonnal arra 

gondol, biztosan galériavezető vagy, de legalábbis van egy dizájner 

ruhákat bemutató kis mézeskalácsboltocskád. 

Rachel vállat vont. 

– Mindig is szerettem a számokat. Úgy használhatom őket, ahogy 

csak szeretném, oszlopokba rendezhetem őket tetszés szerint, hogy 

nekem szolgáljanak. Azt hiszem, ebben apámra ütöttem. – Az apja is 

kínosan ügyelt mindig a tisztaságra. 



Megérkeztek a pubba, felsétáltak az emeletre, és mikor Rachel 

körbenézett, rá kellett döbbennie, elég kis esélye van, hogy a három 

nyugdíjas korú hölgy és egyetlen úr, akik a jelek szerint az 

egyesület alapítói voltak, igényelnék könyvelői szolgálatait. Minden 

bizonnyal kiválóan kézben tartják életük valamennyi kiadását és 

bevételét egy egyszerű kockás füzet és egy szúrósra hegyezett 

ceruza segítségével. 

Időközben két ember futott még be, sűrű bocsánatkérések 

kíséretében mentegetőztek a késésért. Egy negyvenes évei elején 

járó pár volt, és a ruhájuk alapján az összegyűltek közül ők tűntek a 

legvárosiasabbaknak. 

Sarah azonnal kézbe vette az irányítást. 

– Nos, azt hiszem, mindannyian megérkeztünk. Bevallom, azt 

reméltem, kicsit többen leszünk, de tudom, hogy vannak, akik nem 

szeretnek este kimozdulni. – Rachelre mosolygott. – Mielőtt 

elkezdenénk, szeretném mindenkinek bemutatni Rachelt. Nemrég 

költözött a faluba, de biztos vagyok benne, hogy igen hamar 

társaságunk oszlopos tagja lesz. 

Rachel nagyot nyelt, és hirtelen nem tudta eldönteni, ez most bók 

volt vajon, vagy burkolt kihívás. 

– Jó estét – köszönt. 

– A többiek pedig, óramutató járásával megegyező irányban… 

Sarah egyenként bemutatott mindenkit. Ott volt Ivy, Audrey és 

Dot, a fiatalabb pár, akik, mint kiderült, Londonból költöztek ide, 

Justin és Amanda, valamint Robert. 

Szélesen mosolyogtak Rachelre, barátságosan, kíváncsi 

tekintettel. Ő szégyenlősen viszonozta a mosolyokat. 

– Nos – lendült bele Sarah a kölcsönös bemutatkozás után –, 

miután hivatalosan is megalakultunk, természetesen tartunk majd 

nappali gyűléseket. – Elhallgatott és nagyot sóhajtott. – De 

bevallom, azt reméltem, hogy ez a napszak több embert vonz 

majd… Értitek… Na mindegy, a lényeg, hogy kellenek még emberek. 



Rachel pontosan tudta, mire gondol. Sarah azt remélte, lesznek 

köztük többen, akik még dolgoznak, vállalkozók, esetleg más 

egyesület tagjai, akik már tudják, ez hogy működik, hogyan lehet 

pénzt gyűjteni, és így tovább. És az is világos lett hirtelen, Sarah 

miért vonta őt be ilyen lelkesen. Komoly probléma volt ez: az 

idősebbek nem szívesen mozdulnak ki este, a dolgozó fiatalabbak 

pedig nem tudják megoldani a délelőtti találkozót. 

Sarah kezébe vette a tollat, előtte pedig ott hevert néhány 

papírlap. 

– Először is elnököt kell választanunk. 

– Én azt mondom, ne keressünk tovább, legyél te – vágott közbe 

gyorsan Audrey, és a többiek is bőszen bólogattak. 

– De talán szavazzunk… 

– Sarah, kedvesem – szólt közbe Ivy –, nem érünk rá egész 

éjszaka. Mind egyetértünk. Mehetünk tovább. 

Sarah nagyot sóhajtott és írt valamit a papírra. 

– Rendben. Ki figyelné a pénzügyeket? 

Senki nem jelentkezett. Végül Sarah törte meg a csendet. 

– Javasolhatom Rachelt? Mikor beszélgettünk, elmesélte, hogy 

könyvelő. 

Dot, aki közvetlenül Rachel mellett ült, felkuncogott. 

– Jaj, ezt nem kellett volna mondanod, kedvesem. Éppen kezdtem 

volna megkedvelni. 

– Kedveld csak bátran – biztatta Sarah. – Nos, a következő lépés 

egy alapító nyilatkozat megfogalmazása lenne elvileg, ha szükségét 

látjuk. 

– Az meg minek? – kérdezte Dot, aki a jelek szerint önként és 

dalolva töltötte be a minden csoportban kötelezően előforduló 

kellemetlenkedő szerepét. 

– Kell és kész – vágta rá Audrey. – Ezt még én is tanultam, amikor 

osztálytitkár voltam. 

– Szerintem nem feltétlen szükséges – ellenkezett gyorsan Sarah. 

– Elvégre annyi célunk van csak, hogy összegyűjtsünk egy kis pénzt, 



amiből visszaállítjuk a városházát a régi fényébe, hogy 

rendezvényhelyszínként hasznosíthassuk. 

– Szerintem meg a városháza úgy jó, ahogy van – morogta a 

bajsza alatt Dot. – Teljesen felesleges hozzányúlni. 

– Össze fog dőlni, ha nem teszünk valamit – mondta Justin. – A 

vak is látja. 

– Szerintem gyerekeket már nem is lenne szabad beengedni – 

fűzte hozzá a felesége, Amanda. – Én biztos nem lennék nyugodt, ha 

az enyémeknek kellene odabent játszaniuk. Rettentően koszos és 

lepusztult. Volt egy olyan kósza gondolatunk, hogy esetleg ott 

tarthatnánk a kicsi szülinapját, de sokan jöttek volna Londonból, és 

hát őket egyszerűen nem lehetett volna ilyen helyre hívni. 

Ezt a kijelentést halk neszezés és rosszalló sutyorgás követte, 

ami közül tisztán kicsendült egy, ha a mi Ottónknak elég jó volt, 

ezeknek sem kéne itt flancolniuk megjegyzés olyan szülőktől, 

akiknek nyilvánvalóan nem volt kifogásuk a városházán tartott 

szülinap ellen. 

– Megközelítőleg mennyibe kerülne az épület alapvető biztonsági 

javításainak elvégzése? – kérdezte Rachel. – Valamint hozzá kell 

tennem, ha sikerülne újra kidekorálnunk, sokkal több foglalás 

érkezne rá, ebben egészen biztos vagyok. Úgy értem, most milyen 

gyakran szoktátok kiadni? 

Megint sutyorgás támadt, de válasz nem érkezett. 

– A cserkészek használják – mondta Robert. 

– És az iskolások néha ott kempingeznek – tette hozzá Ivy. – 

Sátrat vernek meg minden. – Elhallgatott. – Bár legutóbb szinte 

nem volt gyerek, aki ne hívta volna fel sírva az anyját, hogy menjen 

érte, és vigye haza. 

– Beázik a tető? – kérdezte Justin. 

Sarah megköszörülte a torkát. 

– Nagyjából százezer fontra lenne szükségünk, hogy megfelelő 

állapotba hozzuk az épületet. 



Az újra felcsapó sustorgás alatt Rachel Sarah felé fordult, és 

halkan megkérdezte: 

– Tényleg beázik? Elég lenne csak egy kicsit kicsinosítani a 

helyet, ettől könnyebben és gyakrabban ki lehetne adni, a befolyó 

pénzt pedig a felújításra lehetne fordítani, és így tovább. A beérkező 

pénz függvényében szép lassan haladnánk. 

Sarah az asztalra csapott. 

– Elnézést, mi lenne, ha abbahagynánk a pusmogást, és mindenki 

hangosan elmondaná az ötleteit? Rachelnek az imént például 

remek ötlete támadt. Rachel, ha nem bánod, elismételnéd újra 

hangosan, amit nekem javasoltál? 

Ugyan Rachel már kifejtette Sarah-nak, hogy nem szeretné a 

tolakodó londoni nő szerepét játszani, aki idejön a kis vidékiek 

közé, és megmondja nekik a frankót, de nagyon úgy tűnt, nem tudja 

elkerülni a végzetét. 

– Azt gondolom, ha a hall egy kicsit jobban nézne ki, úgy értem, 

ha teljesen felújítjuk, és újradekoráljuk, és többet nem ázik be, az 

emberek szívesen kivennék. Ebből lenne egy kis bevételünk, melyet 

a következő felújításra szoruló részre költhetnénk. – 

Automatikusan többes számban beszélt. Nem tudta eldönteni, a 

többiek vajon megsértődnek-e majd rajta, azon felül, hogy 

megtorpedózta szeretett városházuk hallját. Kíváncsi volt, hogy 

fognak reagálni. Közben kicsit elcsodálkozott önmagán: tényleg itt 

ül egy rakás idegen között, hogy egy omladozó épület felújításáért 

papoljon? Aztán eszébe jutott, a saját lakásánál mennyire 

szenvedélyesen gyártotta az ötleteket és váltotta őket tetté, mikor 

sor került rá. Nem tudott tétlenül nyugton ülni, ez volt a keresztje. 

Nem mert az asztalról felpillantani, és a hirtelen támadt csendből 

nem tudta megállapítani sem, hogy a többiek vajon támogatják 

vagy ellenzik az ötletét. 

– Teljesen egyetértek – mondta Justin. – Essünk neki, míg 

alkalmas nem lesz a rendezvények lebonyolítására, és haladjunk 

szépen lassan a felújítással. 



– De honnan lesz pénzünk a dekorálásra? – kérdezte Robert. 

– Nekem van még valamennyi zöld festékem, mesés árnyalat, 

szívesen felajánlom – javasolta Dot. 

– Ó, most, hogy mondod, jut eszembe, nekem is van még egy 

kevés! Mondjuk az sárga, de akkor is. 

– Nem – mondta Rachel határozottan, és már nem érdekelte, ha 

esetleg londoni megmondóembernek tartják. – A falak egyszínűek 

lesznek. A fehér a legmegfelelőbb – tette hozzá gyorsan. 

Sugdolózás támadt. 

– Azon azonnal meglátszik a kosz. – Ez volt az általános 

vélemény. 

– Annyi fehér festéket szerzek nektek, amennyit csak akartok – 

szólalt meg egy hang a lépcső mellől. 

Rachel felnézett, és egy kifejezetten ápolatlan férfit pillantott 

meg, akinek fekete, göndör hajára alaposan ráfért volna egy vágás, 

bőrkabátja pedig minden jel szerint a múlt századból felejtődött itt. 

Egy borotválkozás is jót tett volna a megjelenésének. Nem létezik, 

hogy igaz, amit a fehér festékről mondott, döntötte el magában 

gyorsan Rachel. 

Az arcát elnézve, Sarah-nak hasonló gondolatai lehettek, ennek 

ellenére kedvesen elmosolyodott: 

– Nagyon örülök, hogy sikerült csatlakoznod, Raff, de melyik 

teherkocsiról fog ennyi fehér festék leesni, szerinted? 

Raff féloldalasan elmosolyodott. 

– Túlzottan gyanakvó vagy, Sarah. Szavamat adom, hogy legális a 

cucc. 

– Rengeteg pénzt meg tudnánk spórolni – mondta Rachel, aki, 

noha még mindig fenntartásokkal méregette a frissen érkezett 

férfit, nem tudta tagadni, hogy a felajánlás financiálisan jól jönne. 

– Raff nemrég örökölt egy kisebb házat – magyarázta Sarah 

Rachelnek. 

Raff közelebb lépett. 



– És ő kicsoda? – kérdezte Sarah-t, és közben Rachelt fixírozta. – 

Új arc? Több szempontból is, ha jól sejtem. 

– Ő itt Rachel, és igen, új errefelé – mondta Sarah. 

– Raff vagyok – mondta a férfi, és olyan mélyen nézett Rachel 

szemébe, hogy a nő kezdte kényelmetlenül érezni magát. 

– Ne merészkedj ifjabb Raff közelébe – tanácsolta Dot. – A 

nagyanyja jó barátom volt, de még ő sem bízott meg benne. A 

szeme sem áll jól, csak rá kell nézni. 

– Nem kell minden rosszat elhinni, amit az ember a másikról hall 

– mondta Raff gyorsan Rachelnek, még mindig mélyen a 

tekintetébe fúródó pillantással. – Nem szolgáltam rá a rossz 

híremre. – Aztán kacsintott, és ettől Rachel azonnal érezte: valóban 

olyan férfivel van dolga, akit jobb messziről elkerülni. 

Míg Raff elfoglalta helyét Ivy és Audrey között, a két hölgy úgy 

elpirult, mint két iskolás lány. Nyilvánvaló, Raff kortól függetlenül 

nem hagyta hidegen a nőket. 

Rachel felírta: fehér festék, majd a jegyzetfüzetet a táskájába 

csúsztatta, és közben arra gondolt, nem esik nehezére elkerülni a 

férfit. Raff nem volt az esete. A volt férje sokkal metroszexuálisabb 

volt. Nem kevés időt és energiát fordított a megjelenésére: 

gyantázott, hidratált és alapvetően mindent megtett, hogy a lehető 

legtöbbet hozza ki magából. Talán igazságtalan volt Racheltől, de 

komolyan elgondolkozott rajta, vajon Raff szokott-e zuhanyozni. 

Az ülés folytatódott, és egyre több ötlet született arra, hogyan 

gyűjtsenek minél több pénzt a városházára. Értelemszerűen, a 

beígért fehér festék csak egyetlen problémát oldott volna meg, 

nagyon sok kiadást kellett volna még fedezni. 

Az este végére arra jutottak, hogy rendeznek egy vetélkedőt a 

pubban, és az összegyűlt pénzt a dekorálásra fordítják majd. Újabb 

egy óra telt el, és Rachelnek egyre inkább mehetnékje volt. 

Jelentkezett önkéntesnek a dekoráló csapatba, de aztán rájött, ez 

nem volt jó ötlet: a többiek egészen biztosan nem fogják tudni 

olyan magas színvonalon teljesíteni az elvárásokat, mint amilyen 



magasra ő saját magának teszi a lécet, és már előre félt a 

csalódástól. Márpedig ha ő is részt vesz a munkában, akkor az ő 

elvárásainak kell majd megfelelni. 

– Akkor ennyi lenne, emberek. Tartunk egy ülést jövő héten is? 

Akkor megbeszélhetnénk, mikor essünk neki a hallnak – kiabálta 

túl Sarah a közben kabátjaikba bújó emberek neszezését. 

– Jaj, Sarah, kedvesem – szólt vissza valaki. – Muszáj mindig 

találkozni? Nem lehetne, hogy egyszerűen összehozunk egy 

körtelefont? 

– Jobb lenne személyesen, írjátok fel – mondta Sarah. – Jövő 

szerda? 

Végül egy keddi időpontban egyeztek meg. 

– Rendben. Addigra próbáljunk annyi embert összegyűjteni, 

amennyit csak tudunk. Megpróbálom Lindyt is rávenni, hogy 

eljöjjön. A gyűlést lezárom. Rachel, e-mailben át fogok neked 

küldeni minden anyagot, amit eddig kaptam. Építők ajánlatai, 

egyebek. Akkor kicsit tisztábban látod majd te is, mi vár ránk. 

– Remek. Szerkesztek belőle egy táblázatot, hogy követhető 

legyen. 

– Szuper lenne! Nagyon köszönjük. 

Miközben Rachel a kabátjába bújt, eszébe jutott fehérre festett 

háza, és megborzongott. 

– Öhm, Sarah? Nincs köze a városházához, de nem tudsz esetleg 

valakit, akitől tűzifát vehetnék? Te biztos mindenkit ismersz. 

Sarah Raffre pillantott, és alig láthatóan megrándult az arca. 

– Hogyne, tudok segíteni. Hagyd csak rám. Majd keresek valakit, 

aki jó, száraz fát tud neked szerezni. – Elmosolyodott. – Szerintem 

egészen jól ment, nem? 

– Hogy őszinte legyek – mondta Rachel –, életemben nem voltam 

még olyan gyűlésen, ahol nem volt power pointos előadás. 

Sarah felnevetett. 

– Minek az ide? Sokan a gépet sem tudják bekapcsolni. 

Rachel is felnevetett. 



– Be kell látnom, az ilyen gyűlések sokkal szórakoztatóbbak. 

– Van, hogy rémálom ám, nem ilyen zökkenőmentes – felelte 

Sarah. – De igazán nagyon örülök, hogy el tudtál jönni. Így már 

elhiszem, hogy egy nap valóban el is készül a városháza. Lehet, 

hogy én már nem érem meg, de el fog. 

Rachel bátorítóan megszorította Sarah karját. 

– Szerintem egy cseppet pesszimistán állsz hozzá, de ígérem, 

hogy meg fogod érni. 

– Hazakísérlek – szólt oda neki Raff, miközben a többiek 

elindultak lefelé a lépcsőn. 

– Nem, köszönöm. Remekül megleszek egyedül is – mondta 

Rachel határozottan. Esze ágában sem volt Raffel sétálni. 

Sarah, aki eddig a többiektől búcsúzkodott, visszaért melléjük. 

– Jól hallottam, hogy hazakísérnéd Rachelt, Raff? Fantasztikus 

lenne! Nekem sajnos mennem kell. Beraktam egy süteményt, 

mielőtt elindultam, és a férjem, James, biztosan nem hallotta meg az 

időzítő pittyegését. Még a végén leég a ház. 

– Komolyan, nem szükséges – erősködött Rachel. 

Sarah megrázta a fejét. 

– Nem lennék nyugodt, ha egyedül mennél. Tele van az út 

kátyúval. 

Raff felajánlotta a karját. Rachel tudomást sem vett róla. Lehet, 

hogy a közös sétát már nem tudja elkerülni, de nem hajlandó 

belekapaszkodni. Néma csendben haladtak le a lépcsőn. Mikor 

kiléptek a pub főbejáratán, Raff gyorsan megkérdezte. 

– Egy pohár sört még valahol? 

Rachel megrázkódott. 

– Nem, köszönöm. De kérlek, ha te innál, ne fogd vissza magad. 

Már jó pár éve gondoskodom magamról. Nem fogok eltévedni 

hazafelé. 

– Akkor majd máskor – felelte Ruff, teljesen figyelmen kívül 

hagyva Rachel újbóli lepattintási szándékát. – Gyere, induljunk. 

Teljesen besötétedett. 



Mivel nem lehetett megakadályozni, hogy Raff ott sétáljon 

mellette, Rachel kénytelen volt lépést tartani vele. Ahogy lassan 

kezdték maguk mögött hagyni a falu fényeit, egyre sötétebb lett. 

– Lehet, mégiscsak egyedül kéne mennem, kényelmesebb lenne – 

mondta Rachel, miután véletlenül másodszor is nekiment Raffnek. 

– Nyugodtan itt hagyhatsz. Teljes biztonságban vagyok. De ha 

gondolod, innen figyelheted, biztos nem ugrik-e ki valaki a bokrok 

közül, hogy megtámadjon. 

– Nagyon makacs vagy, jól gondolom? – kérdezte Raff. 

– Igen – felelte büszkén Rachel. – De szerintem ez erény. 

Raff felnevetett. 

– Szeretem a kihívásokat. 

Rachelnek fogalma sem volt, erre mit felelhetne. Úgyhogy csak 

sétált tovább mellette, és azon pörgött az agya, vajon hogyan 

szabadulhatna kísérőjétől. Mikor nagy sokára a kapujához értek, 

gyorsan a férfi felé fordult. 

– Rendben, megérkeztünk. Mehetsz tovább. 

Tudta, hogy eléggé nyers a modora, de azt akarta, Raffnek eszébe 

se jusson esetleg bekísérni a házba. 

– Rendben. Majd még találkozunk. 

Rachel meg sem fordult, egyenesen a bejárati ajtóhoz sietett. 

Csak hallotta, ahogy a férfi léptei egyre távolodnak a köves úton. 

Nem tudta elviselni a lépései ritmusát. Minden szabályosságot 

nélkülözött. 

Belépett az ajtón, és körülnézett a makulátlan tisztaságban 

fehérlő házban. Hosszú-hosszú hétvégéket töltött azzal, hogy az 

előző lakó festésének a legapróbb nyomát is eltüntesse a falakról. 

Ahogy nézelődött, az jutott az eszébe, hogy cserbenhagyta a férjét. 

Elvégre a vidéki életet a házassága elé helyezte. Cserébe viszont ez 

a ház valóban az otthonává vált. És boldogulni fog itt, ha a fene 

fenét eszik is, történjen bármi. 

Később, mielőtt ágyba bújt volna, kinyitotta a fürdőszoba melletti 

egyik szekrényt, és végignézett a párnák, takarók, ágyneműk 



takaros, tiszta kupacain. Ez a beépített szekrény saját tervezésű 

volt, kifejezetten ide készült, és erre a célra. Kellett egy hely, ahol 

elrejthette kényszerességének ilyen kis bizonyítékait. Mikor úgy 

érezte, összecsapnak a feje felett a hullámok, ellenállhatatlan 

kényszert érzett, hogy vegyen valami új ágyneműt. Mikor még 

Londonban élt, állandóan arról álmodozott, egyszer majd lesz egy 

ilyen szekrénye, ahol katonás rendben állnak egymás mellett a 

patyolattiszta, rendezett oszlopba hajtogatott lepedők és társaik. 

Ha bármikor ideges volt, gondolatban csak ki kellett nyitnia ezt a 

szekrényt, és azonnal megnyugodott. És már nem csak gondolatban 

tudta kinyitni. Hiszen itt volt, megcsináltatta. Szélesen 

elmosolyodott. 

 



Harmadik fejezet 

A következő nap reggele Rachelt ébren találta a dolgozószobává 

avanzsált hálószobában, az előtte heverő papírlapokat ellenőrizte 

még egyszer, utoljára. Az ügyfele szerette kinyomtatva is kézhez 

kapni az anyagot. Már épp csúsztatta volna a borítékba, mikor a 

szeme sarkából mozgásra lett figyelmes a kertben. Felpillantott, és 

döbbenten látta, hogy Raff közeledik a ház felé a kerti úton. 

Abban a pillanatban felugrott az asztal mellől és leszáguldott a 

lépcsőn. Esze ágában sem volt beengedni a férfit a házába. 

Kinyitotta az ajtót, mielőtt Raff kopoghatott volna. 

– Ó, ’reggelt – mondta a férfi meglepetten, és felnevetett. – Csak 

nem leskelődtél utánam? 

Volt valami a hangjában, az akcentusában, amit Rachel ki nem 

állhatott. Egyszerűen nem illett a kopott farmerhez, kitaposott 

bőrbakancshoz és a túl hosszúra növesztett hajhoz. Nyugtalanító 

volt. 

– Épp az ablak mellett mentem el, és láttam, hogy jössz – felelte 

Rachel, és remélte, nem hallani, hogy kicsit kapkodja a levegőt. 

– Hoztam neked valamit. Sarah szerint szükséged lenne rá. 

– Atyaég. Hisz csak érintőlegesen említettem neki tegnap este. 

– Ő pedig ma reggel jelezte nekem. 

– Kíváncsi vagyok, mi tartotta vissza attól, hogy már este 

továbbadja a hírt. 

– Szerintem nem hitte volna, hogy van nálam száraz. De a másik 

szolgáltatója ezek szerint kifogyott belőle, úgyhogy engem riasztott. 

Szóval itt vagyok. És a fa is. 

– Nos, ez remek – Rachel nem is tudta, mit mondjon. Mégsem 

kérheti ezek után, hogy menjen el, de közben meg ő nem volt még 

felkészülve a férfi látogatására. – Ööö, mi lenne, ha hátravinnénk? 

A férfi homloka ráncba szaladt. 

– Miért? 



– Nos, mert… – kezdte Rachel, és villámgyorsan pörgött az agya 

elfogadható magyarázat után kutatva. – Mert mindig így szoktam. A 

hasábokat a hátsó ajtón hordom be. – Szívből remélte, nem derül ki, 

hogy életében először vesz át tűzifa rakományt. 

– Hol van a kandalló? 

– A nappaliban. 

– Ami a ház túlsó felén van, messze a hátsó ajtótól. A legjobb a 

kandalló mellett tartani a fát. Nem koszolsz annyit a sok 

hurcibálással. 

Rachel már nyitotta a száját, hogy tiltakozzon, de a férfi meg sem 

várta, szépen kikerülte őt, és már úton is volt a Land Rovere felé, 

melyhez, mint azt Rachel észlelte, egy utánfutó is tartozott. 

Meg kellett védenie az otthonát. Rachel bőre alá kúszott az érzés. 

Azon pörgött az agya, mitévő legyen most. A legkönnyebb az lett 

volna, ha megkéri, hagyja a rönköket a bejárati ajtó előtt, és ő majd 

szép rendesen, a maga módszerét követve beviszi és felpakolja a 

fát, de biztos volt benne, hogy a férfinak ez ellen is jól megalapozott 

kifogása lenne. 

Rápillantott, és mikor látta, hogy Raff készül leemelni a talicskát 

az utánfutóról, hogy megpakolja, tudta, hogy csak másodpercei 

vannak cselekedni. Gondolatban végigvette a különféle lepedőket 

és konyharuhákat, melyeket a farakás alá leteríthetne, de folyton 

előtérbe tolakodott tisztaságmániája: egyik sem volt koszos, és a 

patyolat anyagot képtelen lett volna letenni a koszos fa alá. A 

gondolattól pedig, hogy egy ijesztően sáros kerekű talicskát 

keresztültoljanak a házon, majdnem elájult. 

Hallotta, ahogy a farönkök egymás után csapódnak a talicskába, 

ahogy Raff dobálta őket. Vajon mennyi idő, míg teljesen 

megpakolja? 

Épp sikerült néhány centi hosszan felhengergetnie a folyosón 

levő szőnyeget, mikor az első kör fa megérkezett. Raff megtorpant. 

Rachel folytatta a megkezdett műveletet, de nagyon nehezen ment, 

mert túl széles volt az anyag. Kellett volna még két kéz hozzá. 



Eszébe jutott, hogy megkéri Raffet, de a gondolat, hogy a férfi a 

koszos csizmájával nekiveselkedjen az ő fehér szőnyegének, 

elviselhetetlenebb volt, mint bármi más. 

– Mit csinálsz? – kérdezte Raff. 

Rachel felpillantott a földről, és biztos volt benne, hogy a férfi 

teljesen idiótának nézi. 

– Csak próbálom a szőnyeget elrakni az útból, hogy ne legyen 

koszos. 

– És mégis hogyan tudnám átugratni a talicskát a felhengergetett 

szőnyegen? Hagyd csak úgy, ahogy van, és ne aggódj annyit a kosz 

miatt. Ami nincs is, egyébként. 

Rachel azon kapta magát, hogy hagyja, hogy Raff visszaigazítsa a 

szőnyeget, és már tolja is rajta a talicskát. Megrázkódott. A férfi 

leparkolt a kandalló mellett, és rakni kezdte a fát. El kellett ismerni, 

nagyon szép szabályosan pakolt a tartóba. Természetesen át kell 

majd pakolni, miután elment. De egyelőre elfogadható így is. 

– Itt a legjobb tartani a fát – mondta Raff. – Kéznél van, és száraz 

marad. – Helyére tette az utolsó rönköt is. – Odakint hova 

pakolhatom a maradékot? Hozok be még egy fél talicskával, de egy 

teljes már nem fog ideférni. 

Hogy is felejthette el a fészert? Átkozta azt a városi fejét, hogy 

képes volt megfeledkezni a fa tárolására tökéletesen alkalmas 

fészerről a hátsó kertben. A londoni építője anno nem bontotta le, 

hogy még jó lehet valamire, és akkor ő bőszen bólogatott. Akkor 

még nyári laknak tervezte – természetesen fehérre meszelve –, de 

azóta sem nyúlt hozzá. 

– Eleve oda kellett volna vinni az egészet. A fészerbe. 

Raff egyik szemöldöke a magasba szaladt. 

– És minden este kosaranként hoztad volna be a hasábokat? 

Belegondoltál, mekkora kosz lenne akkor itt, mire megraknád a 

tüzet? 

Noha megállás nélkül idegesítette őt a férfi jelenléte – és az 

irritációba némi félelem is vegyült –, Rachelnél célba ért a 



„kosaranként” szó. Ez is egyike volt londoni álmainak: a vidéki élet, 

és a kandallóban vígan pattogó tűz mellett a gyönyörű, tiszta, bélelt 

fáskosár. És álmaiban egyáltalán nem zavarta a kosz sem. 

– Megkeresem a kulcsot, és kinyitom. 

– És tegyél fel egy kanna vizet. Megszomjaztam. 

Rachelt annyira fejbe kólintotta a férfi utolsó két mondata, hogy 

sokkhatás alatt tette, amit ígért és mondtak neki: kereste a 

kulcsokat, de előtte feltette a kanna vizet forrni. Nem arról volt szó, 

hogy nála nagyobb sznobot nem hordott még a hátán a föld. A 

legtöbb barátjának teljesen hétköznapi állása volt, Raffet viszont 

alig ismerte. Nem hasonlított Kenneth-re, az építőmesterre, akivel 

olyan jól megértették egymást Londonban – olyan jól, hogy Rachel 

felkérte, az itteni építkezést is ő felügyelje. Egy pillanat alatt a nő 

minden igényét pontosan felfogta és megértette, ráadásul 

valahányszor fúrtak a falba, a porszívó csövét a luk alá tette, hogy a 

törmeléket egyenesen a porzsákba szívhassák. Raff pedig egy 

jöttment volt, akit Sarah megkért előző este, hogy kísérje őt haza, 

most meg fahasábokat pakol a nappalijában. 

Egy ideig ráérősen pepecselt a kannával, nem akarta újfent látni, 

ahogy a férfi a sáros csizmával végiggyalogol a szőnyegen, mintha 

csak egy… nos, mintha csak egy szőnyegen járna. 

– Kész a tea – mondta nagy sokára. 

Raff olyan rendezetten pakolta fel a hasábokat, hogy az már-már 

elérte a Rachel által megkövetelt minőségi színvonalat. Ez viszont 

egy újabb problémát vetett fel. Annyira azért nem volt városi lány, 

hogy ne tudja: a tűzifa házhoz szállításához nem tartozik a hasábok 

csinos berendezése az erre rendszeresített tartóba. Valami mást is 

forgat a fejében a férfi. 

– Ez minden? Végeztünk? – kérdezte. Szerette volna a látogatót 

mielőbb kint tudni. 

Raff elvigyorodott. 



– Közel sem. De már mondtam. Az utánfutó tele van fával, 

csakhogy ide nem fér be. Ki fogom vinni a fészerbe. De előbb 

megiszom a teát. 

Nem is az a legnagyobb baj, hogy összekoszolja a házat, döbbent 

rá Rachel – persze ez nem javít a megítélésén –, hanem hogy 

ennyire szemtelen. Raff nem törődött a konyhaasztal mellett álló, 

neki előkészített székkel, és hanyagul nekidőlt a tálalónak, onnan 

nézett körbe, és közben ütemesen dobolt valamit az ujjaival. 

– A házad annyira… fehér – törte meg a csendet Raff. 

– Igen. Én így szeretem. – Nehéz volt ezt nem védekezően 

mondani, noha pontosan azt érezte, most meg kell védenie magát. 

– Nem reklamálok, csak megjegyeztem – felelte a férfi. 

Rachel nem mert a szemébe nézni. Tudta, hogy a férfi őt nézi, és 

az jár a fejében, mennyire fura ez a nő, és csak még erősebben 

kívánta, bárcsak menne már el. Mindennél jobban vágyott arra, 

hogy előkaphassa a porszívót, és nekiessen a kinti szőnyegnek. 

Hátha nem szenvedett maradandó károkat. 

– És mióta is élsz itt pontosan? Én azt hittem, ez csak amolyan 

hétvégi házként használatos. 

– Már nem. És még nem olyan régóta. Csak nem gyakran járok ki 

a városba. – Tessék, most már nemcsak fura, de szánalmas is. 

Megpróbált mosolyogni. 

– És miért is nem? 

– Mert itthonról dolgozom. – Most könnyebben jött már a 

mosoly. 

– Nincs valami kekszed? 

Rachel most elgondolkozott azon, hogy a vidékiek tényleg 

nagyon mások, mint a városiak, és hogy erre a londoni barátai előre 

figyelmeztették is. Kinyitotta a spájzajtót, és talált az egyik polcon 

egy csomag sütit, amit még a költöztetőknek bontott fel. 

– Jé – mondta a férfi, mikor Rachel átnyújtott neki néhány 

darabot egy tányéron –, nem fehér. 



– Nem volt fehér színű bent, a városi boltban – válaszolt Rachel 

nyugodtan. – De szóltam nekik, és megígérték, hogy megpróbálnak 

szerezni. 

Raff olyan szélesen mosolyodott el, hogy az egész arca egy merő 

ránc lett. Hófehér fogai vígan világítottak. Kapcsolt, hogy Rachel 

sem komolyan mondja, csak visszavágott, és ez szemmel láthatóan 

tetszett neki. 

– Mindent megtesznek a kedves vásárlókért. 

– Valóban nagyon segítőkészek – felelte udvariasan Rachel. 

– És nem vagy idekint nagyon magányos? 

Rachel bólintott. 

– Néha egy kicsit, főleg eleinte, de most már kezdek ismerkedni 

az emberekkel a faluból. 

– Ott van Sarah lánya, Lindy. 

– Például. Nem ismerem még annyira, de nagyon kedves lánynak 

tartom. 

– Valóban az. 

A férfi elmosta a bögréjét (fehér porcelán, de volt rajta egy 

diszkrét minta!), és egy hangos koccanás kíséretében letette a 

csöpögtetőre. Rachel vissza tudta fojtani a kikívánkozó fájdalmas 

kiáltást. 

– Nos, jobb, ha megyek, és kipakolom a maradék fát. 

Míg Raff a kocsihoz indult a talicskával, Rachelnek volt ideje 

szemrevételezni a keletkezett káoszt. 

Raff becsületére legyen mondva, a megrakott farakás valóban 

nagyon rendezett volt, és, bár nem fehér, hanem halvány faszínű 

volt, el kellett ismernie, hogy a látvány lágyított a nappali 

összképén. A menet közben lehullott apró szálkákat és levélkéket 

pedig könnyedén fel lehetett porszívózni. 

Mindennel végzett, és már a pénzt is előkészítette, mikor a férfi 

végzett, és újra bekopogott. 



– Fantasztikus! Nagyon szépen köszönöm – mondta Rachel, 

egészen felvillanyozva a gondolattól, hogy hamarosan ismét 

egyedül lehet. – Mennyivel tartozom? 

Raff hosszan gondolkozott, már-már gyanús is volt, hogy ennyi 

ideig tart kiszámolni, mit kér a nagy rakomány fáért. Mintha 

másodfokú megoldóképlettel viaskodott volna gondolatban. 

– Tekintsük házavató ajándéknak, rendben? 

Rachel próbált nem összerázkódni a hallottaktól. 

– Ó, dehogy. Nem engedhetem. Nem lenne helyes. – Előhúzta a 

bankjegyeket. – Nézd, készültem, van nálam pénz. Mennyibe 

került? 

– Mondom, ajándék. 

– Ne hozz kínos helyzetbe, nem fogadhatom el – mondta Rachel 

határozottan. – Kérlek, hadd fizessem ki, mert ha nem engeded, 

megtudom Sarah-tól, mennyi lehetett, és átutalom neked az 

összeget. 

Raff átgondolta a hallottakat. 

– Nagyon tetszik a gondolatmenet, de nem engedek. Ajándékba 

hoztam a fát. Hálád jeléül, ha gondolod, hívj meg egyszer egy italra, 

és kvittek vagyunk. 

A gondolat, hogy még egyszer ennyi időt töltsön a férfival, 

ráadásul este, ital kíséretében, kétségbeesett lépésre késztette 

Rachelt. 

– Fizetni akarok. 

– Megértettem, elvihetsz inni valahova, és mint megrendelő, én 

választom ki, hogy hova és mikor. 

Azzal megfordult, és kisétált az ajtón. 

Miután Rachel rendbe tette a konyhát, és sikeresen ellenállt a 

kísértésnek, hogy ismét az egész házat kitakarítsa, felkapta a 

kabátját, és elindult megkeresni Lindy házát. Muszáj volt egy kicsit 

kimozdulnia, mozognia egyet. Remek dolog otthonról dolgozni, de 

ez egyben azzal is járt, hogy mikor igénye lett volna rá, nem volt 

kihez szólnia. Raff persze társaság volt, de igen nyugtalanító 



módon. Különben is, ha sikerül kiderítenie, mennyibe kerülhetett a 

fa, talán megtalálná a módját, hogy visszaadja neki a pénzt anélkül, 

hogy újra érintkeznie kelljen vele. Szociálisan, természetesen. 

Könnyen megtalálta Lindy kis házikóját, csak rá kellett kérdeznie 

a kisboltban. Egy hosszú úton állt, a kis házak szépen sorakoztak 

egymás mellett – valaha a malom dolgozói laktak itt. A malom maga 

szintén lakóházként szolgált már, az egyes szinteken más-más 

család élt. 

Míg a ház felé sétált, rádöbbent, mennyire picike is valójában az 

épület. És egyáltalán nem rendezett. Rachelnek meggyőződése volt, 

hogy minél kisebb az élettere valakinek, annál tisztábbnak is kell 

lennie. A jelek szerint Lindy nem osztotta ezt a meggyőződést. A kis 

kert tele volt biciklikkel, és egyéb játékokkal, melyek rendetlenül 

hevertek mindenfelé. Lehet, hogy Lindy direkt azért tartotta kint 

ezeket, hogy ne sározzák össze a lakást. 

Az ajtó elé ért, bekopogott. Ijesztően hosszú idő telt el, míg valaki 

válaszolt – és a valaki Beth volt, aki valami függönyszerű ruhában 

nyitott ajtót. 

– Hál’ istennek, hogy te vagy az! – kiáltott fel Beth. – Bárki 

lehetett volna. Lindy épp telefonál. Kerülj beljebb! 

Rachel átlépett a küszöb felett, és mélyeket lélegzett. Már egész 

jól viselte mások rendetlen lakásának látványát, de Lindyé nagyobb 

kihívást jelentett. Soha életében nem látott még ennyire rendetlen 

házat. Egy négyzetcenti szabad hely nem volt a lakásban: oda nem 

illő kockák, konyharuhák, játékok, ingek, újságok, koszos bögrék 

mindenhol. Rachel hirtelen a legvadabb rémálma kellős közepén 

találta magát. 

– Megzavartam valamit? – Gyorsan megnyalta kiszáradt ajkait, és 

igyekezett normális hangon beszélni. 

– Nem különösebben – felelte Beth. – Na jó, egy picit, de 

egyáltalán nem bánjuk. Amúgy is elkélne a tanácsod. Mit gondolsz 

erről a ruháról? 



A jelek szerint Betht egyáltalán nem izgatta a káosz, és ez 

nyugtatólag hatott Rachelre. Megpróbált ő is teljesen lazán 

felelgetni. 

– Az igazat, vagy szépítsek? – kérdezte, mert félt, hogy egyből 

elveszti újdonsült barátait. 

– Ha meg kell kérdezned, akkor egy véleményen vagyunk. Ez egy 

rongy – nézett végig magán gyászos tekintettel Beth. 

– Sajnálom – mondta gyorsan Rachel. – De mi ez? 

– Nos, elméletileg ez lesz Helena esküvői ruhája. 

– Hol szereztétek? 

– Az eBayen. Helena lecsapott rá, mert azt gondolta, ilyen áron 

főnyeremény. Hát, tévedett. Rám kellett volna hagynia, baromi 

rutinos eBayező vagyok. 

– Gondolom, úgy volt vele, hogy mégiscsak az ő esküvői ruhája… 

– kezdte bátortalanul Rachel. – Úgy értem, nekem nincs nővérem, 

de ha lenne, és ő próbálná megvenni az esküvői ruhámat… Hát, 

lennének ellenvetéseim. 

Beth felkuncogott. 

– Nem adsz szabad kezet senkinek, mi? 

– Hogy is adhatnék? Hogy a vőlegényem hozzon meg minden 

fontos döntést az esküvővel kapcsolatban? Isten mentsen tőle! – 

Maga sem értette, miért, de Raff képe jelent meg lelki szemei előtt, 

és a gondolat, hogy vajon a férfi milyen esküvőt tudna szervezni. A 

volt férje remekül megoldotta volna az egész eseményt. A ruhát 

kivéve, természetesen. Az elvitathatatlanul a menyasszony joga. 

– Az a helyzet – folytatta Beth –, hogy Helena tudja, hogy mindent 

tudok az eBayről. Simán megvétózhatta volna bármelyik ruhát, 

amit kinézek neki, de nem, ő ment a maga feje után, és tessék. – 

Hátat fordított Rachelnek. – Segítenél kibújni ebből a vacakból? 

Rachel észrevette, hogy biztosítótűk tartják egyben a ruhát, és 

kezdte kinyitogatni őket egyesével. 



– Nagyon főnökösködően hangzik mindez, ugye? – folytatta Beth. 

– De ha egyszer ennyire kevés idő áll rendelkezésre, vétek ilyen 

butaságokra elpazarolni! 

Lindy lépett a szobába, kezében két bögrével. 

– Szia, Rachel! De jó, hogy itt vagy. Eszembe jutott, ránk férne egy 

kis szíverősítő, úgyhogy hoztam kávét. Neked mit hozhatok? Inkább 

teát innál? Teából csak filteres van, a kávé meg instant. 

Rachel exe kávészakértő volt, és nagy ínyenc, ragadt valami 

Rachelre is. 

– Teát, köszönöm. Egy kortynyi tejjel, cukrot nem kérek bele. 

Elmosolyodott. Érezte, hogy úrrá tud lenni a káoszon. 

– Rachel szerint is felmosónak lenne a legjobb ez a rongy – 

mondta Beth. 

– Én ilyet nem mondtam! 

– De ez az igazság, nem? 

Lindy arrébb pakolt egy nagy kupac ruhát az egyik karosszékből. 

– Per pillanat, igen. De még mindig van rá esély, hogy át tudom 

alakítani valami széppé, ami jó lesz valakinek, valamikor, valahol… 

– És én biztosan el tudom adni az eBayen! A pénz pedig a tied 

lesz, Lindy. A munka oroszlánrésze is a tied. – Bethen látszott, hogy 

tetszik neki ez az elképzelés. 

– Kitalálunk valamit – helyeselt Lindy. Kezébe vette a ruhát. – 

Talán egy vasalás jót tenne neki. 

– Kivasalhatom? – csapott le a kínálkozó lehetőségre Rachel. – 

Rettenetesen szeretek vasalni. 

– Szeretsz vasalni? – kérdezte csodálkozva Lindy, és a lábával 

arrébb tolt valamit a földön, ami, mint kiderült, függöny lehetett 

hosszan kiterítve, kellőképp megnehezítve ezáltal a járást a 

nappaliban. Alóla pedig egy vasalódeszka bukkant elő. – Komolyan? 

Néha eltűnődöm rajta, vajon én szeretném-e, ha valaha lenne rá 

időm. De nincs. Pedig a nagyi függönyei csak arra várnak. Már 

minden egyébbel kész vagyok, ez még hibádzik. De mindig csak 

odáig jutok, hogy felállítom a vasalódeszkát. 



– Megcsinálom – ajánlkozott Rachel, és őszintén remélte, nem 

látszik rajta, mennyire kétségbeesetten vágyik, hogy bele tudjon 

kapaszkodni a vasalódeszkába, mint egy mentőövbe a rendetlenség 

e kilátástalan tengerén. 

Lindy átadta neki a ruhát. 

– Miután kivasaltad, Beth újra belebújhat, és meglátjuk, úgy 

milyen rossz a helyzet. 

– Tudjátok, mire gondoltam? – kezdte Beth. 

– Nem – felelte Lindy. – Nem vagyunk gondolatolvasók. – 

Rachelre pillantott, aki már bőszen igazgatta a ruhát a deszkára. – 

Legalábbis én nem. 

– Emlékszel a pohárköszöntőnkre? Az új kezdetekre? Szerintem 

ez éppen az. 

– Már micsoda? – kérdezte Rachel. 

– Szerintem kéne alapítanunk egy céget, ahol mindhárman azzal 

foglalkozhatnánk, amiben a legjobbak vagyunk. 

– Én remekül vasalok – vágott közbe Rachel –, de eszem ágában 

sincs erre üzletet alapozni. 

– Nem a vasalásra gondolok! Legalábbis nem csak arra, hanem 

hogy egyesítsük erőinket: én baromi jó vásárokat csinálok eBayen, 

Lindy szuper varrónő, Rachel, te pedig csinálod, amit csinálsz, 

amikor nem vasalsz… 

– Könyvelek – mondta Rachel. 

– Tökéletes! – kiáltott fel Beth. – Mindig kell valaki, aki ért a 

könyveléshez. 

– De sok minden máshoz is értek – fűzte hozzá Rachel, akinek 

kezdett tetszeni Beth ötlete. 

– Szervezhetnénk esküvőket idegeneknek, minél olcsóbban. 

Kihoznánk belőle a legjobbat! – fejezte be a gondolatot Beth. 

– Micsoda név… – ellenkezett Lindy. – Esküvő minél olcsóbban? 

Rettentő sok kattintást fog hozni, az biztos… 

– Sosem tudhatod – mondta Rachel. – Akár még az is lehet. De 

talán még jobb név lenne az, hogy Vintage Romantika! 



– Vintage, az nem hangzik idejétmúltnak? – kérdezte Lindy. 

– Szerintem nem, ráadásul van benne egy kis garázsvásár-feeling, 

az, hogy valaki előtted már nagyon szerette azt a dolgot, de te 

hozhatod ki belőle a legtöbbet – magyarázta Rachel. – És ehhez a 

projekthez abszolút passzolna, hogy régi esküvői ruhákat újítunk 

fel. 

– Ó, ez egyre jobban tetszik! – lelkesedett Beth. – És ha 

elkészítünk néhány ruhát a megrendelőknek, talán ihletet tudunk 

meríteni Helena ruhájához is. 

– Természetesen a főállásaink megmaradnának – mondta Rachel, 

és egy pillanatra letette a vasalót. – Míg be nem indul az üzlet. De 

szerintem remek móka lenne. Lehetne. Van kisebb vasalódeszkád 

az ujjakhoz? – fordult hirtelen Lindyhez. 

– Valahol… Itt is van! – kiáltott fel boldogan Lindy. – A 

szuperhősök repültek vele eddig. 

Rachel átvette a deszkát. 

– Nem túl nehéz neked ilyen… – Elhallgatott, nem merte folytatni, 

nehogy megbántsa Lindyt. 

– Ilyen kuplerájban dolgozni? – segítette ki Lindy. – Nos, egy 

tökéletes világban lenne egy hatalmas bemutatótermem, rengeteg 

hellyel, és ott varrhatnám a szebbnél szebb ruhákat, de mivel ez 

nem adatott meg, arra próbálok koncentrálni, ami jó, és minden 

mást figyelmen kívül hagyok. – Próbált mosolyogni. – Anyám 

szerint ez különleges adottság. De tudom, hogy ezzel igazából azt 

mondja, néha azért megpróbálhatnék kitakarítani. De ha egyszer 

semmi értelme? 

Rachel nagyot nyelt, és igyekezett lekötni a figyelmét az ujj 

ráncaival. Noha öntudatlanul, de Lindy épp az imént mondta ki, 

hogy az ő életének semmi értelme. És Rachel már nem tudta volna 

megmondani, melyikőjüknek van igaza a kérdésben. 

De legalább hasznát vették vasalási szaktudásának. Egy kicsivel 

később és néhány tea elfogyasztása után felemelte a 

vasalódeszkáról a ruhát, és óvatosan Lindy karjába fektette. 



– Hát a szabásával nincs mit tenni, még mindig borzalmas, de 

legalább a vasalása rendben van. Mit szólnál, ha nekiesnék a 

függönyöknek is? 

– Érezd magad otthon! A nagyi boldog lesz. Ő annyit segít 

nekünk, én meg arra sem vagyok képes, hogy kivasaljam a 

függönyeit… – Elhallgatott. – Bújj bele a ruhába, Beth. Lássuk, mit 

tudunk vele kezdeni. 

Lindy felrajzolt a nyaknál egy sokkal szebb kivágást, és könyékig 

feltűzte a ruha ujját, mikor eszébe jutott valami. 

– Ne haragudj, hogy így kihasznállak, Rachel. Nyilván nem azért 

jöttél, hogy kivasald a függönyeimet. 

– Nem probléma. Mondtam, nagyon szeretek vasalni. 

– De miért is jöttél tulajdonképpen? 

Rachel vállat vont. 

– Társaságra volt szükségem. Megérkezett a tűzifa, és… 

– Jaj, ne! – Lindy aggodalmasan nézett rá. – Ne mondd, hogy 

anyám… Vagyis… Ki vitte át hozzád a fát? 

– Raff. 

– Istenem! Anya igazán felnőhetne már! 

– Ami azt illeti, úgy tudom, először mást akart erre megkérni. 

– Miért, mi a baj Raff-fel? – kérdezte Beth. 

– Nagyon kedves fickó, meg minden… – kezdte Lindy – és a 

tűzifát nagyon jó áron adja, de… 

– De? – türelmetlenkedett Rachel. 

– Nos, te még új vagy errefelé. Ő nagyon be tud lelkesedni, és… 

Mennyiért adta a fát? 

Rachel érezte, hogy Lindy pontosan meg fogja érteni, milyen 

helyzetbe keveredett, úgyhogy letette a vasalót, és komolyan 

ránézett. 

– Nem fogadott el pénzt. Azt mondta, hálám jeléül hívjam inkább 

meg egy italra valamikor. 



– Mintha éppen erre lenne szükséged! – kiáltott fel Lindy. – Öt 

perce sem élsz még itt, és Raff McKenzie képes, és máris rád 

mozdul. 

– Nos, valóban egy kissé talán sok volt – ismerte el Rachel. 

– Ne érts félre. Nagyon kedves fickó. De ő egy olyan… Hogy is 

mondjam… Magának való típus. 

– Nálad bepróbálkozott valaha? – kérdezte Beth. 

Lindy megrázta a fejét. 

– Soha. De volt egy helyi lány, akinek összetörte a szívét, ezért 

elköltözött. – Kicsit elhallgatott, aztán folytatta. – De azt nem 

szeretnénk, hogy te elmenj, mert már nagyon sok közös tervünk 

van! 

Rachel felnevetett. 

– Ígérem, nem hagyom, hogy összetörje a szívemet. Rengeteg 

időmbe telt, míg megtaláltam ezt a helyet és házat. Nem hagyom, 

hogy egy jöttment férfi elkergessen. Még akkor sem – ha nagyon 

őszinte akarok lenni, be kell ismernem –, ha van benne valami 

filmsztáros. 

Lindy szeme kikerekedett. 

– Igazad van! Most, hogy mondod, kissé emlékeztet Paul 

Newmanre. Egy szőrös Paul Newmanre. 

– Remek fickó lehet – szólalt meg ábrándos hangon Beth. – Talán 

egy asszony megváltó szerelmére lenne csak szüksége. 

– Lehet – mondta Lindy, kissé szkeptikusan. – De az is lehet, hogy 

csak rájátszik. 

– Akárhogy is – szólt közbe Rachel –, ha esetleg meg tudnátok 

mondani, mennyibe kerülhetett a tűzifa, és megadjátok a címét, 

írnék neki egy csekket, és bedobnám a postaládájába. Vagy kápét – 

tette hozzá. 

– Megkérdezem anyától. És egyúttal rá is szólok, hogy szálljon 

már le rólad. 

– Hát én nem tudom elképzelni, hogy le tudnám állítani 

anyámat… – sóhajtott Beth. 



– Számomra pedig az elképzelhetetlen, hogy Lindy képes lesz 

ebből a ruhából valami hordhatót kihozni – mondta Rachel. – 

Fátyolnak esetleg elmenne… Mondjuk kivasalva egészen más. 

Rachel elég rendes mennyiségű teafiltert halmozott fel, és a 

ruhák nagy részét kivasalta, mire végeztek. Lindy ezt egy 

sikkantással adta a tudtukra, mikor rádöbbent, hogy tíz perce 

kellett volna felszednie a fiait a sulinál. 

– El ne menjetek! – kiáltott vissza a válla fölött, mikor kiviharzott 

az ajtón. – Lesz babos pirítós, mikor visszaérünk! 

– Akkor én megyek, veszek két doboz babot, meg egy vekni 

kenyeret – ajánlkozott Beth, miután becsukta Lindy háta mögött az 

ajtót. – Nem hiszem, hogy Lindynek lenne pénze mindannyiunkat 

jóllakatni. 

– Tessék, adok bele én is – mondta Rachel. – Vendégeim vagytok 

a babos pirítósra. Legalább ennyi hasznunk legyen abból a néhány 

emberből, akiknek könyvelek. 

Kicsivel később két fiú robbant be a szobába, őrült hangosan 

kiabáltak egymással, de azonnal elhallgattak, ahogy 

megpillantották az idegeneket a nappaliban. 

– Sziasztok, srácok – köszönt Beth, és közben gyűjtögetni kezdte 

a ruha darabkáit, melyeket Lindy vágott le az átalakítás közben. 

– Sziasztok – mondta Rachel is, és próbált ugyanolyan nyugodt 

hangon megszólalni, mint azt Beth tette. 

Nem volt gyerekekhez szokva, és sosem tudta, hogy beszéljen 

velük. Lelki szemei előtt a gyerekek mindig ragadtak a kosztól, és 

irtózott tőle, hogy a ragacsos kezükkel hozzáérjenek bármihez 

körülötte. Szerencsére a két fiú sarkon fordult, és repülőhangokat 

imitálva a konyhába száguldottak. 

– Nagyon kedves tőled, hogy a srácok holmijait is kivasaltad – 

köszönte Lindy, mikor végignézett a takarosan összehajtogatott 

kupacokon. – Pedig már az is hatalmas segítség volt, hogy a nagyi 

függönyét megcsináltad. 

– Te nem szoktál vasalni a fiaidra? 



– Ami azt illeti, néha eszembe jut, mikor veszem ki a mosógépből, 

de aztán mindig rá kell jönnöm, hogy már a teregetés is túl nagy 

kihívást jelent. 

Rachelnek el kellett ismernie, hogy szárítógép nélkül valóban 

nem lehet könnyű ennyi ruhát koordinálni. 

Valahogy sikerült túljutni a fiúkkal közös babospirítósozáson is, 

nyugtázta Rachel. Lindy asztala épp elég nagy volt ahhoz, hogy 

mind körül tudják ülni, és bár Rachelnek csak Billy mellett jutott 

hely (ő volt a kisebb, és feltételezhetően a ragacsosabb fiú), meg 

tudta oldani, hogy egyszer se érjenek egymáshoz. Egyébként 

nagyon kedves kis kölyök, állapította meg, és állandóan mosolygott, 

mint a vadalma. 

Mikor végeztek, a lehető leggyorsabban igyekezett elbúcsúzni a 

csapattól. Nagyon szép nap volt, de kezdte érezni, hogy a kosz és 

rumli tolerálására kiszabott kreditjei elfogytak. Vidáman integetett 

a fiúknak, elköszönt a lányoktól, és amikor távozott, Beth épp 

belekezdett az esti mesébe. Szeretett volna minél előbb hazaérni, és 

üzleti tervet készíteni a Vintage Romantikának. Nem sok adat állt 

rendelkezésre, de néhány alapvető dolgot át kellett gondolnia. 

 



Negyedik fejezet 

Néhány nappal később, Lindy széles mosollyal az arcán lépett ki 

nagyanyja házából, ahol két fia boldogan, jóllakottan és frissen 

zuhanyozva merült bele Peppa malac meséibe. A nagyival közösen 

rakták rendbe a srácokat, ahogy ez igen gyakran előfordult, és így 

igen korán elkezdődhetett Lindy jól megérdemelt kimenője. 

A városháza megmentésére szervezett találkozó nem számít 

randinak, amúgy is már nagyon régóta elfogadta, hogy számára az a 

korszak véget ért. Ez nyilván nem öröm egy huszonhárom éves 

lánynak sem, de el kellett fogadnia, hogy az élete nem abba az 

irányba fordult, amerre valaha tervezte. 

Hogy vidámabb dolgokkal terelje el a figyelmét, maga elé 

képzelte az esküvői ruhát, és igen-igen elégedett sóhaj tört fel 

belőle. Néhány szem gyöngykristállyal, és nem kevés órányi gondos 

hímzéssel sikerült egy igazán pazar ruhát varázsolnia abból a 

fantáziátlan rongykupacból. Közben rettentően élvezte, hogy ezzel 

az anyaggal dolgozhat, még akkor is, ha nem selyem és csipke volt, 

ahogy eredetileg tervezte. De ettől függetlenül tökéletes ruha volt, 

melyet bármelyik menyasszony – jó, bármelyik olyan menyasszony, 

akinek nincs lehetősége vagyonokat költeni a ruhára – boldogan 

választott volna magának az esküvőre. Egy dolog hibádzott csak 

vele: olyan szűkre lett szabva a derékrész, hogy bizonyos méret 

felett esélytelen volt beleerőszakolni bárkit is, így igen hamar 

ugrott az elképzelés, hogy ez marad Helena ruhája, de attól még 

mind meg voltak elégedve vele. 

Noha gyakran elgondolkozott rajta, mennyire szerencsés – van 

két csodálatos fia, nagyszerű szülei, akikre mindig számíthat, és 

szerető nagymamája –, olykor mégis úrrá lett rajta a sóvárgás egy 

más élet után. Nem nagyon más élet, emlékeztette magát ilyenkor 

gyorsan, csak egy picit. Valami sokkal kreatívabb elfoglaltság; olyan 

munka, ami nem merül ki függönyök vasalásában és farmerek 

felszegésében. A Vintage Romantika Esküvőszervezés egyfajta 



kitörési lehetőséget jelentett, és ettől mindig melegség járta át a 

lelkét. 

Nagyon nehéz helyzetbe került volna, ha nincs az a rengeteg 

segítség, amit kapott, de közben gyakran érezte azt is, hogy ő a világ 

legfiatalabb középkorú háziasszonya. Volt, hogy csalódott volt, 

mert azzal vádolta magát, nem dolgozott meg elég keményen a 

házasságáért, el kellett volna fogadnia Edward hibáit, elmehettek 

volna házassági tanácsadásra. De szíve legmélyén tudta, hogy nem 

használt volna. A házasságuk Edwarddal a kezdet kezdetétől fogva 

halálra volt ítélve. 

De ez, hogy Rachel és Beth is a faluba költözött, végre friss 

fuvallatként magával hozta a változás lehetőségét. Már ha csak 

annyi összejön, hogy egy apró vállalkozást létrehoznak, és 

megszerveznek pár alacsony költségvetésű esküvőt, ő boldog lesz – 

mert valami olyannal tudna pénzt keresni, ami boldoggá teszi. 

Persze nem volt baja mások függönyének beszegésével sem, de 

nagyon ráfért volna már valami izgalmas kihívás. 

Ekkor pillantotta meg Rachel sietős alakját az út végén, és ő maga 

is szaporábban kezdte szedni a lábát, hogy utolérje. Lindy 

felajánlotta neki, hogy menjenek együtt, de Rachel nagyon 

kedvesen elutasította, hogy jól ellesz egyedül, különben is 

találkozója van előtte; és bár nagyon meggyőzően adta elő, Lindy 

élt a gyanúval, hogy Rachel szívesebben sétálna mással a pubba. De 

nem baj, Rachel is hamar rá fog jönni (ha esetleg ez még nem 

következett volna be), hogy a Prince Albert pub más volt, mint a 

többi: sokkal jobban tolerálta a női közönséget. 

– Szia Rachel! – kiáltott a nő után, mikor végre hallótávolságba 

kerültek. – El sem tudom mondani, anyám milyen izgatott lett, 

mikor megtudta, hogy te is belépsz az egyesületbe. És Beth is jönni 

fog! 

Rachel felnevetett. 



– Hát úgy éreztem az első gyűlés után, nehezen is tudnék már 

visszakozni. – Egy kis ideig hallgattak. – Szóval, sikerült befejezni a 

ruhát? 

– Igen! És fantasztikus lett. Bár az én számból ez picit furcsán 

hangzik. De van néhány kép róla a telefonomban. Alig várom, hogy 

megmutathassam Bethnek. 

– Hogy mit mutathass meg? – kérdezte Beth, aki pontosan abban 

a pillanatban ért a pub küszöbére, mikor ők ketten. 

– A ruhát. Tényleg nagyon jól sikerült. 

– Ja, már alig várom, hogy láthassam! 

Elindultak fel a lépcsőn a találkozóra kijelölt asztalokhoz. Lindy 

azonnal kiszúrta Raffet, aki épp Audrey-val és Ivyvel beszélgetett, 

és akik a jelek szerint olyan lelkesen próbálták navigálni az ápolt 

kinézet irányába, mintha rég nem látott családtagjai lennének. 

– Üljünk együtt – javasolta Lindy, és amennyire lehetett, egymás 

mellé rendezett három széket. Egy pillanatra bosszúság futott át az 

arcán, mikor rádöbbent, hogy ezzel a rendezkedéssel sikerült 

elérnie, hogy Rachelnek a Raff melletti szék jusson. 

– Szia anya! – kiáltott fel, mikor Sarah lépett közéjük. – Nem 

lenne jobb, ha Rachel oda ülhetne melléd? Elvégre ő a pénzügyi 

felelős. 

– Teljesen jó ez így, kedvesem – mondta nyugodt hangon Sarah, 

és közben lassú mozdulatokkal kibújt a kabátjából, és szépen 

felakasztotta a fogasra. – Majd ülök én mellé. Ó, Sukey hozott vizet. 

Remek. – Töltött magának egy pohárral. – Szuper – mondta, és 

közben körülnézett. Felmérte, kik nem érkeztek még meg. 

Lindy már megejtette vele a Raffet Racheltől távol tartó, komoly 

beszélgetést. Tényleg nem szerette volna, hogy Rachel rosszul 

érezze emiatt magát. Lindy úgy gondolta, hogy mivel kivételesen 

korán lett ő maga is anya, ezért az anyai ösztönei a szokottnál jóval 

intenzívebben működnek, úgyhogy bízott az érzésben, mely azt 

súgta, Rachel komoly és határozott fellépése valójában törékeny 



lelket takar. Raff pedig nagy károkat okozhat benne, ha nem figyel 

oda. 

Nagy sokára mindenki befutott, de addig is a jelenlevők 

átbeszélhették az elmúlt napok eseményeit. Látszott, hogy addig, 

amíg valaki rájuk nem szól, nem fogynak ki a mondandójukból. De 

ezt kihasználva Sarah is elmesélte Rachelnek, hogy sikerült új 

embereket beszerveznie a ma esti találkozóra. 

– Nos! – ütögette meg Sarah a tollával a vizespoharát, és lassan 

elhalt a pusmogás. 

– Az első napirendi pont: a hall kifestése. Festékünk van, 

köszönet érte Raffnek, már csak emberi erőforrásra lenne 

szükségünk. Van egy listánk, hogy legutóbb kik jelentkeztek. Lindy? 

Beth? Ti legutóbb nem voltatok itt; lenne időtök és kedvetek beállni 

a festők közé? 

– Hogyne, ha a nagyi tud felügyelni addig a srácokra. 

– Úgy vélem, egy hétvégét kéne erre szánni – mondta Sarah, és 

közben Justin és Amanda felé pillantott, akik ugyan ott voltak az 

előző találkozón, de nem jelentkeztek a dekoráló csapatba. – 

Esetleg a mostani szombat? Megfelelne nektek? 

Justin szinte gondolkozás nélkül rávágta a feleletet: 

– Kizártnak tartom. Ott a saját lakásunk, azt is fel kell újítani. 

Nem szeretnék egy hétvégét sem elpazarolni holmi festegetéssel. 

Lindy éppen Rachelre nézett, mikor ez a válasz elhangzott, így 

pont látta, hogy a nő rosszallóan grimaszol egyet. Látva, hogy 

Rachel milyen lelkiismeretesen vasalt ki minden elfekvő ruhát nála, 

Lindy biztos volt benne, hogy az imént hallott festegetés kifejezés 

messze nem egyezik Rachel munkamoráljával. 

– Majd én megcsinálom – jelentkezett Raff. – Hozok létrákat is, 

meg takarófóliát. Szükség lesz rá majd, ha a plafont festjük. 

– Akkor minden eszköz adomány lesz? – kérdezte Rachel, és 

írásra készen a papírra helyezte élesre faragott ceruzája hegyét. – 

Ha nem, akkor miből fogjuk fizetni, amit nem kapunk meg 

adományként? 



– Amíg nem gyűjtünk pénzt valahogyan, nem is lesz – mondta 

Sarah. – Azt reméltem, ma este össze tudunk rakni valami konkrét 

tervet erre vonatkozólag. 

– Egy kicsit tyúk-vagy-a-tojás jellegű kérdéshez érkeztünk – 

motyogta Audrey. – Lehet, jobban járunk, ha mindent szépen úgy 

hagyunk, ahogy volt. 

– És mi lenne, ha mind beszállnánk valamennyivel? – kérdezte 

Justin. – Nagyjából ötszáz font simán összejönne ötvenesekből. 

Ennyi erővel azt is bejelenthette volna, hogy mindenki legyen 

kedves felajánlani az egyik veséjét, de inkább mindkettőt. 

Sarah-nak sikerült túlkiabálnia a hirtelen támadt tiltakozó 

hangzavart. 

– Ez tulajdonképpen egy remek ötlet lenne, Justin, de az itt 

jelenlevők nagy részének nem áll módjában felajánlani ekkora 

összeget. 

– De majd visszafizetjük mindenkinek, amint lesz miből – szólt 

közbe Rachel. 

– Még így is nagyon sok – ellenkezett Sarah. – Mi lenne, ha egy 

húszassal szállnánk be? Kétszáz fonttal már el tudnánk indulni. És 

talán másokat is rá tudnánk venni, hogy adakozzanak, olyanokat, 

akik nincsenek most itt. 

– Én nyugdíjból élek. Mindenről kétszer is meggondolom, adok-e 

rá pénzt – mondta Ivy. – Egy minimális összeggel be tudok szállni, 

de részemről ennyi. 

Lindy elkapta, ahogy Raff együtt érző pillantást vet rá, és 

rádöbbent, hogy nem lenne meglepve, ha Ivy ajtaja mellől szép 

lassan elmaradozna a tűzifa. Raff nagyon lojális tudott lenni, csak 

kár, hogy sokszor nem tartotta be a játékszabályokat. 

Egy rövid beszélgetés után Rachel elérkezettnek látta az időt, 

hogy újra megkocogtassa a poharát. 

– Mivel nem sok esélyt látok arra, hogy meg tudunk állapodni egy 

összegben, mely valamennyiünk számára elfogadható, azt javaslom, 

mindannyian pénztárcánkhoz mérten adakozzunk. De ne felejtsük 



el, hogy ez tulajdonképpen kölcsön, amit mindenki vissza fog kapni, 

ahogy az első áfát visszaigényeltük. – Körülnézett. – Justin? 

Felírhatlak ötven fonttal? 

– Álljunk csak meg, nem lesz így nagyon körülményes? Hogy 

mindannyian más összeget adakozunk? – kérdezte valaki. 

– Ez kölcsön, nem adomány, és nem, nem lesz körülményes, ha 

pontosan felírjuk, ki mennyivel tudott besegíteni – felelte Rachel 

higgadtan. – De talán úgy lenne a legegyszerűbb, ha mindenki 

leírná egy papírra a nevét, és a felajánlott összeget, én pedig majd 

összegzem. Így ráadásul névtelen is marad a dolog. – Körülnézett, 

hogy lát-e ellenvetést. – Nem ismerem még annyira a csapatot, de 

részemről elmondanám, hogy senkit nem ítélek el, ha egy tízest dob 

be, holott Rolls-Royce parkol a garázsban. 

A emberek felnevettek. 

– Mi majd az ülés után döntünk – mondta Rachel, és Sarah-ra 

nézett várakozó tekintettel. 

– Rendben – mondta Sarah, és egy picit elpirult. – Még egy dolog. 

Beérkezett egy foglalás. 

– A hallra? – kérdezte Rachel döbbenten. 

Sarah bólintott. 

– Igen. Esküvőre. Az egyik farmer lányáéra, akihez dolgozni 

járok. – Elhallgatott. – A farm titkárnője vagyok, ha valaki esetleg 

nem tudná. – Rachel és Beth nem tudta, de így már értően 

bólintottak. 

– Nem volt ez egy picit elhamarkodott döntés? – kérdezte Justin. 

– Gondolj csak bele, milyen állapotban van most az épület! 

– Szerintem kifejezetten jó, ha van egy ilyen kitűzött időpont – 

mondta Rachel. – Ösztönzőleg hat, hogy ne lazsáljunk, hanem 

vessük bele magunkat a feladatba. Mikor lenne az esküvő? 

Valamikor tavasszal? 

Sarah egy kissé zavarba jött a kérdéstől. 

– Ez nagyban függ attól, mit tekintünk tavasznak. Valentin-napon 

lenne. Idén. 



– Az február tizennegyedike – hűlt el Justin. 

– Az már mindjárt itt van – tette hozzá valaki a tömegből. 

– Minden évben ekkor ünneplik – okoskodott egy harmadik. – 

Nem változik a napja, mint a húsvétnak. 

– Egy hónapunk van addig – mutatott rá Rachel. 

– Nagyon nagy falatnak tűnik – lehelte Justin. 

– Tudom – felelte Sarah bocsánatkérően –, de April édesanyja 

még pici korában meghalt, és engem kért meg, hogy segítsek a 

szervezésben. Nem mondhattam nemet. 

– Szerintem ezt egy kicsit elsietted, Sarah – mondta Audrey, és 

rosszallóan megrázta a fejét. 

– Ugyan már – csapott az asztalra Raff. – Meg tudjuk csinálni, 

csak meg kell próbálni. Ha Sarah ilyen magasra tette a lécet, meg 

kell próbálnunk megugorni. 

Lindy kezdte érteni, az anyja mit szeret ebben a férfiban. 

– Természetesen nem tudunk sok pénzt kérni a hall 

bérbeadásáért – mondta Sarah, továbbra is bocsánatkérően. – Még 

akkor sem, ha addig ki is festjük… Kezdetlegesen. 

– Rusztikusan, az jobban hangzik – mosolygott rá Rachel. – És 

csodásan mutat majd. De az tény, hogy azonnal neki kell látnunk – 

tette hozzá félhangosan. 

– Harminc font elfogadható összeg? – kérdezte Sarah. – Az talán 

nem olyan sok pénz még. 

– Mi lenne, ha kérnénk tőlük előleget? Akkor az összeget máris a 

felújításra fordíthatnánk. 

– Jó ötlet! – vágta rá Rachel. – Mit gondolsz, tudnának előleget 

fizetni? 

Sarah vállat vont. 

– Megkérdezem őket. 

– Ó, te jó ég – csattant fel Amanda. – Ha nem tudnak előleget adni, 

akkor nincs is elég pénzük egy esküvőre! Van róla fogalmuk, 

mennyibe kerül manapság egy ilyen szervezése? Lesz vagy 

húszezer a végösszeg! 



– Az azért eléggé kirívó – nyugtatta meg Rachel a felbolydult 

csapatot. – A legtöbb esküvő azért ennél jelentősen olcsóbb. 

– Ügyes! – suttogta felé Beth. 

– Majd megmondom a menyasszonynak, hogy keresni fogod – 

szólt Sarah Bethnek. – Ti hárman, lányok, tudnátok neki segíteni, 

nem? 

Lindynek átfutott a fején, vajon anyja felfogta-e, hogy ők hárman 

keresni szeretnének a vállalkozásukkal, nem mindenféle leégett 

menyasszony életét önzetlenül boldogabbá tenni. 

Még eltartott egy ideig a gyűlés, melynek során tisztázták, hol 

kell bejelenteni, hogy a hallt valaki magánszemély szeretné 

kibérelni, Sarah jó párszor bocsánatot kért, hogy ilyen 

meggondolatlan volt, és belelkesítette a leendő menyasszonyt, és 

végül valaki fennhangon bejelentette, hogy ideje lenne 

megszakítani a gyűlést, és hazamenni, úgyhogy Sarah hivatalosan le 

is zárta az estet. 

– Összeszedem a felajánlásokat tartalmazó papírokat – mondta 

Sarah. – Nekem a legegyszerűbb, de lehet, hogy el fog tartani egy 

kis ideig. De hárman menjetek nyugodtan előre inni egy pohárral, 

és majd csatlakozom. 

– Akkor lemegyünk egy gyors italra? – kérdezte Beth a másik két 

lányt. 

– Aham. Remek lenne. És akkor meg tudnám mutatni a képeket is 

a ruháról – lelkesedett Lindy. – És át tudjuk beszélni a káoszt is, 

amit anyám teremtett ezzel a meggondolatlan vállalással. 

A másik kettő hangosan felnevetett. 

– Nem gondolnám, hogy káosz – nyugtatta őt Beth. – Inkább esély 

a gyakorlásra. 

– Meg kell mondjam – folytatta Rachel –, komoly fenntartásaim 

vannak, hogy el tudunk-e addig készülni a hallal. 

– Még van egy teljes hónapunk – emlékeztetett Beth. – Ha jobban 

belegondoltok, az még rengeteg idő. 



– Nem az, ha mindent tökéletesen szeretnénk csinálni – 

ellenkezett Rachel. 

– Szerintem arra nincs időnk – mondott Rachelnek ellent Lindy, 

és őszintén remélte, Rachel sosem tudja meg, hogy ő úgy díszítette 

ki a lakásukat, hogy közben egy bútort nem volt hajlandó arrébb 

tolni. – De természetesen megteszünk minden tőlünk telhetőt. 

Találtak egy szabad asztalt a kandallóhoz közel, és hamarosan 

teljesen elmerültek a témában, hogy hogyan is fogják megszervezni 

a Valentin-napi lagzit. 

– Nem fogom hagyni, hogy a ruha félár alatt menjen el – mondta 

Lindy határozottan. – Még akkor sem, ha anyám nem bánná. 

– Teljesen egyetértek! – helyeselt Beth. – Azonnal felteszem 

eBayre, amint sikerült rendesen befényképezni. 

– Majd találunk az ÉE-nek másik ruhát – mondta Lindy. 

– ÉE? – kérdezte Rachel, és nem értette, Lindy miről beszél. 

– Értékmentő Esküvő – mondta Lindy. – Csak játszottam picit a 

névvel. Gondolkoztam, mi más lehetne még. Valami szlengesebb. 

– Nem – mondta határozottan Beth. – Ez túl negatív, és pókhálós, 

avítt kacatok jutnak róla eszembe. A Vintage Romantika sokkal jobb 

név. 

– Jó, rendben – egyezett bele Lindy. 

– Igaza van – mondta Rachel. Aztán összeráncolta a szemöldökét. 

– De azt nekem is be kell vallanom, hogy szerintem sem tud 

elkészülni a hall ilyen hamar. Mire lemossuk a falakat, és 

előcsiszoljuk a festésre… 

– Meg kell tennünk érte mindent – mondta ellentmondást nem 

tűrően Beth. – És ne feledjétek, most elég, ha csak úgy teszünk, 

mintha minden rendben volna odabent. Aztán, ha lement az 

esküvő, lesz még időnk mindenen csiszolni… 

– De az a baj, hogy ez a gyakorlatban nem így működik. Mindig 

mindenki addig jut el, hogy majd ha ezzel végeztünk, szépen rendbe 

teszünk mindent, aztán jól elfelejtik. 

Beth nyugtató mozdulattal simított végig Rachel karján. 



– De nem egy ember felelőssége sosem, hogy minden a 

legnagyobb rendben menjen. 

Beth nagyon jól értett az emberekhez, sommázta Lindy, mikor 

látta, hogy a simítástól Rachel arca kisimul, és vissza tud 

mosolyogni Bethre. 

Aztán Rachel talpra ugrott. 

– Hozhatok valakinek egy kis bort? Én úgy érzem, rám férne, 

hogy elhiggyem, el tud készülni a hall a februári esküvőre. 

A semmiből hirtelen Raff bukkant fel mellette. 

– ’estét, hölgyek. Rachel? 

Lindy látta, hogy Rachel elpirul, és őszintén remélte, hogy ez csak 

zavarában történt, és nem azért mert a nő megkedvelte Raffet. 

– Megfelelően ég a fa? – kérdezte a férfi, és le nem vette a szemét 

Rachelről. 

– Öhm, jól. Remekül! 

– Magas a fűtőértéke, ugye? – folytatta Raff. 

– Ó, igen – felelte Rachel. – Csak úgy ontja a meleget. 

– Helyes – mondta Raff, és továbbra sem vette le a szemét 

Rachelről. 

– Igen? – kérdezett vissza Rachel, aki egyre jobban elpirult. 

– Még mindig lógsz azzal az itallal. 

Ekkor Rachel megkönnyebbülten elmosolyodott. 

– Hát itt a nagyszerű lehetőség. Éppen a pulthoz indultam. Mit 

hozhatok neked? 

Ám a férfi megcsóválta a fejét. 

– Neeem-nem. Így túl könnyű lenne. Különben is, látom, hogy 

benne vagytok a melóban nyakig. 

– De nem bánnánk, ha egy rövid időre csatlakoznál – mondta 

Rachel, és vadul ösztönző pillantást vetett a másik két lány felé. 

Raff megrázta a fejét. 

– Nem. Azt szeretném, ha egyszer felhívnál, és felajánlanál egy 

időpontot, ami mindkettőnknek jó. 

Rachel megrázta a fejét. 



– Sajnálom, azt nem tehetem. 

– És miért nem? Elvesztetted a számom? 

– Nem. Nem elvesztettem. Miszlikbe aprítottam. 

Lindy nem tudta volna megmondani, Rachel vajon milyen 

reakcióra számított, mindenesetre Raff hátracsapta a fejét, és tiszta 

szívből felnevetett. Közben egyfajta tiszteletet lehetett érezni felőle 

Rachel irányában. 

Beth is szélesen elmosolyodott, hogy eltakarja, a szája elé kapta a 

kezét. 

– Nos – mondta a férfi, és előhúzott egy névjegyet –, akkor hadd 

adjak még egyet. Viszont ha ezt is eltéped, ahelyett hogy felhívnál, 

és elhívnál egy italra, többszörösen felszámolom a fát. – És ezzel 

lelépett. 

Rachel a székébe huppant, és a zsebébe gyűrte a névjegyet. 

– Megkérdezted már édesanyádat, mennyibe kerül egy 

utánfutónyi fa? Akkor egyszerűen csak kifizethetném őt. Minden 

sokkal könnyebb lenne. 

Lindy megrázta a fejét. 

– Sajnos nem. Mindig elfelejtem. 

Rachel nagyot sóhajtott. 

– Hozom az italokat. A bor jó lesz mindenkinek? Vagy ránk férne 

valami erősebb? 

Lindy felnevetett. 

– Te vagy az egyetlen közülünk, aki csak alkohollal tudja 

lenyugtatni felborzolódott idegeit. 

Mikor Rachel egy üveg borral és három pohárral visszaérkezett, 

Lindy nekiszegezte a kérdést: 

– De még egyszer sem gyújtottad be a kandallót, nem igaz? 

Rachel beharapta az alsó ajkát. 

– Istenem, ez ennyire nyilvánvaló? 

Lindy felkuncogott. 

– Ugyan már! Csak tippeltem. 



– Fogalmam sincs, hogy kellene tüzet rakni – vallotta be Rachel. – 

Ez most annyira ciki. Elköltöztem Londonból vidékre, és közben 

alapvető dolgokkal sem vagyok tisztában. 

– Hát, szükséged van hozzá valamire, ami meggyújtja – mondta 

Beth. – Engem az vett rá, hogy megtanuljak tüzet rakni, hogy 

különben rettenetesen hideg maradt volna a lakás. Karácsony után 

költöztünk a házba, szanaszét lehetett fagyni odabent! Most már 

egészen rutinosan megy a dolog. A gyertyák vége elég hasznos a 

művelet során. 

– És a te lakásod milyen, Beth? – kérdezte Rachel, azzal a nem 

titkolt szándékkal, hogy elterelje magáról és alapvető 

hiányosságairól a szót. 

– Egy kicsit lelketlen, ha egészen őszinte akarok lenni – felelte 

Beth. – Leginkább olyan, mint egy katalógusból kivágott nyaraló. De 

nem kell érte fizetnem, és nagyon hálás vagyok, hogy itt élhetek. 

– Igazából csak jó minőségű, száraz gyújtósra van hozzá szükség 

– folytatta Lindy, aki a jelek szerint leragadt gondolatban a tűzrakás 

alapjainál. – Egy nap majd elviszlek a kedvenc gyújtósgyűjtő 

helyünkre a fiúkkal. De mielőtt erre sor kerülne, majd beugrom egy 

rakással, hogy addig is tudj gyakorolni. 

– Szerintem most minden szabadidőnket a hall felújítására kell 

fordítanunk – mondta Rachel. – Nem kalandozhatunk el kandallók 

meg tűzrakás felé. Úgyhogy azon ne aggódjatok, hogy nem lesz rá 

időm. 

– Megcsörgetem gyorsan Aprilt – mondta Beth –, és egyeztetek 

egy időpontot, hogy mikor tudnánk vele találkozni. 

– Úgy érted mint ÉE? – kérdezte Lindy, aki a jelek szerint nem 

tudta elengedni ezt az elnevezést. 

– Ne hívjuk így, kérlek, még viccből sem! – szólt rá Beth. 

– Különben majd előtte is így fogjuk nevezni. 

– Nem szeretnék a fiúkkal menni erre a fontos találkozóra. Nem 

várhatnánk vele a hétvégéig? – kérdezte Lindy. – És vajon menjünk 

mi, vagy jobb, ha ő jön be hozzánk? 



– Szerintem nekünk kéne felkeresni – mondta Rachel. – 

Különben kérhetné, hogy mutassuk meg a hallt, aztán fogná az 

előleget, és szépen elvinné máshova. 

– Megéri ez az összeg ezt a sok izgalmat? – kérdezte Beth. – Olyan 

kis összegről van szó. Nem is tudom elképzelni, hogyan tudunk 

majd ennél többet kérni. – Kivett egy iPadet a táskájából. – 

Elnézéseteket kérem. Megengeditek, hogy kutassak egy kicsit a 

neten? 

Lindy hirtelen úgy érezte, elfogyott belőle minden lendület. 

– Elmondom, mire gondolok. Ha megfeszülünk, se fogunk tudni 

harmincezernél többet összegyűjteni a hallra. Nem lenne jobb ötlet 

még a legelején lemondani ezt a foglalást, és felkészülni a 

következőre alaposan, magunknak több időt hagyva? 

– Anyukád nagyon csalódott lenne, az nem kérdés – mondta 

Beth, de közben az iPadjét bújta. – Szerintem nem gond, ha van egy 

ilyen közeli határidő. És tudom, hogy Rachel ezzel nem ért egyet, de 

nem kell mindennek tökéletesnek lennie a nagy napon. 

Beth felpillantott a készülékből. 

– Úgy nézem, elég borsos áron adnak ki ilyen termeket, viszont a 

minőségükhöz nem fér kétség. A miénknek is csillogni-villogni kell 

majd. Legalább eggyel kevesebb dologgal kell elkészülnünk Helena 

esküvőjére. 

– És szerintem a mi hallunkban építészetileg sokkal több 

megoldás rejlik. Ha kifestjük, pazar lesz. És képzeljétek el, hogy tele 

van virággal is… – mondta Rachel. 

– És girlandokkal! – tette hozzá Lindy. – Már ha nem tartjátok egy 

kissé idejétmúltnak… 

– A girlandok mindig pompásan feldobják az esküvőket – mondta 

Beth. – Hol tudnánk olcsón beszerezni párat? 

Lindy megrázta a fejét. 

– Nem. Ha girlandjaink lesznek, azokat nekünk kell megcsinálni. 

Nem fizetünk érte. 



– Nincs túl sok kézügyességünk – ellenkezett Beth. – Én ügyesen 

kattogtatok az egérrel, meg jók a vadászösztöneim eBayen, de 

kézműveskedni… Esélytelen. Bár szerettem anno a technikaórákat. 

– Ó – csendült fel egy hang a hátuk mögül. – Hát ez nagy kár. Már 

épp azon gondolkoztam, vajon valamelyikőtök nem szeretne-e egy 

kis pénzt keresni. 

– De, igen, én! – tette fel a kezét Beth, és mikor körülnézett, látta, 

hogy Sukey áll mögöttük. – Elboldogulok a bárban. 

– Zseniális lenne – örömködött Sukey. – Millynek mennie kell, és 

tudom, hogy most mindenki nagyon elfoglalt. Rengeteg zenés estet 

szervezünk. Mikor tudnál kezdeni? 

– Amikor csak szeretnéd – mondta Beth. 

– Én is igent mondtam volna – jegyezte meg Rachel. – De nekem 

van főállásom, azzal ütközött volna. 

– De azért felírlak tartaléknak, mert nem kizárt, hogy meg fogunk 

szorulni így is. Van bármi tapasztalatod? 

– Csak egy nagyon kicsi. De iszonyat gyorsan tanulok – mondta 

Rachel. 

– Könyvelő – magyarázta Beth. – Úgyhogy a visszajáró 

kiszámolása nem okozhat gondot. 

– Én mindenesetre megjegyeztem, hogy ha úgy hozná a szükség, 

számítok rád. Nem könnyű egyedül vinni a dolgokat, néha 

megszorul az ember. De ha szépen mosogatsz, rád merek bízni 

mindent – mondta Sukey, és visszasétált a bárpult mögé. – Gyere be 

holnap ebédidőben, és átvesszük a dolgokat. 

– És utána elmehetnénk gyújtóst is gyűjteni – javasolta Lindy. 

Nagyot sóhajtott. – Bárcsak én is el tudnék vállalni valami munkát a 

pubban. Imádom a munkám amúgy, a varrást, a festést, de olyan 

egyedül érzem magam néha… 

– És nincs, aki vigyázna a gyerekekre, hogy egy kicsit ki tudj 

mozdulni? – kérdezte Rachel. 

– Nem keresek annyit, hogy megérje, és már így is kapok 

segítséget anyámtól és a nagyitól is, holott Billy nem is jár 



napközibe. Anya tulajdonképpen főállásban dolgozik, és a nagyit 

nem kérhetem meg, hogy egész nap vigyázzon a gyerekekre. 

Úgyhogy nincs más választásom, otthonról kell dolgoznom. 

Beth, akinek nyilván sosem kellett még kiszámolnia, mennyibe 

kerülhet egy délutáni gyerekfelügyelet, elgondolkozott egy 

pillanatra. 

– Kártyákat készítesz? – kérdezte végül. – Hát ez zseniális. Akkor 

te készíthetnéd a meghívókat. Kézzel festett, meg minden. Így több 

pénzt tudnánk elkérni érte. 

– És csomó időt elpazarolnánk! – tiltakozott Lindy. – Szerintem 

az lenne a jó, ha megcsinálnék néhány prototípust, és aztán 

ráállítanánk valakit a gyártásra. 

– Én nagyon szépen tudok írni – mondta Rachel. – A kézírásomra 

sosem volt panasz. 

– Magunk között szólva nem kevés képességgel rendelkezünk így 

hárman – mondta Beth. – Noha az én tehetségem kimerül abban, 

hogy jó áron találok dolgokat az interneten. De akkor mi is a terv? 

Gyűjtünk gyújtóst, miután egyeztettünk Sukey-vel, és aztán 

meglátogatjuk a Vintage Romantikus Menyasszonyt? 

Lindy felnevetett. 

– Ez így elég rémesen hangzik! Szinte egy öreganyót látok magam 

előtt, ha ezt mondod. De megyek, megszerzem az elérhetőségét 

anyámtól. Hopp. Mégsem. Hiszen már ide is ért. 

Sarah lerogyott a kanapéra, és kinyitotta a táskáját. 

– A legnagyobb pohár bort kérem, amit csak ide tudsz hozni – 

mondta Lindynek, és átadott neki egy húszasokból álló 

pénzköteget. – Meg hozz magatoknak is, amit csak szeretnétek. Ha 

pedig még egyszer önként hajtanám a fejem az egyesületszervezés 

guillotine-ja alá, nyugodtan lőjetek agyon. 

 



Ötödik fejezet 

Beth ébresztőórája rettenetesen korán csörgött. Néhány nap telt 

el a legutóbbi gyűlés óta, és ők Rachellel azóta szervezték, hogy 

meglátogassák otthonában az első menyasszonyt, akivel együtt 

fognak dolgozni. Lindynek otthon kellett maradnia Billyvel. 

Beth kiköpte a fogkrémet, berohant a hálószobába, és még éppen 

idejében sikerült felvennie az ezen a korai órán feltűnően hangosan 

csörgő telefonját. Sejtette, hogy csakis Rachel hívhatja, úgyhogy 

nem lepődött meg, mikor valóban a lány neve villant fel a kijelzőn. 

– Beth? Rachel vagyok. Nagyon sajnálom, hogy ilyen korán kell 

zavarjalak, de közbejött egy halaszthatatlan munka az utolsó 

pillanatban. Muszáj megcsinálnom, nincs más választásom. Ami azt 

jelenti, hogy nem tudok veled menni a farmra. 

Ez elkeserítő hír. 

– Hát, mindegy akkor. Rá se ránts. Biztos vagyok benne, hogy 

találunk újabb időpontot. 

– Nem szükséges. Már mindent elintéztem. Sarah el tud vinni, és 

érted is megy majd. 

– Ez nagyon kedves tőle! 

– Valóban az, de nem bánja egyáltalán, mert úgy érzi, tartozik 

nekünk ennyivel. És különben is, azt mondja, amúgy is menne arra 

egy másik munkája miatt. 

– Akkor tökéletes. 

– De ez azt is jelenti, lehet, hogy nagyon hosszan kell ott lenned. 

Nem gond? Sarah szerint Aprilt biztosan nem zavarná. 

Beth nagyokat pislogott. Rachel elképesztően hatékony volt. 

– Részemről is teljesen rendben van. Jól fog esni egy nap kimenő. 

– Nagyon sajnálom, hogy cserbenhagylak, de nem mondhatok 

vissza egy jól fizető munkát. Lehet, hogy hozna magával 

továbbiakat is. De tudd, hogy nagyon rosszul érint a dolog. 



– Minden rendben lesz – nyugtatta őt Beth. – De lehet, hogy 

néhány döntést így egyedül kell meghoznom, mert nem lesztek ott, 

hogy át tudjuk beszélni. 

– Bízunk benned. Sarah pedig tizenegy óra körül menne érted. Jó 

az neked? 

– Ó, remek. Megígértem Sukey-nek, hogy dolgozom egy kicsit a 

weboldalán, úgyhogy el tudom magam addig foglalni. Amint azzal 

végzek, nekiesek a sajátunknak is. 

– Van annyi tartalmunk, amivel érdemes foglalkozni? – Rachel 

hangján érződött, hogy meg van lepődve. 

– Hamarosan lesz, ebben egész biztos vagyok. Kezdetnek 

szeretném befényképezni a templomot és a környéket. 

– Értem már. Mint mikor házat keres az ember a neten, és tizenöt 

kép van a kertről, a lakásról viszont csak három. 

– Hogy mondhatsz ilyet? Nem erről van szó! – tiltakozott Beth. – 

Vagyis persze hogy erről, de nem ilyen direkten. Mindegy, a lényeg, 

hogy mielőbb online legyünk. 

– Tudom, és igazad van. És amint végeztünk az első esküvővel, 

megkérhetjük Aprilt, hogy adjon referenciát. 

– Csak legyünk már túl rajta! – Betht hirtelen elöntötte az ideges 

izgalom. – Soha életemben nem csináltam még semmi ehhez 

foghatót. 

– Egyikünk sem – nyugtatgatta Rachel. – És ne aggódj, minden 

rendben lesz. 

Sarah pontosan érkezett, és Beth, aki már az ablak mögül leste, 

azonnal elindult az autó felé. Csodálatosan szép téli nap volt. Hideg, 

ragyogó, égszínkék éggel és fényes napsütéssel, a levegőben pedig 

mintha már a tavasz illata lengett volna. 

– Nagyon örülök ennek a kis utazásnak – mondta Beth, és közben 

a mellettük elsuhanó tájban gyönyörködött. A lágy esésű lankákat 

felváltva borították a farmok és erdők, a fák, mint ezernyi csupasz 

sziluett feszültek a vakítóan kék égnek. 



– Imádom az ilyen napokat – mondta Sarah. – Szerintem a fák 

ilyenkor a legszebbek. Látod a milliónyi apró gallyat és ágacskát… 

Persze, nyáron is szép, de ezek a napok a legkülönlegesebbek. 

– Igazad van – helyeselt Beth, és a honlapra tervezett képekre 

gondolt. – Mivel sajnos nincs kocsim, csak olyan helyekre jutok el, 

amik gyalog megközelíthetőek. Nem is sejtettem, hogy pár percnyi 

autózással milyen fantasztikus helyeket találni. 

– Tudsz vezetni? 

– Persze. És egy ideig gyűjtöttem is kocsira, de mikor összejött 

annyi, amennyi kellett volna, úgy éreztem, nem engedhetem meg 

magamnak a luxust. – Elhallgatott. – De ha most jobban 

belegondolok, valóban nem ártana. Legalább mobilabb lennék, 

lenne mozgásterem, és talán több munka találna meg. 

– Nem ettől lesz több munkád, attól tartok. Mert errefelé sincs 

több – mondta Sarah. – Ha a pubot leszámítjuk, mondjuk. 

– Tudom. Ma este veszem fel az első műszakot. Mikor Sukey 

meghallotta, mekkora tapasztalatom van e téren, azonnali kezdést 

ajánlott. Annyira kedves hölgy. – Beth elhallgatott, és várta, vajon 

Sarah tud-e bármi rosszat mondani új főnökére. 

– Valóban az. Csodát művelt azzal a pubbal. Pedig csak néhány 

éve költözött ide. 

Mivel biztatást érzett kicsendülni Sarah hangjából, Beth folytatta: 

– És mit gondolsz, lennének még helyek, ahol esetleg szükség 

lenne egy új munkaerőre? Sok mindenben ügyes vagyok, ami 

hasznára válhat egy kisebb vállalkozásnak. Tudok honlapot 

szerkeszteni, értek valamennyire a marketinghez, írtam már blogot 

vállalkozások részére, akiknek nem volt online jelenlétük, de 

szükség volt rá… 

Sarah megrázta a fejét. 

– Autó nélkül elérhető távon belül nem lesz. Én farmok titkárnői 

munkáját végzem, nem nagy dolog, de kocsi nélkül esélyem sem 

lenne. 



– Ó, értem. Mindegy, akkor addig is tudok segíteni a helyieknek 

feltérképezni az online világot, e-mail-regisztráció, Skype-kezelés, 

és úgy alapvetően kitanulni a számítógépet, már ha van nekik. 

Persze mindezek apró semmiségek, tudom. 

Sarah elismerő pillantást vetett felé. 

– Ez nagyon kedves. Biztos vagyok benne, hogy lenne, aki 

igénybe venné és megköszönné. 

– De megértettem, kocsira van szükségem, ha rendes állást 

szeretnék. 

Sarah bólintott, és a váltó után nyúlt. 

– Lindy is ezzel küzd. Nagyon kéne neki valami munka, ami 

kimozdítja a lakásból, de mert nincs kocsija, se pénze a 

gyerekfelügyeletre, kénytelen otthonról dolgozni. – Elhallgatott. – 

Úgyhogy nagyszerű lenne, ha összejönne a közös vállalkozásotok, 

lányok. Elég volt néhány szót elcsípnem róla a pubban, és én is 

teljesen lázba jöttem tőle. 

– De évekbe telhet, míg konkrétan keresünk is vele – 

Elgondolkozott pár percig. – Használhatnánk Rachel kocsiját, 

gondolom, de nem ártana egy közös munkafurgon vagy valami. 

– Igazad van. Kerekekre van szükségetek. Kicsit hadd 

gondolkozzam. Lindynek sosem lesz rá pénze, hogy egyedül vegyen 

egyet, még akkor sem, ha kicsit kisegítjük, de ha lenne valami, amit 

olykor használhatna, hogy elugorjon nagyobb helységekbe 

alapanyagokért, vagy ha szállítani tudna, már nagyban 

megkönnyítené a helyzetet. Vannak persze buszok, de azt mind 

tudjuk, hogy kissé körülményes. 

Barátságos csend zuhant rájuk. Beth gondolatai a körül jártak, 

mennyire jó lehet úgy beszélgetni az anyáddal, hogy jó tanácsaival 

inspirál, és nem állandóan visszahúz. Beth anyja a legapróbb 

kérdésekben is irányítani akarta lányai életét, erőnek erejével. 

Őrület volt; ha nem lett volna ennyire akarnok és agresszív, sokkal 

többet keresték volna a társaságát – ezt mind Helena, mind Beth jól 

tudta. 



Az út a völgyből a hegyek felé vezetett, és a látvány egyre 

pompásabb lett. 

Egyszer csak Sarah lehúzódott egy kapu elé, melyen a „Tavasz 

Farm” felirat díszelgett. 

– Elképesztő innen a kilátás – lehelte Beth ámulattal. 

– Majd meglátod, milyen a bejárati ajtótól – mondta Sarah. – 

Mivel nincs olyan messze, nem bánod, ha innen gyalog mész 

tovább? Nekem még beszélnem kell Eamonnal, April apjával, és 

már így is eléggé el vagyok késve. 

– Dehogy, tökéletes így. 

– Három körül felszedlek, jó úgy? April biztosan megebédeltet 

majd. És ne haragudj, hogy rohannom kell! 

Miután megnyugtatta Sarah-t, hogy minden tökéletes, Beth 

kiszállt a kocsiból. Nem volt különösebben lelkes, de azért kíváncsi 

volt, vajon mi vár rá a farmon. 

Elindult az úton, és látta, hogy a kanyar mögött ott a ház, 

lépcsőjén pedig egy fiatalember üldögélt. Munkabakancsába tűrte 

kezeslábasának a szárát, sötét haja göndören keretezte az arcát. 

– Szia – mondta mosolyogva. – Te vagy Beth? Az esküvő miatt 

jöttél? April kért, hogy várjalak idekint. Ő fent van az emeleten. 

– Igen, én vagyok – felelte Beth, és próbálta állni a férfi kutató 

pillantását, mely úgy pásztázta őt végig, hogy félreérthetetlen volt 

benne az érdeklődés. Elég sokat dolgozott bárokban ahhoz, hogy 

tudja, hogyan kell semmiségekről felszínesen csevegni bárkivel, 

dacára annak, hogy ez a srác munkaruhában ült előtte, volt benne 

valami, amitől Beth zavarba jött és leblokkolt. Szégyenlősen 

elmosolyodott. 

– Na, gyere csak be! Mindjárt szólok Aprilnek is. – Grimaszolt 

egyet. – Egyébként Charlie vagyok, a testvére. Csak feldobok egy 

kanna vizet nektek, és már itt sem vagyok. Hagylak titeket a csajos 

témákkal. 

Beth felsétált a kis verandára, mely egy hatalmas konyhába 

vezetett. Látszott, hogy ez a ház központi tere, ahol az élet zajlik. Az 



is látszott, hogy évek óta senki nem foglalkozott a csinosításával, és 

a kisebbfajta káosz mutatta, hogy zajlik benne az élet. A 

kandallóban tűz ropogott, a szoba egyik sarkában hanyagul 

hevertek egymáson a hasábok. A ház picit lepusztult volt, és nem 

kevésbé rendetlen, de meleg is, és otthonos, úgyhogy vett egy nagy 

levegőt, és érezte, ahogy kezd megnyugodni. 

Egy hálóingbe öltözött fiatal lány sietett le a lépcsőn, hosszú, 

barna haja a vállára omlott. 

– Te vagy Beth? Én pedig April. Ne haragudj, hogy nem vagyok 

felöltözve. Mindjárt felkapok valamit – mondta, amikor belépett a 

szobába. 

– Nem kell! – Ellenkezett Beth, mert meglátta benne a kínálkozó 

lehetőséget. – Inkább vegyük szemügyre édesanyád menyasszonyi 

ruháját. 

April megrázta a fejét. 

– Nem jön rám. Anyám nagyon vékony volt. Tudom, hogy 

megfogadtam, fogyózni fogok a nagy nap előtt, de ha egészen addig 

nem eszem egy falatot sem, akkor sem tudok húsz kilót ledobni. 

Beth nem engedett. 

– Lindy, Sarah lánya, nem tudom, ismered-e, egészen 

elképesztően ügyesen tudja átalakítani a ruhákat, szinte újat 

varázsol belőlük. A ruha pedig vitathatatlanul a nagy nap egyik 

legfontosabb kiegészítője. Ha használhatjuk édesanyád ruháját, az 

nem csak patinát ad az eseménynek, de nem mellesleg nem kevés 

pénzt is megspórolhatunk. 

April arcán fájdalom suhant át. 

– Én is így gondoltam, de… 

– Nézzük meg együtt is, rendben? – erősködött Beth. 

Követte Aprilt a nyikorgó lépcsőn, és a megfakult tapétát nézve 

azon tűnődött, vajon a ház elbűvölően vintage, vagy menthetetlenül 

lepukkant. Aztán végül az előbbi mellett döntött. Akadtak persze 

kopottabb foltok, és szakadt is volt a tapéta itt-ott, de az összhang 

megvolt minden részletben. 



És csak egyre szebb lett. April szobája olyan volt, mint 

amilyenekről kislány korában Beth a kosztümös regényekben 

olvasott és képzelgett. A hatalmas ágy patchwork takaróval volt 

leterítve, ébenfekete fésülködőasztal állt az ablak előtt. A tapéta 

felett rozetta futott, és régi képek borították a falat, szinte 

mindegyiken April ült lóháton. Beth azonnal beleszeretett a 

hangulatába. Az ő gyerekszobáját az anyja tervezte. Képeket csak a 

szoba egyik falára, szigorúan szabályosan lehetett feltenni, és az 

együttesek kiválasztásába is beleszólt. 

– Milyen gyönyörű szoba! 

– Úgy gondolod? – kérdezte April kicsit meglepetten. – Szerintem 

rettentő régimódi, de én is nagyon szeretem. 

– Elképesztő – mondta Beth, és körülnézett újra. Lovasversenyek 

díjai, régi vázák, medálok és nyaralásból hozott emlékek bájos 

kavalkádja tette otthonossá és meleggé a szobát. – Mondjuk, én 

nagyon szeretem a régimódi dolgokat. Viszont nézzük a ruhát. 

– Ami azt illeti, itt van bent – mondta April, és átvezette Betht egy 

másik szobába. – Csak gyorsan összefogom a hajam. Jobban áll a 

ruha, ha fel van fogva. 

A ruha egy szék támláján lógott. April valószínűleg akkor dobta le 

ide, mikor Beth megérkezett. Beth felemelte. Nem tudta volna 

megmondani, mikor készülhetett, de a nyolcvanas évekre tippelt. 

Olyan volt, mint egy kabát, elöl gyönyörű, kötött gombok futottak le 

rajta hosszan, magasított nyaka, szűk csípőszabása, csipkés ingujja 

mind finoman kidolgozott munka. Biztos lett volna mit igazítani 

rajta, de Beth ehhez nem értett. 

– Csodálatos – mondta őszintén. Amúgy is dicsérte volna, találjon 

bármit is a szék hátulján, de ez esetben nem kellett megjátszania 

magát. – Nézted azt a műsort, amikor az arának el kellett döntenie, 

új ruhát vegyen-e magának, vagy az anyjáét viselje? Abban a 

legtöbb régi ruha csapnivaló volt, ez viszont lélegzetelállító. 



– Tudom, hogy az – mondta April meghatottan. – Emlékszem, 

anyám mindig mondta, milyen sokba került, de sajnos ettől még 

nem férek bele. 

A ruha már ki volt gombolva. 

– Nézzük. Biztos vagyok benne, hogy Lindy ki fogja tudni 

engedni, és akkor varázslatos lesz. Ugyan nem lesz már ugyanolyan, 

mint anyádon volt, de ez az ódon patina megmarad. 

– Nagyon tetszik a régi romantikát megidéző esküvő gondolata – 

mondta April. – Olyan elegánsnak hangzik. Az olcsó esküvő olyan 

lehangoló lenne. 

– Ühüm – hümmögött egyetértően Beth, és közben segített 

Aprilnek belebújni a ruhába. – Mi pont azon gondolkozunk, hogy ez 

lenne a vállalkozásunk neve. Vintage Romantika Esküvőszervezés. 

Pontosan ez a célunk: a legtöbbet kihozni régi, de patinás dolgokból 

az esküvőre, megfizethető áron. 

– És mit kínálnátok pontosan? – kérdezte April, aki már a 

ruhában volt, de egyetlen gombot sem tudott begombolni. 

– Még nem mentünk bele a részletekbe, te vagy az első 

ügyfelünk… De az biztos, hogy a legjobb szolgáltatást kínáljuk majd 

a legjobb áron, és olyan költséghatékony esküvőt szervezünk 

neked, amit nélkülünk nem tudnál megcsinálni. 

Beth érezte, hogy nagyon rámenősen és nagyképűen hangozhat 

mindez, de egyelőre semmi sem állította az ellenkezőjét, nem igaz? 

Felnézett Aprilre, és megpróbálta a ruha elejét kicsit összébb 

húzni a lányon. Nem ért össze a két oldal. 

– Olyan kövér vagyok! – siránkozott April. 

– Nem igaz, egyáltalán nem vagy az. Egészséges vagy, az emberek 

pedig kisebbek és vékonyabbak voltak a nyolcvanas években. – 

Elgondolkozott. – Gyönyörű ez a ruha, bele fogunk téged varázsolni, 

nem kérdés. Biztos vagyok benne, hogy Lindy csodát tud tenni vele. 

Csak bele kell varrni valami kiegészítő anyagot, mert az ujjai és a 

válla rendben van. 



– És én úgy szeretném ezt viselni! Apának is akkora örömet 

okozna. És nem csak azért, mert így olcsóbb. – April elhallgatott. – 

Mennyi lenne amúgy egy új ruha? 

Beth, aki elég sokat kutatott mostanában ebben a témában, 

naprakész információkkal szolgálhatott: 

– Átlagosan egy ezres, de persze vannak ennél olcsóbbak is. Mi a 

költségvetésetek? 

– Nincs különösebben költségvetésünk, de Tristram és én is 

beszállunk a költségekbe, meg persze apa, és Tristram szülei is. 

Egyikünknek sincs sok pénze, úgyhogy nem tömött a buksza. 

– Továbbra is úgy gondolom, Lindy ezt neked jóval kedvezőbben 

ki fogja tudni hozni, mintha egy olcsó ruhát vennél, és 

fantasztikusan fog kinézni. Biztos vagyok benne, hogy egy olcsó 

ruha a nyomába se érhet. Elképesztő anyaga van. 

– Odalent van még anyag belőle. Levágott részek. 

– Tökéletes! Hát ez nagy haladás. Menjünk, és nézzük végig, mi 

mindenben fogunk tudni még neked segíteni, rendben? – Beth 

egyre izgatottabb lett. Bár szeretett honlapokat is szerkeszteni, az 

egyetem alatt volt szabadideje kitanulni, sokkal izgalmasabb volt 

emberekkel együtt dolgozni. 

Miután April kibújt a ruhából és felöltözött, elindultak a 

földszintre megkeresni a korábban levágott anyagmaradékot. 

Aztán bementek a konyhába, és leültek az asztalhoz. Töltöttek egy-

egy csésze teát. April előhúzott egy pónikkal dekorált mappát, és 

Beth remélte, ezt nem a napokban díszítette ki így magának, hanem 

még kislányként. Nem lett volna boldog, ha életük első klienséről 

kiderül, hogy egy húszas évei közepén járó, pónimániás kislány. 

– Szeretnék pónifogaton érkezni – kezdte April, és Beth gyomra 

rosszat sejtően bukfencezett egyet. – De apa ezt megoldja. Van egy 

csodaszép fogatunk. Kicsit ki kell pofozni, de Charlie tudja majd 

hajtani. 



– Remek – mondta Beth, és lehúzta a bevonulás szót a listájáról. 

Aztán eszébe jutott valami. – Mit gondolsz, alkalomadtán 

kibérelhetnénk mi is tőle, ha szükség lenne rá? 

April vállat vont. 

– Gondolom. Ha kipucoljuk, és nekem jó lesz, használhatja bárki. 

Van pónink is, és Charlie ügyesen hajtja a fogatot. 

– És mi van, ha esik? Elvégre februárban tartjátok a nagy napot. 

April grimaszolt egyet. 

– Akkor majd megyek apa Range Roverén. 

– Ez okos gondolat, és azt is nagyon szépen fel lehet díszíteni. 

– Nem túl okos – kuncogott April –, de a masni elfér rajta. 

– Akkor ezzel újabb költségtől kíméltük meg magunkat. És 

milyen menüre gondoltál? 

A vendéglátás volt az a rész, melyet még nem dolgoztak ki 

kellőképp. Érezték, hogy ez nagy részét teszi ki a költségvetésnek, 

de sajnos se Lindy, se Rachel nem érzett késztetést arra, hogy kis 

üdvözlőfalatkákat gyártson a vendégeknek, más megoldást viszont 

még nem találtak. 

– Mindenképp rendes vacsorát szeretnénk, de nem kell 

szervírozni, a vendégek kiszolgálhatják magukat. Egy ültetett, 

felszolgálós vacsora rémesen sokba kerülne, nem? Persze ne érts 

félre, lennének asztalok, meg le lehet majd ülni. Nem azt várjuk el, 

hogy állva egyenek, mint a lovak. 

– Milyen ételekre gondoltatok? Marhasült és Yorkshire puding? 

Vagy esetleg valami egyszerűbbre? 

Ekkor jutott Beth eszébe, hogy fogalma sincs, milyen a konyha 

felszereltsége a városházán, már ha egyáltalán van ott bármi. Lehet, 

hogy mindent rendelniük kell nekik is. Gyorsan felírta a teendők 

közé, hogy ellenőrizze. 

– Ha a könnyebbik utat választjátok, hogy önkiszolgáló legyen a 

fogadás, akkor biztosan vissza fogunk tudni vágni a költségeken, és 

az is biztos, hogy sok helyi asszony boldogan segítene a főzésben. 

Egyszer voltam egy rendezvényen a városházán – ami nem 



mellesleg az esküvőtökre csodásan fog kinézni –, és a falatkák 

egyszerűen elképesztőek voltak. Csak meg kell találnunk azokat, 

akik ügyesek és járatosak a konyhában. 

– Apának nagyon sok jó ismerőse van a környéken, főleg 

asszonyok, gondolom, mert maga is özvegy… Úgyhogy biztosan lesz 

jelentkező a konyhába! Kifizetjük a hozzávalókat természetesen, 

noha sonka kerül ki tőlünk elég. És a nagynéném szeretné készíteni 

a tortát. 

– Egyre inkább azt érzem, hogy nagyon alacsony összegből ki 

fogjuk tudni hozni ezt az esküvőt – mondta elégedetten Beth. – Mit 

gondolsz, a nagynénéd hajlandó lenne másoknak is sütni? 

– Meg kell kérdeznem. Nem vagyok benne biztos. De olyan ember 

mindig akad, aki szívesen süt. Tízéves koromban volt anyám 

temetése, csak a tortáktól roskadozó asztalra emlékszem. 

– És a nagynénéd ért a díszítéshez is? 

April vállat vont. 

– Nem vagyok biztos benne. 

Beth újra jegyzetelt. A torta díszítése éppolyan fontos volt, mint a 

melegen tartó tálalók felmérése. 

Ebben a pillanatban Charlie lépett a szobába. Nyilván a hátsó 

ajtón át érkezett. 

– Van leves? 

– Nincs, sajnálom – mondta April, és felpattant. – Te készítsd elő 

a húst, én majd megsütöm. Addig is szórakoztasd kicsit Betht. 

Charlie leült Beth mellé az asztalhoz. 

– Mesélj kicsit magadról. Új vagy a környéken, jól sejtem? Biztos 

vagyok benne, hogy még sosem találkoztunk. 

– Új vagyok – ismerte el Beth. 

– És, mi szél hozott erre? Biztos nem a pezsgő éjszakai élet. 

– Igazából szerencsém volt. Béreltem egy házat, egy hétvégi 

házat télre. És beleszerettem a vidékbe. Szerintem gyönyörű, és 

fantasztikus új embereket ismertem meg. 



– Ezzel én is így vagyok! – mondta Charlie, és rákacsintott. – De 

egyet legalábbis biztosan. 

– Charlie! – szólt rá April, és felnevetett. – Szállj már le róla. Nincs 

szüksége a nyomulásodra. 

– Valóban, dolgozni jöttem – mondta Beth, de nem tudta elrejteni 

a mosolyát, ami arról árulkodott, hogy valójában egyáltalán nincs 

ellenére a dolog. 

– És mivel foglalkozol egyébként? De előre szólok, ha nincs köze 

a traktorokhoz, akkor nem lehet komoly munka. 

Beth hangosan felnevetett. 

– Én elhiszem, hogy farmot vezetni a világ egyik legfontosabb 

munkája, de azért van mellette más is. Két jó barátnőmmel épp 

most kezdünk egy vállalkozásba, és April az első megrendelőnk. 

– Beth és a munkatársai segítenek nekem megszervezni az 

esküvőt. Lindy, Sarah lánya az egyikük. 

– És mi a vállalkozás pontosan? – érdeklődött Charlie. 

Beth rádöbbent, ideje lenne megfogalmazni egy mondatot, hogy 

erre a kérdésre ne hosszú percekig magyarázkodva kelljen 

válaszolnia. 

– Olyan szolgáltatást kínálunk az ügyfeleinknek, melynek 

segítségével varázslatos esküvőjük lehet a lehető 

legköltséghatékonyabban. Egyelőre csak a környező településekre 

fókuszálunk, és a városházát kínáljuk, melyet most újítunk fel, de 

alkalmas lesz esküvőkön kívül más rendezvényekre is, vagy 

bármire, ami csak a megrendelő óhaja. – Tekintetbe véve, hogy nem 

volt sok ideje frappánsan megfogalmazni a választ, meg volt 

magával elégedve. 

– Zsír. És mit csináltok a húgomnak? 

– Mindent! – vágta rá April. – Lindy például átszabja anya régi 

esküvői ruháját nekem. És a városházán tartjuk a fogadást. 

– Nem értem, miért nem a pajtát használod. Simán csak ki kéne 

takarítani. 



– Charlie! Azt a pajtát egy örökkévalóságig tartana kitakarítani, 

nem mellesleg egy hónap múlva itt az esküvő. Februárban hogy 

fűtenéd fel a pajtát? A városháza legalább meleg. 

– Ha úgy alakul, hogy valaha kitakarítjátok a pajtát – vetette 

közbe Beth –, feltétlenül szóljatok, mert fantasztikus helyszín 

lehetne belőle. De kanyarodjunk vissza a saját dolgunkhoz – 

mondta, és a jegyzetfüzete fölé hajolt. Gondolatai azért továbbra is 

a pajta körül forogtak. Biztos volt benne, hogy nem egy 

menyasszony boldogan választotta volna helyszínnek. Mi tagadás, 

neki se lett volna ellenére. 

Charlie bólintott. 

– Nem is rossz ötlet. Mondjuk, kéne egy kis idő gatyába rázni. 

Kár, hogy Aprilnek ilyen sietős elkelnie. 

– Tudod jól, hogy Tristram állást kapott az államokban, és össze 

kell házasodnunk, hogy én is megkapjam a vízumot. Mondtam, 

nem? 

– Hát ne is haragudj, de szerintem itt nem a vízumról van szó – 

mondta sokat sejtetően Charlie. 

– Ne csináld már, még a végén Beth azt hiszi, hogy terhes vagyok, 

vagy ilyesmi. 

– És akkor mi lenne? Manapság sokan mennek úgy férjhez, hogy 

a pocakjuk már gömbölyödik a ruha alatt – szólt hozzá Beth. 

– Tudom – felelte April. – De apa nagyon nem örülne neki. 

Ebben a pillanatban bukkant fel April apja, és alaposan 

megtörölte a lábát a lábtörlőben. 

– Igencsak hideg van odakint! Hopp, ha jól látom, társaságunk 

van. 

– Ez itt Beth, Lindy barátnője. Segít megszervezni az esküvőt – 

mondta April. 

Beth elmosolyodott és felpattant. 

– Jó napot, örülök, hogy megismerhetem, Mr. Williams. 

– Eamon. Tegeződjünk, jó? – mondta a farmer. – Én is nagyon 

örülök, hogy megismerhetlek. Olyan boldog lettem, mikor Sarah 



mondta, hogy tud segítséget szerezni Aprilnek – mosolyodott el 

bűntudatosan. – Egy esküvőnek óriási költségei vannak! 

– Mi pontosan arra specializálódtunk – mondta gyorsan Beth –, 

hogy hogyan tudnánk ezeket visszavágni, és örömmel mondhatom, 

hogy nagyon biztató a helyzet. 

– Például a ruha, apa! Bethék rám tudják alakítani. 

– Csodálatosan fogsz kinézni benne. Annyira szép az a ruha. 

Eamon szemét elfutották a könnyek. 

– Gyönyörű volt az a ruha. Anyád nagyon sok mindent feláldozott 

azért, hogy egy egyszerű farmerhez mehessen feleségül. 

– De nagyon szeretett itt, te is tudod – búgta gyengéden April. – 

Mindig mondta. 

– Igen, persze, tudom. De akkor is ezerszer többet érdemelt 

volna. 

– Na, szedjétek össze magatokat mindketten! – csattant fel 

Charlie jókedvűen. – Nem kellenek a könnyek, majd az esküvőn. 

Készen vannak már a szendvicsek? 

Beth meg tudta volna ölelni őt hálából. Erre több oka is lett volna. 

Először is, nem bánta, hogy nem uralkodott el a melankólia a 

társaságon. Másodszor, nos, az a helyzet, hogy nagyon tetszett neki 

a srác. 

Ebéd után Beth segített Aprilnek elmosogatni, míg a fiúk a 

teendőket egyeztették. Eamon aztán bocsánatot kért mindenkitől, 

és dolgára indult. 

– Ne haragudj, Beth, mennem kell, de nagyon köszönöm, hogy 

jöttél, és segítesz. Aprilnek nincs édesanyja már, aki itt lehetne… 

– Boldogan állok rendelkezésre – mondta gyorsan Beth, mielőtt 

Eamon szeme újra könnybe lábadt volna. – Nagyszerű lesz együtt 

dolgozni. 

Charlie felé fordult: 

– És Beth, hogy fogsz hazajutni? – kérdezte. 

– Sarah értem jön majd később. Három körül. – Ekkor gondolt 

bele, milyen soká lesz az még. Akárhogy is húzták, nem volt több 



dolog, amit megbeszélhettek volna Aprillel, egyelőre mindennel 

végeztek. 

– Egy óra múlva elkanyarodhatok veled, ha neked is jó – 

ajánlkozott Charlie. – Természetesen csak ha nincs jobb dolgotok. 

Beth Aprilre nézett. Feltételezte, a lánynak is lenne más dolga. 

– Hát, a következő lépés az, hogy Lindy felméri a ruhát, és 

megmondja, tudjuk-e használni, úgyhogy ha esetleg el tudnál 

vinni… 

– Ezer örömmel – mosolygott rá Charlie. 

– Remélem, nem zavar, hogy ilyen tragacsba kell beszállnod – 

mentegetőzött a fiú. 

– Öhm, dehogy, remek járgánynak tűnik – mondta Beth, és 

igyekezett a száján keresztül lélegezni, olyan benzinszag volt 

odabent. 

– Egy kicsit lepukkant, de gurul, és ez a lényeg. – Hogy ezt 

alátámassza, Charlie jó hangosan felbőgette a motort. – Van benne 

kraft. 

– És az jó? 

– Persze. Nincs jogsid? 

– Az van, csak járművem nincs, amit vezethetnék. 

Ezt alátámasztandó a jobb lábával erősen nyomta a képzeletbeli 

féket, mert azért nem érezte magát teljesen biztonságban. 

Charlie észre is vette. 

– Ne haragudj, túl gyorsan megyünk? 

– Igen – mondta Beth, és belekapaszkodott az ajtóba. – Csak egy 

kicsit. 

– Csak azért, mert nagyon jól ismerem már az utat – mondta 

Charlie, de lelassított, hogy Beth ne féljen. – Nem akartalak 

megijeszteni – tette hozzá. 

Beth rámosolygott. Először azt hitte, a fiú csak fel szeretne vágni 

előtte, de látta, hogy nem erről volt szó. 

– Nagyon örülök, hogy Aprilnek van kivel átbeszélnie ezeket a 

lányos dolgokat – folytatta Charlie. – Anya halála óta nem könnyű 



neki, szerintem sokkal nehezebb volt, mint nekem vagy apának. 

Apának persze még mindig rettenetesen hiányzik, hiába tíz éve 

már. 

– Nagyon szívesen segítek, ha tudok. 

– És mivel foglalkoztál, mielőtt belevágtál az esküvőszervezésbe? 

Beth felnevetett. 

– Hát, leginkább pultos voltam, és ma este ismét az leszek. 

– Jövök, és meglátogatlak! 

– Helyes. De egyébként online marketinggel, honlaptervezéssel 

meg ilyenekkel foglalkozom. 

– És miért keresel akkor mást? 

Beth érezte a kérdésben a kihívást, de nem hátrált meg. 

– Még nem vagyok itt annyi ideje, hogy legyen elég 

megrendelőm, bár remélem, a pubban majd többekkel meg tudok 

ismerkedni. Ugyanakkor vonz az is, hogy végre emberekkel tudjak 

dolgozni. A szabadúszó meló remek dolog, pláne, hogy nincs 

kocsim, de nagyon magányos tud lenni az ember. 

– Mi lenne, ha megoldanám neked a szállítás kérdését? – 

villantott rá Charlie egy mosolyt, amitől Bethnek bukfencezett 

egyet a gyomra. – Lehet, hogy ez az esküvős dolog be fog neked 

jönni, és akkor szükséged lesz egy furgonra. 

Beth fején egy pillanatra átfutott, nem lenne-e túl büdös a kocsi a 

Vintage Romantikának, de aztán rájött, hogy ezen gondolkozni 

bolondság. A szagot el lehet űzni, a kocsit ki lehet pofozni, és még 

egy szép feliratot is fel lehetne festeni a kocsi oldalára. 

– Mennyiért adnád? 

– Háromszáz alá nem tudok lemenni. De cserébe műszakilag 

kifogástalan állapotban adom át – mosolygott Bethre újra, akinek 

ismét verdesni kezdtek a pillangók a gyomrában. – Ki is pucolom 

neked. 

Fél órával később Beth boldog mosollyal integetett a távolodó 

Charlie után. A srác megígérte, hogy este beugrik hozzá a pubba, és 

ennek nagyon örült, mert remekül el tudtak beszélgetni az úton 



hazafelé. Ráadásul olyan jó ötleteket adott, alig várta már, hogy 

elmesélhesse a többieknek. 

 



Hatodik fejezet 

Mire Lindy ott tudta hagyni a fiúkat a nagyapjukkal esti mese 

olvasás közben, és megérkezett a pubba, Beth már tökéletesen 

kiismerte magát a pult mögött. Csak akkor kellett dolgoznia, mikor 

a másik pultos, Ilana nem ért rá. Vagy mikor mindkettejükre 

szükség volt. De a ma este csendes volt, és ennek Beth különösen 

örült, mert tudott a saját dolgaival is haladni közben. Még arra is 

volt ideje, hogy feltegyen egy új bejegyzést a pub blogjára egy 

közelgő eseményről. Sukey borzasztó boldog lett tőle. 

– Nekem évekbe telt volna! – kiáltott fel örömében. 

– Akkor kérlek, vidd jó híremet! – kérte Beth. – Szívesen 

segítenék helyieknek az online felületek kitanulásában. 

Természetesen nem számolnék fel érte semmit. 

– Helló – köszönt Beth, mikor Lindy megjelent a pult mellett, és 

igyekezett feltornázni magát az egyik bárszékre. – Mit adhatok? A 

vendégem vagy. Igyuk el előre a fizetésemet. 

– Hát nem lesztek tőle részegek, lányok – kacsintott rájuk Sukey. 

– Máskor persze meghívhatsz embereket a saját kontódra, de ezt 

most a ház állja. Beth frissítette a honlapunkat, úgyhogy 

megérdemel néhány pohár bort vagy bármi mást, amit csak 

szeretne. 

– Vörösbort szeretnék, ha tényleg nincs ellenedre – mondta 

Lindy. 

Míg Beth hátrament egy palackért a borszekrényhez, Sukey 

közelebb dőlt a pultra támaszkodva Lindyhez. 

– Lindy. Hogy van anyukád? 

– Jól van. Majd ő is beugrik később. Szeretné megszervezni a 

kocsmakvízt. 

– Remek! Egy kocsmakvíznek mindig nagy sikere van. 

– És ennek most nem utolsósorban apropója is van: a bevételt a 

városháza felújítására szánjuk – magyarázta Lindy. – Lesz tombola 



is, természetesen. Egyetlen adománygyűjtő esemény sincs soha 

tombola nélkül. 

– Én fel tudom ajánlani szolgálataimat mint az egyik nyereményt 

– mondta Beth, és közben töltött két pohárral. – Sok olyan idős van, 

akik megörökölnek egy számítógépet a fiataloktól, de nem tudják 

mire használni. Megtaníthatnám őket. 

– Ez jó ötlet! – mondta Sukey. 

Lindy a magasba emelte a poharát. 

– Akkor erre igyunk! Én is beszállok: szívesen bevállalok egy-két 

ruhajavítást. Anya amúgy is kérte, hogy találjak ki valamit. 

Szeretné, ha értékes nyeremények lennének. Az a teáskészlet, amit 

Raff anyja ajánlott fel például, na, az tökéletes volt. 

– Úgy érted, a közös teáskészletünk? – kérdezte Beth. – Az 

tényleg az egyik legjobb volt. 

– Határozottan! – értett egyet Lindy. – Na, és mik az újdonságok, 

amiket mindenképp el szerettél volna még ma mesélni? 

– Várjuk meg Rachelt – javasolta Beth. – Perceken belül meg kell 

érkeznie. Apukádnak nem okozott gondot, hogy ma este ő vigyáz az 

unokákra? 

– Ó, dehogy. Mindig hoz magával filmeket. Ilyen háborúsokat. 

Anya nem szereti őket, úgyhogy ilyenkor van ideje megnézni. 

Az ajtó kinyílt, hideg levegő süvített be, és ezzel együtt Rachel 

bukkant fel az ajtóban. 

– Ne haragudjatok, hogy kicsit elkéstem! El kellett még intéznem 

néhány dolgot. 

Beth látta rajta, hogy tényleg bűntudata van, de nem szólt 

semmit. 

– Mit adhatok? Vörösbort? Fehéret? 

Rachel elgondolkozott. 

– Szerintem most inkább vöröset. Hideg van odakint. 

– Nem próbálod ki a gyömbérsörünket? – kérdezte Beth. – A 

legjobb választás, ha kis melegségre vágysz. 

Rachel megrázta a fejét. 



– Nem, köszönöm, a vörösbor tökéletes lesz. Beth, ess neki, és 

mondj el mindent elejétől a végéig! Annyira kíváncsi vagyok! 

– Nos – kezdte Beth, aki már szintén alig várta, hogy mindenről 

beszámolhasson a többieknek, és lehetőleg még mielőtt Charlie 

megérkezik. – Felajánlottak számunkra egy furgont. 

– Egy furgont? – kérdezte Rachel, és fintorgott egyet. 

A fintort látva Beth beharapta az alsó ajkát. 

– Igen. És azt sem titkolom el, hogy eléggé le van pukkanva. De 

gurul! És Charlie, April bátyja megígérte, hogy rendbe hozza. 

– Ez fantasztikus lenne! – mondta Lindy. 

– Nekem van kocsim. – Rachel szemmel láthatóan nem jött lázba 

egy használt furgon megvásárlásának ötletétől. 

– Igen, de szükséged is van rá a munkához. És a 

vállalkozásunknak előbb vagy utóbb kelleni fog egy saját kocsi – 

magyarázta Beth. 

– Mennyit kérnének érte? – kérdezte Lindy. 

– Háromszáz fontot. 

Hallgattak egy darabig. 

– Nekem van valamennyi spórolt pénzem… – kezdte Rachel. 

– Nem, nem nyúlunk spórolt pénzhez, csak ha elkerülhetetlen – 

mondta Beth. – Nekem is van félretett pénzem valamennyi, de 

jelenleg abból élek. Abból, és valamennyivel apukám is támogat. 

– És ott van még a ruha, amit el fogunk adni az eBayen – mondta 

Lindy. – Ebből vajon ki tudunk hozni háromszázat? 

– Igen – felelte Beth. – Szerintem könnyedén. Sőt, lehet, hogy 

picit még többet is. 

– De hisz Lindy dolgozik vele a legtöbbet, az övé lenne az összeg, 

nem közös – mondta Rachel. – Kivéve azt a kezdőösszeget, 

amennyiért Helena megvette a ruhát, persze. 

– Helena azt fel fogja ajánlani a számunkra – mondta Beth 

határozottan. – Tartozik nekünk ennyivel. 



– Én pedig cseppet sem bánom, ha a befolyt összeget a furgonba 

fektetjük – mondta Lindy. – Ha én is használhatnám, az tökéletes 

lenne. 

– Hogy a viharba ne használhatnád? – kérdezte Beth. – Közös 

lenne. És szerintem nem kicsit könnyítené meg a dolgunkat. De 

biztos vagy benne? 

– Abszolút! – vágta rá gondolkozás nélkül Lindy. 

– Ha üzleti szempontból nézem a dolgot, akkor működhet a dolog 

– mondta Rachel. – Egy idő után nyilván fizetést is fogunk tudni 

felvenni. Persze az még odébb van. 

– Hát ez nagyszerű hír! – örvendezett Beth. – El is mondom 

Charlie-nak. Úgyis ígérte, hogy este beugrik valamikor. 

Rachel összeszűkült szemekkel méregette a lányt. 

– Jól látom, hogy elpirultál, Beth? 

– Dehogy! Szerintem csak túl sok pirosítót raktam fel. 

– Egyáltalán miért is vagy ilyen csinosan kifestve? – érdeklődött 

Lindy. – Nem vettem még észre, hogy sminkelnéd magad. 

– Azért, mert itt állok a pult mögött. Jézusom… – csattant fel Beth, 

és ha lehet, még jobban elpirult. Nem egy helyen dolgozott már 

pultoslányként, de még sosem fordult elő, hogy a munka kedvéért 

kifesse magát. De ezt Lindynek és Rachelnek nem kell tudnia. 

– Na, meséljem, hogy mire jutottam Aprillel? 

– Ó, igen! – vágta rá Lindy. – Azt mondod, az anyja ruhája 

meseszép? 

– Hát, sajnos a mérete egyáltalán nem jó, de van hozzá tartalék 

anyag, és biztos vagyok benne, hogy neked nem fog gondot okozni 

az átalakítása – magyarázta Beth. – A varázsujjaiddal megbűvölöd, 

és kész is van. 

– Egészen különleges lenne, ha át tudnánk venni a 

menyasszonyok édesanyjainak régi ruháit, újjászabni, és azt is 

felvenni a szolgáltatásaink közé – gondolkozott Rachel. 

Lindy és Beth rámeredt. 



– Feltételezem azért, mert van normális életed, és ezért nem 

nézel tévét – kezdte Beth –, de az a helyzet, hogy ezt a műfajt már 

kitalálták, és műsor is készült róla: szereznek egy rettenetes 

állapotú ruhát, amit a kutyádra nem adnál rá, és megpróbálják 

rábeszélni a menyasszonyt, hogy válassza ezt a nagy napra. 

Rachel bólintott. 

– Értem. De ha jól értettem, April anyukájának a ruhája más. 

– Aham – mondta Beth. – Elképesztő ruha. És pont. És bár 

meggyőződésem, hogy Lindy csodát tesz vele, félek, nem lenne 

minddel ilyen szerencsénk. 

– Alig várom már, hogy a kezemben tartsam ezt a meseruhát – 

mondta Lindy. – Ha pedig tényleg lennének olyan menyasszonyok 

és örömanyák, akik felajánlanák számunkra a ruháikat, akkor ezer 

örömmel alakítanám át őket, és ki tudja, talán tudnánk keresni 

rajta. 

– Hmm, szerintem óvatosnak kell lennünk – intett Beth. – Nem 

biztos, hogy érdemes felhalmoznunk egy rakat ruhát, amivel a 

végén nem tudunk mit kezdeni. 

– Rendben, akkor csakis tervezők ruháival foglalkozzunk – 

mondta Rachel. Aztán elfintorodott. – Ha belegondolok, én sem 

biztos, hogy örömmel látnám viszont anyám volt esküvői ruháját az 

eBayen. 

– Fel kell térképeznünk a területet mindenekelőtt, 

természetesen. Mi minden vár még ránk April esküvőjéig? 

– Nos, a nagynénje készíti a tortát, de April nem volt biztos 

benne, hogy a díszítést is meg tudja csinálni. Szerintem 

egyikünknek érdemes lenne kitanulnia. Én esetleg vállalnám is. 

Egyelőre számítógép nélkül nem vagyok rá képes. 

– Ez jó ötlet! – mondta Lindy. – Biztos rengeteg női rokon van, 

akik örömmel ajánlkoznak a tortasütésre, de gondot okozhat nekik 

a díszítés. Helyt kell állnunk itt is. 

Betht hirtelen kétségek fogták el tulajdon képességeit illetően. 

– Lindy, nem lehet, hogy mégis inkább hozzád illene ez a feladat? 



– Nem – mondta Lindy határozottan. – Remekül tudok toy storys 

meg minyonos tortát készíteni, de sosem kellett kipróbálnom még 

magam… elegánsabb tortákkal. Rendszerint szétfolyik így is a 

díszítés, de a gyerekek nem bánják, ha cukorkákkal takarom el a 

hibákat. Elmondom viszont, mire lesz szükséged: az új Tortavilág 

katalógusra. 

– Ó, a Tortavilág – sóhajtott fel Rachel álmodozó hangon. – Az 

egyik kedvencem. 

– Egészen elképesztő kínálatuk van mindenből. Anyám és a nagyi 

állandóan azt bújják – mondta Lindy, és sokatmondóan 

belekortyolt a borába. 

Beth, elfogadva, hogy életét eddig úgy kellett leélje, hogy ebből a 

Tortavilág-szerelemből teljesen kimaradt, nagyot sóhajtott, és így 

szólt: 

– Oké. Lássuk, mit találok a YouTube-on. Majd gyakorlok – 

mondta. – Hopp, elnézést, vendég érkezett. – A férfi felé fordult. – 

Mit adhatok? 

Miután Beth letett egy korsóval a helyi sörből a vendég elé, 

Rachel folytatta. 

– De lehet, hogy cukorrózsák készítését elvállalom. Mindig is 

szerettem molyolni ilyen apróságokkal. 

– Nagyszerű! Minden rendben lesz. Ó, és itt is van Charlie – 

mondta Beth, és felragyogott arcán a mosoly. 

Rachel és Lindy sokatmondóan egymásra pillantott. 

– Mi lenne, ha nem zavarnánk tovább Betht? – kérdezte Rachel. – 

Nem hinném, hogy szüksége lenne a társaságunkra. 

Miután poharaikkal együtt leültek egy asztalhoz, Lindy 

megszólalt: 

– Azt hiszem, emlékszem Charlie-ra a suliból, de mintha néhány 

évvel felettem járt volna. Úgy nézem, Beth igazán kedveli őt. Anya 

ismeri a farmot, biztos mindent tud róluk. Majd ha beszélek vele, 

lenyomozom a srácot. 



– Nem zavar, hogy ilyen közeli szimbiózisban élsz a családoddal? 

– kérdezte Rachel. – Komolyan mondom, én nem lennék rá képes. 

Neked viszont ott vannak a srácok, az anyukád, a nagyi meg te. Ez 

pedig barátok között is négy generáció. 

– Hát én csak annyit mondok – felelte Lindy –, hogy ha lenne 

lehetőségem, lelépnék. De nincs. És be kell lássam, hogy rengeteg 

segítséget kapok, és a falu fantasztikus közeg a gyerekeknek. És 

veled mi a helyzet? Hol van a családod? Vannak testvéreid? 

– Egyke vagyok. A szüleim felköltöztek északra, mikor apát korán 

nyugdíjazták, a nagyszüleim pedig világ életükben Írországban 

éltek. Úgyhogy sosem ismertem őket közelebbről. Nagyon szeretem 

őket, de mindig is látogatóként tekintettem rájuk. 

– Én sok tekintetben csak azért maradtam itt, mert csapdába 

estem. Szerettem volna egyetemre menni, valami művészeti szakra, 

szerettem volna tanulni és szabad lenni, de teherbe estem, és 

maradnom kellett. És most a legjobb tanács, amit gyereket tervező 

embereknek adhatok, hogy ha megtehetik, költözzenek az anyjuk 

szomszédságába. És ha még a nagyi is ott lakik, akkor ne is 

álmodjanak többről. 

– Valóban, ráadásul ez csodaszép környék. Szerencsés ember, aki 

itt lakhat. Én is pont ezért költöztem ide. 

Lindy elgondolkozott. 

– Szerencsés vagyok, tudom jól, de attól még nem tudok nem 

azon tűnődni, vajon milyen lehet a nagyvilág. 

Rachel halkan felnevetett. 

– Nekem volt szerencsém többfelé utazni, úgyhogy hidd el 

nekem, tudom, mit beszélek, mikor azt mondom, a legtöbb hely 

közel sem olyan szép, mint ez. 

Lindy is felnevetett. 

– Én elhiszem neked, de azért nem bánnám, ha a saját 

szememmel győződhetnék meg róla. 

– Még annyira fiatal vagy. Rengeteg időd lesz utazni, ha a fiúk 

már kicsit nagyobbak lesznek. Még akkor is, ha már teljesen 



felnőttek. Pont ez a jó abban, ha az ember fiatalon lesz anya. Én 

kicsit későre hagytam a dolgot. – Elhallgatott. Nem merte 

elmondani Lindynek, hogy a gyerek puszta gondolata és a káosz, 

amit maga körül okozna, mekkora rémülettel tölti el. 

– Ugyan már! Egyáltalán nem vagy vénasszony még – mondta 

Lindy. – Rengeteg időd van gyereket szülni. Persze, csak ha 

szeretnél. 

– Ezek szerint nem gondolod, hogy mindenkinek kellene 

gyereket vállalnia? 

Lindy megrázta a fejét. 

– Én imádom a sajátjaimat, de a szülői szerep nem való 

mindenkinek. 

– De te élvezed? 

– Van, amikor elgondolkozom azon, nem élveznék-e jobban egy 

fényűző divatkarriert, de igazság szerint meggyőződésem, hogy 

képtelen lennék olyan tökéleteset alkotni bármi más területen, 

mint a fiaim. És ezt nem sokan mondhatják el magukról, nem? 

– Ó – mondta Rachel, és hirtelen eszébe jutott valami. – Majd 

elfelejtettem, nagyon köszönöm a gyújtósokat! Mikor hazaértem a 

munkából, akkor találtam meg. Nagyon kedves gesztus volt tőled. 

Pláne most, hogy olyan nagyon elfoglalt vagy. 

Lindy megrázta a fejét. 

– Én nem vittem át neked gyújtóst, Rachel, nem is jártam a házad 

környékén ma. 

Rachel nagyot sóhajtott. Ez esetben csak egy ember tehette az 

aprófát a küszöbére. 

– Gondolod, hogy Raff volt az? 

Lindy bólintott. 

– Igen, jellemző lenne. Ráadásul kedvel téged. 

Rachel fészkelődni kezdett a székében. 

– Én viszont nem kedvelem őt! 

– Helyes. Ne is, nagy játékos. Nem érdemes vele kezdeni. Ó, de 

megjött anyám. – Integetni kezdett neki. – Anya! Itt vagyunk! 



– Sziasztok, lányok! Mit hozhatok nektek? Bort? Kértek egy 

üveggel? 

– Ülj csak le előbb egy picit, anya – mondta neki Lindy. 

Sarah leereszkedett az egyik székre. 

– Nagyon sűrű napom volt, összefutottam April apjával, 

Eamonnal az egyik farmon, ahol dolgozom, és rettentő hálás volt 

már most a sok segítségért, amit tőletek kap. 

– Beth volt odakint, neki add át a köszönetet – mondta Rachel. 

– Már megyek is. Szóval, mit iszunk? Vörösbort? Már hozom is – 

mondta, és elindult a pult felé. 

– Az anyukád annyira kedves – mondta Rachel. – Akkor is tündér 

volt, mikor rácsörögtem, és elpanaszoltam neki, hogy nem fogok 

tudni Bethszel tartani ma. 

– Tényleg nagyon jó fej. Csak szereti beleütni az orrát mindenbe, 

és az nem mindig öröm. Apa attól fél, egyszer túl sok lesz, és 

megutálják. 

Rachel véletlenül éppen a bejárati ajtó felé nézett, mikor az 

kinyílt, fojtottan felkiáltott: 

– Itt van Raff! – A szíve hevesen dobogott. Legszívesebben elbújt 

volna valahova. – Nem megyünk oda a többiekhez? A pulthoz? 

– Ó, oké – mondta Lindy, és felkapta a poharát. 

Raff tulajdonképpen még be sem ért a terembe, ők már a többiek 

mellett álltak, és úgy tettek, mint akik mélyen bele vannak merülve 

egy beszélgetésbe. Rachel igyekezett elbújni a többiek mögött, 

nehogy Raff észrevegye. 

– …úgyhogy annyi embert össze kell rántanunk, amennyit csak 

lehet – mondta Sarah. – Lesz tombola meg mindenféle értékes 

nyeremény. 

– Én felajánlom nyereményként, hogy megcsinálom valaki 

könyvelését – mondta Rachel, és minden erejével próbálta 

elfordítani a fejét Raff irányából. Ez nem volt könnyű mutatvány, 

tekintve, hogy nem bagolynak született. – Biztosan van, aki örülne 

neki. A festést már most hétvégére tervezzük? 



– Nem tudom, hányan tudnánk jönni – mondta Lindy –, de 

szerintem igen. Én újra apám segítségét fogom kérni a srácokhoz, 

és akkor tudok jönni. 

– Mi lenne, ha váltásban csinálnánk? – kérdezte Sarah. – Mikor 

apád belefáradt a fiúkba, átveszem a helyét, és jöhet ő is festeni 

kicsit. 

Ekkor Raff a pulthoz lépett. 

– Jó estét mindenkinek. 

Rachel bólintott felé, és próbált elbújni a pohara mögé. 

– ’estét, Rachel. 

Nem egyszerű feladat elkerülni egy szikrázóan kék tekintetet, 

ami egy ápolatlannak tűnő, borostás arcból ragyog ki, és fúródik 

ellentmondást nem tűrően a szemünkbe még akkor is, ha nem 

nézünk felé. 

– ’estét, Raff – felelte Rachel. – Te hagytad a gyújtósnak való fát a 

küszöbömön? 

Raff egyik szemöldöke a magasba szaladt válaszként. 

– Tudtam, hogy enélkül nem tudnád begyújtani a kandallót, 

nekem meg úgyis csomó volt, hát vittem. 

– Nagyon kedves volt tőled – felelte Rachel. És mivel úgy tűnt, 

nem kerülheti el a sorsát, elszánta magát, hogy a szarvánál ragadja 

meg a bikát. – Nincs kedved meginni egy italt valamikor? 

– De, nagyon is. Csak nem itt. 

Rachel hirtelen veszélyt szimatolt. 

– Nem itt? Miért, hova lehet még menni? 

A pubban biztonságban érezte magát. Nem mert volna 

olyasvalakivel elmenni egy ismeretlen helyre, akivel nem érzi 

magát így. Ha már mennie kell, legalább a körülmények legyenek 

megnyugtatóan ismerősek. 

– Biztosan nagyon meg fog lepni, elvégre londoni vagy, vagy mi a 

szösz, de a világon rengeteg pub van még, melyek nincsenek tele az 

ismerőseiddel, akikkel vígan elbeszélgetnél, ahelyett hogy rám 

kelljen figyelned. 



Rachel érezte, hogy Lindy és Beth egy kicsit arrébb húzódnak, és 

úgy gondolta, a lányok cserbenhagyták. 

– Ülhetünk a sarokba is, ha úgy tartja kedved. De sosem vezetek, 

ha ittam, úgyhogy csakis olyan helyre mehetünk, ahonnan haza 

tudok még sétálni. – Talán sikerült kivágnia magát. Nem állítaná, 

hogy bevitte a győztes ütést, de biztonságos terepre terelte a 

beszélgetést. 

Sukey hozott egy poharat Raffnek, pedig a férfi nem is kérte. Sör 

volt benne. Raff belekortyolt. 

– Van egy nagyszerű kis pub a dombon túl. Gyalog sincs messze. 

Rachel megrázta a fejét. 

– Nem fogok hegyet mászni ebben a sötétben – mondta, majd 

hirtelen hozzátette –, pláne nem egy idegen férfival, akit alig 

ismerek, és akiben egyáltalán nem bízom. 

– Akkor ebédidőben megyünk. Dolgozol valamit? 

– Persze! 

– De szabadúszóként – vágott közbe Sarah, aki nem tudott 

lakatot tenni a szájára. – Olyan vagy, mint én. Még az 

ismerkedésben is. Apró lépésekben engeded csak közelebb a 

férfiakat, nem igaz? 

– De anya! – szólt rá Lindy, és a karjánál fogva megragadta Sarah-

t. 

– Én csak segíteni szeretnék – tiltakozott a nő. 

Rachel hallotta, hogy Lindy elmotyog néhány keresetlen szót 

anyja elmeállapotáról. 

– Legyen – egyezett bele Rachel. – Mit szólsz a holnaphoz? 

Úgy érezte, ideje lenne véget vetni ennek a dolognak, mert 

kezdett a fejére nőni, holott apróság volt, semmiség 

tulajdonképpen. 

Raff csintalanul elmosolyodott. 

– Rettenetesen sajnálom, de holnap anyámnál ebédelek. 



Rachel megkönnyebbült. De nagyon. Bár ez azt jelentette, hogy 

továbbra sem oldódott meg a helyzet, ő már megcselekedte, amit 

megkövetelt a haza. 

– Ó, milyen kár! Én pedig pont jövő héten leszek rettentően 

elfoglalt. Mi lenne, ha az azt követő hétre tennénk? – Majdcsak 

kitalál akkor is valami indokot, hogy miért nem alkalmas az 

időpont. 

– Nos, nem sietünk sehova. Én tudok várni. Most viszont megyek, 

vár rám az egyik jó barátom hátul. 

Noha érezte, hogy Raff most elfogadta a kifogásait, azt is tudta, ez 

nem lesz mindig így, és ettől csak még rosszabbul érezte magát. 

– Istenem, ne haragudj, hogy anyám így viselkedett Raff előtt! – 

mondta Lindy, mikor a férfi végre elindult a terem túlsó részébe. – 

Neki fogalma sincs, milyen férfivel van dolga. Ő csak azt látja, 

mennyire kedves alak. Igen, anya, rólad beszélek! 

– Nagyon kedves ember – mondta Sarah határozottan. – Úgyhogy 

ha most ki akarjátok beszélni, én megyek, és elkapom a 

dartsosokat. Meggyőzöm őket, hogy alakítsanak egy csapatot a 

kocsmakvízhez. 

Mivel Rachel szerette volna minél előbb kiverni a fejéből Raffet, 

gyorsan Bethhez fordult. 

– Na, Beth, mesélj csak egy kicsit nekünk Charlie-ról! 

Beth mosolya olyan diáklányos volt, hogy tanítani lehetett volna. 

– Hát, azt már tudjátok, hogy ő April bátyja. És már említettem a 

furgont is. 

– Jaj, te. Tudod, hogy nem így értettem – mondta Rachel 

mosolyogva. 

– Muszáj lesz eladnunk a ruhát, hogy legyen pénz a kocsira. – 

Lindy kicsit leragadt a praktikus részleteknél. 

– Be kéne fotóznunk szépen. Talán jobban eladná magát, ha 

valaki, akire méretben passzol, felvenné. Rám például rám jön a 

ruha. Tipikusan olyan esése van, hogy jobban mutat emberen, mint 

vállfán. 



Rachel bólintott. 

– Nekem van egy jó gépem, és nem is fotózok rosszul. 

– Akkor nálunk fogjuk megejteni a dolgot, amint elkészültem – 

jelentette be Lindy. 

– Vagy nálam – tette hozzá Beth. 

– Ragaszkodnék hozzá, hogy nálam legyen, ha nincs ellene 

kifogásod, Beth. Ha csak tehetem, igyekszem elkerülni, hogy a 

szüleim segítségét kérjem a gyerekfelügyeletben. 

– Jaj, dehogy! Tökéletesen érthető. Az én házam úgyis rettentő 

pici. 

Lindy folytatta, mert még mindig attól félt, talán megbánthatta 

Beth érzéseit: 

– Világ életemben ódzkodtam bármit is feltenni az internetre. 

Még meg kell tanulnom, hogyan működik az eBay. 

– Majd megmutatom – ajánlkozott Beth. – Nem olyan nehéz. 

– Mindannyiunknak nagyon sokat kell még tanulnia a másiktól, 

úgy érzem – mondta Rachel. 

Bár nem nézett a férfi felé, de megállás nélkül Raffre gondolt. 

Neki a legfontosabb lenne azt megtanulni, hogyan kezelje az olyan 

alakokat, mint ő. 

A lányok beszélgettek még egy kicsit, aztán Lindy és Rachel 

magára hagyta Betht a pult mögött, és hazafelé vették az irányt. 

Ahogy telt az idő, a pub egyre zsúfoltabb lett, de Beth derekasan 

helytállt. Az anyja nyilván nem így gondolta volna, de Beth nagyon 

jól érezte magát, büszke volt, hogy lépést tudott tartani, és jólesett 

neki látni Sukey elismerő mosolyát is. Ráadásul nagyon örült, hogy 

újra találkozott Charlie-val, noha csak futólag, mert a fiúnak vissza 

kellett sietnie a farmra. Összességében azonban igazán pazar este 

volt a mai. 

 



Hetedik fejezet 

Szombat reggel Rachel és Beth a városháza előtt állt. Pontosan 

egyszerre érkeztek a lépcsők elé. Eljött a nagy nap, mikor új színt 

visznek az épület életébe – ez esetben szó szerint, önkéntesek és 

sok doboznyi festék segítségével. 

– Nem fog megszakadni a szíved, ha összefestékezed? – kérdezte 

Beth, mikor végignézett Rachel vadiúj, ropogósra vasalt kék 

munkaruháján. Egy farmer és egy kinyúlt pulcsi bőven elég lett 

volna, de lehet, hogy Rachelnek nem is voltak rég nem használt 

ruhái, csak mindig újak. Nem lett volna meglepve: Rachel mindig 

olyan volt, mint akit skatulyából húztak ki. 

Rachel vállat vont. 

– Ez volt kéznél. 

– Új? – kérdezte Beth, aki még mindig nem tudott leszállni a 

témáról. El volt ámulva, hogy Rachel képes volt még egy ennyire 

általános és fizikai munkát igénylő feladathoz is kiöltözni. 

– Nem. Csak tiszta. Szóval mi a terv? – Rachel viszont a jelek 

szerint szeretett volna már témát váltani. Nem járt a városházán 

azóta, hogy először itt találkoztak, és már nagyon kíváncsi volt, 

milyen állapotban van az épület. Akkor nem volt ideje felmérni. 

– Nyitva van, mert egyesek már megérkeztek. Lindy is megpróbál 

majd csatlakozni, de ugye hétvége van, úgyhogy a fiúkkal kell 

foglalkoznia. Nem tudom, apukája ki tudja-e segíteni. 

– Akkor menjünk is be! 

Rachel gyorsan felmérte, nem látja-e Raffet a korán érkezők 

között, aztán váltott néhány udvarias szót a jelenlevőkkel. Köztük 

volt Bob, akire emlékezett is a rendezvényről, és voltak még páran, 

akikkel sosem beszélt ugyan, de a pubból már ismerős volt az 

arcuk. Aztán tette, amihez a legjobban értett: próbálta fejben 

összerakni, milyen sorrendben milyen feladatot kell minél előbb 

elvégezni a házon. Az első, amit nem lehetett nem észrevenni, hogy 

az épület mennyire sötét: bár odakint ragyogott a nap, ebből bent 



alig lehetett érezni valamit, szinte szürkületszerű sötétség takarta a 

házat. 

Rachel rábukkant Sarah-ra is egy egérlyuk méretű szobában, 

ahol egy elárvult mosogató és egy elromlott elektromos sütő 

mutatta, hogy valószínűleg a konyhában jár. 

– Ki irányítja a festést? 

Sarah, akinek rejtélyes módon már most festékpöttyök voltak az 

arcán, Rachelre meredt. 

– Mint elnök téged nevezlek ki vezetőnek, és vezethetsz bármit, 

amit csak kedved tartja. Engem most teljesen leköt, hogy a 

konyhában tapasztalt állapotokon keseregjek, ahol még a kutya 

vacsoráját sem lehetne normálisan elkészíteni, ha engem kérdezel. 

– Mit ígértél Aprilnek? Mondtad, hogy van konyha a városházán? 

Sarah megrázta a fejét. 

– Nem emlékszem, mit mondtam neki. Egyre csak azt kívánom, 

bár sose jutott volna eszembe ez a rettenetes ötlet. Ez a hely 

használhatatlan, és egy hónap messze nem elég, hogy felhozzuk 

ünneplésre méltó szintre. 

Rachel, aki magában osztotta Sarah borúlátó nézeteit, ettől a 

panaszkodástól hirtelen bizakodónak és tettrekésznek érezte 

magát. 

– Ne aggódj! Meg tudjuk csinálni. Mikor Raff ideér, kiderül majd, 

hogyan tudjuk felvinni a festéket a falra. Pár nap és egy nagy adag 

fehér festék csodákra képes, olyan tisztaság lesz itt, ami most, hát, 

valóban nehezen elképzelhető. – Bár sikerült optimista hangot 

megütnie, azért a térde megremegett, mikor belegondolt, mekkora 

munka áll még előttük. 

Ezt hallva Sarah félénken nézett rá. 

– Lindy rám szólt, hogy nem akarsz semmit Rafftől, és hogy 

fejezzem be a bátorítását. 

Rachel elmosolyodott. 

– Kézben tartom a dolgot. Lindynek nem kell aggódnia értem. 



Miután otthagyta Sarah-t, hogy végigböngéssze a munkára 

felkérhető emberek listáját a telefonjában, Rachel önkéntelenül 

elnevette magát. Mikor a saját házáról volt szó, hosszú heteket 

töltött a felkészüléssel, és csak akkor engedte felvinni a végső 

festékréteget a falra, mikor homokfúvás után minden 

négyzetcentiméter tökéletesen elő volt rá készítve. Most pedig 

olyan munkára készül, melynek során nagy eséllyel az összes 

pókhálót is le fogják festeni a szorgos kezek, nem beszélve a falakra 

lerakódott, évtizednyi koszról. 

Ezer szerencse, hogy az elvégzendő munkával kapcsolatos 

maximalizmusa és a tisztaságmániája nem fordítva sült el, és nem 

leblokkolva állt a terem közepén, hanem egyre újabb lendületre 

kap. Mikor megfordult, észrevette Raffet, aki Bobbal együtt 

érkezett. Egy gurulóállványt hoztak. 

Odalépett a férfihez, és rávillantotta segítségre van szükségem 

mosolyát. 

– Szia, Raff. Épp most beszéltem Sarah-val a konyhában, már ha 

annak nevezhetjük azt a valamit, és arra jutottunk, hogy igazság 

szerint itt arra lenne szükség, hogy lefújjuk festékkel az egész 

kócerájt, és ne ecsetekkel pepecseljünk. Így lenne a 

leghatékonyabb. 

– Jó reggelt, Rachel! Nagyon örülök, hogy ma is találkoztunk. 

Csodás napunk van, nem igaz? 

– Ó, igen. Szia, jó reggelt! Csodás nap – felelte Rachel 

türelmetlenül. – Szóval, mit gondolsz, működne ez a lefújós dolog? 

– Ködölésre gondolsz? 

– Ó – felelte Beth. – Mint a műsorban, amikor az a fickó felújítja a 

lakásokat? És minden fehér lesz, hogy fel tudják mérni a méretet és 

az arányokat? – Beth elhallgatott, és zavartan megköszörülte a 

torkát. – Elnézést. Lebuktam. Túl sok tévét nézek. 

– Mostantól nem lesz rá időd – mondta Rachel. – Van egy 

városházánk, és életre kell keltenünk. 

– Nem is olyan rossz ötlet a ködölés – helyeselt Raff. 



Rachel lelke a dicséretet hallva egy pillanatra felszikrázott. Örült, 

hogy Raff neki ad igazat. 

– Szóval, van hozzá felszerelésed? 

Raff a jelek szerint kihívásnak vette a kérdést. 

– Igen. Van egy barátom, akinek van hozzá cucca. Feltételezem, 

most azonnal kéne. 

– Ha megoldható. De persze ha kicsit később ér ide a nap 

folyamán, az sem tragédia. 

– Mit mondjak, vannak igényeid. De én szeretem ezt egy nőben. 

Rachel ezt hallva olyan grimaszt vágott, hogy Raff felnevetett. 

– Rendben, már hívom is! Szerintem holnapra meg tudom 

szerezni. Megfelel az ütemezés, Lady Türelmetlen? 

– Meg tudok barátkozni a gondolattal, Lord Ezermester. 

Míg nézte, ahogy Raff a sarokba vonul telefonálni, Beth, aki csak 

úgy kapkodta a szemét kettejük között, míg a beszélgetést hallotta, 

mintha csak teniszmeccset nézett volna, megszólalt: 

– De mihez kezdjünk, míg a festékszóró ideér? 

– Takarítunk – vágta rá Rachel. – Lemossuk a mocskot, 

amennyire csak lehetséges. Nem lesz túl gusztusos, és könnyű sem. 

Mindenkinél van gumikesztyű meg játszós ruha, ugye? Nálam van 

egyébként tartalék kesztyű is, ha valakinek szüksége lenne rá. – 

Rachel nem árulta el, hogy a gumikesztyű vásárlása ugyanolyan 

örömöt okozott neki, mint az ágyneműké, hanem egy határozott 

mozdulattal előhúzta mind a négy párat, amit magával hozott. 

– Hát kesztyűnek nem leszünk híján – mondta Raff, aki ekkor ért 

vissza hozzájuk. 

Rachel nem akarta magára venni a dolgot, úgyhogy figyelmen 

kívül hagyta a megjegyzést. 

– Értesz a vízvezeték-szereléshez? Vagy az elektromos 

szerkezetekhez? Ha igen, Sarah-nak szüksége van rád a konyhában. 

Vagyis abban a ficakban, ott a folyosó végén. 

Raff bólintással jelezte, hogy megértette a feladatot, és elindult 

megkeresni Sarah-t. 



– A mindenit, Rachel! Riszpekt. Jól betörted a vadembert! – 

nevetett rá Lindy, aki ebben a pillanatban ért a csoporthoz. 

– Köszönöm. Csak eltökélt vagyok, hogy a városházát 

megmentjük. Viszont van egy rossz hírem: a takarítást egészen 

biztosan hideg vízzel kell csinálnunk. 

Egy ideig elvitatkoztak arról, vajon a tetőgerendákat is le kell-e 

mosni, mikor azokat úgysem látja senki közelről, de Rachel 

hajthatatlan volt. 

– Igen, le kell. Az is a felújítás része. Nem engedhetjük, hogy 

koszos felületre kerüljön a festék. 

– Oké, de ki fog oda felmászni, és lepucolni? – tiltakozott Justin, 

aki egy teljes órát hajlandó volt felajánlani értékes idejéből a közös 

munkára. 

– Van egy gurulóállványunk, ha esetleg nem vetted volna még 

észre – oltotta le Raff, aki mindent megtett, amit Sarah kért tőle, és 

most újra csatlakozott a társasághoz. 

– Jól van, pajtás, láttam én, de fel nem megyek rá, az hétszentség. 

Nem bírom a magasat. 

A többiek is egymás után jelentették, hogy szédülnek fél méter 

felett, de Rachel úgy gondolta, hogy igazából csak nincs kedvük 

hideg vízzel suvickolni. 

– Megcsinálom én – mondta. – Én nem szédülök odafent. És a 

gumikesztyűm is bevetésre kész. 

Rachelnek nem egyszer kellett vizet cserélnie, folyamatosan fel-

alá mászott az állványon, mint egy pók, és a nagy munkában észre 

sem vette, hogy lassan mindenki elszivárgott már a teremből. 

Kivéve Raff. 

– Ó – sóhajtott, mikor észlelte a helyzetet, és a férfire nézett. – 

Szeretnéd már elvinni? – kérdezte, és az állványra mutatott. 

– Nem most azonnal, nem. De lassan indulnunk kell. 

– Dehogy, én jól vagyok. Maradok még. Van kulcsom. Majd 

bezárok, ha végeztem. Semmi szükség rá, hogy maradj. 



– Délután öt van. Reggel kilenc óta, megállás nélkül dolgozol. Rád 

fér a pihenés. Rám meg egy kiadós vacsora, és biztos vagyok benne, 

hogy te is tudnál enni. 

– Nem, én jól vagyok. Menj csak nyugodtan. 

Raff megrázta a fejét. 

– Nélküled egy tapodtat se. Megyünk, és bemutatlak anyámnak. 

Rachel pislogott kettőt, mire visszatért a humora. 

– Biztos vagy benne, hogy a kapcsolatunk elérte már ezt a 

szintet? 

A férfi grimaszolt. 

– Tetszik, hogy azt gondolod, kapcsolat van köztünk. 

Rachel jókedve elszállt. 

– Nem, nincs. Különben is, nem tegnap ettél nála? 

– Nem jutottam el hozzá, úgyhogy megígértem, hogy ma pótlom. 

És elviszlek magammal, nincs helye ellenkezésnek. Szeretnél előtte 

hazamenni átöltözni? Vagy jól vagy így, ahogy vagy? 

Noha valóban nagyon fáradt volt – ezt csak most vette észre, 

hogy beszélgettek –, Rachel érezte magában az erőt. Nagyon 

élvezte, hogy sikerült tisztára súrolni a tetőgerendákat, pedig 

valószínűleg azokat az épület megépítése óta senki nem pucolta 

meg. Ebben nagyjából biztos volt. 

– Jó, ha most elkísérlek, hogy hármasban vacsorázzunk az 

édesanyáddal, azzal letudom a tartozásomat? A fáért? 

– Rachel, Rachel… – csóválta a fejét a férfi. – Szerinted? 

Rachelnek fogalma sem volt, mit gondoljon, és azt sem tudta 

megtippelni, mit tervezhet a férfi. 

– Szóval? Átöltözöl? Vagy így maradsz? – kérdezte újra Raff. 

– Lezuhanyozom és átöltözök – felelte Rachel. – Egy óra múlva 

jöhetsz értem. 

– Nem érdemes elválnunk. Majd megvárlak a nappaliban, amíg 

elkészülsz. 

– Te nem akarsz átöltözni? 

– Nem. Én majd lezuhanyozom anyámnál. 



– Nos, nálam nem maradhatsz – mondta határozottan Rachel. – 

Várj itt, a pubban. 

– Zártkörű rendezvény lesz, oda nem mehetek. 

– Sukey biztos megengedné, hogy meghúzd magad a sarokban. 

– Sukey nincs itt. Különben is, miért van ellenedre, hogy nálad 

várjak? Mert összekoszolom a patyolattiszta lakásod? 

Rachel csikorgatta a fogait tehetetlenségében. Két nyomós oka is 

volt rá, miért nem szerette volna beengedni Raffet a házba, míg ő 

zuhanyozik és átöltözik. Egyrészt alig ismerte még, bár az esze azt 

súgta, ezen felesleges aggódnia: a falubeliek mind ismerték és 

szerették a férfit, Sarah szerint jó ember volt, és bár Lindy szerint 

megrögzött nőcsábász, ezen kívül senki nem jelezte felé, hogy ne 

lenne biztonságban a társaságában. A másik okot csak ismételni 

tudta: valóban összekoszolná a tiszta lakást. 

– Figyelj rám – kezdte a férfi. – Valóban erős késztetést érzek, 

hogy… – keresnie kellett a szavakat – …összegyűrjelek… 

Rachel levegő után kapkodott. 

– De ígérem, hogy jól fogok viselkedni. 

– Az erőszak lenne! – Rachel érezte a hangján, hogy mintha 

félelem csendülne ki belőle, pedig igazság szerint egyáltalán nem 

félt Rafftől. 

– Nem lenne erőszak, ha neked se lenne ellenedre a dolog. 

Rachel úgy érezte magát, mint egy bokszoló, aki felemelt ököllel, 

felkészülten áll, csapásra várva, éppen csak a csapás a másik 

irányból érkezik. 

– Az teljes mértékben ki van zárva! 

Raff vállat vont. 

– Én tudok várni. Na, induljunk. Ideje, hogy kicsit kimosakodj, 

összekapd magad, én pedig addig jólnevelten ülök majd a takaros, 

hófehér nappalidban, és várok. 

Rachel rámeredt. 

– Nem fehér. Csontszínű. 



Végül hagyta, hogy a férfi a nappaliban megvárja. Raff a kabátját 

se vette le, és a kezébe nyomott Vidéki Élet magazint kezdte el 

lapozgatni. Rachel gyorsan lezuhanyozott, és még a haját is 

megmosta, ami merőben szokatlan volt, mert általában ez többórás 

művelet volt. Nem is volt ideje kivasalni. Ami nagy dolog volt 

részéről, mert nem tűrte hajában a hullámokat: azt szerette, ha 

szögegyenes és rendezett. Ki nem állhatta, mikor repkedett az arca 

körül, mint egy szénaboglya. 

Gyorsan megtörölközött (a lábujjai közül nem volt idő kitörölni a 

vizet a külön erre a célra rendszeresített törülközővel), és 

felöltözött (testápoló szóba sem jött, ami szintén érzékenyen 

érintette), előhúzott egy farmert, csizmát és rengeteg pulóvert. 

Összepróbálta, melyik állna a legjobban. Általában nem sminkelt, 

de most tett fel valamennyit az orcájára és az orra köré. Aztán 

lesietett a lépcsőn. 

– Ez gyors volt. – Raff letette a magazint, és végignézett a lányon. 

– Jó munkához idő kell. Te viszont remekül nézel ki. Nagyon tetszik 

így a hajad. 

– Köszönöm – mondta Rachel, és nem tudta mire vélni saját 

érzéseit. Miért zavarja, hogy Raff szerint túl gyors volt? Miért is 

nem szánt magára több időt, hogy rendesen el tudjon készülni? 

Most úgy tűnhet, mintha azért sietett volna, hogy mielőbb együtt 

lehessen a férfival. Holott pont az motiválta, hogy mielőbb házon 

kívül tudja őt. Még akkor is, ha együtt távoznak. 

– Nyilván nem fázol – mondta a férfi. 

– Öhm… Miért mondod ezt? – Érezte, hogy hideg van, mert nem 

szárította meg rendesen a haját. Épp azon gondolkozott, vajon hova 

tette a sapkáját. Szokatlan volt, hogy nem tudta azonnal rávágni a 

választ. 

– Mert még egyszer sem gyújtottál be a kandallóba, holott van 

száraz tűzifád, és a gyújtósod sem kevés. 

– Honnan tudod? – szegezte neki a kérdést Rachel. 

– Mert nincs hamu, se korom a kandallóban. 



Rachel zavarba jött. 

– Nem gondolom, hogy érdemes lenne összekoszolni a kandallót. 

– Miért nem mész, és szárítod meg a hajad rendesen, amíg én 

megrakom a tüzet? Akkor meleg házba jönnél haza. 

Rachel megrázta a fejét. Az ő kandallója volt, úgyhogy neki kell 

majd az első tüzet megrakni és meggyújtani benne. 

– Nem. Majd én megrakom, köszönöm. 

– Ugyan már. 

– Nem. Nem kell, hogy itt őrködj felettem közben. 

– Ugyan miért nem? 

Rachel felcsattant. 

– Mert még sosem raktam kandallóban tüzet! 

Ezt bevallani olyan érzés volt számára, mintha azt árulta volna el, 

hogy sosem adott pénzt a rászorulóknak, vagy sosem mosolygott, 

vagy hogy nincs egyetlen közeli barátja sem: rettenetes érzés. 

Raff nem tűnt különösebben meglepettnek, és a jelek szerint 

egyáltalán nem zavarta ez a tény. 

– Szeretnéd, hogy segítsek? 

Rachel érezte, hogy lassan megnyugszik. Raff nem tartotta 

kínosnak a dolgot, és ami még fontosabb, nem firtatta az okát sem, 

holott tél volt. Vett egy mély levegőt, és kihúzta magát, mintha 

csatába indulna. Súlyos pillanatok voltak, noha biztos volt benne, 

hogy meg fogja tudni oldani. Nem okozhat gondot, elvégre kiskorú 

cserkészek raknak hatalmas máglyákat nap mint nap, és egyikük 

sem kimondott Bear Grylls-alkat. Azért volt nehéz rászánni magát, 

mert előre félt a kosztól, ami járna vele. Ezért kereste a kifogásokat, 

ezért nem volt lelkes, hogy gyújtóst és hasábokat pakoljon oda be, 

bár ezekkel még ki is békült volna, de a hamu és a korom 

elrettentette. Ám ha elkerülhetetlen a dolog, akkor inkább csináljon 

mindent ő, mint más. 

– Azt hiszem, az alapokkal tisztában vagyok. De ha úgy látod, 

hogy rosszul csinálom, nyugodtan szólj rám. Finoman. 



Raff felnevetett, és Rachel rádöbbent, hogy szereti megnevettetni 

a férfit. Sosem rajta nevetett, hanem azért, mert viccesnek találta, 

amit Rachel mondott. És ez nagyon kellemes érzés volt. 

Letérdelt a kandalló előtti szőnyegre, és kinyitotta az ajtókat. 

Próbálta felidézni, Lindy és Rachel miket mondott neki a 

tűzrakásról. Mintha szóba került volna gyertyavég, ami 

történetesen volt is itthon, de vajon azt egyszerűen rá kell tenni a 

hasábokra? A gyújtós a fészerben volt. Felpattant, hogy hozzon 

belőle. 

– Hozom a gyújtóst – mondta, és remélte, nem tűnik 

mentegetőzésnek. 

– Először újságpapír kellene – tanácsolta Raff, mikor Rachel az 

ajtóba ért. 

– Miért? Az nincs. Online olvasok mindent. – Zavarba jött. 

Létezik, hogy nincs itthon papír, amivel begyújthatná a tüzet? A 

magazin erre a célra nem alkalmas. Biztos volt benne, hogy 

égnének, de kormoznának nagyon. Szépek és dekoratívak, de nem 

tüzelésre találták ki őket. 

Raff vállat vont, és nem érezte a pánikot, amit az iménti 

kijelentésével keltett. 

– Tényleg? A helyi újság sincs? Nekem van a furgonban. Egy 

pillanat. 

Míg kiment a kocsihoz, Rachel felszaladt a lépcsőn, és nekifogott 

kiegyenesíteni a haját, de be kellett látnia, hogy nem fogja tudni úgy 

megcsinálni, ahogy szokta. Végigfuttatta az ujjait rajta párszor, 

mintha csak fésülködött volna. Nem volt ideje rendesen 

megfésülködni. 

– Csináltál valamit a hajaddal – mondta Raff, amint belépett a 

házba, és meglátta újból a kandalló előtt térdeplő Rachelt. Nála volt 

az újság. Végigmérte a lányt. 

– Mivel időre megyünk, mi lenne, ha mégis én raknám meg ezt a 

tüzet? Majd legközelebb megtanítlak, hogy is kell csinálni. 



Rachel vállat vont. Valóban több időt vett volna igénybe, ha ő 

rakja meg, mintha megnézi, Raff hogy csinálja, és aztán azt 

leutánozza. Ha valóban kell hozzá újságpapír, majd szerez be 

magának. Elfér az is a fészerben. 

– Rendben. Mindegy. Vagy mi lenne, ha inkább indulnánk? 

Raff megrázta a fejét. 

– Ideje, hogy végre tűzbe hozzuk ezt a kandallót. 

 



Nyolcadik fejezet 

Rachel ott kuporgott Raff furgonjának első ülésén, és azon 

merengett, mi a csudát keres ott. Mit keres egy furgonban? Eddig 

észre sem vette az ilyen típusú autókat, amivel most épp egy szinte 

vadidegen ember anyjához tartanak, aki biztosan elgondolkozik 

majd azon, hogy mi lehet közte és a fia között… Atyaég, de 

megalázó. Még belegondolni is rossz. Ő és Raff. Komolyan, náluk 

kevésbé összeillő embereket nem hordott még a hátán a föld. 

Megborzongott a kissé általa is sznobnak ítélt gondolattól, de 

mégsem tudott szabadulni az érzéstől, hogy hozzá képest Raff 

mégiscsak „munkásosztály”. Miért is hagyta magát rábeszélni erre 

az egészre? Biztos nem volt eszénél, vagy alva járt, vagy valami. 

– Öhm… Szerintem ez mégsem lesz jó ötlet – szólalt meg végül, és 

közben próbálta nem észrevenni a lába mellet békésen gurigázó 

üres sörösflakont. Egyre jobban undorodott az egésztől, úgyhogy 

nem volt könnyű. 

– Az anyukád nem is ismer. Talán nem is akarja, hogy 

meglátogassam. 

– Nem is fog megismerni, amíg nem találkozol vele, és ő nagyon 

szeret új embereket megismerni. Már betett egy nagy adag húsos 

pitét a sütőbe. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én farkaséhes 

vagyok. 

– Érthető. De nekem miért kell veled mennem? Egy pitével két 

ember is megbirkózik, nem kellünk hozzá hárman. 

Raff felnevetett. 

– Sajnálom, de anyám nem főz két személyre. Szerinte nem éri 

meg bekapcsolni a tűzhelyt, ha nem főzhet legalább fél tucat 

emberre. 

– De ez nem egy amolyan hivatalos vacsora, ugye? Ahhoz nem 

öltöztem fel megfelelően… 

Ezt hallva Raff akkorát nevetett, hogy majdnem lekormányozta a 

kocsit az útról. 



– Hát nem ígérhetem, hogy csak mi ketten leszünk vendégek. 

Nem tudom. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. De nem lesz 

„hivatalos vacsora”. 

Rachel belesüllyedt az ülésbe, és kezdte magát nagyon rosszul 

érezni. Raff anyja nyilván főzött valami finom helyi fogást, arra 

számítva, hogy a fiával kettesben költheti el a vacsorát, akit nyilván 

anyatigrisként védelmez, és itt van ő, egy ideszakadt, londoni nő, 

aki arra készül, hogy betolakodjon az ő szerény (ám biztosan 

kellőképp tiszta) otthonába. 

– Gondolom, szereted az anyukádat, ugye? – próbálta másképp 

megdolgozni Raffet Rachel. 

– Hogyne. Ő a legjobb. 

– Akkor miért szabadítasz rá engem? 

Aggasztóan hosszú ideig nem érkezett válasz. 

– Mert azt gondolom, hogy kedvelni fogjátok egymást. 

Húsz perccel később Raff lekanyarodott az útról, és lehúzódott 

egy sáros, de szemmel láthatóan karbantartott útra, mely hatalmas 

területen futott át. Mikor kanyarodtak egyet az úton, akkor döbbent 

meg Rachel igazán, mennyire hatalmas valójában ez a hely. 

– Az anyukádé az egész? Vagy csak bérel itt egy lakást? – 

kérdezte. Hirtelen úgy látta maga előtt Raff anyját, mint egy 

komornát, aki a több és hűséges szolgálatért cserébe meghúzhatja 

magát a hatalmas épület egyik szobájában. 

– Az egész. De csak a vízálló szobák az élhetőek benne. 

Szerencsére egy ekkora házban, ha beázik az egyik szoba, csak 

fogod magad, és átköltözöl egy másikba. 

Rachel nem tudta elrejteni az arcára kiülő rettenetet. 

– Én képtelen lennék úgy élni az egyik szobában, hogy tudom, a 

másik éppen tönkremegy. – Érezte, ez kicsit őrültségnek hangzik. 

De hogy lehet, hogy Raff anyja ekkora házban él? Lehet, hogy 

nagyon jól ment férjhez, és most megörökölt mindent, beleértve ezt 

a hatalmas házat is? 



– Szerintem anyám és te remekül ki fogtok jönni egymással. De 

nézzük, megáll-e a teóriám a valóságban. 

Raff elvezette őt a ház mellett a hátsó bejárati ajtóhoz. Kinyitotta 

és bekiabált. 

– Anya! – Zengett tőle a ház. – Megérkeztünk! 

Egy vénséges, fekete színű spániel tűnt fel és kezdett galoppozni 

feléjük. Nagyon boldognak tűnt, hogy végre látja Raffet. Rachelre 

ügyet sem vetett. 

– A konyhában vagyok, édeseim! – kiáltotta egy hang. Egy igazán 

előkelő, arisztokrata hang, már amennyire ezt ebből meg lehetett 

állapítani, és mire ezt végiggondolta, már végig is értek a folyosón, 

és megérkeztek a szoba elé, ahonnan a hang indult. 

Konyha volt ugyan, de Rachel egy pillanatra úgy érezte magát, 

mint aki egy filmdíszletbe csöppent. Ragyogott a fény, kőfalak 

mindenhol, és a különböző méretű és fajtájú réz-és egyéb edények 

tucatjai lógtak a falon, amerre csak nézett. Emellett bútorok, díszek, 

porcelán, üvegek garmadája. Olyannyira, hogy ha akarta volna, se 

tudta volna megmondani a fal színét, mert ahol nem edény vagy 

polc vagy szekrény takarta, ott mindenütt képek lógtak a falon. 

Mielőtt a megdöbbentő szín-és látványhatást értelmezhette volna, 

Raff édesanyja tűnt fel az egyik zsúfolt tálalószekrény mellől. 

– Isten hozott – mondta kedvesen. 

Rachel először a hófehér hajkoronára lett figyelmes, melyet a 

hölgy a feje tetején óriási kontyban viselt. Ruhájában a kék és a lila 

árnyalatai domináltak, de hogy mi lehetett a fazon, nem lett volna 

egyszerű megmondani. A szoknyák, kardigánok és kendők rétegei 

olyan kellemes színhatást keltettek, hogy öröm volt nézni. Egy nagy 

fakanalat tartott maga mellett, de Rachel az első pillanatban 

varázspálcának nézte. Nem is lett volna meglepve. Mihelyst 

meglátta az érkezőket, elhajította a fakanalat (ami varázslatos 

módon pontosan a tálalóra repült, és nem kent össze semmit), 

aztán fiához rohant, és alaposan megölelte. Raff visszaölelte, majd 

hátralépett, és Rachelre mutatott. 



– Ő itt Rachel. Nem biztos abban, hogy örömmel látod itt ma este. 

– Édesem! – kiáltott fel Raff anyja, miközben Rachel érezte, hogy 

majd a föld alá süllyed szégyenében. – Hát miért ne látnálak 

szívesen? Mindig rengeteg az ennivaló! Ha van valami, amit ki nem 

állhatok, az az, ha nincs elég ennivaló. – Nefelejcskék szeme 

Rachelébe fúródott. 

Rachelnek átfutott a fején, hogy komolyan vegye-e a hallottakat, 

de ahogy a hölgyet és a konyháját elnézte, elképzelhetetlennek 

tartotta, hogy valaha előfordulhatott vele ilyen szörnyűség. Volt 

valami ellenállhatatlanul bájos és meggyőző Raff anyjában. 

– Raff, italokat! Egyébként Belindának hívnak. 

– Ó, nagyon örvendek, hogy van? – Miközben kimondta, Rachel 

azt kívánta, bár ne hangozna mindez ennyire formálisan. 

– Csodálatosan, drágám! Légy oly kedves, foglalj helyet, igyunk 

egyet és csevegjünk, míg a pite teteje tökéletesre barnul. – Elkapta 

Rachel pillantását, ahogy a tűzhely irányába nézett. – Ott a leves 

rotyog, az majd holnapra lesz. Egy idős emberhez megyek 

látogatóba. Viszem magammal neki. 

Rachel kihúzott egy széket, és leült az asztal mellé. Mikor újra 

körülnézett, sommáznia kellett magában, hogy sosem volt még 

ennyire rendetlen és nem különösebben tiszta konyhában, kivéve 

talán Lindyét, de az övé rendkívül pici volt, ami mentségként is 

szolgált. 

– Raff! Vedd már le a kabátod, nyomj egy pohár vörösbort Rachel 

kezébe, és mesélj, mi járatban vagy errefelé? 

Rachel érezte, hogy nem illik ennyire megnézni maga körül 

mindent. Mivel sok minden volt összezsúfolódva, bármerre nézett, 

viselkedése illetlen bámészkodásnak tűnt. 

Belinda, aki ismét elkapta a pillantását, megszólalt: 

– Épp nagymosás van, édesem, úgyhogy ki kellett ürítsek néhány 

szekrényt. 



Raff talált egy pohártalpnyi helyet Rachel könyöke mellett az 

asztalon, és letette a bort. Rachel rápillantott a pohárra, és 

sommázta, hogy valószínűleg antik darab. 

– Komolyan, anya? 

Rachel észrevette, hogy Raff hanglejtése megváltozott, és már 

nem rekedtes volt, hanem puhán süvítő, mint a hölgyé. Remélte, 

hogy az ő hangja nem változott. Lehet, hogy Raff még annál is 

ravaszabb, mint amilyennek eddig hitte? A gondolat, hogy Raff 

kevésbé faragatlan, mint amilyennek mutatja magát, nemhogy nem 

nyugtatta meg, de még jobban idegesítette. 

– Édesem, most biztos azt gondolod, hogy jól házasodtam, és így 

szereztem mindent, és fogalmam sincs, mi minden van a házban, de 

erről szó sincsen! Egyszerűen csak eddig nem volt időm, hogy ezzel 

a rengeteg mindennel foglalkozzam. 

– És miért most kezdtél hozzá? 

– Mert gondolkoztam, és arra jutottam, ideje lenne a 

selejtezésnek. 

– Atyaég, anyám! Miért most? Nem is értem, miért most tört rád 

ez az egész. 

Rachel érezte, hogy korábban erről még nem beszéltek. 

– Persze, megértem – mondta Belinda dühösen. – Csak eddig, 

tudod, mindig találtam izgalmasabb elfoglaltságot. A selejtezésről 

meg annyit… Hát jöttem-mentem pár kört a házban. Vagyis hát 

mentem volna, ha elférnék a milliónyi bútortól meg festménytől 

meg mindentől. 

Rachelre kacsintott, mintha érezte volna, hogy a lány mennyire 

nem érzi otthon magát egy ilyen környezetben. 

– Raff apja nagyon fiatalon halt meg, úgyhogy nem kizárt, hogy 

kissé különccé váltam így, egyedülálló szülőként. 

– Te mindig is különc voltál, ennek semmi köze apám halálához – 

mondta Raff, aki a jelek szerint nyugodtan viselte apja hiányát. 

– Hát, lehet – mondta Belinda, felállt az asztal mellől, a tűzhely 

felé sétált, kinyitotta az ajtaját, és bekukucskált a szentélybe. 



– Hmm. Kell még neki néhány perc. 

Visszalépett az asztalhoz. 

– És, mesélj, Rachel, régóta laksz a környéken. 

– Hát, a házam már megvan egy ideje, de eddig mindig csak 

időszakosan laktam itt. Most lett végleges. 

– És szeretsz itt élni? Londonból jöttél? 

– Igen és igen. Egy kicsit még minden új és furcsa, de úgy 

tervezem, hogy évekre ide költözöm. 

– És milyen házad van? 

Rachel elhallgatott, és próbálta nem kihallgatásnak venni a hölgy 

kíváncsiságát. Biztos volt benne, hogy Belinda jót akar. 

– Rachel háza nagyon… – kezdte Raff, aztán elhallgatott, és 

Rachel várta már, hogy kibökje a „kényszeresen tiszta” vagy „kissé 

neurotikus lakót sejtető” ítéleteket – …csontszínű. – Mondta végül. 

Rachel felsóhajtott. 

– Úgy érti, fehér. 

– Akkor miért mondtál csontszínt? – kérdezte Belinda, mert nem 

értette a dolgot. 

– Mert fehér – felelte Rachel. – És a csontszín ennek egy 

árnyalata. – Nem árulta el, mennyi idejébe és idegszálába került, 

míg a csontszín rengeteg árnyalata közül ki tudta választani a neki 

tetszőt. Ahogy azt sem, hogy egy ideig ezzel kelt és feküdt, és nem 

kevés árnyalat nevét tudta fejből. 

– Nem is tudtam, hogy a fehérnek vannak árnyalatai – ámult 

Belinda. 

– Én sem, amíg nem találkoztam Rachellel. 

Egy pillanatra Rachel úgy érezte, Raff nagyon különösen ejti ki 

ezeket a szavakat, de aztán gyorsan összekapta magát. 

– Miért nem töltötök még egy italt, és néztek körül a házban, míg 

a pitére várakozunk? 

– Van kedved? – fordult Rachel felé Raff. 

– Igen, kérlek – felelte Rachel. – Nagyon érdekel. 



Felpattant az asztal mellől, és azonnal meg is szédült kicsit a 

bortól. Vagy lehet, hogy nem is attól, hiszen alig ivott belőle – lehet, 

hogy a szín-és formakavalkád volt rá ennyire szédítő hatással, vagy 

a tény, hogy nem zavarta őt eléggé, hogy egy nem tökéletesen tiszta 

konyhában üldögélt hosszasan. Nehéz kérdés. Lehet, hogy köze volt 

hozzá a Lindyvel kötött új ismeretségnek is, aki ugye szintén a 

káosz közepén élt, vagy mert ez a ház olyan volt, mint egy múzeum, 

és egyáltalán nem hasonlított más normális házakhoz. 

– Akkor gyere utánam. 

Raff a konyhából egy folyosóra vezette, amin keresztül egy 

nagyobb térbe jutottak. 

– Itt a hall – felkapcsolta a lámpákat, és a félhomályban derengő 

hallban Rachel rengeteg összezsúfolt bútort pillantott meg. – Egy 

kicsit gótikus elegy. 

– De van közte csomó szép darab – állapította meg Rachel. – 

Noha a házra nyilvánvalóan ráférne egy kis villanyszerelés. 

– Ugye? Szerintem is! De hát anyám nem engedi, mert akkor 

összevissza kéne pakolnia a cuccait. 

– De ha egyszer úgyis költözni szeretne, lehet, nem is kéne ezzel 

törődnie. 

– Én nem vagyok olyan biztos ebben a költözés dologban. Mindig 

azt mondom neki, jobban járna, ha eladná a ház nagy részét, és 

leválasztana magának egy kisebb lakrészt. Egész életében itt lakott. 

A szülei is itt laktak, előtte pedig a nagyszülei. – Kinyitott egy ajtót, 

és maga elé engedte Rachelt. Ismét bágyadt fény árasztotta el az 

előttük álló hatalmas szobát, ahol a fejetlenség leírhatatlan volt. 

A székek ülőkéjét kivéve mindent tárgyak borítottak. Különböző 

stílusú asztalok sorakoztak, rajtuk a legkülönfélébb holmikkal. 

Magazinkupacai, a Vidéki Élet példányai egymásra halmozva több 

évtizedre visszamenőleg. Egy másik asztalon könyvek hevertek: 

művészeti albumok, hatalmas képeskönyvek vidéki házakról, 

kertészeti könyvek, gyógynövényes könyvek, madárhatározók. 



– Uramatyám… – Lehelte Rachel, ahogy asztaltól asztalig járt. – 

Itt egy kisebb boltnyi könyv van felhalmozva… 

– A nagyszüleim gyűjtötték, aztán a szüleim is. Talán anyám már 

nem gyűjti annyira. 

Ahol nem könyv hevert, ott porcelánok sorakoztak. Nippek, tálak, 

bögrék, edények, komplett terítékek, teáskészletek mind rendetlen 

sorokban, és – Rachel figyelmét nem kerülhette el – koszosan. 

A szoba falai mentén körbe szekrények álltak, az is mind tele volt 

porcelánnal. Rachel nagyon szívesen gyújtott volna még fényt, hogy 

alaposan körbenézhessen. 

– Szerintem, ha anyád kisebb házba szeretne költözni, nem kell 

mást tennie, csak kiraknia a ház elé egy „Antikvitás” táblát, eladnia 

a cuccok nagy részét, és nem kevés pénze lenne az eladott 

dolgokból. 

– Szerintem anyám nem tudna vadidegeneket elviselni idebent, 

ahogy szobáról szobára járnak, tapizzák a dolgokat, és alkudoznak 

az áron. 

– Hát nem is! Az rettenetes lenne. Segítened kéne neki. 

Árulhatnád a saját házadban is. 

Raff grimaszolt egyet. 

– Lehet, hogy felajánlhatnám neki. Biztos nem bánná, ha a 

porcelánjai értő kezekbe kerülnének. 

– Vagy tegyétek fel őket eBayre, és adjátok el ott. Beth tudna 

benne segíteni. Jutalékért, gondolom. Vagy terveztethetnétek rá egy 

honlapot, rajta egy saját webshoppal, és azon keresztül pöröghetne. 

Beth ezt is meg tudja csinálni. Van honlapotok? 

Raff rámeredt. 

– Van, de szerintem ráférne egy frissítés. Beszélek majd Bethszel, 

ha ő tényleg ilyen jó. 

– Zseniális. A mi vállalkozásunknak is ő fogja összerakni, és 

remélem, minél hamarabb. Egyetlen vállalkozás sem tud ma már 

megélni online jelenlét nélkül. 

Belinda lépett a szobába. 



– Szóval vállalkozó vagy, Rachel? 

– Igen, két barátommal. Lindyt esetleg ismeri is, ő Sarah Wood 

lánya. A másikuk pedig Beth, ő is új a faluban, mint én. 

– Nos, mi lenne, ha ennénk, és akkor mindent el tudnál mesélni 

szépen sorjában? Nagyon szeretem az olyan történeteket, ahol a 

nők összefognak egymással egymásért. – Belinda olyan huncutul 

nézett rá, hogy Rachel felnevetett. 

A konyhaasztal továbbra is zsúfolásig teli volt, de Belinda 

felszabadított annyi helyet, hogy enni tudjanak. Rachel leült a 

helyére, és kortyolt a borából. Furamód kifejezetten boldog volt, 

mintha vidámpark után lett volna, ahol még a hullámvasútra is 

felült, sőt még élvezte is. Olyan nagy volt a kupleráj körülötte, hogy 

már nem is zavarta. Terápiaként hatott rá a dolog. 

– Akkor kezdj bele – mondta Belinda, és töltött még neki bort. 

Rachel Raffre pillantott, aki már bele volt merülve a húsos 

pitéjébe. Vajon azért hozta fel ide magával a férfi, mert érezte, hogy 

erre a kúrára van szüksége? Ha igen, a mögöttes szándék teljesen 

felháborította. Megnyalta az ajkait, és beszélni kezdett. 

– Ez a legfinomabb húsos pite, amit életemben valaha ettem. – 

Nem volt benne biztos, hogy ezt és így szerette volna elmondani, de 

ez volt az igazság. 

– Köszönöm, kedvesem. Sokan voltunk itt tegnap, és igazság 

szerint maradt még egy kis hús, abból készült. Márpedig ha hús 

van, meg vaj és krumpli, akkor vétek lenne nem pitére használni, 

szoktam volt mondani magamnak. 

Mindhármójuk tányérja különböző volt, karcos és csorba. Új 

korukban szépek lehettek, de Rachel úgy gondolta, ha Belinda nem 

figyel oda, mennyire melegíti fel őket, nem csoda, hogy meglátszik 

rajtuk minden törés. De valahogy ez sem zavarta különösebben. 

– Szóval, mesélj az üzletről, amibe kezdtetek, ti, lányok. 

Rachel a tőle telhető legnagyobb részletességgel számolt be a 

dolgokról. Sosem találkozott még Belindához hasonló asszonnyal, 

és nagyon tetszett neki a helyzet. Annyira kiszámíthatatlan és fura 



volt. Olyan értékeket képviselt, melyek ismeretlenek voltak Rachel 

számára. Nagyon kedves és otthonos érzés áradt belőle, de mi van 

akkor a kuplerájjal? Milyen ember az, aki képes ekkora 

rendetlenségben élni? Fura volt nagyon. 

Belinda különféle csokikat szolgált fel desszertnek, jobban 

mondva tolta be az asztal közepére. 

– Vegyetek. Aki amit kér. Kávét? Teát? Egy jó brandyt, Rachel? 

– Öhm, teát szeretnék, köszönöm. 

Ültek az asztal mellett, teáztak, csokiztak és beszélgettek. Belinda 

és Raff ismertették, kivel épp mi a legaktuálisabb esemény. 

– És Rachel, te mivel foglalkozol? Értelemszerűen az 

esküvőszervezésen kívül. – A nefelejcskék szemek intenzív 

érdeklődéssel fordultak felé. Rachel ekkor döbbent rá, hogy 

anyának és fiának mennyire hasonló a tekintete. 

– Hát, jelenleg könyvelő vagyok, mérlegképes. Szóval ilyesmivel 

foglalkozom. 

– És nagy hasznodat veszik a városháza felújításában, ugye? 

– Igen. Remélem. Az a helyzet, hogy lesz ott egy esküvő. 

Nemsokára. Úgyhogy nagyon gyorsan kell haladnunk, hogy meg 

tudjuk rendezni ott az eseményt. 

– Holnap fogunk ködösíteni – mondta Raff. 

– Fehérre, feltételezem. Minimalista stílusban – mondta Belinda. 

Rachel érezte, hogy nem tetszik az asszonynak az ötlet. 

– Így kezdetben igen. Később természetesen elgondolkodunk 

majd egyéb színekről. – Nem mintha ez az ő feladata lett volna, 

elvégre nem szavazták meg, hogy ő legyen a belsőépítész. 

– Hát ez mind nagyszerűen hangzik. Én magam is a 

minimalizmus híve vagyok. Mondom, hogy visszább szeretnék 

venni. Meg fogok szabadulni a dolgoktól, amire semmi szükségem. 

– Úgy érti, lomtalanít majd? – kérdezte felbátorodva Rachel. 

– Dehogy. Az azt jelentené, hogy tele vagyok lomokkal – rázta 

meg a fejét Belinda. Kék szeme szikrázott, és Rachel érezte, hogy 

megbántotta kicsit. – Pedig szerintem ezek nem azok, olyan sok 



gyönyörű darab van köztük… Sőt, szerintem van egy-két dolog, ami 

neked is hasznos lehetne a vállalkozásban. Gyere csak velem… 

Rachel még mindig nem tudta eldönteni, vajon megbántotta-e az 

asszonyt vagy sem a lom szóval, de követte őt a sötét folyosón. 

Belinda kinyitott egy ajtót, és felkapcsolta a lámpát. Egy ebédlőbe 

érkeztek. Az asztal roskadozott az elképesztő mennyiségű porcelán 

alatt. Mind lélegzetelállító volt – az a fajta, ami a „régiség” szónak 

igazi patinát adott. 

– Mind a tiéd, ha szeretnéd, de azzal a feltétellel, hogy el kell 

vinned innen – mondta Belinda. – Megpróbáltam szétválogatni, de 

nem jutottam a végére. 

Rachel belépett a szobába, és a legközelebbi porcelán után nyúlt. 

Ekkor vette észre, hogy még annál is több tornyosul ott, mint 

amennyit először látott. Mind gyönyörű volt. Régi, elegáns, nem 

tökéletes állapotban, de még mindig elképesztően szépen. 

– Ezt mind el tudnánk adni eBayen – mondta Rachel. 

– El bizony. Én nem tudnék ezzel foglalkozni, nem is értem, meg 

időm sincs rá. És pénzre sincs szükségem, van elég, ami életem 

végéig nyugodt megélhetést biztosít. 

Ez érdekes mondat volt. 

– De Raff megtenné ám ön helyett. Segítene eladni a dolgokat. 

– Nézd, kedvesem, ha nem kell a porcelán, csak mondd ezt, és le 

is tudtuk a dolgot. Biztos vagyok benne, hogy Raff talál majd 

valakit, aki értékeli. 

– Jaj, dehogy… Vagyis… Nagyon szeretném – mondta Rachel 

elpirulva. – Csak gondolkoznom kell, hol lenne hely, ahol 

tárolhatnám. 

– Hát nem azt mondtad, hogy van lakásod? 

– Igen, de… 

– Akkor tessék, gond egy szál se. Majd én szólok Raffnek, hogy 

vigye el hozzád. 

Rachel vett néhány mély levegőt. Nem utasíthatta vissza a 

porcelánt: hatalmas gesztus volt, és óriási érték. De a gondolat, 



hogy a vendégszobájában ismeretlen eredetű, koszos edényeket 

halmoz fel, pánikszerűen fojtogatni kezdte. Figyelmeztetnie kellett 

magát, hogy viselkedjen. Be is rámolhatná a fészerbe, és 

megoldódna a dolog. Beth pedig a nagy részét biztosan el tudná 

adni, és nem kevés pénzhez jutnának így. Ez a megoldás. 

– Ez végtelenül kedves öntől – mondta, és aztán hozzátett egy 

mondatot, melyről maga sem értette, hogy csúszhatott ki a száján: – 

És mikor végeztünk a városházával, ezer örömmel jönnék, és 

segítenék itt is rendet rakni. 

Belinda vonásai ellágyultak. 

– Nagyon köszönöm, kedvesem. Az csodálatos lenne! 

 



Kilencedik fejezet 

Lindynek volt egy kis lelkiismeret-furdalása, hogy idejekorán 

otthagyta a takarítóbrigádot – Rachel bele volt merülve a gerenda 

suvickolásába, a többiek bőszen portalanítottak és törölgettek –, de 

haza kellett mennie a fiaihoz. Az apja már egy órája magukra 

hagyta őket, a nagyanyjukkal voltak, és Lindy tudta, hogy 

süteményeket sütnek együtt. Ergo, forró tea és frissen sült 

finomságok várnak rá. Alig várta, hogy utána hazavihesse a fiúkat, 

megfürdesse, aztán összekuporodjanak mind a kanapén a tévé 

előtt, és megnézzenek egy jó filmet. Épp azon gondolkozott, 

melyiket válassza ki maguknak ma estére, mikor majdnem 

beleszaladt egy szembe jövő férfiba a városháza felé vezető úton. 

– Jaj, elnézést! Nagyon nem itt jártam gondolatban – 

szabadkozott Lindy, aztán felnézett. A férfi egyszerre volt furcsa és 

ismerős, és eltartott egy ideig, míg rájött, hogy a férfi arcából 

tulajdonképpen saját fiai néznek vele szembe. Ekkor döbbent rá, 

kibe ütközött bele. 

A férfi rámeredt. Ő maga is meg volt lepődve, nem kicsit. 

– Lindy? 

Lindy felnevetett. 

– Szia, Angus. 

A férfi nem felelt, csak nézte őt néma csendben, hosszan. 

– Ez most nagyon közhelyes lesz, de: te jó ég, hogy megnőttél, 

és… Mennyire megváltoztál. 

– Hát ez elkerülhetetlen. Évek teltek el. És olyan sok minden 

változott. 

De vannak dolgok, amik sosem változnak, tette hozzá, de csak 

magában. 

– Nem jöttél el az esküvőre. 

– Nem, pedig el kellett volna mennem. Csak nagyon messze 

voltam, és… A szüleim szerint nem lett volna jó ötlet. 



– Sose bánd. Nem érte volna meg az utat. A házasság sem tartott 

különösebben sokáig. 

Angus megcsóválta a fejét, és szemmel láthatóan nem tudta 

eldönteni, hogy mosolyogjon, vagy sajnálkozását fejezze ki. 

– Tudom. 

Lindy megköszörülte a torkát, és hirtelen zavarba jött a férfi 

kutató tekintetétől. 

– De nem akarlak feltartani. Nyilván siettél valahova. A 

városházára, gondolom. 

– Igen, gondoltam, csatlakozom a szorgos csapathoz. A boltban 

hallottam, hogy ma mindenki ott van. Vége van már? Azért jöttél el? 

– Nem, a nagyinál hagytam a fiúkat, úgyhogy korábban kellett 

eljönnöm. De még tart. 

– Nagyon rég nem jártam már errefelé. Szeretnék újra bekerülni 

a társaságba. Még egy cserkészgyűlésre is elmentem múlt héten. 

Lindy felnevetett. 

– Atyaég. Hát, ha segíteni szeretnél, anyámat bent találod. Boldog 

lesz, hogy te is csatlakozol, biztos vagyok benne. 

– Hát, nem kizárt. Építész vagyok amúgy. 

Lindy bólintott. Nem árulta el, hogy pontosan tudta. 

– Az hasznos lehet nekünk. Majd később, úgy értem. Most még 

csak a dekorálást készítjük elő, hogy ki lehessen bérelni a helyet, és 

gyűjthessünk pénzt a felújításra. A tető rémes állapotban van. De 

persze anyám majd mindent elmesél. 

Angus bólintott. 

– Akkor jobb, ha bemegyek. Szia, Lindy. De azért ugye fogunk 

még találkozni? Évek óta nem láttam az unokaöccseimet, akkor 

találkoztunk utoljára, mikor Edwarddal együtt voltunk egyszer, 

tudod. 

Lindy bólintott. Élénken élt benne a kép, amikor a volt férje 

elvitte a fiúkat egy napra, és végül az éjszaka közepén hozta őket 

haza. Azt hitte, beleőrül, annyira izgult értük. Ezer szerencse, hogy 

Edward azóta egyszer sem mutatott hajlandóságot újra elvinni 



magával a fiúkat, és nem sokkal ez után az eset után el is hagyta az 

országot. 

– Billy még csak kisbaba volt – mondta. 

– Nagyon szeretném őket újra megismerni. Hogy tényleg a 

nagybátyjuk lehessek. 

– Biztos nagyon örülnének. 

– És te? Te örülnél? 

Lindy elmosolyodott. 

– Hát, nekem továbbra sem lennél a nagybátyám. 

És bár boldogan álldogált volna még Angusszal, és beszélgetett 

volna, amennyit csak lehet, mennie kellett, mert tényleg nagyon el 

volt már késve. 

– Mennem kell értük, ne haragudj. Menj be bátran, és keresd 

anyámat. 

Lindy nem tudta letörölni arcáról a mosolyt, míg oda nem ért a 

nagyi házához. Emlékezett Beth kérdésére, hogy túl van-e már ezen 

a kapcsolaton, de ő maga sem tudta akkor még a választ. És most, 

hogy szembetalálkoztak, azt is tudta már, hogy miért nem. Mert 

nem volt túl. Egyértelmű volt, hogy dacára a hét évnek, ami alatt 

egyszer sem találkoztak, ennyi elég volt most ahhoz, hogy a szíve 

hevesebben kezdjen verni. Felnevetett. Még ilyet! 

Mikor végeztek a szokásos esti fürdéssel, és a Gruffalo 

huszonhetedik fejezetét is elolvasták, és a fiúk már majdnem 

elaludtak, évekkel ezelőtt eltemetett gondolatok jutottak eszébe: 

hogy vajon milyen lenne mindezt egy társsal együtt csinálni. A 

gondolatra felsóhajtott. Még mikor mellette volt, Edward akkor 

sem volt épp mintaapa. Billy akkor született, amikor még 

reménykedett, hogy esetleg együtt tudnak maradni. Lindy sosem 

bánta meg, hogy megszülte a kisfiát, de Edward képtelen volt 

felnőni a feladathoz. Lindy titokban mindig is hálás volt exférjének, 

hogy meghozta kettejük helyett a döntést, és véget vetett a 

kapcsolatnak. Mert ezzel Lindynél maradhattak a srácok, és az 



erkölcsi fölény is. De még a szülei áldozatos segítségével is iszonyú 

nagy feladat volt felnevelni egyedül két gyereket. 

Beth kapkodott, hogy mielőbb elkészüljön. Már a pubban kellett 

volna lennie, de elment az idő a városházán. Túl sokáig maradt, de 

nem szerette volna cserbenhagyni Rachelt és a többieket, és most 

ezért rohannia kellett. 

Kipirulva és kissé leizzadtan érkezett meg a pubba, de még 

éppen időben. 

Sukey a pult mögött állt, mosolyogva és a nyugalom megtestesült 

szobraként. 

– De jó, hogy sikerült időben ideérned, Beth – mondta, és 

kicserélt egy üveget a polcon. – Tudom, hogy ma egész nap a 

városházát takarítottad. 

– Hát igen, de úgy voltam vele, nem dolgozom még itt olyan 

régóta, hogy megengedhessek magamnak egy késést – felelte Beth. 

– Hát, ahogy látod, nincs még nagy pörgés. De korán van még, 

lesz ma dolgunk épp elég. De most gyere, szusszanj egyet, átadom a 

pultot. Megyek hátra intézkedni. Csörögj, ha kérdésed lenne. Ilana 

is jönni fog később. 

Beth beállt a pult mögé és körülnézett. Az egész bár nagyon 

otthonos volt, és ő szerencsésnek érezte magát, hogy itt dolgozhat. 

Pénzt keresett, emberek között volt, és a tetejében még meleg is 

volt. A tűz barátságosan pattogott, és vagy négy kutya hevert előtte. 

Nem volt könnyű megszámolni, úgy össze voltak bújva. Esélytelen 

lett volna találgatni, melyik kutya kié. Azt tudta, hogy egy vagy 

kettő közülük házi kedvenc, a többi meg a törzsvendégeké, de 

annyira hasonló színű, méretű és pofájú kutyák voltak, hogy 

meghaladta a képességeit számon tartani őket. 

Az egyik törzsvendég a pulthoz lépett, és kért egy korsó sört. 

– Albert Memorial? Sosem hallottam még róla, csak mióta itt 

dolgozom – mondta Beth, miközben maga felé húzta a csapot. 



– Különlegesség. A pub tízéves évfordulójára készült. Nagyon 

finom – mondta. – Én is a kóstolók között voltam. Pete vagyok 

egyébként. Elég gyakran fogunk itt találkozni. 

Az emberek gyülekeztek, és Beth azt vette észre, hogy egy 

pillanatnyi megállása sincs. Hol lehetett Ilana? A tempót még 

tartotta, de már látta, hogy vészesen sok mosatlan gyűlt össze. Pont 

ekkor csatlakozott hozzá Sukey. 

– Nagyon jól tartod a frontot! Ilana hívott, beteget jelentett, 

jönnöm kellett volna korábban, de sok elintéznivalóm akadt 

odafent. Ugyanakkor biztos voltam benne, hogy állod a sarat, és így 

be tudtam fejezni a papírmunkát, nagyon köszönöm! Kicsit 

lemaradtam az utóbbi napokban. 

– Nem túl régóta működtök szállóként is, ugye? Lesz majd, hogy 

jönnöm kell besegíteni a reggeliztetésben is? 

Sukey megrázta a fejét. 

– Hát nem, valóban nem. És nem is nagyon reklámozzuk. Így, 

hogy egyedül vagyok a pubban, nincs sok időm szállóvendégekkel 

foglalkozni. De vannak szobáink. 

Beth bólintott. 

– Ha nem bánod, kicsit visszavonulok, és elintézem a mosatlant. 

– Ahogy gondolod! Erre rendszerint nekem kell emlékeztetnem a 

pultosokat, úgyhogy most boldoggá tettél. 

Beth azzal is szerzett egy piros pontot, hogy nemcsak 

összeszedte a koszos poharakat az asztalokról, de le is törölte 

azokat. Imádta, hogy minden asztal más és más, nem hasonlítanak a 

pubokban megszokott tucatdarabokhoz, egyszóval hogy olyan 

kuszán szerethetően otthonos a légkör. Nagyon szerette a parkettát 

is – igazán praktikus –, a szőnyegeket és az őskori bőrkanapét, ami 

olyan hívogató volt, hogy sokszor kedve lett volna belekuporodni. 

A következő pillanatban mikor valami sugallatra a nyíló bejárati 

ajtó felé pillantott, azt kívánta, munka előtt bár több ideje lett volna 

összekapni magát. Ekkor ugyanis Charlie lépett be a helyiségbe. 



Várt egy kicsit, hogy lenyugodjon a szíve, mielőtt visszament a 

pulthoz, ahol Charlie helyet foglalt. A konyharuhát a háta mögé 

rejtette, hogy a fiú ne lássa. 

– Szia! – mondta lazán, mikor belépett a pult mögé. Miért is nem 

fogta össze szebben a haját? Miért gondolta, hogy elég lesz, ha csak 

megmossa? 

– Szia – köszönt vissza Charlie. – Örülök, hogy itt talállak. 

Szerettelek volna látni. 

Beth érezte, hogy szétárad benne az öröm. 

– Tényleg? 

– Igen. A furgon miatt. Kicsit kipofoztam, és szerettem volna 

kérdezni, nincs-e kedved feljönni holnap és megnézni? 

Beth elgondolkozott, milyen teendői is lesznek. A városháza 

festésén túl nem sok feladatot terveztek, ahhoz pedig rá nem volt 

szükség. 

– Szerintem simán – mondta, és remélte, elég sokáig várt a 

válasszal ahhoz, hogy Charlie-t meggyőzze, telezsúfolt naptárát 

pörgette át közben fejben. – Mit adhatok inni? 

Charlie olyan szemekkel méregette, ami egyértelműen jelezte, 

hogy tetszik neki, amit lát. Nem mert a fiú szemébe nézni, nehogy 

elpiruljon, úgyhogy inkább felkapott egy poharat. 

– Egy Albert Memorialt? 

– Szuper. De csak egy pohárral. Kocsival jöttem. 

Beth kitöltötte az italt. Charlie nagyon helyes srác volt. Látszott 

rajta, hogy össze tudja törni egy mosollyal a lányok szívét, nem az a 

típus volt, akit az anyukák egyből a vejüknek akarnának. Beth anyja 

persze azzal kezdte volna, hogy kiparancsolja a fiú füléből a 

fülbevalót, és leimádkozza csuklójáról a karpereceket. Az ő 

felfogása szerint egy férfinek maximum jegygyűrűje lehet, más 

nem. Beth már az idejét sem tudta, mikor tetszett neki utoljára egy 

srác ennyire. 

– Nos, akkor eljövök érted. És ha tetszik a furgon, már azzal 

jöhetsz haza. 



– És a biztosítás? 

– Ne aggódj amiatt – mondta Charlie, és az egyik szemöldöke a 

magasba szaladt. – Van jogsid, nem? Nem csak egy haverod mellett 

tanultál vezetni fusiban? 

– Van, persze! De ezt már kérdezted. – Beth elhallgatott, hirtelen 

elöntötte a kétely, és nem csak amiatt, hogy egy biztosítás nélküli 

furgont kéne vezetnie, hanem úgy általában a vezetéstől, még ha 

csak ilyen rövid távról volt is szó. – Megbízható a kocsi, ugye? 

– Igen. Tudod, hogy az – mosolygott, és látszott rajta, hogy nem 

sértődött meg a kérdésen. – Kívülről annyira nem látszik, de 

nagyon jó állapotban van. – Mikor mosolygott, nevetőráncok 

gyűltek a szeme köré. – Kipucoltam belül, meg kívül is lemostam, de 

ha gondolod, fellógathatunk benne egy illatosítót, ha még érzed a 

régi… illatát. 

– Hmm. – Beth biztos volt benne, hogy Rachelnek nem nyerné el 

a tetszését egy ilyen szintetikus szagosító. Valószínűleg neki valami 

sokkal puccabb ötlete lenne a szag elűzésére. De értékelte, hogy 

Charlie ennyire segítőkész. 

Rájött, hogy a fiú biztos arra gondol, a furgon nem elég 

megbízható számukra. Noha ült már benne, nem figyelte meg a 

részleteket, csak arra koncentrált, hogy épségben hazaérjenek. 

Most majd sokkal jobban figyelni fog. 

– Megmondom, mi legyen. Feljössz holnap, és eldöntöd, tetszik-e 

még az ötlet. Ha valami nem tetszik benne, ki tudom javítani. 

Úgy mosolygott Bethre, hogy a lány azt kívánta, bár ne a 

furgonról beszélgetnének, de a fiú kedvesebb és segítőkészebb nem 

is lehetett volna. 

– Nagyon elfoglalt vagy a farmon? – kérdezte Beth, és közben 

poharakat törölgetett, hogy ne tűnjön úgy, hogy csak cseveg, és 

nem csinál semmit. 

– Mindig sok a munka fent. Most épp a birkákkal van tennivaló. 



Beth gondolatában azonnal bolyhos kis báránykák jelentek meg, 

akik anyjukhoz bújva kedves hangon bégetnek. Nagyon idilli kép 

volt. 

– Jól hangzik. 

Charlie felnevetett. 

– Majd holnap meglátod, milyen jól hangzik. Gyere úgy, hogy tudj 

hosszabban maradni. Kilenckor érted jövök, az jó? Vagy túl korai? 

– Nem, az tökéletes. 

– Akkor kilencre ott leszek érted. 

Beth nagyot sóhajtott, mikor a fiú ezekkel a szavakkal felállt, és 

kisétált a pubból. 

 



Tizedik fejezet 

Másnap reggel Lindyt anyja nagyon korán hívta. 

– Vasárnapi ebéd, jöhet? – kérdezte olyan könnyedén, mintha 

nem egy komplett városháza várt volna arra, hogy felújítsák. 

– Nagyon szeretnék, anya, de nincs elég feladat a városházán? 

Nincs olyan sok időnk. 

– Raff csinálja majd a fújkálást, azzal nem lesz teendőnk, míg meg 

nem szárad a festék. Úgyhogy bele fog férni az ebéd. Apa vett 

tegnap egy nagy báránycombot. Rettentő csalódott lenne, ha nem 

süthetné meg nekünk. 

– Hát, ha biztos vagy benne… Mikorra szeretné, hogy a kuktája 

megérkezzen? 

– Hát, Angus egyre érkezik, úgyhogy ha fél 11-re jöttök, akkor 

bőven lesz időnk. 

– Angus? 

Ez váratlanul érte, noha jobban belegondolva Lindy számíthatott 

volna arra, hogy ha tegnap összetalálkoztak, az anyja egészen 

biztosan elhívta Angust másnap ebédre. A volt férje és a szülei nem 

laktak már a környéken, és Sarah-nak elég volt csak megszimatolni, 

hogy valakinek nincs vasárnapi ebédmeghívása, és azonnal 

lecsapott rá. Lindy hirtelen nem is tudta, mit gondoljon erről. 

Tegnap ugyan kettesben találkoztak, de most ebédkor a fiúk is ott 

lesznek. Ott anyuka lesz, és nem volt benne biztos, hogy örülne 

annak, hogy Angus ebben a szerepben látja. Bár tegnap mintha azt 

mondta volna, örömmel lenne több is mint egyszerű nagybácsi… 

Nagyot sóhajtott. Az, hogy összetalálkoztak, csak felkavarta 

érzéseit, és nem volt benne biztos, hogy ennek most örüljön-e vagy 

sem. Persze, elég régóta érezte már, hogy az élete ijesztően 

emlékeztet egy pocsolyára, és mindennél jobban vágyott arra, hogy 

valami felrázza, de vajon pont Angus felbukkanására vágyik most 

legjobban? 



– Igen. Nagyon segítőkész volt tegnap a városházán, mindent 

megtett, hogy meglegyünk az előkészületekkel, úgyhogy ez volt a 

minimum, amivel viszonozhattam. Most épp a pubban bérel szobát, 

mert vett egy házat, de még nem tudott beköltözni, Sukey-nél pedig 

nincs ebéd… 

– Úgyhogy te elhívtad – Lindy sosem mesélt anyjának arról, hogy 

érez Angus iránt, de ha sejtette is, akkor sem tett volna másképp. 

Számára nem volt egyéb, mint egy fiatalember, aki – még akkor is, 

ha Edward testvére – nem mellesleg jó parti. 

– Rendben. Akkor az előkészületek alatt a nagyival vigyáztok a 

srácokra? 

– Hogy te és apu sürgölődjetek helyettünk? Ezer örömmel! És 

vettem új kirakót, amivel játszhatunk utána. 

Miután mindent megbeszéltek, Lindy elindult, hogy tiszta ruhát 

keressen a srácoknak. A közös vasárnapi ebéd megszokott és 

szeretett program volt a családban. Az apja főzött, Lindy 

szorgoskodott mellette, elkészítette a pudingot, míg a fiúk a 

nagyival és a dédivel bandáztak boldogan. Aztán délután 

megnéztek egy filmet, ha a fiúkat szerencsésebb esetben elnyomta 

az álom, de ha nem, közösen játszottak valamit. Most viszont, hogy 

Angus is ott lesz, az egésznek más lesz a hangulata – nem mehetnek 

át játszós ruhában, meg fogják adni a módját. Másrészről egyébként 

nagyon örült, hogy végre tudnak egy kicsit beszélgetni. Fogalma 

sem volt, Angus mivel foglalkozik mostanában, és Edwarddal olyan 

ritkán beszéltek, hogy tőle esélye sem volt megtudni – nem szólva 

arról, hogy volt férje nem volt kimondottan közlékeny. Edwardot 

nem érdekelte különösebben, hogy a fiaival szorosabbra fűzze a 

kapcsolatot – míg Angust, a jelek szerint, kifejezetten foglalkoztatta 

ez. Mindegy, Lindy lélekben felkészült arra is, hogy a férfinak 

esetleg régóta van valakije, és nagyon szerelmes, és majd ódákat 

zeng arról, milyen szerencsés, hogy ilyen barátnője van. Ha már 

lennének gyerekeik is, azt biztos mondta volna, mikor 

összefutottak. 



– Nagyapa! – üvöltötték a fiúk, miután feltépték az ajtót. 

Beviharzottak, és Lindy apjában volt elég lendület, hogy 

kettejüket egyszerre emelje a magasba, noha Ned már hatéves is 

elmúlt, és elég nagyra nőtt. 

– Egy nap majd rájönnek ezek az ördögfiókák, hogy én is kedves 

vagyok hozzájuk – mondta Sarah kissé keserűen. 

– De hisz imádnak téged, anya – felelte Lindy, akit életében 

először kicsit zavart fiai harsány viselkedése. 

– Persze, tudom én azt. Csak biztos apaképre van szükségük, 

vagy mittudomén – folytatta Sarah. Ekkor Billy, a hároméves, 

odakacsázott hozzá, és átölelte a térdét. Sarah a magasba kapta őt. 

– Na? Ki jön velem a nyugdíjasklubba? Juhé! Megyünk, 

meglátogatjuk a nagyit, jó? 

– Csinálhatunk sütit, Sarah? – kérdezte Billy, aki mindig sütni 

szeretett volna. 

– Talán kicsit később, most menjünk, keressük meg a nagyit. Ha 

nem megyünk, egyedül kell játszania, és az nem túl jó, nem igaz? – 

Sarah úgy érezte, bonyolult lenne, ha két nagyi is lenne a családban, 

ezért ragaszkodott hozzá, hogy a srácok a keresztnevén szólítsák. 

Szó sem volt róla, hogy ettől fiatalabbnak érezte volna magát, és 

nem is derogált neki, hogy nagyinak szólítsák, magyarázkodott 

mindenkinek. 

– Jobb, ha nekiállunk. Ha pudingot is szeretnél csinálni a 

vendégünknek, fogj hozzá, vagy nem leszel kész. – James, Lindy 

apja szenvedélyes szakács volt, és imádott hatalmas lakomákat 

rittyenteni a családnak és a barátoknak, de nagyon pontos volt, és 

szeretett időben elkészülni a dolgokkal – a tökéletesen elkészített 

fogásokat is szerette idejében a vendégek elé tenni. 

– Nem gondoltam semmi komoly desszertre, de látom, van alma. 

Csinálok egy pitét. 

Később, mikor már az asztalt terítették, Lindy azon kapta magát, 

hogy izgul. Nagyon. Mi lesz, ha a fiúk nem viselkednek jól? Angus 

lehet, hogy lelép, és soha többé feléjük sem néz. Az apjuk is alig 



látogatja őket, és Angus volt az egyetlen nagybátyjuk. Noha Lindy 

nem gondolta, hogy a fiúk jobban szeretik a nagyapjukat, mint a 

nagyanyjukat, de lehet, hogy Sarah-nak igaza volt, és tényleg 

szükségük lenne egy apaképre? Sosem gondolta volna, hogy 

egyszer ez kérdés lesz közöttük, és azt sem, hogy be kell mutatnia 

majd nekik egy olyan férfit, aki a családjuk tagja, de még nem az 

életük része. Tudta, nehezen viselné, ha más kezdené el nevelni a 

gyerekeket helyette. Már azt sem szerette, ha a tulajdon szülei 

szóltak a srácokra. De egy nagybáty jót tenne nekik. Ő is nagyon 

szeretett a nagybátyjával játszani, mikor kicsi volt. Mindig 

rengeteget nevettek. De vajon ő hogy viselné Angus jelenlétét az 

életükben? Pláne annak fényében, hogy anno ő maga is bálványozta 

a nagybátyját? Míg az almás morzsasütit készítette, átfutott a fején, 

reméli, Angus pont úgy szereti, ahogy most készíti. 

Később azt vette észre, hogy Angus nem a könnyű kis csevegések 

embere. Mindig is kicsit zárkózottnak tűnt, de huszonegy évesen az 

öccse tizenhat éves barátai előtt ez nem volt olyan szokatlan. 

Ezenkívül kicsit túl is öltözött a mai ebédhez. Olyannyira csöndes 

volt, hogy mikor egy-egy kérdésre végre sikerült belőle egy igent 

vagy egy nemet kihúzni, az már nagy sikernek számított. 

Lindy szerette volna megkérdezni tőle, hogy sokáig terveze itt 

maradni, de nem tudott rájönni, hogy tegye úgy fel a kérdést, hogy 

ne hangozzon gorombának. Mondjuk Angus javára legyen mondva, 

feltett pár kérdést Jamesnek a kerttel kapcsolatban, de mivel James 

nem kertészkedett, és nem is nagyon érdekelte a téma, ezek a 

beszélgetések rövid úton menthetetlenül elhaltak. 

Egy kifejezetten hosszúra nyúlt csend után Lindy bátran 

magához ragadta a szót: 

– És, mikor voltál utoljára fent a családodnál Northamptonban? 

Jól vannak? 

– Köszi, mindketten jól tartják magukat. Apa még mindig 

háromszor-négyszer golfozik egy héten. Anya pedig sokat 



foglalkozik a helyi jótékonysági ügyekkel. Leginkább a 

környezetvédelemmel. Nagyon izgatja az újrahasznosítás kérdése. 

– Ó, az minket is! – mondta James. 

Lindy, akinek volt szerencséje több alkalommal is ajándékot 

kapni Angus anyjának újrahasznosított tárgyai közül, nem volt 

ennyire lelkes, de bölcsen hallgatott. Angus szülei, vagyis Lindy 

fiainak nagyszülei (papíron legalábbis) annak az iskolának voltak a 

hívei, hogy „a gyerekeknek manapság túl sok játékuk van”. Lindy, 

aki a sajátjai neveléséhez minimális tartásdíjat kapott (a bíróság a 

legalacsonyabb összeget ítélte meg számukra), ezzel az iskolával 

örömmel vitatkozott volna. De szerencsére az apai nagyszülők csak 

nagyon ritkán jöttek látogatóba. 

A két család sosem jött ki túl jól egymással. Eleanor, Lindy 

nagyanyjának meggyőződése volt, hogy Edward családja sosem 

tartotta Lindyt elég jónak a fiukhoz. Eleanor szerint az egyetlen 

szociális különbség a két család között a pénz volt. Edward 

családjának bőven volt mit a tejbe aprítani, Lindyéknek meg kellett 

nézniük, mire költenek. No de a származás? Eleanor, aki nagyon 

távol állt tőle, hogy sznob legyen, mindig azt mondta, hogy a 

Fredericks család „nouveau riche” volt (ami, mondhatjuk bármilyen 

szépen, újgazdag marad), tehát messze nem olyan előkelő, mint 

amit a tagjai magukról gondolnak. 

Általánosan elterjedt nézet volt, hogy a Fredericks család azért 

költözött el a környékről, mert nem bírták elviselni a szégyent, 

hogy a fiuk teherbe ejtett egy lányt, akit aztán a kényszerítő 

körülmények miatt elvett feleségül, holott a lány nem végzett 

egyetemet. Azóta tisztes távolból helytelenítették a néhai 

kapcsolatot. 

Angus viszont nem hasonlított rájuk. Kedves volt, udvarias és 

szorgalmas. Lindy elgondolkozott rajta, vajon miért tartotta őt 

mindig is nagyszerűnek, holott igazság szerint alig ismerte. 

Márpedig ez volt róla a határozott véleménye, és a mai napon az 

udvariasságát ismét megtapasztalhatták: Angus hatalmas csokor 



virággal és egy kiváló palack borral érkezett az ebédre. Beszélni 

viszont továbbra sem szeretett sokat. 

Lindy, az apja és Angus a nappaliban álltak és a poharaikba 

kapaszkodtak, míg nagy sokára (komolyan, éveknek tűnt) végre 

meghallották a közeledő srácok hangját. A bejárati ajtó feltépődött, 

és hangos csatakiáltással beszáguldott rajta az aprónép. Mintha egy 

elefántcsorda szabadult volna el a folyosón, s közeledett volna a 

nappali felé. Aztán ahogy beléptek, azonnal elhallgattak. Egy 

pillanattal később Billy könnyekben tört ki, és elbújt az anyja háta 

mögé. Ned megállt a nappali közepén, és olyan fejet vágott, mint aki 

nem tudja eldönteni, hogy került ide, és hogy tudna szabadulni. 

Hiszen szokatlan volt számukra, hogy egy vadidegen ember áll a 

szoba közepén. 

– Jó ég, nagyon sajnálom – szabadkozott Sarah, amikor beért a 

fiúk után a szobába. – Amúgy is hangosak, de ennyire nem szoktak 

azok lenni. 

Lindy kicsit szégyellte magát fiai viselkedése miatt, de még 

jobban zavarta, hogy az anyja bocsánatot kért érte Angustól, 

úgyhogy gyorsan javított a helyzeten: 

– Egy perc, és Billy is jobb kedvre derül majd. Csak nem számított 

rá, hogy ismeretlennel fog találkozni. Billy, Ned, az úr itt Angus 

bácsikátok. Édesapátok testvére. – Billy még mindig kapaszkodott 

belé, Ned pedig ideges pillantásokat vetett Angus felé Sarah mellől. 

– Szervusz, Angus! Nagyon örülök, hogy csatlakoztál hozzánk. 

Lindy, Billy már akkor elsírta magát, mikor a nagyi bejelentette, 

hogy nem fog tudni csatlakozni hozzánk ma délután – folytatta 

Sarah. – Egy barátjával ebédel inkább. 

– Nem tudom, hogy ezzel most segítek-e vagy sem, de hoztam a 

fiúknak ajándékot – mondta Angus, és zsebre dugta a kezét. – 

Persze fogalmam sincs, mit lehet adni ilyen korú fiúknak és mit 

nem, úgyhogy nyugodtan kobozd el, ha még nem nekik való. 

Lindy, aki nem egyszer hallotta már ezt a mondatot, titkon azért 

imádkozott, nehogy petárdát rejtsen Angus zsebe. 



Angus átnyújtott mindkét fiúnak egy-egy csomagot. Ned nyitotta 

ki a magáét előbb. Lindy szíve hevesen vert. Nagyon úgy tűnt, 

mintha egy bicskát rejtett volna a csomag. De mikor Ned 

alaposabban megvizsgálta, látszott, hogy egyik kinyitható rész sem 

éles, és nem is túl hegyes. 

– Csak olyan, mint egy katonai bicska – magyarázta Angus. 

– Vagány – mosolygott Ned. 

Erre Billy is kibontotta a saját csomagját, és előhúzott belőle egy 

öngyújtót. 

– Vagány! – ismételte a bátyja után, szinte ugyanazzal a 

hangsúllyal. – Nagyon szeretem az öngyújtókat! 

– A mindenit, Ned – mondta James. – Nem semmi, mi minden van 

azon a bicskán. Megnézhetem? 

– Az az öngyújtó is nagyon izgalmas – sietett hozzátenni a 

diplomatikus Sarah. 

– Ha csavargatod az alját, változtatja a színét. 

Egy pár percig nyugalom volt, aztán kitört a hiszti: mindketten a 

másikét szerették volna megvizslatni. 

Sarah közbelépett. 

– Fiúk! Gyertek gyorsan a konyhába. Van számotokra nagyon 

finom innivalóm. 

– Majd én viszem őket – mondta James. – Amúgy is megnézném, 

hogy állnak a fogások. Gyertek, srácok. 

Miután a fiúk gyorsan egyeztettek, mi lehet az a finom innivaló, 

hajlandóak voltak követni a nagyapjukat a konyhába. 

– Nagyon sajnálom! Ennél rosszabb ajándékot nyilván nem is 

hozhattam volna nekik. És még ráadásul egymásnak is estek miatta. 

– Dehogy is. Már úgy értem, ennél sokkal unalmasabb 

ajándékokat szoktak kapni, zoknit meg sálat, és azon is mindig ölik 

egymást – mondta Lindy, de gyorsan elhallgatott, mikor észbe 

kapott, hogy ilyet leggyakrabban a nagyszülőtől kapnak. – Hamar 

túl vannak rajta. Legtöbbször. – Nem szerette volna, hogy Angust ne 



szeressék meg a fiúk. Sokat jelentett számára, hogy Angus ennyire 

szeretett volna részt venni a fiúk életében. 

– Úgy tűnik, a szüleid nagyon élvezik a nagyszülő szerepet. 

– Igen, szerencsére. Nem tudom, mi lett volna velem nélkülük. És 

a nagyi nélkül. 

– Az én szüleim túlzottan el vannak foglalva a saját életükkel, 

attól tartok. 

Lindy teljesen egyetértett, de csak ennyit mondott: 

– Nos, az igazat megvallva egyszer csak nagyszülő lesz az ember, 

és igazság szerint ez ellen nem tud tenni semmit, akár fel van rá 

készülve, akár nem. 

Élénken élt benne, hogy saját anyasága milyen hatással volt a 

családjára. Nagyon boldogok voltak, de sokkolta őket a tény, hogy 

ilyen fiatalon nagyszülők lesznek. Lindynek sem volt kisebb sokk, 

de annyival volt könnyebb a helyzete, hogy az ő döntésének a 

következménye volt ez, és nem másé. 

Angus már nyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de végül 

meggondolta magát. 

Mikor a fiúk újra visszaértek a szobába, Billy megpróbálta 

megszerezni Ned kütyüjét, mire a bátyja ellökte. Kicsit kergetőztek 

a szobában, és közben hangosan üvöltöztek, mire Sarah végre 

utolérte őket, és rendet tett. Sikerült kicsit megnyugtatnia a 

srácokat, aztán leültette őket a kanapéra, ahol Billy úgy 

összekuporodott, hogy a szoba felől nem is látszódott a karfától. Elő 

sem jött, míg Ned elő nem vette az öngyújtóját, és játszani nem 

kezdett vele. 

Lindy megpróbálta elterelni a figyelmét az egyik kedvenc 

játékával, de Billy nem foglalkozott vele. 

– Az az enyém! – mondta makacsul. – Ned nem játszhat vele! 

– Nem is a tied, hanem nagyapáé – mondta Lindy. – Add csak 

szépen ide. 

– Neeem – tiltakozott Ned. 



– Ned! – mondta Lindy a vészjósló hangján. – Kicsim, jusson 

eszedbe, hogy már komoly iskolás vagy, és nem kisfiú. 

– Nem vagyok kisfiú! – mondta Ned. – De ezzel szeretnék 

játszani. 

Mivel csak tartotta, de nem kattogott vele, Lindy hagyta, hadd 

maradjon nála az öngyújtó. De mivel félt attól, hogy hosszú távon 

még baj lehet belőle, ha nem kobozza el végleg az öngyújtót, úgy 

érezte, hamarosan még határozottabban kell majd fellépnie. 

– Szeretném, ha odaadnád. Most. Kérem szépen. 

Te jó ég, mit gondolhat most róluk Angus? Billy alig mert előbújni 

Sarah háta mögül, és mikor végre oda mert lépni a bátyjához, az 

csipkedni kezdte. Teljesen olyan volt, mintha Lindynek semmi 

tekintélye nem lett volna neveletlen fiai előtt. Angus nem egy 

kimondott mókamester, de lehet, hogy elvinné őket horgászni, 

amire, mondjuk, őt soha nem vinné rá a lélek. Csak remélni tudta, 

hogy nem vágják most el magukat végleg a férfi előtt. 

– De akarom – csattant fel Ned. Lángra lobbantotta az öngyújtót. 

– Elmondom, mi legyen – próbált igazságot tenni Angus. – Ha 

engeded, hogy édesanyád is játsszon vele, megmutatom neked a 

késemet. Húszféle kés van rajta. Ha jól használják, van, amelyik 

akár halálos is tud lenni. 

Lindy nem volt benne biztos, hogy Ned tudja, mit jelent a halálos, 

de annyit biztosan felfogott, hogy a kés veszélyes, tehát érdekes. 

Letette az öngyújtót. Lindy már épp készült felülvizsgálni az 

Angusról kialakuló nagybácsi képet, de igazából nagyon hálás volt 

neki, hogy le tudta nyugtatni a fiúkat, ami most egyikőjüknek sem 

sikerült. Rámosolygott a férfira, gyorsan lenyúlta az öngyújtót, és 

kiment a konyhába. 

– Nincs még kész az ebéd, apa? A fiúk, vagyis Ned kezd lassan az 

agyunkra menni. 

Valahogy az ebédet is átvészelték. A fiúk is nyugodtabbak voltak, 

valószínűleg kicsit el is fáradtak már. Ned pedig ragaszkodott 

hozzá, hogy Angus mellett ülhessen. Lindy csak félig figyelt az 



anyjára és Angusra – akik épp a legújabb politikai eseményekről 

beszélgettek. Angus most sokkal oldottabb volt – Sarah általában 

ilyen hatással volt az emberekre. Lindynek így volt ideje az érzésein 

is gondolkozni. Mikor először pillantotta meg Angust a városháza 

előtt, a szíve majd kiugrott a helyéről. Fiatal és egészséges nő volt; 

természetesen vonzódott egy jóképű férfihoz, pláne, ha az egyben 

élete első szerelme is volt. Az egy dolog, ha valaki tetszik 

kamaszként, de vajon ez garancia arra, hogy felnőttként komoly 

párkapcsolat alakuljon ki közöttük? Egy olyan, amelybe már a 

srácokat is bele lehet vonni. A nagyszülőkön kívül csak ő állt közel a 

fiúkhoz, vajon mennyire lehet egy újabb személyt is bevenni ebbe a 

körbe? És mi lesz, ha a fiúknak nem tetszik az ötlet, és ezt Angus 

tudtára is hozzák majd? Nem választhat majd a srácok és a férfi 

között… Egyértelmű, hogy a fiúk a legfontosabbak, ami azt 

jelentené, hogy ő elveszíti a férfit. Márpedig a fiúk nagyon anyások 

voltak. Osztott-szorzott, és nem talált megoldást. Mert ami 

végeredménynek kijött, nevezetesen, hogy majd ha olyan idős lesz, 

mint most az anyja, és a fiúk is kirepültek már, majd akkor lehet 

újra párkapcsolata – nos, ez nem volt túl vonzó jövőkép. Addigra 

eláshatja magát. De ekkor rájött, kicsit túlagyalta a dolgot, és Billy 

felé fordult, aki épp visszautasított egy nagy kanál zöldborsót, amit 

a nagyapja próbált a szájába tukmálni. Próbálta a repülős módszert 

is, de teljes kudarc volt a vége. 

– Még egy kis pudingot, valaki? – kérdezte Sarah, és körbenézett. 

– Noha érzem, hogy már a jólneveltségemet kockáztatom, én nem 

utasítom vissza – mondta Angus. – A hotel kosztján tengődtem 

mostanáig, aztán házat vettem, és azóta a pubban eszem szinte 

mindennap. Sukey remek konyhát visz, de egy házi pudingnak 

nincs párja. 

Sarah egyik fő életcélja volt, hogy jóllakassa az embereket, az 

utolsó adag pudingot odatette Angus elé, aztán nyomott rá 

tejszínhabot, és hozott mellé még két gombóc fagyit is. 

– És mennyi idő még, míg beköltözhetsz a saját lakásodba? 



– Lassan elkészül a konyha. De maga a ház… Hát az még idő. 

– Mint a városháza – mondta James. 

– Azzal kifejezetten jól állunk – védekezett Lindy. – Raff és Rachel 

ma már végeztek is a ködösítéssel. 

Billy a kanalával kezdte csapkodni a pudingot. Lindy elvette tőle 

a kanalat. 

– Szerintem itt a csendespihenő ideje, aprónép. 

– Én alszom az alsó ágyban! – jelentette ki Ned, és a fiúk már 

rohantak is a szoba felé. 

– Nagyon finom volt minden, Sarah – mondta Angus. 

– Nos, ezt magam is így gondolom – helyeselt Sarah. – De a 

fogások Jamest dicsérik, a desszertet pedig Lindy készítette. 

Angus Lindyre nézett. 

– Komolyan mondod? Mennyei volt! 

– Köszönöm. Megyek, felteszek egy kávét. 

– Hagyd csak, majd én – pattant fel Sarah. 

Lindy megrázta a fejét. Pontosan tudta, hogy Sarah szerette volna 

kettesben hagyni őket Angusszal. És bár Lindynek ez ellen nemigen 

volt kifogása, szerette volna, ha ez az ő döntése marad, és nem 

azért alakul úgy, mert Sarah ezt vette a fejébe. 

– Van kedved itt maradni a puzzle-ra is? 

– Szeretem a puzzle-t – felelte Angus. 

– Én is szeretem – mondta Ned, aki időközben visszaosont a 

szobából, és egy játékkal foglalatoskodott. – De jobban szeretem a 

késeket. – Aztán elpirult. – Nagyon tetszik, amit adtál – mondta 

Angusnak címezve a szavakat, látványosan zavarba jőve attól, 

hogyan szólítsa meg a férfit. 

Lindy kiment a szobából. Nem merte megkérdezni Angust, 

hívhatják-e őt a fiúk nagybácsinak, mert érezte, ez több lenne 

számukra, mint egy egyszerű név. Mikor a kávéval és egy kis csokis 

keksszel visszaért, rájött, hogy a másik oldalról közelíti meg a 

kérdést. Megkérdezi a fiúkat, hogyan szeretnék nevezni Angust. 



Nagybácsi vagy sem, Angus profi játékos volt. Jengázni olyan 

nagyszerűen tudott, hogy a fiúk versengtek azért, melyikőjükkel 

legyen egy csapatban. Olyan jól érezték magukat, hogy Lindy úgy 

döntött, nyugodtan kimehet a konyhába, hogy segítsen elmosogatni 

és elpakolni. Elvégre Angus csak annyit mondott tegnap, hogy több 

időt szeretne a srácokkal eltölteni, arról szó sem esett, hogy Lindy 

társaságát is szeretné élvezni. 

Végre eljött a hazamenetel ideje. A játékokat elpakolták, a kávét 

megitták, és a fiúk is lassan magukra húzták valamennyi kabátot és 

sapkát és sálat. 

– Angus biztos hazavisz majd benneteket – mondta Sarah. 

– Szerintem meg tudom oldani egyedül is, anya, nagyon köszi. Az 

elmúlt években volt már rá példa, hogy sikeresen haza tudtam 

vinni őket egymagam is. 

Érződött, hogy ha Rachelt és Raffet nem sikerül, valakiket muszáj 

összepárosítania Sarah-nak, különben kudarcélménye lesz – és ez a 

hozzáállás cseppet sem tett jót Angusnak és Lindynek. Nem volt 

könnyű a bemutatkozás, de a nap végül egész jól sikerült, noha 

Angus a jelek szerint még mindig nem tudott egészen feloldódni. 

Teljesen más volt, mint akkor, amikor Lindy megszerette. Az egy 

dolog, hogy a fiúknak is meg kéne őt jobban ismerniük, de az, hogy 

neki is újra fel kelljen térképezni a férfit… Nagyon más volt. És 

egyáltalán nem hiányzott, hogy az anyja belekotnyeleskedjen a 

kapcsolatba. Tudta, Sarah milyen tud lenni: mindent a legjobb 

szándékkal tenne, de ha egyszer a fejébe vesz valamit, attól el nem 

tántorítja semmi. 

– Ami azt illeti – mondta Angus, és felpattant –, szívesen 

elsétálnék veletek egy darabon, ha nem bánod. Szeretnék bemenni 

a városházára, és körülnézni, hogy haladtak. Nagyon élveztem a 

munkát ott tegnap. És kulcsom is van. Sarah volt olyan kedves, és 

adott egyet. 

Sarah bólintott. 



– Most, hogy ennyien dolgozunk rajta, nem lenne szerencsés, ha 

csak nálam lenne kulcs, úgyhogy másoltattam, és adtam néhány 

embernek. 

– Így nem sok értelme van bezárni az ajtót, nem igaz? – kérdezte 

James. – Ha ennyi embernek van kulcsa hozzá… 

– A helyiek nem tesznek ott semmi rosszat. Különben is 

megválogattam, kinek adjak, és kinek ne. 

Lindy felnevetett. 

– Szerintem Raff még mindig odabent van. Ő csinálta a 

ködösítést, nem? 

– Mi az a ködösítés? – kérdezte James. – Az emberek állandóan 

ezt ismételgetik, én meg egyre kevésbé értem. 

– Konkrétan festékködöt szórnak az épületre belül. Belepi a 

falakat, meg mindent, és fehér lesz – mondta Sarah olyan 

magabiztosan, mintha ezerszer csinált volna már ilyet. 

– Nem biztos, hogy már látványos a változás, de elmehetnénk 

mind megnézni, mi történt – javasolta Lindy. – Fiúk, indulunk, jó? 

– Ő is jön? – kérdezte Billy, és Angusra mutatott. 

Nem tudta, mit feleljen, úgyhogy Lindy csak ennyit mondott: 

– Igen, velünk jön egy darabig. 

– Ó, akkor jó – mondta Billy, akinek tetszett ez a válasz. Ned 

boldogan csevegett addig Angusszal. Lindy nem tudta eldönteni, 

örüljön-e annak, hogy a fiúk kedvelik Angust, vagy sem. 

Végre mind kiértek a ház elé, és elindultak a városháza felé. A ház 

ablakaiban fény pislákolt. 

– Szerintem Raff még mindig dolgozik. Vajon biztonságos most 

bemenni? – kérdezte Lindy, és lelki szemei előtt már látta magukat 

olyan fehéren, mintha egy liszteszsák alá álltak volna be. 

– Én vállalom a kockázatot – mondta Angus. – Szeretném 

megnézni, hogy a tetőre fel lehet-e menni, és ha igen, körülnéznék, 

milyen ott a helyzet. Tegnap nem volt rá lehetőségem, sajnos. 

Lindy nem sokat tudott mondani a férfinak az épületről. De őt is 

érdekelték a részletek. Úgyhogy ezt mondta: 



– Jövök veled én is. Nagyon kíváncsi vagyok mindenre. 

Angus kinyitotta az ajtót, és előrement. A városháza szinte 

teljesen megváltozott. 

– Olyan… mint egy tündérmese! – mondta Lindy Rachelnek, aki 

az immár teljesen fehér munkásruhájában állt mellette. Nyilván úgy 

gondolta, Raffet nem lehet egyedül hagyni a művelettel, és 

felügyelte, mit csinál. 

– Nagyon szép, nem igaz? Mennyivel jobban mutat! Azt kívánom, 

bárcsak maradhatna teljesen fehér, de félek, ezzel a vágyammal 

egyedül maradok. 

– Nem is tudom – mondta Angus, miután alaposan körülnézett. – 

Lehet, hogy meg tudnád győzni őket valami gótikus hatással. Az 

pazar lenne. 

– Mi az, hogy gótikus hatás? – kérdezte Lindy. 

– A gótikus épületeket többé-kevésbé világos színűre szokták 

kifesteni – mondta Rachel. – Majd mutatok pár képet a 

telefonomon. 

Míg Rachel képeket keresett és Lindy a fiait tartotta kordában, 

Raff is előbukkant. 

– Honnan vagy ilyen ismerős? Egy iskolába jártunk? – kérdezte 

Angustól. Raff épp nem volt már ott, mikor Angus előző nap 

megérkezett segíteni takarítani. 

– A szüleim itt éltek, úgy hét évvel ezelőttig. De én bentlakásosba 

jártam, és nem nagyon voltam itt nyaranta sem. Pedig te is ismerős 

vagy valahonnan. 

Raff bólintott, és hunyorogni kezdett. 

– Deszkázás! Régen együtt lógtunk. Sznob srác, ez volt a 

beceneved. 

A felismerés mosolya futott át Angus arcán. 

– Ez így van. Aztán tropa lett a térdem, úgyhogy abba kellett 

hagyjam. 

– Nos, nagyon örülök, hogy hazataláltál – mondta Raff. – Egyszer 

igyunk meg egy sört. 



Lindy korábban látott egy fehérre festett falú templomot a 

környéken, most arra emlékeztette a hely. Tetszett neki, de eleget 

látott belőle, és a fiúk is kezdtek unatkozni, úgyhogy takarodót fújt. 

– Engem meggyőztetek azzal a gótikus vonallal! – mondta még 

búcsúzóul. – Srácok! Indulunk! 

– Ideje nekünk is mennünk, Rachel – javasolta Raff. 

– Én még maradok egy kis ideig – mondta Angus. – De majd 

bezárok magam után. 

– Minden rendben lesz? – kérdezte Lindy. Aztán megrázta a fejét, 

és figyelmeztette saját magát. – Elnézést, ezt nem kellett volna. 

Nagyon anyáskodó tudok lenni. 

– Nincs abban semmi rossz, Lindy – mondta kedvesen Raff. 

– Hát, amíg nem vágom fel idegenek ebédjét kis katonákra, addig 

lehet, hogy tényleg nem olyan nagy gáz. Na. Srácok! Indulás! 

 



Tizenegyedik fejezet 

Eközben Bethnek olyan vasárnapban volt része, amilyenben még 

soha. Minden tagja remegett a fáradtságtól, mire hazaért, és erősen 

élt benne a meggyőződés, hogy sokkal több poharat mosott el, mint 

amennyi tulajdonképpen volt – hogy hogy kerülhettek este a pultra, 

rejtély. De nem panaszkodott, szeretett volna jó benyomást tenni 

mindenkire, és az elmúlt este alapján elmondhatta, hogy ez egész 

jól sikerült is. Reményei szerint kibővítik a műszakját is. Elvégre 

kellett a pénz, és a munkát is szerette. És most már azt is tudta, 

hogy Charlie rendszeresen jár oda lazítani, noha egy pohár sörnél 

többet sosem rendelt még. 

Felhúzta az ébresztőt nyolcra, és bezuhant az ágyba. Ha nem 

beszélték volna meg Charlie-val, hogy érte jön reggel kilencre, 

boldogan aludt volna tovább, de így nem mert – noha nem randi 

volt, szeretett volna a lehető legjobban kinézni. 

Mikor felöltözött, az ablak mellé állt, és ott kukucskálva várta, 

mikor érkezik meg érte Charlie – csak remélni merte, hogy a fiú 

nem fogja őt kiszúrni. 

Nem látta a srác Land Roverét, feltételezte, hogy a sarkon 

parkolt. Közeledő alakját látva a konyhába sietett, és izgatottan 

szorongatta a bögréjét, hogy ne azonnal nyisson ajtót, amikor 

Charlie bekopogtat. 

– Szia – mondta lelkesen, aztán gondolatban elszégyellte magát, 

és remélte, a lendületét Charlie nem fogja félreérteni. 

– Szia – Charlie mosolyogva nézte Beth sapkáját. – Örömmel 

látom, hogy az időjáráshoz öltöztél. Gumicsizma? Van? 

– Hogyne – mutatott a táskájára Beth. – Azért nem vagyok 

annyira városi. – És vágott egy grimaszt. 

– Amúgy nagyon jól nézel ki – mondta Charlie, és puszit nyomott 

Beth arcára. – Jól, és egészen úgy, mint egy dolgozó nő. 

– Csak nem azt akarod ezzel mondani, hogy dolgoztatni fogsz? Ha 

jól értettem, kizárólag a furgon miatt megyek ma oda, nem másért… 



Charlie felnevetett. 

– Sosem tudhatod, mi vár rád, ha egyszer felkeveredsz a farmra… 

De jobb mindenre felkészülni. 

Megfogta kedvesen Beth kezét, és a kocsihoz vezette. Ami nem a 

Land Rover volt. Hanem maga a furgon. 

– Itt is van a kicsike – mondta büszkén Charlie, és a kocsira 

mutatott, ami olyan piros színben pompázott, mint a sarki 

telefonfülkék. – Kicsit felturbóztam. Hogy még jobban elnyerje a 

tetszésedet. 

– Hű – mondta Beth, mert más nem jutott eszébe. 

– Tetszik? 

– Nagyon… piros. – Bizonyára lemosta, de olyan kopottnak tűnt 

még így is, hogy Beth előre félt, Rachel véleményétől. Nem kizárt, 

hogy azonnal le szeretné majd fújni fehérre. 

– Attól nem lesz szebb, ha csak állsz mellette és bámulod. Pattanj 

be! 

Beth az anyósülés felé indult. 

– Nem arra – szólt rá Charlie határozottan. – Most te vezetsz. 

Beth ereiben meghűlt a vér. Nem a biztosításról volt itt szó. Az 

már nem nyugtalanította – majd elintézi, ha hazaért. Sokkal 

nagyobb gond volt, hogy már jó ideje nem vezetett, és nem bánta 

volna, ha gyakorolhat egy kicsit, mielőtt élesben nekiesik a 

dolognak. És mi van a szaggal? Sikerült vajon kiszellőztetni? Erőt 

vett magán, és a sofőrülés felé indult, ahol Charlie már nyitott 

ajtóval várta. 

Míg a fiú megkerülte a kocsit, volt pár pillanata körülnézni és 

ismerkedni a helyzettel. A szag már elviselhetőbb volt, ami kicsit 

megkönnyítette a dolgot. 

– Akkor indulhatunk is – mondta vígan Charlie. 

– Nem szeretnéd előbb megnézni a jogsimat, vagy valami? – Beth 

próbált egy kis időt nyerni, hogy ne kelljen azonnal gyújtást adnia. 

– De hisz most nem te vizsgázol, hanem a kocsi, ne feledd. 



– Hát jó – törődött bele az elkerülhetetlenbe. – Akkor ezek 

szerint nekem kéne neked kérdéseket feltennem. 

– Csak bátran – mondta Charlie lazán. 

– Azonnal, amint eszembe jut valami értelmes – vágta rá Beth, és 

megfogalmazta magának az élet egyik nagy igazságát: azért nehéz 

egyedül vidéken élni, mert nincs ott édesapád, akit segítségül 

hívhatsz kocsivásárláskor. De talán Lindy apukája meg tudja nézni 

a kocsit, és kisegíti őket ebben a helyzetben is. 

Beth szép komótosan beállította a visszapillantókat és a középső 

tükröt is. 

– Ennél jobb tükrökhöz vagyok szokva – mondta Beth a 

középsőre mutatva. 

– Majd hozzászoksz, hogy a két oldalsót használd – felelte 

nyugodtan Charlie. – Mehetünk. Az út végén majd jobbra kanyarodj. 

Betht váratlanul érte, de nagyon élvezte a vezetést. A furgon 

irányítása egyszerű volt, ő pedig mindig is szeretett vezetni – a szag 

most már egyáltalán nem zavarta. Gyönyörű nap volt, nem is 

lehetett volna szebben eltölteni, mint a friss levegőn egy farmon. 

– Hát ez annyira jó. Erre kell menni hozzátok, ugye? – Szinte 

biztos volt benne, hogy Sarah balra kanyarodott ezen a ponton, 

mikor első alkalommal vitte őt Charlie-ékhoz. 

– Nem a mi farmunkra megyünk. Hanem erre menj tovább. Majd 

én mutatom az utat. 

– Oké. 

– És, hogy tetszik a vidéki élet? – kérdezte a fiú rövid hallgatás 

után. 

– Zseniális. De mondjuk sokat számít, hogy lett munkám, és 

összebarátkoztam emberekkel. Persze szükségem lesz majd rendes 

állásra is… Úgy emlékszem, meséltem már, hogy honlaptervezéssel 

és online marketinggel foglalkozom, ugye? De ha a furgon beválik, 

és egyelőre nincs kifogásom ellene, akkor a szomszédos falvakból is 

elvállalhatok megrendeléseket – mondta, és a gondolattól 

mosolyognia kellett. 



– A szüleidtől nem kaptál autót, ezek szerint? 

– Nem. De ami azt illeti, pénzt kaptam rá, de mindet elköltöttem, 

mikor eljöttem otthonról. Jobban mondva, mikor úgy döntöttem, 

nem megyek vissza az egyetemre, pedig ők nagyon szerették volna. 

– Ez nagyon drasztikusan hangzik. 

Beth felnevetett. 

– Az anyám eléggé uralkodó típus. Épp ezért szervezem én a 

húgom esküvőjét. De szerintem ez téged annyira nem érdekel. 

– Hát nem. Még a húgom esküvője is kellőképp megvisel. 

– Nos, akkor mesélj inkább te, mi újság a farmon. – Beth tudta, 

hogyan beszéltesse az embereket. Esténként a pubban mást sem 

csinált. 

– Most jön majd a nyírás időszaka, úgyhogy épp vihar előtti 

csendet élünk – mondta Charlie. – Ezért tudjuk közösen eltölteni a 

mai napot. 

– Ezen a varázslatos, ám meglehetősen titokzatos úton? Még 

mindig nem árultad el, hova is megyünk. 

– Meglátogatunk egy kost. Valamint néhány utódját. Nagyon 

kíváncsi vagyok egy új fajra, és arra gondoltam, ott kéne fedeztetni. 

– És szerinted ehhez én vagyok a legmegfelelőbb partner? 

Charlie rávigyorgott. 

– Szerintem nem csak ehhez lennél a legmegfelelőbb partner. 

Beth meredten az utat bámulta, ami lassan inkább hasonlított 

egy ösvényre. Nagyon nehezen állta meg, hogy ne mosolyodjon el. 

Nagy sokára elértek egy farmhoz. A kis kőház körül 

mezőgazdasági épületek álltak, volt köztük új építésű, de volt olyan 

is, amit már csak a Szentlélek tartott egyben. Az út utolsó szakasza 

olyan kátyús és köves volt, hogy Beth csak nagyon lassan mert 

végiggurulni rajta. Úgy érezte, mintha máris az övék lenne a kocsi – 

mármint Lindyvel kettejüké, továbbra sem volt meggyőződve 

afelől, hogy Rachel szeretne érintkezni a járművel. 

Egy zöld munkásruhába öltözött férfi és a derekáig érő 

juhászkutya jelent meg a ház előtt. 



Beth és Charlie kiszállt a kocsiból. Beth nem mert messzire 

merészkedni, így Charlie közelében maradt, mert nem tetszett neki 

a kutya arckifejezése. Charlie ezt megérezte és átkarolta, amitől 

Beth sokkal jobban érezte magát. A kutya mentségére legyen 

mondva, nem ugatta meg őket. Csak méregette. 

– Akkor, mehetünk is a koshoz? – kérdezte a farmer, egyetlen 

percet sem vesztegetve. 

– Pontosan – vágta rá Charlie. – És néznék párat a szaporulatból 

is, ha lehet. Szeretnék biztosra menni, hogy a Balwens a 

legmegfelelőbb fajta számomra. 

– Akkor erre – intett a farmer. 

A kutya is nekiindult, követte az egyik akol felé induló kis 

csapatot. Beth úgy érezte magát, mintha a Farm, ahol élünk egyik 

jelenetébe csöppent volna. 

Hagyta, hogy a férfiak menjenek elöl. Biztos volt benne, Charlie 

nem bánná, ha ott maradna mellette, de érezte azt is, hogy a farmer 

nincs fiatal nők jelenlétéhez szokva, és feszélyezi őt Beth személye. 

– Mi a Balwens legjobb tulajdonsága? – kérdezte Charlie a fickót. 

– Majd maga utánaolvas. De amúgy az erős láb, a könnyű 

fedeztetés, a kiváló hús. Nem túl nagyok, könnyű eladni a 

háziasszonyoknak. 

– Értem. 

Ahogy egyre jobban elmerültek a részletekben, Beth egyre 

kevésbé figyelt rájuk. Azon tűnődött, milyen élet lenne farmon élni. 

Vajon ő hogy bírná? Vajon olyan asszonnyá válna, aki elárvult 

kisbárányokat szoptat éjjelente, és a baromfiudvar minden tyúkját 

(Eszmeraldát, Filoménát és Kleopátrát) névről ismeri? Szép kép 

volt, el kellett ismerni, de volt egy olyan érzése, hogy nagyon 

magányos lenne nap mint nap, ott fent egyedül egy hatalmas 

farmon, míg Charlie a birkákat nyírja. A Skype nagyszerű találmány, 

de nem helyettesíti a valódi együttlétet. 

Nagy sokára végeztek a birkáknál (megdöbbentően szép állatok 

voltak, el kellett ismernie, mikor Charlie megkérdezte tőle), és 



miután a kelleténél jóval több traktort is végigcsodáltak (Bethnek 

itt nem egyszer kellett színlelnie a csodálatot), ideje volt, hogy 

elinduljanak, és hagyják a farmert tovább dolgozni. 

– Te vezetsz – mondta Beth Charlie-nak, és átadta neki a furgon 

kulcsait. – Én a tájat szeretném csodálni. 

– Oké. És mit szólnál egy ebédhez? Nincs eleged már a pubokból 

most, hogy ott dolgozol? Tudok egy helyet, ahol mennyeien főznek. 

Beth majd elolvadt attól, hogy Charlie ennyire figyelmesen 

kikérte a véleményét. 

– Mi a másik lehetőség? 

Charlie grimaszolt egyet – olyan mosoly volt ez, amitől Bethnek 

remegni kezdett a lába. 

– Nincs másik. 

– A pub remek – hagyta rá Beth. – Az a szerencse, hogy nagyon 

bírom a hangulatukat, ami pozitív, mert ma este is be vagyok 

osztva. 

Ez a pub sokkal gasztrósabb volt, mint a Price Albert valaha is 

lesz, és elég jól nézett ki belül, de Beth mégis pontosan tudta, hogy 

a nyomába sem érhet. Bár ezt leginkább csak azért érezte így, mert 

végtelenül lojális ember volt. 

– Mit hozhatok inni, kedvesem? – kérdezte Charlie. 

Beth ezt hallva érezte, ahogy teste átforrósodik. 

– Vörösbort, kérlek, ha már vasárnapi ebéden vagyunk. 

– Vöröset, értettem. Egy pohárral? Vagy jöhet egy egész üveg? 

– Egy pohárral – felelte Beth, és nagyot sóhajtott örömében, 

mikor Charlie már hallótávolságon kívül volt, a pult mellett. 

Még csak a pohár felénél tartott, mikor észbe kapott, és 

felajánlotta Charlie-nak, igyon ő nyugodtan sört, elvégre Beth is tud 

vezetni. De Charlie meg sem akarta hallani. 

– Igyál csak. Ez a te szabadnapod. 

Ebéd után autóztak még egy darabon, aztán kiszálltak, és Charlie 

elvitte őt sétálni. Olyan panoráma tárult a szemük elé, hogy Beth 



lélegzete is elállt. És míg a látványt csodálták, Charlie szorosan 

átkarolta Betht. Hosszan álltak így összesimulva. 

– Nézd csak, ott van Wales – mutatott egy irányba Charlie. – 

Anyám walesi volt. Szeretek ide feljönni, és az anyaföldet csodálni. 

– Nagyon pici lehettél még, amikor meghalt – mondta Beth, aki a 

két pohár vörösbornak köszönhetően kellően szentimentális 

hangulatba került. 

– Tizenkettő voltam. 

– Úgy sajnálom – súgta Beth. 

– Ne sajnáld, nem te tehetsz róla – súgta vissza Charlie, majd 

maga felé fordította Betht, és szenvedélyesen megcsókolta. 

Beth először zavarba jött, de aztán elöntötte a vágy, és már nem 

gondolt semmire. Nem kapott levegőt, olyan hevesen csókolták 

egymást. De valamiért, mikor Charlie kezét megérezte, ahogy a 

pólója alatt a melltartója felé közelít, Beth elhúzódott. 

– Igazad van. Túl hideg van idekint. Gyere, menjünk haza. 

Beth egész úton szenvedélye, vágyai és a józan ész tanácsa között 

őrlődött. A teste szinte sikoltotta: még! De az esze óva intette az 

elhamarkodott lépéstől. 

Még mindig nem döntötte el, mi legyen, mikor a bejárati ajtóhoz 

értek. Együtt mentek a ház felé, és Beth beengedte a fiút. 

– Kérsz egy teát vagy valamit? 

Charlie felnevetett. 

– Mire gondolsz? Inkább gyere ide. 

A vívódást végül a teste nyerte, és a vágy, ezért odalépett a 

fiúhoz, és hagyta, hogy a hálóba vigye. Ültek az ágyon, és 

csókolóztak, miközben Charlie kihámozta őt a ruháiból. Aztán 

finoman hátradöntötte Betht az ágyon, és csókolgatni kezdte. 

Ebben a pillanatban megszólalt a fiú mobilja. 

– Apa! Baj van? 

Beth nem hallotta, hogy mit mondhat az apja, de az világossá vált, 

hogy vészhelyzet van, és Charlie-nak indulnia kell. 



– Nagyon sajnálom, kicsim. Az egyik anyajuh rosszul van, és 

apának szüksége van rám. Szerintem meg tudná oldani, de jobb, ha 

megyek, korábban azt ígértem, már egy órával ezelőttre otthon 

leszek. Mennem kell – mondta, megcsókolta Betht és gyorsan 

felkapta a pulcsiját. – Majd hívlak. 

Beth lassan belebújt a pólójába, és közben csak úgy zsongott a 

feje. Össze volt zavarodva. Most akkor csalódott vagy 

megkönnyebbült, hogy így alakultak a dolgok? 

Kicsit később, mikor a zuhany alatt állt, úgy döntött, hogy inkább 

csalódott. 

 



Tizenkettedik fejezet 

Egy hét volt hátra April esküvőjéig. A lányok olyan keményen 

dolgoztak az előkészületeken – mindannyiuknak megvolt a maga 

területe –, hogy alig volt idejük egymással egyeztetni, ki hogy halad. 

Vagy, ahogy Rachel nevezte volna, nem volt míting. Most ott ültek 

mindhárman Lindy zsúfolt nappalijában, mert így nem kellett 

bébiszittert hívni a srácokhoz. Még hét óra sem volt, Lindy esze 

pedig félig fent járt a fiainál az emeleten. Billy már nagyban aludt, 

de Nednek ez jól hallhatóan esze ágában sem volt, félő volt, hogy 

felébreszti a zajongással. 

– Ne haragudjatok! – mondta a lányoknak. – Kezdjétek el 

nélkülem. – Felszaladt az emeletre, remélem, hogy Ned hangos 

éneklése még nem ébresztette fel az öccsét. 

Öt perccel később újra csatlakozott hozzájuk, és közben azon 

gondolkozott, mennyire lett rosszabb anya attól, hogy most a 

megvesztegetés módszerét választotta a lenyugtatáshoz. 

– Oké. Most már nyugi lesz. Ned az én ágyamban van, és olvas. 

Majd később átviszem a sajátjába. Szóval, hol is tartottunk? 

– Nos – kezdte Rachel elmaradhatatlan Emma Bridgewater 

jegyzetfüzettel az ölében. – Épp a teendők listájáról húzzuk le azt, 

amivel már végeztünk. 

– Ó, ahhoz megpróbálok én is csatlakozni, de nem leszek túl 

produktív. Nekem sajnos hosszabb az a rész, amivel még nem 

végeztem. – Lindy nem merte elárulni, hogy ezek közül melyik a 

legégetőbb. 

– Rendben, nos, a városháza nagyjából kész van – mondta Rachel. 

– Nem tökéletes, de… 

– El-ké-pesz-tő-en néz ki – javította ki Beth. – Nem is ismernél rá 

arra a helyre, ahol először találkoztunk. Minden fehér. A falak. A 

faborítás. Mint egy havas jelenet. 

– Tudom! – helyeselt Lindy. – Csodálatos. 



– Az, de ettől még bőven van mit dolgozni rajta – emlékeztetett 

Rachel. – Át kell majd festeni másik színre. Talán valami 

halványszürkére… – Elhallgatott, mert érezte magán a lányok 

döbbent tekintetét. 

– A halványszürke tényleg egy szín? – kérdezte Lindy. 

– Akár az, akár nem, most nincs időnk újra kifesteni. Fel kell 

díszítenünk meg dekorálnunk, meg minden – jelentette ki Beth. 

– De… – ellenkezett volna Rachel, mikor Beth közbevágott. 

– Nem, komolyan mondom, nincs rá időnk – zárta le a kérdést 

Beth. 

– Szóval a városháza – folytatta Lindy, mert érezte, hogy lassan 

az ő területéhez érkeznek, ami elméletileg a dekorálás lett volna. – 

Mi a helyzet a fogadással? Catering? 

– Minden a terv szerint halad – felelte Beth. – Nagyon sok helyi 

jelentkezett, hogy segít a sütés-főzésben, és még a hozzávalókat is 

állják. Mivel az emberek tudják, hogy Aprilnek nincs édesanyja, 

örömmel segítenek. 

– És mit fogunk enni? – kérdezte Rachel, aki a jelek szerint 

ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy ezt leírja a füzetébe. 

– Az egyik nő vállalta, hogy rengeteg húsos pitét készít, és vagy öt 

Viktória tortát. Nagyon sokat bartereztem az emberekkel. Én 

megtanítottam őket e-mailezni, ők adnak cserébe kolbászt. Persze 

nem csak kolbászt – tette hozzá gyorsan Rachel arckifejezését látva. 

– Szuper – mondta Rachel, és közben idegesen kopogott a 

tollával. – Ó, és megvan már, milyen lesz az esküvői torta? 

– Már megvan. Csak a díszítést kell intézni – felelte Beth. – 

Rengeteget gyakoroltam. Komolyan, őrület, mennyit. És kezdek 

egész jó lenni, meg vagyok elégedve magammal. 

– Szuper vagy, Beth! – dicsérte Lindy. – Rachel, hoztál bort, ugye? 

Kér valaki rajtam kívül? 

– Ó igen, remek lenne – mondta Beth. – Szeretnéd, hogy 

behozzam én, Lind? Nagyon fáradt az arcod, látom, hogy jólesik 

ülni. Biztos nagyon keményen dolgoztál egész héten. 



– Mindannyian őrülten pörögtünk. De valóban nem bánnám… És 

mikor jössz vissza, van valami, amit be kell vallanom nektek. 

– Egészségünkre – mondta Beth lelkesen, mikor visszaért a 

poharakkal. 

– Szóval, mit szeretnél meggyónni, Lindy? – kérdezte Rachel, és 

Lindyre nézett kutató tekintettel. 

Lindy nagyot sóhajtott. 

– Nem fejeztem még be a ruhát. 

– De hisz egy hét múlva esküvő! – mondta Beth. 

Lindy szorgosan bólogatott. 

– Tudom. De a gond az, hogy April és a vőlegénye ajánlatot 

kaptak, és elutaztak néhány napra. Tristram azonnal munkába áll, 

ahogy átköltöznek Amerikába, úgyhogy ez ilyen nászútszerű dolog. 

– Pont az esküvőjük előtt? – kérdezte Rachel. – Ez eléggé 

szokatlan. 

– Rákérdezett, hogy nem okoz-e gondot, de nyilván nem 

mondhattam nemet. Na mindegy, szóval még nem végeztem 

teljesen, és mikor legutóbb próbált, rájöttünk, hogy a gombok 

sincsenek jó helyen, ami azt jelenti, hogy az összes gomblyukat át 

kell terveznem, ami pedig hatalmas munka. Nem arról van szó, 

hogy nem leszek kész – mondta, bár érezte, hogy pánik kezdi 

fojtogatni –, hanem hogy rettenetesen kevés időm van. Nednek 

ráadásul a héten nincs suli. 

– Persze, nagyon elfoglalt vagy – mondta Beth. – Anyuka vagy, és 

ez a legeslegfontosabb munka a világon. 

– Akkor miért nem hagyod, hogy én intézzem a dekorálást? – 

kérdezte Rachel. – Nagyon szívesen átveszem tőled, ez a 

legkevesebb. – Elgondolkozott. – Mondjuk, nem tudom, mikor 

tudnék rá időt szakítani, de… 

– Nem! – tiltakozott Lindy. – Minden rendben. Nagyon szeretek 

pepecselni a díszítéssel, jól is esne levezetésképp, miután 

befejeztem a ruhát. Úgysem lenne érdemes korán végezni vele, elég 



lesz a nagy nap előtt, márpedig addigra végeznem kell a ruhával, 

különben komoly bajban leszünk. 

– Minden rendben lesz – nyugtatta Beth vidáman. – 

Tulajdonképpen nagyon élvezem, hogy én díszítem a tortát. Néhány 

nappal az esküvő előtt már neki kell kezdeni, hogy az alapréteg 

megkeményedjen a díszítéshez, csak mondom. 

– Te jó ég, Beth! – kiáltott fel Lindy, és beharapta az ajkát. – 

Teljesen kiment a fejemből. Azt ígértem Aprilnek, hogy a csipke 

mintáját fogjuk lemásolni, és azzal díszítjük a tortát. 

Beth arcára fagyott a mosoly. 

– Hát… Én eddig csak rózsákat gyakoroltam… Az volt April 

anyukájának a kedvenc virága. És nagyon boldog voltam, hogy nem 

jácint vagy orchidea, vagy egyéb bonyolult növény… – Ekkor eszébe 

jutott Charlie, és újra mosolyogni kezdett. 

– Gondolom, megmondhatom neki, hogy ezt nem fogjuk tudni 

teljesíteni, de nem lesz boldog – mondta Lindy. – Azért akarta pont, 

mert az anyukájának is ilyen volt a tortája. És az ő ruhájában is lesz. 

Mindent ugyanúgy szeretne. 

Beth nagyot sóhajtott. 

– Megpróbálhatom. 

– Egy komplett csipkemintát átvarázsolni egy tortára nem 

hangzik túl egyszerűnek, vagy tévedek? – kérdezte Rachel 

szkeptikusan. 

– Nem tudsz olyat mondani, amit a YouTube-ról ne lehetne 

megtanulni – állította Beth. – Nagyon biztos kézírásom van, és 

gyorsan tanulok. Majd begyakorlom. Lindy, lehet, hogy segítened 

kell majd a minta megrajzolásában, de utána megleszek. – 

Elhallgatott. Senki nem szólalt meg. – Nagyon sok főzőműsort 

néztem egyetem alatt. A szobatársammal együtt kicsit rá voltunk 

kattanva a sütésre. És mondom, sokat gyakoroltam. 

– Nos, ha a csipke-dolog nem sikerülne mégsem, akkor April 

boldog lesz a rózsákkal is – zárta le a kérdést Rachel ellentmondást 



nem tűrően, és írt valamit a papírjára. – Mikor lesz a következő 

ruhapróba? 

– Azt mondta, egy-két napon belül. És minden rendben lesz – 

ismételte újra Lindy. 

– Remek – mondta Rachel. – Ami azt illeti, nekem is van 

gyónnivalóm. Valami, amivel sok pénzt is kereshetünk. 

– Zseniális! – kiáltott fel boldogan Lindy. – Nagy szükségünk van 

valami jó hírre. 

Lindyvel együtt várakozástól csillogó szemmel néztek Rachelre. 

– Szóval? – kérdezte Beth, miután néhány percig csendben 

várták, hogy Rachel elmondja, miről is lenne szó. 

– Azt kell mondjam, ha esetleg rúdtáncról lenne szó, én azt 

ellenzem. Csak hogy tudjátok magatokat mihez tartani. 

Látva Rachel arcát rádöbbent, hogy a nő nincsen humoros 

kedvében. 

– Raffhez van köze – kezdte Rachel. 

Lindy nagyot nyelt. 

– Te jó ég, Rachel, annyira sajnálom. Az anyám hibája az egész, és 

bár tudom, hogy jót akart, de… 

– Nem, semmi gond – vágott közbe Rachel. – Nem a te anyukád 

hibája, hanem Rafféé. 

– Raff édesanyjáé? – kérdezte Lindy. 

– Valahogy sosem jutott eszembe, hogy neki is van anyukája – 

tűnődött Beth. 

– A legtöbb embernek pedig van, legalábbis egy pontig biztosan – 

vágta rá Lindy. 

– Még csak nem is Raff hibája. Nem kellett volna elmennem vele 

az anyjához vacsorázni. 

– Elmentél az anyjához vacsorázni? – Lindy nézett rá elhűlve. 

– És milyen az édesanyja? – kérdezte Beth. – És egyáltalán miért 

mentél el vele? Le vagyunk maradva, Rachel, mondj el mindent. 

Nem is tudtam, hogy randiztok Raff-fel. 



– Nem! Azt nem csináljuk! – Rachel már-már kiabált. – Mármint 

nem randizunk! Miután végeztünk a takarítással a városházán, 

mindketten éhesek voltunk, és bejelentette, hogy elvisz az anyjához 

vacsorára. 

Lindy meg volt lepődve. 

– Nem is tudtam, hogy kedveled őt. 

– De csak mint barátot! – védekezett szenvedélyesen Rachel. – 

Egyszer-kétszer voltunk inni, meg sétáltunk is, de mindig… 

Tudjátok… Kordában tartottam őt. A megfelelő távolságban. De 

mindketten nagyon elcsigázottak és farkaséhesek voltunk. És Raff 

annyira… Segítőkész volt. Még azt is hagyta, hogy én ködösítsek 

vasárnap. Használhattam a masinát meg minden. 

– Hát ezt meg tudom érteni – mondta Beth. – Biztosan remek 

szórakozás volt. 

– A mennyekben éreztem magam. Imádok fehérre festeni 

dolgokat. Szerintem előző életemben én voltam a Hókirálynő – tette 

hozzá. 

– Láttuk a ködösítés eredményét, nagyon szép meg minden, de 

ne tereld el a témát. Szóval jártál az anyjánál? – kérdezte Lindy. 

– Elképesztő háza van! Mintha a National Trust egyik 

műemlékvédelem alatt álló épülete lenne, ahonnan évtizedek, sőt, 

generációk óta nem hajítottak ki semmit. Mondjuk esetünkben ez 

csak pár évtized. 

– Az is kellőképp hosszú – mondta Lindy. – Találkoztam 

néhányszor Raff anyjával, és meg kell hagyni, van egy stílusa. 

Szorgosan gyűjt mindent, mint egy kis hangya, de eléggé 

összevissza. 

Rachel elgondolkozott. 

– Lehet, hogy igazságtalan voltam vele szemben. Mert a lakás 

nem lomokkal van tele, noha tény, hogy mozdulni is alig lehet 

benne. Ahogy mondom, alig. És szerintem megbántottam, mikor azt 

mondtam, ráférne a házra egy lomtalanítás. 



– Nos, az én anyám büszke, ehhez nem fér kétség – mondta Beth. 

– Úgy értem, az ő arcképe az illusztráció az értelmező szótárban a 

büszke szó mellett, de semmi baja nem lenne a lomtalanítás 

kifejezéssel. 

– Ahh, tudod, hogy értem! Mindenesetre van az ebédlőjében egy 

hatalmas asztal, és zsúfolásig tele van porcelánnal és terítékkel. És 

azt mondta, mindet megkapjuk. 

– Milyen porcelánnal? – kérdezte Beth. – Ilyen báránykás meg 

kiskutyás? 

– Nem. Étkészletek. De mindenféle. Komplett készletek, teás is, 

úgyhogy a terítéssel sosem lenne gondunk, ráadásul bőven lenne 

mit eladni belőle. Van köztük több nagyon jó nevű is: Minton, 

Wedgwood, Crown Derby… A legnagyobb márkák. 

– Raff miért nem segít eladni neki? – kérdezte Lindy. – Mindig azt 

gondoltam, hogy nagyon jóban lehetnek az anyukájával. 

– Kérdeztem én is, de azt mondta, hogy esze ágában sincs eladni 

a cuccokat, se Raff segítségével, se anélkül. – Rachel elhallgatott. – 

És persze felajánlottam neki, hogy segítek kitakarítani a házát. 

A másik kettő bőszen bólogatni kezdett. 

– Nagyon nagylelkű volt tőled – helyeselt Beth. – És most 

képzeljetek csak bele, micsoda patinát adna egy esküvőnek, ha 

antik porcelánban tudnánk feltálalni a vacsorát. És ez valódi 

porcelán, nem hamisítvány, amit koptattak, hogy antiknak tűnjön. 

– A városházának is van porcelánkészlete – mondta Lindy. – 

Használható, de nem különleges. 

– Még az én anyámnak is tátva maradna a szája, ha valódi Derby 

porcelánról ehetné a füstölt lazacos szendvicsét. 

Mindenki felnevetett, de aztán Rachel komolyra fordította a szót: 

– Ha valóban valódi Derby porcelán, akkor a legjobban úgy 

járunk, ha eladjuk. 

– Mikor mész át, és méred fel a készletet? – kérdezte Lindy. – Ha 

hétköznap mennél, és Billyre tud a nagyi vigyázni, jövök veled én is 

szívesen. Jöhetek? 



– Szerintem mindhármunknak együtt kéne menni. Annyi van, 

amit elképzelni sem tudtok. De előbb tudjuk le az esküvőt, 

Belindának is ezt mondtam. 

– Nagyszerűen hangzik! Remek móka lenne 

feszültséglevezetésnek az esküvő után – lelkendezett Lindy. 

– Szuper – mondta Rachel, és újra fellapozta a jegyzetfüzetét. – 

Mi a helyzet a furgonnal? 

– Még egy-két dolgot nem árt bütykölni rajta, és kész is lesz. – 

Beth fülig pirult. – Charlie csomót dolgozott rajta. 

– Vettem fel készpénzt a héten, hogy ki tudjuk fizetni. – Rachel a 

táskája után nyúlt, és előhúzott belőle egy borítékot. – Itt is van. 

Vigyázz, el ne veszítsd a sok futkározás közben. 

Beth gondosan eltette a pénzt a táskájába, és behúzta rajta a 

zipzárt. 

– Vigyázni fogok. 

– És nincs semmi más, amit el szeretnél nekünk mondani, Beth? – 

kérdezte gyengéden Lindy. – Mondjuk, rávilágíthatnál, miért 

pirultál el ennyire a furgon gondolatától… Feltételezem, nem 

tervezed, hogy fogod a pénzt, és meglépsz vele, hogy cukorkára 

költsd. 

Beth idegesen felkuncogott. 

– Nem. Dehogy! Csak… Charlie-val egy csodás napot töltöttünk 

együtt. És azóta elhívott randizni is… És mondjuk most éjt nappallá 

téve a birkákat nyírják, és egyáltalán nem ér rá, szóval bonyolult… 

Na mindegy, szóval még nem is történt semmi, meg nagyon az 

elején vagyunk, de azt nem tagadom, hogy nagyon bejön… 

– Fiatal szerelem – sóhajtott fel Lindy. – Annyira cuki. 

– Be kell valljam, hogy kezdtem féltékeny lenni a húgomra. – 

Betht szemmel láthatóan örömmel töltötte el, hogy Charlie-ról 

mesélhet. – Annyira szereti a vőlegénye. És mindig attól féltem, 

hogy nekem ebben sosem lesz részem. De mint mondtam, nagyon 

az elején vagyunk, még olyan sok minden sülhet el rosszul… 



– Miért kéne rosszul elsülnie? – kérdezte Lindy. – Egy tündér 

vagy. Bármelyik férfi büszke lenne, hogy a karjaiban tarthat. – 

Elhallgatott. – Ez most pont olyan volt, mintha a nagyim mondta 

volna, nem igaz? 

A másik kettő hevesen bólogatott. 

– De ezzel nincs semmi gond – mondta Beth. – Találkoztam vele a 

boltban a minap, és igazán kedves hölgy. 

– Különben pedig tényleg túl pesszimistán állsz a szerelemhez, 

fiatal vagy te még ehhez – pirított rá Rachel. – Ez csak a 

korombelieknek áll jól. 

– Jaj, ne hülyéskedj már, pont te nem vagy már fiatal, mi? – 

kérdezte Beth. – Különben is ott van neked Raff. 

– Egyáltalán nincs nekem Raff! – csattant fel Rachel. – Annyira 

nem illünk egymáshoz, olyan nagyon különbözünk, hogy 

egyszerűen nem is értem, hogy juthat bárkinek is eszébe minket 

akár csak gondolatban is összeboronálni. 

– Mit is szokott erre a nagyikám mondani? „A hölgy mintha 

nagyon is fogadkoznék.”[i] Idézet Shakespeare Hamletjéből, azt 

hiszem – mondta huncutul mosolyogva Lindy. 

Rachel megrázta a fejét. 

– Nem, de most komolyan. Hozzám ő túlzottan… kócos. Szeretem, 

ha a párom sokkal rendezettebb… 

– És jólneveltebb? – kérdezte Lindy. 

– Nem feltétlenül! De tény, hogy az sem árt, ha van rendes 

szakmája. 

– De hát Raffnek van rendes szakmája. Vagy ez nem számít 

annak? 

– Lindy! Te magad mondtad, hogy jobban járok, ha Raff messzire 

elkerül. Mit kerítőnősködsz most itt? 

– De nem azért, mert egy dilettáns, hanem mert megbízhatatlan, 

ha nőkről van szó. – Lindyben egyre erősebben élt a gyanú, hogy 

Rachel valahol mégiscsak sznob. Nem kicsit. 



– Nos, bármi is legyen az ok, nekem nincs időm megvárni, 

indulnom kell – mondta Beth. – Új alapokra kell helyeznem a 

tortadíszítő készségeimet. Mennyi idő, míg a mintát el tudod nekem 

készíteni, Lindy? 

– Akár most azonnal, ha meg tudod várni. – És ne haragudj, nem 

akartam ítélkezni feletted. 

– Dehogy, semmi gond. Pontosan tudom, hogy hangozhatott. De 

azt komolyan mondom, hogy nem az a bajom vele, hogy nincs elég 

jó szakmája. 

A másik kettő felnevetett, és gyorsan megitták az italukat. Aztán 

elköszöntek, és mindenki ment a dolgára. 

Beth hazament, és egy regénybe tette a Lindytől kapott mintát, 

hogy kellően kisimuljon. Remélte, a lányok nem sértődtek meg, 

amiért ilyen gyorsan lerázta őket, de titkon abban reménykedett, 

hogy Charlie talán hívni fogja, és ha így lesz, szeretett volna 

négyszemközt beszélni vele. 

De nem akart a telefon mellett ülni és a csöngésre várni. Felment 

a YouTube-ra, hogy kicsit körülnézzen: mit tudna tanulni még 

rózsás díszítésen kívül. 

Este tizenegykor, mikor már kezdett golyózni a szeme a sok 

tortától és cukormáztól, úgy döntött, elmegy aludni. Charlie nem 

hívta. Alig bírt ellenállni annak, hogy ráírjon a srácra, de nem tudta, 

mit írhatna. A Jó éjszakát! nem tűnt túl jó opciónak kapcsolatuk 

ezen szakaszában. És ha azt írná, hogy Na, mi van a furgonnal? 

Elgondolkozott. Charlie farmer. Még biztos ilyenkor is a birkákkal 

van. Vagy ha nem is, egész nap dolgozott, már nyilván mélyen 

alszik. Nem. Erős lesz, megállja, és nem ír neki. De minden 

porcikájával azt kívánta, bárcsak a srác írna neki. Nem igazán tudta, 

hányadán is állnak. Az ominózus kirándulás óta egyszer futottak 

csak össze a pubban, és akkor a fiú kedves volt – barátságos és 

nyitott, mint mindig –, de nem tudta kiverni a fejéből a gondolatot, 

hogy biztos könnyű prédának tartja őt, hisz minden megtörtént 

volna köztük, ha nem szól közbe a telefon. És bár csalódott volt egy 



kicsit, hogy annak a dolognak nem lett folytatása, érezte, hogy talán 

tényleg elhamarkodták kicsit a dolgot. 

Beth nagyon mélyen aludt már, és kellett egy kis idő, mire 

felfogta, hogy valaki dörömböl az ajtaján. Annyira sürgetőnek 

hallatszott a dübörgés, hogy félálomban kipattant az ágyból, és 

botorkálni kezdett az ajtó felé. Biztos valami szörnyűség történt, 

valaki beteg lett, vagy baleset történt, vagy akármi, úgyhogy 

próbálta összeszedni magát, hogy tudjon segíteni. Átfutott a fején, 

hogy felkap egy farmert, de arra jutott, hogy ha tényleg élet-halál 

kérdésről van szó, senki nem fogja a combját nézni. 

A férfi, aki az ajtón dübörgött, és egy kulcscsomót lóbált, Charlie 

volt. Mivel Beth egy rendőrre vagy bajba jutott idegenre számított, 

eltartott valameddig, míg rájött, hogy ki áll vele szemben. 

– Mit csinálsz te itt? – kérdezte, és pörgött az agya, vajon ő 

felejtette-e el, hogy ma estére találkozót beszéltek meg, vagy sem. 

Charlie rávigyorgott. 

– Elhoztam a furgont. Mindent megcsináltam. Rachel sem találhat 

rajta fogást. Nem hívsz be? 

Beth érezte, hogy meg kéne védenie Rachelt, de nem szólt 

semmit. 

– Dehogynem. Gyere be – mondta, és beléptek az előszobába. – 

Megyek, valamit gyorsan magamra kapok. 

– Szerintem remekül nézel ki úgy, ahogy vagy. – Charlie olyan 

hosszan nézte a lányt, amiből egyértelmű lett, nem lenne ellenére, 

ha ott folytatnák, ahol a legutóbb abbahagyták. 

Beth nem is tudta, mit feleljen, ezért nem szólt semmit. 

– Nem tart sokáig – mondta, és felszaladt a hálóba. 

Lehet, hogy azért, mert egy kinyúlt hello kittys póló volt rajta, 

amit kábé tizenkét éves kora óta hordott hálóingnek, de nem érezte 

azt, hogy azonnal ágyba kéne bújnia Charlie-val. Időre volt még 

szüksége, és arra, hogy küzdjön érte a srác. 



Nem sokat öltözködött. Magára kapkodta az előző nap viselt 

ruhákat, fogat mosott, gyorsan megfésülködött, és már ott is volt 

újra Charlie-val a nappaliban. 

– Jó reggelt – mondta, és sokkal jobban érezte magát, amiért friss 

volt a lehelete, és volt rajta bugyi is. 

– Jó reggelt, szépségem. Kicsit csalódott vagyok, amiért azt 

gondoltad, fel kell öltöznöd a jelenlétemben, de talán megbocsájtok, 

ha csinálsz nekem egy finom reggelit. – Magához húzta a lányt, és 

olyan szenvedélyesen csókolta meg, hogy Beth elgondolkozott, 

vajon mit érthet reggeli alatt. 

– Azt hittem, azt már el is felejtetted, elvégre farmer vagy, azok 

meg a tyúkokkal kelnek – viccelődött vele Beth, mikor szétváltak. 

– Ittam kávét és ettem egy szelet vajas kenyeret, de valami 

komolyabbra vágynék. 

Beth belépett az apró konyhába. Éppenséggel volt a hűtőjében 

bacon, és az egyik új megrendelőjétől kapott egy adag friss tojást 

köszönetképp, úgyhogy serpenyő után nyúlt. 

Nincs sok különbség egy másnapos diák és egy éhes farmer 

között, gondolta, míg szedett Charlie-nak. Magának csak egy 

pirítóst készített, de Charlie felfalta az összes szalonnát, egyhegynyi 

tojást, babot, paradicsomot és kenyeret. A volt lakótársával úgy 

egyeztek meg, hogy ő készíti az ételeket, úgyhogy pontosan tudta, 

mi kell egy jó reggelihez. Büszke mozdulattal tálalta Charlie-nak a 

finom falatokat. 

– Zseniális! – kiáltott fel a srác. – Király vagy – mondta, magához 

húzta a lányt és elismerően megpaskolta a fenekét. 

Beth ment, és tett fel vizet, de közben érezte, mennyire nem esett 

jól neki ez a kis… paskolás. 

– Minden isteni volt – jelentette ki Charlie, és az utolsó falat 

pirítóssal kitörölte a tányért. – Ha nincs más, amivel csábítanál, 

nincs kedved hazadobni engem? – Kiitta a teáját, de közben 

félreérthetetlen pillantással mereven Betht nézte. 



Beth elmosolyodott. Nem akarta őt elijeszteni, de nem is 

szeretett volna még lefeküdni vele. 

– Még pirítóst? Kis mogyoróvajjal? 

Charlie elmosolyodott, de megrázta a fejét. 

– Nem pont erre gondoltam. De nincs harag. Vissza kell mennem 

a farmra. Ideje váltanom apát a birkák mellett. 

Beth visszamosolygott. Tetszett neki, hogy a fiú nem erőlteti a 

dolgot. Nem volt prűd, de belső órája mindig pontosan jelezte, 

mikor van itt az ideje, hogy először ágyba bújjon valakivel. És 

Charlie-val még nem jött el az az idő. De azt biztosan érezte a fiú, 

hogy nem kell már sokáig várnia, és ezért tudott türelmes lenni. 

Felkapott egy kabátot, mielőtt elindultak a furgon felé. Kinyitotta 

az ajtót, és szippantott egyet. Még mindig lehetett érezni a szagot, 

nehéz lett volna tagadni, de már csak alig. Rachel – akinek talán 

nem annyira kifinomult a szaglása – különben is tudja használni a 

saját kocsiját. Lindyt pedig nem fogja zavarni. 

– Csodálatos! Szagtalan, kijelenthetjük. Megyek, és hozom is a 

pénzt. 

Visszament a házba, és előhúzta a borítékot, melyet a 

gardróbban az egyik ruhásszekrénybe rejtett. 

– Itt is van. Friss és ropogós – mondta, mikor átnyújtotta. – 

Számold meg. 

Charlie rá se pillantott a pénzre. 

– Bízom benned, Beth. És ha esetleg nincs itt a teljes összeg… – 

Grimaszolt egyet. – Megtalállak, tudom, hogy hol laksz. 

Ebben a pillanatban elöntötte Betht az érzés, hogy túl szende 

volt, és azonnal ágyba kellett volna bújnia a sráccal, ahelyett hogy 

öltözéssel meg reggelivel töltötték volna a drága időt. De már késő 

volt, pedig annyira kívánta Charlie-t, mint még soha. Hosszan 

megcsókolta búcsúzóul. 

Aznap este Beth, mikor a tükörbe nézett, újra arra gondolt, 

mennyivel egyszerűbb az élet rövid hajjal. Könnyebb volt mosni, 

gyorsabban száradt, és nem kellett rá egy rakat kencefice, hogy 



remekül nézzen ki. Csak nagyon gyakran kellett vágni… De talán 

Lindyt is megkérhetné rá. Annyira ügyes volt, biztos a haját is 

szépen le tudná vágni. 

Beth már a pult mögött állt a Prince Albertben, és várta, hogy az 

emeleten elkezdődjön a szépítő egylet ülése. Törölgette a 

poharakat, és az első emberek érkezését leste. Felkészült a 

rohamra, és nem mellesleg arra is nagyon kíváncsi volt, hogy mit 

szóltak a többiek a kifestett városházához. Tudtak az esküvőről 

természetesen, és arról is, hogy nincs sok idő, de vajon mit szóltak a 

fehérhez, ami nagyon éles váltás volt az eddigi sötét színekhez 

képest? Beth tudta, hogy sok múlik most ezen a gyűlésen. 

Nagyon remélte, és leginkább Rachel kedvéért, hogy nem tört ki 

lázadás. Noha tudta, hogy Rachel az átfestést tervezi, azt is tudta, 

hogy olyan világos árnyalatra, melyről senki nem tudta volna 

megmondani, hogy változott a színe. 

Rachel érkezett elsőként. 

– Egy nagy pohár fehér bort kérek, Beth, és önts magadnak is, ha 

szabad. 

Beth elgondolkozott. 

– Ünneplünk, vagy bátorságot merítünk belőle? 

Rachel grimaszolt. 

– Ünneplünk. Szerették a városháza új arcát, és tulajdonképpen 

rám bízták, hogy válasszam majd ki az új színt is. Az építész 

készített valami felmérést az épület állapotáról, de a színekről több 

szó nem esett. – Rachel rákacsintott. – Ha jól tudom, Angus az 

építész. Futólag találkoztunk takarítás közben. 

– Ó, igen, Lindy sógora. Én sajnos elszalasztottam a lehetőséget, 

hogy megismerjem. – Beth kitette a pohár bort a pultra. – Én 

mégsem iszom most, ne haragudj. Nem akarom, hogy ködös legyen 

a fejem munka közben. 

Lindy és Sarah érkezett a pubba. 

– Na, ez rendben ment – mondta Sarah. – Lindy? Egy pohár bort? 

Rachel? Ó, te már iszol. Beth? 



Sukey is melléjük lépett, míg a borok felett beszélgettek. 

– Miért nem pihensz kicsit a nagy roham előtt, Beth? Biztos 

vagyok benne, lenne mit megbeszélnetek a találkozóig az 

esküvőről. – Nagyot sóhajtott. Nagyon remélem, hogy meg fogja 

dobni a bevételt. 

– Hát persze, hogy meg fogja – mondta Rachel. – Nyilván tudod, 

hogy lesz majd sok sör, meg bor, meg miegymás, de ha mi 

kifogyunk, mindenki hozzád fog jönni inni. 

– Szuper. Beth, csak törölgesd még el ezeket – intett néhány 

pohár felé –, segítek, és aztán mehetsz a többiekkel. 

Rachel leült a legnagyobb asztalhoz, és Beth látta, hogy Sarah 

nem mer odaülni mellé, hanem inkább megvárta, míg Lindy leült, és 

ő mellette foglalt helyet. Kicsivel később Beth is csatlakozott 

hozzájuk, egy nagy pohár szódával a kezében. 

– Azért zavarlak most benneteket – kezdte Sarah, és zavartan 

nézett –, mert April telefonált. 

– Te jó ég! Miért? – kérdezte aggódva Rachel. 

– Gondok vannak az ültetési renddel. De nem merte Lindynek 

mondani, mikor próbálták a ruhát. 

– Jaj, életem… – mondta Beth együttérzően. 

– És azt reméli, ti tudtok segíteni – folytatta Sarah. 

– Nem vagyok benne teljesen biztos – felelte Rachel. – Fogalmunk 

sincs róla, ki kicsoda. Elvégre a menyasszony és a vőlegény 

rokonairól van szó. Meg az ő barátaikról. 

Sarah nyugtatólag tette a kezét Rachelére. 

– Az a gond, hogy Aprilnek már nem él az anyukája, az apukáját 

meg annyira lefoglalja a farm, hogy nincs ideje átbeszélni. A 

vőlegénye sem különösebben segítőkész az esküvő szervezésében. 

Ezért lenne rátok nagy szüksége. – Elhallgatott, és zavartan nézett a 

lányokra. – Attól tartok, azt mondtam neki, örömmel álltok 

rendelkezésre. 



– Persze, nincs ezzel semmi gond – mondta Beth, aki bármit 

megtett volna Sarah-ért, mert annyira más volt, mint a saját anyja, 

aki állandóan parancsolgatott és kritizált. 

– Mondom még egyszer: nem ismerünk senkit – ellenkezett 

Rachel, akit a jelek szerint nem boldogított különösebben ez az 

ültetős ötletelés. 

– Mi van, ha olyanokat ültetünk egy asztalhoz, akik utálják 

egymást? – Aztán rádöbbent, hogy ez kicsit hisztisnek hangzott, és 

magyarázkodni kezdett. – Ne haragudjatok. Nem szeretek elvállalni 

semmit, amiről tudom, hogy esélytelen a tökéletes megvalósítás. 

Sarah kedvesen felnevetett. 

– Nincsenek egymást utáló rokonok, és olyanok sem, akik több 

évtizede nem állnak szóba egymással. 

Beth is felnevetett. 

– Ó, szuper, akkor nagyon egyszerű dolgunk lesz. 

– Persze a végső verziót egyeztetnünk kell majd Aprillel, hogy ha 

mégis lenne gondolata hozzá – mondta Lindy. – De nem tudjuk 

nálunk, mert fut a ház a ruha átalakítása miatt. Meg a dekorok is ott 

hevernek mindenütt. 

– Mindenütt? – kérdezte Rachel tágra nyílt szemmel. – De kész 

lesznek? Nem lesz bajuk? Nem lép rájuk senki? 

– Tudom, tudom, ne aggódj, nem lesz bajuk – nyugtatta Lindy. – A 

fiúk lelkére van kötve, hogy a közelébe se mehetnek, különben 

nincs tévé egy hónapig. 

Rachel kisimította a haját az arcából, és érezte, hogy folyik róla a 

víz. 

– Oké, persze, semmi gond, kicsit túlreagáltam, ne haragudj. 

Annyi minden van még hátra! 

– Sajnos félek, hozzám sem mehetünk – mondta Beth. – Hárman 

alig férnénk el az asztalnál. 

– Azon tűnődöm, Sukey vajon nem hagyná-e, hogy a fenti asztalt 

használjuk? – kérdezte Lindy. – Kicsit hideg lenne, de hely van elég. 



– Miért nem mehettek hozzád, Rachel? – kérdezte Raff, aki ebben 

a pillanatban tűnt fel mögöttük. 

Mind Rachelre néztek. Beth rádöbbent, hogy noha egyre jobban 

ismeri Rachelt, és szinte a szomszédjában lakik, valóban sosem volt 

még a házában. 

– Öhm… 

– Nos? Szerintem a lányoknak nagyon tetszene. Pláne most, hogy 

már a kandallót is beüzemeltük. – Körülnézett a többieken, és 

kacsintott. – Rachel háza… Nos… Nagyon fehér. 

– Hogy milyen? 

– Csontszín! – csattant fel Rachel. 

– Jaj, elnézést! Ettől még lehetne ott a találkozó. Rengeteg a hely. 

– Ezzel a mondattal Raff arrébb is sétált, mielőtt Rachel bármit 

mondhatott volna. 

– Én nagyon szívesen megnézném a házadat, Rachel – szólt 

Lindy. 

– Igen, persze. – Rachel jól láthatóan elsápadt. – Akkor holnap 

nálam, ha mindenkinek megfelel. A gyerekekre lesz ki felügyeljen, 

Lindy? 

– Igen – vágta rá Sarah. – Lesz. 

Lindy rátette a kezét Rachel kezére. 

– Nem kell, hogy nálad legyünk, ha nem szeretnéd. Teljesen 

megértem, hogy nem szeretnél idegeneket a házadban. Ez velem is 

gyakran előfordul. 

– Nem. Köszönöm. Rendben lesz. Szeretem a házam, és büszke 

vagyok rá, de néha azt érzem, hogy az emberek az alapján ítélnek 

meg, ahogy a ház kinéz. 

– Egyikünk sem fog ítélkezni, Rachel – nyugtatta Beth. – 

Különben sem lehet olyan koszos, mint Lindyé. 

Rachel felnevetett. 

– Hát koszt nem fogtok ott találni, az biztos. 

 



Tizenharmadik fejezet 

Rachel felemelte a frissen vasalt, antik ír lenvászon terítőt az 

ebédlőasztalról. Bár szerette volna leteríteni az asztalt, tudta, hogy 

az előttük álló munkához több mint felesleges túlzás lett volna. 

Úgyhogy inkább szépen összehajtogatta. Beth és Lindy tudták róla, 

hogy a fehér megszállottja, de nem kell, hogy minden pillanatban 

emlékeztesse őket erre. 

Elővette a fehérboros poharakat a dobozukból, és fehér tálakba 

kipakolta a sajtfalatkákat és a hozzá tartozó tűket, hogy könnyebb 

legyen szedni. Egy másikba krékert tett. Közben kuncognia kellett. 

Az előttük álló este annyira más volt, mint amilyeneket Lindynél 

szoktak tartani, ahol konkrétan vadászni kellett a helyre, hova lehet 

leülni, és azt itták, ami a kezükbe került, hogy azt nehéz lett volna 

szavakkal kifejezni. Egykor még teljesen el volt borzadva a Lindynél 

uralkodó állapotoktól, de most el kellett ismernie, hogy az ő elegáns 

életvitele az, ami kilóg a sorból. 

Az emeleten a vendégszobát is előkészítette, hogy Aprilnek 

legyen hol nyugodtan felpróbálni a ruháját, miközben ők hárman 

odalent kidolgozzák az ültetési rendet. 

Rachel egészen fel volt spannolva. Nagyon szorította őket az idő, 

de mégis úgy érezte, hogy kézben tartja a dolgokat. 

Mikor a csengő megszólalt és Rachel ajtót nyitott, meglepődve 

látta, hogy Beth és Rachel együtt érkeztek. Ilyenkor rendszerint az 

az érzés futott át rajta, hogy a most érkezők után mennyit kell majd 

takarítania, de érdekes módon ezt az érzést a lányok felbukkanása 

módosította: most alig várta, hogy megmutassa nekik az otthonát. 

– Te jóságos ég, ez fantasztikus! – mondta Beth, mikor 

körbepillantott. – Mintha egy magazinba léptem volna, vagy valami. 

– Rachel, nem tudom elmondani, mennyire szégyellem magam a 

saját lakásom miatt, látva most a tiédet. Ez elképesztő – tette hozzá 

Lindy. 



– Ne bolondozz, Lindy! Csodálatos otthonod van, én imádok 

nálad – mondta Rachel, és gyorsan egy pont megfelelő 

hőmérsékletűre hűtött pohár bort nyomott Lindy kezébe. – A te 

házad olyan, amilyennek egy tisztességes háznak lennie kell. Az 

enyém… Nos, talán a patikatisztaságú illene rá a legjobban. – 

Bethnek is átnyújtott egy poharat. – A ház most pontosan olyan, 

amilyennek megálmodtam, de ki akar egy tökéletes álomvilágban 

élni? Nem találsz olyan normális embert, mondaná Raff. 

Namármost, készítettem egy kis sajtot és krékereket, és kérlek, 

értékeljétek, hogy nem készítettem viszont elő tányérokat, hanem 

ehetitek kézből. Kis lépés az emberiségnek, de hatalmas lépés 

Rachelnek. April mikor érkezik? 

Beth az órájára pillantott. 

– Bármelyik pillanatban itt lehet. 

És valóban, April meg is érkezett, kipirulva és leizzadva. Egy 

hatalmas mappát tartott a kezében. 

– Sziasztok! Annyira megkönnyebbültem, hogy sikerült 

idetalálni. Már attól féltem, eltévedtem. 

Rachel betessékelte őt is a házba: olyan volt a szétszórt April 

mellett, mint egy kecses és légies hattyú. 

– April, mindannyian nagyon örülünk, hogy el tudtál jönni. 

Kérlek, foglalj helyet. Parancsolj, ide gondoltuk, az asztalfőre. Bort 

esetleg? 

– Istenem, igen, nagyon is, köszönöm! Charlie hozott el idáig, és 

jönni is fog értem, úgyhogy bátran ihatok szédülésig, nincs, ami 

visszatartson. – Bethre pillantott. – És üzeni, hogy örömmel 

összefutna veled a pubban este, ha gondolod. 

– Ez szuper lenne, de csak ha mindennel végzünk addigra. 

– Elhoztam a listát, fel van írva mindenki, akit csak meghívtunk. 

A vőlegényem, Tristram oldaláról többen jönnek. Sarah azt mondta, 

tudtok nekem segíteni az ültetésben. 



– Hát persze, hogy tudunk – nyugtatta őt Rachel, és remélte, hogy 

igazat is mond. – Legelőször azt kellene eldöntened, kik üljenek a 

főasztalnál? 

Egy nappal az esküvő előtt Lindy lefektette fiait a nagyanyja 

házában, majd a szendergőket a nagyira bízta. Hagyott egy üzenetet 

a nagyinak, amiben leírta, mire készül, és olyan halkan osont ki a 

házból, amennyire csak tudott. Zsebében ott lapult a furgon kulcsa. 

A ruha tökéletes lett, a nyoszolyólányok ruháit pedig hozzá 

igazította, és fantasztikus munkát végzett. Még arra is gondolt, hogy 

a ceremónia utáni fogadásra kicsit át lehessen alakítani, hogy 

könnyebben mozoghassanak benne a lányok. Nagyon elégedett volt 

magával. 

Noha sűrű nap állt előttük, de a legnehezebb pillanatok most 

következtek: a díszítéshez rengeteg zöld növényre volt szükségük, 

és Lindy magára vállalta a feladatot, hogy megszerzi. Nem szerette 

volna lopásnak nevezni, de talált egy sövényt, ami valóban kusza 

volt kicsit, így arra gondolt, fazonigazítás álcája alatt levágja róla, 

amire neki szüksége lenne, és ezzel nemcsak saját magukat segíti 

ki, de még a növény is hálás lehet, hogy végre méltó állapotba 

került. 

Persze eközben nem szeretett volna ismerőssel összefutni, ezért 

választotta a hajnali órát és a sötétséget. Beth és Rachel is 

felajánlotta, hogy jönnek segíteni, de mivel olyan ritkán fordult elő, 

hogy valamit önállóan, mások jelenléte nélkül csinálhatott, így 

köszönettel, de visszautasította. Nem bánta, hogy kicsit egyedül 

lehet a természetben a gondolataival – volt min töprengenie. 

Leparkolta a furgont a közelben, és magához vette a metszőollót, 

melyet még apjától kapott, a kertészkesztyűt, és néhány vödröt, 

melyekbe majd az ágakat állítja. Örült volna, ha talál olyan növényt 

is, melyen ott díszelegnek még a bogyók, de fel volt arra is készülve, 

hogy ha úgy adódik, műbogyókkal díszítik fel az ágakat a 

városházán. Épp nekilátott, hogy levágjon egy különösen szép, 



használható méretű borostyánágat, és az egyik vödörbe tegye, 

mikor egy hangot hallott a háta mögött. 

– Már elnézést, kisasszony, de mégis mit gondol, mit művel? 

Lindy sarkon fordult. A hang haragosan csattant fel a háta 

mögött, és ettől rátört a pánik. Egy magas alak bontakozott ki a 

reggeli párából, gyapjúruhákba burkolózva. 

– Borostyánt szedek. Külterületen vagyunk, senkihez nem 

tartozik, vadnövény, nem szegtem törvényt. Ahh! Szóval te vagy az. 

Angus rámosolygott, és örömmel látta, hogy Lindy arca is 

megenyhül. 

– Nos, ami azt illeti, nagyon is tartozik valakihez. Hozzám. 

Lindy el volt képedve. Szó szerint mérföldeket utazott, hogy 

találjon megfelelő zöld növényt a díszítéshez, erre kibe fut bele? 

Angusba. 

– Most komolyan? 

A férfi bólintott. 

– Igen, enyém ez a terület a sövényig, látod? 

Lindy rámeredt, és azon pörgött az agya, erre mit feleljen. 

Teljesen összetört, és égett az arca a szégyentől. Holott Angus nem 

tudhatta, hogy az előző hét vasárnapi ebéd óta megállás nélkül a 

férfire gondolt, most mégis úgy érezte, mintha hatalmas 

neonbetűkkel lenne a homlokára írva. Gyorsan átfutott a fején, 

hogy a sövény állapotára fogja a jelenlétét, miszerint csak nem bírta 

nézni, hogy ennyire el van hanyagolva, de érezte, hogy ez nem állná 

meg a helyét. Azt is érezte, hogy most lenne itt a pillanat, hogy 

engedélyt kérjen a borostyángyűjtésre, de nem tudott megszólalni. 

Úgy érezte, rajtakapták, mintha épp almát lopna valaki kertjéből, és 

nem a mezőn gyűjtene vadvirágot, ami mindenki számára 

megengedett. És ami a legrosszabb, nem tudta volna megmondani, 

vajon Angus hogyan érez a helyzettel kapcsolatban. A férfi arca 

kifürkészhetetlen volt – mondjuk meg kellett hagyni, hogy nála ez 

volt az alapállapot. 



– Ó – ennyit tudott csak kinyögni Lindy, mert Angus továbbra 

sem szólalt meg. 

– Különben is, minek neked ez a sok zöld? 

– April esküvőjére. A városházát sok girlanddal szeretnénk 

feldíszíteni, és ahhoz kéne. 

Angus tekintete megenyhült. 

– Ó, persze, az esküvő! Hát hogyne. Teljesen kiment a fejemből. 

Az esemény, melynek hatására egymás sarkát fogják taposni az 

emberek, hogy hadd tartsák ott az esküvőjüket, ugye? 

Lindy is megnyugodott kissé. És úgy döntött, ez utóbbi mondatot 

inkább bóknak könyveli el, semmint sértésnek. 

– Pontosan. És észvesztően néz majd ki, mihelyst kész leszünk a 

díszítéssel. 

– És mikre lenne még szükségetek? 

– Iszonyatosan sok zöld növényre. Meg lennél lepve, hogy kábé 

egy kertnyi növény kell ahhoz, hogy értelme legyen zöldekkel 

díszíteni egy ekkora termet. Lesz mindenhol, az ablakok felett, a 

falakon, és ha sikerül, még a terem felett is. – Noha ő már napok óta 

tudta, hogy ez a terv, most, hogy kimondta hangosan, döbbent rá, 

mekkora feladatra is vállalkozott. 

– Akkor a legjobb az lesz, ha segítek. 

Lindy beharapta az ajkát. Szüksége volt segítségre, ez nem volt 

kérdés, nagyon is, de nem érezte igazságosnak ezt a kedves 

felajánlást. A férfi nyilván elindult reggel valamerre – nem lenne 

szép tőle, ha miatta fel kellene rúgnia a napját. Nem tarthatta fel a 

férfit. Nem mellesleg ott lett volna Beth és Rachel is, akik 

mindketten több mint lelkesen ajánlották fel a segítségüket, de ő 

őket is lerázta, hogy meg tudja csinálni egyedül. Ami egy 

meglehetősen felelőtlen és őrült döntés volt, kezdte belátni. 

– Különben tiszta kosz leszel, és egyébként pedig még nem is 

virradt meg, ha nem vigyázol, jól rámarkolsz majd egy 

csipkebogyóágra, és szedhetjük a tenyeredből a tüskéket, márpedig 



biztos vagyok benne, hogy most az hiányzik neked a legkevésbé. 

Úgyhogy kesztyűt fel. Veszélyes terepre tévedtél. 

– Nyilvánvalóan nem először szedsz zöldeket. 

– Nos, ez tagadhatatlan, néha kisegítek egy-egy iskolai vagy 

templomi rendezvényt, de nem túl gyakori. 

Lindy elmosolyodott – bocsánatkérésnek szánta. 

– Én mindig ide jövök zöldért. Messze van a falutól, és így senki 

nem látja, hogy lopom a növényt. Kivéve téged. 

– Akkor ez most balszerencse, hogy épp erre jártam. Nem volt 

tudatos egyébként, kiszúrtam a furgont messziről, és gondoltam, 

elkanyarodok megnézni, ki szorgoskodik a birtokomon. Azt hittem, 

betörő vagy, vagy valami. A birkák miatt akartam ellenőrizni, 

rendben vannak-e a kerítések. 

– És tudtad, hogy ez a mi furgonunk? 

Angus bólintott. 

– Helyi szinten ez egy híres furgon. De őszinte leszek, a színét 

vettem észre először, a típusa és a formája fel sem tűnt, míg meg 

nem láttalak. A kipufogó le van szakadva, csak mondom. 

Lindy, aki nem értett a kocsikhoz, és ezért ez eddig nem tűnt fel 

neki, védekezőn emelte fel a kezét: 

– Hogyne, hogyne, mielőbb meg fogjuk ezt javíttatni. Csak 

nemrég szakadt le. Beth esküszik, hogy semmi baja nem volt a 

kocsinak, mikor megvettük. 

Eléggé kínosnak érezte bevallani, hogy mihelyst megvették a 

furgont, máris valamit tönkretettek rajta, de muszáj volt 

magyarázkodnia. Beth meg volt semmisülve, mikor észrevették – 

felelősnek érezte magát a történtekért. 

– A fiúk is segítenek majd dekorálni. 

– Mindjárt gondoltam. 

Lindy nem tudta volna megmondani, hogy a férfi viccelődik-e 

vele, vagy sem, mert Angus száját félig hatalmas sál takarta, így 

nem látott mosolyt bujkálni az arcán. 

– Jobb, ha nekikezdünk. 



– Én visszaszaladok a házba, hozok két pár kesztyűt, és segítek. 

Ez a legkevesebb. 

– Már hogy érted? 

– Az én borostyánom. Úgy udvarias, ha segítek neked szedni 

annyit, amennyire csak szükséged van. 

Míg Lindy a férfi távolodó alakja után nézett, azon tűnődött, 

vajon mi járhat Angus fejében. Vajon a háta közepére kívánja 

Lindyt, és az egész növényszedést, ami most a nyakába szakadt, és 

csak azért segít neki, hogy minél előbb megszabaduljon tőle? Vagy 

tényleg szeretne segíteni? Anyja is mintha azt mondta volna, hogy a 

városháza felújításánál mekkora segítség volt, és hogy milyen 

hosszan maradt – hosszabban, mint a legtöbb önkéntes. Létezik, 

hogy ő ennyire más lenne, mint a családja? A sznob anyja meg a 

megbízhatatlan öccse, aki nem kíváncsi a saját gyerekeire sem? Úgy 

érezte, hogy igen, Angus más lehet, de vajon tényleg jól érzi? 

Nagyon gyorsan dolgozott, mert azt akarta, hogy Angus lássa, 

mennyit haladt, míg ő távol volt. Nagyon kedves volt tőle, hogy 

felajánlotta a segítségét, de nem akart ezzel visszaélni, és 

kihasználni őt. Elvégre egyszer már megkapta az anyjától, hogy 

csapdába csalta Edwardot, csak hogy a család nyakába varrja 

magát. Lehet, hogy ezek a szavak több éve hangzottak el, de még 

mindig ugyanúgy fájtak. Nem szerette volna, ha Angus is erre a 

következtetésre jutna. 

Már a második vödröt töltötte meg, mire Angus visszaért. Egy 

létrát hozott magával, és át is öltözött: munkazubbonyt húzott a 

pulcsija fölé. 

– Nagyon kedves tőled, hogy segítesz. Az lenne a megszokott, ha 

szépen becsuknád a szemed, továbbsétálnál, és hagynád, hadd 

lopjam tovább békésen a borostyánt. 

– Dehogy is. Részemről az öröm – mondta Angus, és felállította a 

létrát a sövény mellé, majd a stabilitását próbálgatta. 

– Nem kéne még munkában lenned? 

– Még nagyon korán van. 



– Ezt nem tudom cáfolni. 

– Van kedved felmászni a magasba? – kérdezte Angus, és a 

létrára mutatott. – Odafent van pár igazán szép ág. – Elmosolyodott. 

– Tartom a létrát, nem eshet bajod. 

– Biztos vagyok benne, hogy nem fog felborulni, nem kell 

mellette állnod, köszönöm. – Lindyt elöntött a gyermekét egyedül 

nevelő anya büszkesége és függetlensége. 

– De igen, kell. Hidd el nekem – mondta Angus, és elmosolyodott. 

– Építész vagyok, aki nem különösebben rajong a magasságért. 

Nagyon megnyugtatna, ha tarthatnám a létrát. 

Ez meggyőző válasz volt, Lindy engedett, és elindult felfelé a 

létrán. Volt odafent néhány valóban tökéletes borostyánág, 

hatalmas, zöldellő levelekkel, pontosan ilyenekre volt szüksége. 

Összeszedett annyit, amennyit csak elért, és lenyújtotta a köteget 

Angusnak. 

Aztán lemászott a létráról, majd újra nekiindult. Nagyon élvezte a 

munkát a természetben, és örült a sok zöldnek, amitől egyre 

nehezedett a zsákja. 

– Hol vannak a srácok? – kérdezte Angus, mikor az utolsó zsákot 

tették a furgonba. 

– A nagyinál. – Ott töltöttük az éjszakát, hogy hajnalban ki tudjak 

osonni, és ne ébresszek fel senkit feleslegesen. 

– Akkor volt egyáltalán időd reggelizni? 

Lindy minden porcikájában azt érezte, hogy itt az ideje 

menekülni Angus mellől – túl jóképűnek tartotta ahhoz, hogy 

biztonságban érezze magát mellette –, és érjen haza, amilyen 

gyorsan csak tud, ezért maga is meglepődött saját szavaitól: 

– Tulajdonképpen még nem. 

Rájött, hogy ezekkel a szavakkal lényegében elfogadta az 

invitálást a férfi házába, úgyhogy gyorsan hozzátette: 

– Nagyon szívesen megnézném, hol laksz. 

Angus felnevetett. 



– Iszonyatosan sok munka lesz még vele, de boldogan 

körbevezetnélek. 

Míg sétáltak vissza az autóikhoz, Lindy elcsodálkozott azon, 

milyen kötetlen és barátságos a légkör Angusszal – egyáltalán nem 

volt zavarban. Angus volt mindig is az idősebb testvér, az, akibe 

fülig szerelmes volt egykor, most viszont nem volt több mint egy 

férfi, akinek élvezi a társaságát. Szerette volna látni a házát is, 

kíváncsi volt, mennyi munka van még vele. Már idejét sem tudta, 

mikor foglalkozott valami olyannal, aminek nem volt köze a 

fiúkhoz, a városházához, April esküvőjéhez, és most nagyon élvezte 

ezt a váltást. 

Mikor a házhoz értek, félrehúzódott a furgonnal egy György-

korabeli, felállványozott ház előtt. 

– Egek ura – mondta, miközben kiszállt. – Mindenre felkészültél, 

nem igaz? 

Angus felnevetett. 

– Valóban. – Lindy mellé sétált, és felnézett a házra. – Ami azt 

illeti, néha eszembe jut, hogy nem kellett volna megvennem. – 

Elhallgatott. – Valahogy éreztem végig, hogy hibás döntés lesz. De 

beleszerettem. Úgy értem… – Zavartan Lindyre nézett. – Megláttam 

benne a lehetőséget. Szerintem egy építész alapból képtelen 

szerelembe esni ilyenkor. 

Egy pillanatig Lindy nem értette, ezt most mire mondja. De aztán 

rájött: egy építésznek nem szabad szerelembe esnie egy házzal. 

Nem lenne profi. Ezt értette Angus. Valahogy mégis csalódott volt. 

Angus kinyitotta előtte az ajtót, és Lindy belépett. 

– Atyaég – suttogta Lindy. 

A hall lélegzetelállítóan hatalmas volt. Dupla lépcső vezetett le, és 

mindkét oldalon egy-egy kandalló ásított. Elképesztő méretek – 

tökéletes esküvői helyszín lehetett volna, gondolta Lindy. Kéne egy-

két millió hozzá, hogy rendbe kapják előtte, de aztán kész is lenne. 

Csodálatos volt. Csak romos. 



– Javíts ki, ha tévednék, elvégre te vagy az építész, de nem pont 

az ilyen házakra szokták mondani, hogy csak úgy nyeli a pénzt? 

– Tökéletesen igazad van. Nyeli a pénzt. Kétpofára. És nem, a 

szüleimet néhány évig még nem hívom el, hogy nézzék meg, de 

felkészítem őket arra, hogy az elkövetkező években minden 

pénzem ebbe a házba teszem. 

– Lehet, hogy lenne egy-két finom megjegyzésük a várható 

fűtésszámlára – mondta Lindy mosolyogva. 

– Ó, hidd el nekem, minden lenne az, csak nem finom. 

– Mehetünk beljebb is? – kérdezte Lindy, és közben nagyon 

büszke volt belül. Angus neki megmutatja a házat, a családjának 

viszont nem. 

– Persze, gyere, menjünk, de mielőtt megkérdeznéd, elmondom, 

hogy fogalmam sincs, mihez fogok kezdeni vele, mikor elkészülök a 

felújítással. Azt én is látom, hogy rettentően nagy legénylakásnak. 

– Ó, ezen könnyen segíthetünk. Ez maga a tökéletes esküvői 

helyszín. Meg többnapos rendezvényekhez is tökéletes. Ezer 

lehetőség van benne, ha biztos nem lakni szeretnél itt. 

Angus megrázta a fejét. 

– Nem, ennek a háznak meg kell termelni a fenntartásának 

költségeit. Nem engedhetek meg magamnak ekkora luxust. 

Kinyitott egy ajtót, és bevezette Lindyt egy óriási nappaliba, ahol 

a falakat vastagon borította a fekete penész. 

– Te jó ég – sóhajtott nagyot Lindy. – Ne haragudj, hogy 

megkérdezem, de nem tudom megállni, ha nem akarsz, nem felelsz, 

de mégis honnan lesz ennyi pénzed felújítani ezt a házat? 

– Szakaszosan fogom csinálni. Az a tervem, hogy rendbe hozok 

néhány szobát, megnézem, ki tudom-e adni őket, és ha már 

kerestem velük pénzt, akkor esek neki a következőnek. Áron alul 

vettem – Miközben erről beszélt, egy drapériát vizsgált, aminek 

aztán egy darabja ott is maradt a kezében. – Az első dolgom az lesz, 

hogy a szolgálati lakást rendbe kapom. 

– Komolyan? 



– Hogyne, oda be tudnék költözni, és nem kéne fizetnem a 

szobáért. No, de reggelit ígértem. Gyere, menjünk a szolgálati 

részbe. 

A konyha egy álom volt. 

– Ebbe beleszerettem – kiáltott fel Lindy, és boldogan nézett 

körül. – Még minden itt maradt régről. Micsoda beépített tálaló! És 

az a pamlag! Csak hozz be egy tévét, és ellaksz itt simán, nem kell 

rendbe hozatnod a szolgálati lakást. Mindig is akkora konyhát 

szerettem volna, amibe befér egy pamlag és egy tévé. Mármost 

nekem olyan házam van, amibe alig fér el egy pamlag és egy tévé, 

úgyhogy tudom, miről beszélek. És akkor a fiúkat még bele sem 

számoltam. – Elhallgatott, mert nem szerette volna, hogy Angus azt 

higgye, panaszkodik. – Úgy értem… Imádom a házamat, de hidd el 

nekem, nem sok kellene neked sem hozzá, hogy lakhatóvá varázsolj 

egy szobát, ha igazán szeretnéd. 

– Szerintem kissé kísérteties lenne egyedül lakni egy ekkora 

házban – mondta Angus ünnepélyesen. 

Lindy nem tudta, most viccele vele, vagy komolyan beszél. 

– És ha különálló lakásokra bontanád? A központi terek 

megmaradnának, de lenne benne több kisebb apartman. 

Angus bólintott. 

– Pontosan erre gondoltam én is. Egy ekkora házban több család 

is simán elférne. És az, hogy közös a kert, nem okozhat gondot. 

– Kerttervezéshez is értesz ezek szerint? 

– Nem! És főzni sem nagyon tudok, de bacont ki tudok sütni. Az 

megfelelne? 

– Remek. 

Lindy agya már a rengeteg lehetőségen kattogott. Boldog volt, 

hogy nem az övé a ház – nem az ő pénzét nyeli –, de nagyon élvezett 

eljátszani a gondolattal, hogy mennyi lehetőség van benne. 

– Csináljak egy teát? 

A pamlagon ülve ették meg a reggelit. Nagyon meghitt volt. 

Lindyt őszintén meglepte, mennyire kényelmesen érzi magát a férfi 



társaságában. Angust ráadásul szemmel láthatóan tényleg 

érdekelte Lindy élete, a vintage romantikás tervei, de ha nem 

beszélgettek, csak hallgattak, még az is nagyon jóleső csend volt, 

egyáltalán nem kínos. 

– Szóval, miért is vetted meg a házat? – kérdezte Lindy két falat 

között. – Azon kívül, hogy beleszerettél. Vagy csak azért, mert meg 

tudtad engedni magadnak, és jó befektetésnek tűnt? 

– Nos, nem tagadom, hogy tényleg beleszerettem. Ha a 

struktúráját nézem, nincs is olyan rossz állapotban. Eleve nem lett 

volna szabad hagyni, hogy egy ilyen szép ház ilyen állapotba 

kerüljön, és különben is rám fért már egy ehhez hasonló projekt, 

valami, amit saját magamnak alkotok, és nem az ügyfeleknek. 

– Akkor nincsenek más terveid vele? Nem az lesz, hogy felújítod, 

és aztán túladsz rajta? 

– Nem. Talán, ha egyszer valaha sikerül majd befejezni, és 

mégsem szeretném esküvői helyszínnek használni, elgondolkozom 

majd rajta, hogy eladjam. De az még nem holnap lesz. 

– És nem nyomaszt, hogy mennyi pénzt és energiát kell még 

belefektetned? 

Angus elgondolkozott. 

– Néha előfordul. Máskor csak a lehetőséget látom benne, és elfog 

az izgalom. Mint például most. Talán azért, mert érzem, hogy te is 

érzed, mennyi minden van még ebben az épületben. 

Lindy felemelte a bögréjét, és belekortyolt, hogy elnyomja a 

mosolyt, mely szétterült az arcán. Elégedett volt. Aztán az órájára 

pillantott, és ez az érzés elszállt. 

– Uramisten! El sem hiszem, hogy már ennyi az idő. Rohannom 

kell, fel kell hívnom a nagyit. 

Kiviharzott Angus házából, pedig a teát még csak félig itta meg. 

– Van valami a hajadban – mondta Beth, mikor nem sokkal 

később találkoztak a városházán. 

– Él? – kérdezte aggodalmasan Lindy. 



– Nem hinném. – Beth néhány levélkét szedett ki Lindy hajából. – 

Vagy ha igen, nagyon fura pillangó, ami nagy eséllyel még nincs 

felfedezve, úgyhogy gazdagok vagyunk. 

Lindy felnevetett. 

– Boldog vagyok. És nagyon köszönöm a sok segítséget, Beth! 

Őszintén mondom, fogalmam sincs, mihez kezdtem volna nélküled. 

Beth felnevetett. 

– Én is nagyon élveztem. De igazad van, egyedül nem tudtad 

volna felerősíteni ezeket a girlandokat. Annyira nehezek lettek. 

– Rettentő sokáig tartott elkészíteni őket. 

– De megérte a munkát, elmondhatom – mondta Beth, és 

felnézett a plafonra. Nagyon tetszett neki, amit látott. 

Ekkor valaki melléjük lépett. 

– Szia, Lindy – nézett Angus Bethre. 

– Szia, én Beth vagyok, az egyik tagja a Vintage Romantika 

csapatának. 

– Ó, csak nem a Tortakirálylány? 

Beth felnevetett. 

– Jelenleg csak a díszítést csinálom, de az éppen elég. 

– Azt elhiszem – mondta Angus, és ő is felnézett. – Gondoltam, 

bejövök megnézni a végeredményt. És meg kell mondjam, le vagyok 

nyűgözve. 

Lindy elmosolyodott. Tényleg lenyűgözően festett minden. A 

borostyánból fűzött girlandok olyan pluszt adtak a fehér falaknak, 

amit nem is álmodtak előtte, mindez kiegészítve a fényfüzérekkel, 

melyeket Beth lőtt nagyon jó áron az eBayen – tündérországgá 

varázsolták a termet. 

– Azt kell mondanom, mi is meg vagyunk elégedve. Nagyon szép 

lett minden. 

– Így van. És mindennek tetejébe a sövényemen sem látszik, hogy 

ennyire megkopasztottuk. 

– Majd kinő újra – mondta Lindy. – Legalábbis remélem, 

különben nem tudom, mivel dolgozom legközelebb. 



Angus felnevetett. 

– Most mennem kell, de holnap találkozunk. 

– Tényleg? 

Angus bólintott. 

– Jövök én is a gyűlésre. Sarah összehívta a társaságot egy 

egyeztetésre. Biztos nagy élmény lesz Audrey-val sörözni. 

Lindy felnevetett. 

– Lindy évekkel ezelőtt a Prince Albertben dolgozott. Meg lennél 

lepve, milyen jól bírja a sört. 

– Na, erre befizetek! – mondta Beth. – Lehet, meg tudnám győzni 

Sukey-t, hogy engedje őt beállni kicsit a pult mögé. Biztos vagyok 

benne, hogy fejben jobban számol, mint én. 

Angus felkuncogott. 

– Majd meglátjuk. Jó mókának nézünk elébe, annyi szent. 

– Már alig várom. – Lindy remélte, nem hangzik úgy, mintha 

túlzottan rá lenne izgulva arra, hogy újra találkozzon Angusszal. 

Egyszerűen csak szeretett a pubban dolgozni. 

Nagyon jól érezte magát a férfival reggel. Nem szeretett volna 

túlságosan reménykedni, de egyre erősebben öntötte el a régen 

elfeledett érzés, a rajongás, melyet még gimnáziumban érzett a férfi 

iránt. Nem is értette, hogy élheti át újra ilyen erősen ezt az érzést. 

Istenem, az élet mennyire bonyolult tud lenni olykor! 

 



Tizennegyedik fejezet 

Beth felvette a telefont. Eljött az esküvő napja, és ő épp 

banánpürével megkent abonettet tömött magába reggeli gyanánt, 

miközben fél kézzel a haját szárította. Rachel hívta. 

– Beth? Át tudnál jönni? 

– Tessék? Hova? Hozzád? Miért? Valami baj van? – Hirtelen rossz 

érzése támadt. – Nehogy azt mondd, hogy April le akarja fújni az 

egészet! 

Rachel idegesen felnevetett. 

– Nem, azt talán nem, de nagyon nincs jól. Át tudsz jönni? 

– Ha szükséged van rám, persze. De miért érzi rosszul magát? 

– Hiányzik neki az anyukája most, hogy eljött az esküvő napja. 

Ilyenek. 

Beth nagyot sóhajtott. 

– Ez tényleg szomorú. Elmondom, mi legyen. Hívd fel Sarah-t. Rá 

van most szükség. Nagyszerű anya-pótlék. De én is indulok! 

Mikor Beth megérkezett, April, aki még a bolyhos pizsamájában 

volt, ott ült Rachel fehér, lenborítású kanapéján, és nagyokat 

szipogott. 

Beth nem egészen így képzelte el az első, általuk szervezett 

esküvő napját. 

– Annyira sajnálom – mondta April, és elcsuklott a hangja. – 

Egyszerűen nem tehetek róla. 

– Semmi gond – mondta Rachel nyugodt hangon. – Teljesen 

érthető. Mindannyian megértünk. 

– A világ legtermészetesebb dolga, hogy szeretnéd, hogy 

édesanyád melletted legyen az esküvőd napján. – Beth érezte, hogy 

az ő szeme is könnybe lábad. Legyen bármennyire is bonyolult a 

saját kapcsolata az anyjával, ebben a kérdésben azért biztos volt. És 

azon is elgondolkozott, vajon Helenában milyen érzések 

kavarognak majd, mikor néhány hónap múlva az ő nagy napja is 

eljön. Nem lehet megjósolni, ki hogy fogja viselni a történéseket. 



– Azt hittem, túl vagyok már rajta. Tudjátok, kinőttem már abból 

a korból, hogy folyamatosan hiányoljam az anyámat – szipogta 

April. – De a gondolat, hogy ma az ő ruhájában leszek, teljesen maga 

alá tepert, és nem tudom abbahagyni a sírást. 

– Tudtál erről Tristrammal beszélni? – kérdezte Rachel. 

April bólintott, de néhány perc eltelt, mire válaszolni tudott. 

Aztán, két nagy szipogás között kipréselt magából egy választ: 

– Igen… Kicsit… De ő olyan nehezen viseli, mikor anyáról 

beszélek… Mindig azt mondja, fogalma sincs, mit tudna tenni, hogy 

segítsen… 

– A férfiak már csak ilyenek. Nem szeretik, ha olyan gondod van, 

amit ők nem tudnak megoldani. – Rachel hangján hallatszott, hogy 

tapasztalatból beszél. 

– Tudom, hogy fáradt is vagyok, meg érzékeny, meg minden, amit 

csak el tudtok képzelni, de nem tudom abbahagyni a sírást, és ez 

borzasztó… 

– Azt hiszem, ideje feltenni egy nagy kanna teavizet. – Rachel 

közben vigasztalóan megsimogatta April vállát, és remélte, a 

mozdulat segít kicsit. 

– Márpedig előbb vagy utóbb ideje lenne abbahagynod a sírást, 

kedvesem, mert a padok között, mikor vonulsz az oltár felé, nem 

lenne szép látvány a kisírt szemed. Most még persze nyugodtan, 

jöjjön, aminek jönnie kell. Még van időnk elkezdeni öltözködni, 

bőven ráérünk… – Beth az órájára nézett, elsápadt, és így fejezte be 

a mondatot – …még vagy két percig. 

Igazság szerint rengeteg idő volt még, Beth viszont nagyon 

aggódott April arca miatt. A szeme és az orra már most hatalmasra 

volt dagadva, egyáltalán nem úgy nézett ki, ahogy egy 

menyasszonynak ilyenkor ki kell néznie. De talán most még profi 

sminkkel menthető a helyzet. 

– Tristram szerint ideje túllennem ezen az anyás dolgon. Anya 

meghalt, és ez ellen nincs mit tenni. 



Bethnek fogalma sem volt, mit feleljen. Csak odahajolt Aprilhez, 

és megölelte. 

– Még mindig nem késő lefújni az egészet. 

Elkerekedett a szeme, mikor hallotta, hogy April felnevet. 

– Nem rossz fiú ő! Tényleg nagyon szeretem. Csak néha annyi 

érzelem szorul belé, mint apa bármelyik csökönyös kecskéjébe. – 

Előhúzott egy használt zsepit a zsebéből, és megtörölte az arcát és 

az orrát, aztán a kezét is, mivel a zsepi használhatatlanra ázott. 

Rachel tért vissza a szobába egy nagy tálcával, rajta bögrék és tea 

gőzölgött. Mellette cukor és tej, annak rendje és módja szerint. 

– Na, ki milyen teát szeretne? Most forrt fel a víz, nem ízesítettem 

még be, mindenki azt kér, amit csak szeretne. 

Aprilen látszott, hogy ez a döntés is túl nagy falat neki ebben az 

állapotában. 

– Szerintem legyen sima fekete mindenkinek, Rach – ajánlotta 

Beth. – Legalábbis nekem az esne a legjobban. 

– Oké. És Beth, van egy doboz zsepi a szekrény tetején. 

Rachel visszatért a forró vízzel, elkészítette a teákat, és az egyik 

bögrét Aprilnek nyújtotta. 

– Cukrot? 

April megrázta a fejét. 

– Nem, köszönöm. De egy sütit szívesen elfogadnék. Nem is 

reggeliztem. 

– Te jó ég! Miért nem? Én reggeli nélkül mozdulni sem tudok – 

mondta Beth, miközben Rachel visszament a konyhába 

süteményért. 

– Általában én sem – magyarázta April. – De ma nagyon korán 

kellett kelnem, hogy a pónit előkészítsem a fogathoz, és aztán a fiúk 

befogtak más munkákra is, és így nem volt időm… 

– April! Hogy jutott eszedbe ilyenekkel foglalkozni az esküvőd 

napján? Milyen munkát sózott rád apukád és… ööö… Charlie? – 

Beth zavarba jött Charlie említésekor. Nem tudta, vajon April tudja-

e, hogy randiztak párszor, és ha igen, vajon mit szól hozzá. 



– Hát, az én feladatom volt Poppy, a póni lecsutakolása, és apa 

meg Charlie fogták be, meg takarítottak közben, Tristram pedig a 

fogatot díszítette. – April az órájára nézett. – Még most is azt 

csinálja. 

– Szerintem ez nagyon kedves tőle. Akkor minden meg van 

bocsátva. – Beth örült, mikor látta, hogy April kezd végre 

megnyugodni. 

Rachel ismét visszatért egy nagy tálca teasüteménnyel. April 

elvett egyet. 

– Nem a világ legegészségesebb müzlije, gondolom, magokat 

kéne most csipegetnem, de ha nem árultok be senkinek, örömmel 

eszem ezt – mondta, és a tányérjába tette. 

– Öhm… Beth? – szólalt meg April, miután megevett egy 

süteményt. 

– Igen? 

– Szerinted kérhetnék tőled egy szívességet? 

Beth Aprilre nézett, és átfutott a fején, hogy talán kicsit túl hamar 

könnyebbült meg. April szeme ismét könnybe lábadt, és Beth félt, 

hogy újra el fog törni a mécses. 

– Bármit. 

– Megcsinálnád a sminkemet? 

Ez váratlan volt. 

– Azt hittem, az egyik koszorúslányod fogja csinálni. Nem? Ez 

volt a megállapodás. Meg spóroltunk is vele. Mindannyian boldogok 

voltunk, mikor elvállalta. 

– Igen. De az az igazság, hogy felkent egy próbasminket, és 

utáltam. Rémes volt. Egyáltalán nem olyan volt, mint én! Tristram 

rám sem ismerne, apa pedig kiszaladna a világból. 

– Biztos vagyok benne, hogy ez nincs így. Legalábbis nem ma. 

Tristram amúgy sem ismerne meg, mert gyönyörű ruhában leszel, 

és nem a szokásos kezeslábasban – mosolygott Beth Aprilre, és 

remélte, a lány tudja, hogy csak viccel. Remélte, jobb kedvre tudja 

őt deríteni, legalább annyira, hogy elismerje, nem is volt olyan 



rossz az a próbasmink, és nem kényszeríti arra, hogy ő készítse el 

az ünnepi sminket. 

April megrázta a fejét. 

– Várj csak. Van róla egy kép a telefonomon. 

Beth megnézte a fotót. 

– Hmmm. Hát látom, mire gondolsz… – mondta pár pillanattal 

később. 

April úgy nézett ki a képen, mint egy nő, aki élete első 

sminkkészletét használta, és éjszaka, tükör nélkül sminkelt. Kis 

túlzással. Túl sötét szemhéjak, erős narancssárga színek, és rettenet 

sok rúzs. 

Próbált óvatosan fogalmazni. 

– Látom, hogy nem egy természetes összhatás, de nem fog a 

barátnőd megsértődni, ha nem ő készíti el a sminked a 

megbeszéltek szerint? 

– Már túl vagyunk ezen. Mondtam neki, hogy nem tetszik, amit 

csinált, és találtam mást. Azt mondta, hogy nem hiszi, hogy találtam. 

Annyira összevesztünk, hogy már-már visszamondta, hogy a 

koszorúslányom legyen, de mivel bejön neki Charlie, inkább 

maradt, hogy rá tudjon mozdulni a lagziban. 

– Ó, értem – mondta Beth, és heves féltékenységi roham tört rá 

az ismeretlen koszorúslánnyal szemben. De aztán eszébe jutott 

valami, és ettől felderült az arca. Bárki, aki ilyen dilettáns módon 

közelít az ara arcához, nyilvánvalóan labdába se rúghat. 

– Olyasvalamit szeretnék, ami olyan, mint én vagyok. Csak picit 

szebbé varázsol. Elhoztam az összes festékemet. – April a jelek 

szerint nem vette észre, hogy Beth némán szenved. 

– Nézzük. 

April sminkcucca nem volt lélekemelő. Volt benne egy 

szemceruza, egy félig beszáradt rúzs és valami pirosítószerű por, 

ami valaha akár piros is lehetett, most határozottan 

narancssárgában játszott. 



– Ühüm – mondta Beth. – Kiszaladok a konyhába, megkérdezem, 

Rachelnek van-e esetleg valamije. 

Mikor kiért, elkapta Rachel karját. 

– Ez egy rémálom! April azt szeretné, hogy csináljam meg én a 

sminkjét, de nincs neki hozzá semmi! Neked mid van? 

Rachel nagyot nyelt. 

– Hát. Van valamennyi. Alapcuccok. – Lassan vette a levegőt, az 

orrán keresztül beszívta, és szájon át lélegezte ki. Beth érezte, hogy 

érzékeny pont körül járnak, és ezért inkább nem szólalt meg – 

várta, hogy Rachel megnyugodjon. – Természetesen boldogan 

felajánlom őket. 

– De utána te már nem fogod használni, jól sejtem? 

– A szemceruzát fogom, mert azt ki lehet hegyezni, de a 

szemhéjpúdert és a rúzsokat nem. Por alapúak. Tudod. Az ecseteket 

tudom fertőtleníteni. És aztán tudom újra használni is. Remélem. 

– De most viszont eszedbe ne jusson kimosni őket. Szárazon 

kellenek. 

– Kérdezd meg Aprilt, nem bánná-e, ha az én ecsetemmel 

festenéd ki az arcát – tanácsolta Rachel. – Én biztosan kiborulnék 

tőle. 

– Szerintem ő nem teljesen úgy gondolkozik ezekről a 

kérdésekről, mint te. – Beth mosolygott, hogy ne hangozzék 

sértőnek ez a mondata. – De először a bedagadt szemével kell 

kezdenünk valamit. 

Rachel arca felderült. 

– Értettem, rajta vagyok az ügyön. Van vattakorongom a 

mélyhűtőben. 

– Zseniális vagy! És kölcsönkérhetem a laptopodat? YouTube. 

Esküvői smink. Gyorstalpaló. Én sajnos otthon felejtettem az 

iPadom töltőjét. 

– Hogyne, persze. Hozom. 

Miután April szinte az összes kekszet bepuszilta, ráadásul 

utánaküldött néhány Marmite-tal megkent pirítóst, Rachelék 



lefektették a kanapéra, ráparancsoltak, hogy hunyja le a szemét, és 

ráhelyezték a hideg vattakorongokat. Beth érezte, hogy közelít a 

perc, és lassan nem tudja tovább halogatni a sminkelést. 

– Oké, mondom, hogy legyen: megnézünk jó pár videót YouTube-

on, és amelyik tetszik, azt fogom leutánozni lépésről lépésre. Ha 

valaki megmutatja, hogy kell, akkor onnantól kezdve gyerekjáték. 

Lássuk. – Tudta, hogy ez korántsem lesz ennyire egyszerű, de 

remélte, hogy a lelkesedése átragad a menyasszonyra, és az 

kezdésnek épp elég volt. 

Kicsivel később, mikor már a sokadik videón nevettek, rá kellett 

jönniük, hogy a profi sminkeléshez legalább csillió ecset és még 

ugyanennyi kencefice kéne. Összességében tehát nagyjából hatszor 

annyi, mint amennyi sminkje hármójuknak közösen volt. 

– Felhívhatjuk Lindyt, hogy hozza el ő is, amije csak van – mondta 

Beth. – Ha most csörgünk, még épp elérjük, mielőtt útnak indul. 

Mondjuk, magunk között szólva nem hinném, hogy 

sminknagyhatalom lenne. Ha jobban belegondolok, nem nagyon 

szokta magát festeni. 

– Én azt mondom, kezdjük el. Fogom magam, behunyom a 

szemem, és Beth, a tied vagyok. Jó? Bízom benned, biztosan szuper 

lesz. 

Rachel lecsukta a laptopot. 

– Hé! – kiáltott rá Beth. – Én úgy gondoltam, onnan merítek 

inspirációt, és a lépéseket is onnan követem, nem tudom csak úgy 

magamtól megcsinálni! 

– Dehogynem! – szólt rá Rachel. – Már épp elég videót néztél. 

Elég a kifogásokból, tessék sminkelni! 

Beth rámeredt. Ezek a szavak nem illettek Rachelhez. Meg volt 

lepődve. 

– Okés. Hát, nézzük. 

Ami azt illeti, döbbent rá kicsivel később Rachel, sokkal 

egyszerűbb volt a dolog, mint elsőre hitte. Rachel sminkkészlete 

első osztályú volt, és ecsetek igen széles választéka állt 



rendelkezésre. Nem is kellett sok hozzá, hogy April amúgy igen 

szép bőre még varázslatosabb legyen. 

– Mit gondolsz? – kérdezte kicsivel később Beth Aprilt, és várta, 

hogy a lány kinyissa a szemét. 

– Nahát! Nagyon szép – mondta boldogan. 

– Szerintem eleve előnyös, hogy nincs rajtad narancssárga – 

mondta Rachel. – Lindy mikor érkezik a ruhával? 

– Te vagy az időbeosztás-felelős! – mondta Beth. – Mit látsz a 

táblázatodban? 

– Ja, tényleg. Hát fél óra múlva kell érkeznie – mondta Rachel, 

miután végigfuttatta ujjait a táblázaton. – Azt hiszem, én most 

befűtök. Nincs hideg, de jót fog tenni egy kis meleg. 

– Hmmm. – Beth Aprilre koncentrált, úgyhogy nem figyelt 

különösebben arra, amit Rachel mondott. – És ezután mi is 

következik? Nem emlékszem. 

– Most örülsz, hogy nálam van a jegyzetfüzet, nem igaz? – 

kérdezte Rachel, és Bethre pillantott. Aztán a füzetébe, és onnan 

olvasta. – Arctisztítás, pórusösszehúzó krém, első alapozó, második 

alapozó, korrektor, púder, bronzosító. Hol tartunk, Beth? 

– Az első alapozó réteget vittem fel. 

– Ha mindet rám kenitek, hasra fogok esni, olyan nehéz lesz az 

arcom. – April elhűlten kukucskált Rachel listájára. 

– Sose félj, alig kenünk rád ezekből, és korrektor talán nem is 

kell. 

– És a szeplőimmel mi lesz? Nem kéne azokat is eltüntetni? 

– Nem – mondta Beth határozottan. Ő is szeplős volt. – Apám 

mindig azt mondta, egy szeplő nélküli arc olyan, mint egy csillagok 

nélküli égbolt. 

– Ez nagyon szép – mondta Rachel. 

– Rendben, jöhet a szemhéjpúder. – Beth az ecset után nyúlt. 

Fél órával később Sarah és Lindy viharzott be a szobába. 



– Annyira sajnálom, hogy nem tudtam korábban jönni! – mondta 

Sarah. – El kellet rohannom több faluval arrébb, mert egy farmert le 

kellett nyugtatni, de jöttem, ahogy tudtam. Hogy van April? 

– Menj, és nézd meg magad – tanácsolta Rachel. – A nappaliban 

vannak. 

– Azta! – kiáltott fel Lindy, mikor a nappaliba lépett, ahol 

barátságosan pattogott a tűz. – Csodálatos a sminked! A barátnőd 

igazán tehetséges. Hol van? Gondoltam ránézek a koszorúslányok 

ruháira is. 

– Nincs még itt. De ő rettenetes sminket csinált, amit utáltam. Ez 

Beth érdeme. 

– Beth festett ki? Beth? Én azt hittem, azt mondtad, hogy semmi 

kézügyességed. Erre először a torta, aztán a smink… Merthogy 

láttam a tortát is, nem mellesleg, a folyosón. Elképesztő. 

– YouTube az én mesterem mindkét szakterületen. 

– Bármi is legyen a titkod, zseniális vagy. És ezzel újabb 

szolgáltatással bővült a kínálatunk! – Lindy boldogan megveregette 

Beth vállát. 

– Nem! Soha többet. – Beth elég határozott volt. – Teljesen 

kikészültek tőle az idegeim. 

– De hisz parádés lett! – csatlakozott a dicsérőkhöz Sarah is. 

– Azért, mert April nagyon szép, és gyönyörű bőre van – mondta 

Beth, de senki nem hallgatott rá. 

– Szerintem tósztot kéne mondanunk. Úgy értem, ihatnánk 

valami erősebbet. Hozok egy üveggel. 

– Jó ötlet! – mondta Beth. – Keressek poharakat? 

Kis csönd következett. 

– Találsz egy dobozt balra a második szekrényben. – Rachel 

lassan kifújta a levegőt. – Teljesen kész vagyok magamtól. Tele van 

idegenekkel a lakásom, és remekül kezelem. 

Rachel fotózta az előkészületeket is, így készült Aprilről néhány 

fürdőköpenyes kép. Készen állt rá, hogy felvegye a ruhát. Nem lesz 



több fotós, viszont a vendégeknek elmagyarázták, hogy minél több 

képet készítenek, annál jobb. 

Rachel is bőszen fotózott, főleg akkor, mikor April végre a ruhába 

bújt. Lindy ott térdelt előtte, és a fátylat igazgatta. 

– Olyan szép dolog ez tőletek – szipogott Sarah, és hozott még 

egy pohár cavát mindenkinek. – Hogy dokumentáljátok a 

készülődést. Mennyire jó lesz majd visszanézni. 

– Csináltatunk majd egy fotókönyvet – mondta Rachel. – És az 

összes vendéget megkértük, küldjék majd el a képeiket. És így 

Aprilnek csomó képe lesz. 

– Ez nagyon kedves. – Sarah hangján érezni lehetett, hogy 

mindjárt könnyekben tör ki. 

– Kérlek, ne kezdj el sírni, mert akkor még a végén én is 

rákezdek, és tönkremegy a sminkem. 

– Mindenesetre én tettem még vattakorongokat a mélyhűtőbe – 

jelezte Rachel. 

– Azért van arra is kifejezés, ha valaki túl rendes – mondta Beth. 

– Nem, arra nincs. – Rachel mosolyogva húzott ki valamit a 

listájáról. 

– Én előremegyek a városházára – ajánlkozott Sarah. – Itt nincs 

rám szükség, úgyhogy ott előkészítek mindent a fogadásra. Aztán 

átmegyek a templomba. Ott találkozunk! 

Megérkeztek a koszorúslányok, és Lindy nekik is segített felvenni 

a ruhákat. Beth kicsit furán érezte magát, mikor találkozott a 

lánnyal, akinek a sminket el kellett volna készítenie, de nem azért, 

mert végül ő sminkelt, hanem mert tudta, hogy a lánynak tetszik 

Charlie. Elég magas volt, és úgy volt kifestve, ahogy Aprilt is ki 

szerette volna. Nem állt neki jól, egyáltalán nem. Mindenesetre a 

szája nagy volt: 

– Szerinted ez smink, April? Olyan, mintha nem is lenne rajtad 

semmi. 



– Igen, és tulajdonképpen pontosan ez volt a cél – mondta Beth 

védelmébe véve Aprilt ezzel az amazonnal szemben. Átnyújtott 

neki inkább egy pohár italt. 

A lány húzóra megitta, és kért még egyet. 

Beth jobbnak látta csak egy kisebb kortynyit tölteni. Ez a lány 

józanul is kiállhatatlannak tűnt, isten mentsen tőle részegen, 

gondolta. 

– Nekem nagyon tetszik a sminkem – mondta April védekezően. 

– Természetes lett. 

– Totál fakó leszel a képeken. Majd jól meglátod. 

Beth nagyot nyelt, és azon gondolkozott, hogy ebben lehet 

valami, de Rachel közbevágott. 

– Szerintem – mondta, és a fotógépbe nézett – April remekül néz 

ki. És nem fakó egyáltalán. 

– Hadd nézzem – csattant fel az amazon. 

– Sajnálom – Rachel hangja fagyos volt –, de nyers képeket nem 

mutatok soha, és különben is a menyasszony láthatja majd őket 

először. Most ha nektek van kedvetek felmenni az emeletre, jobbra 

az első szobában Lindy segít majd nektek a ruhákkal. Beth pedig a 

sminkelésben tud segíteni, de haladjunk. 

Nagyon parancsoló hangon mondta mindezt, ezért senki sem 

mert vele vitába szállni. Engedelmes bárányként mentek fel a 

lépcsőn. 

– Nem is tudom, miért kértem fel koszorúslánynak. – Mindenki 

értette, April mire gondol. – A suliban állandóan piszkált, és most se 

csinál mást. Charlie rá se fog nézni. – Nagyon harciasnak tűnt 

menyasszonyi ruhájában. 

– Ne is törődj vele – mondta Beth mosolyogva. – Hadd csináljon 

még rólad Rachel néhány képet, mielőtt visszajönnek. 

Csak April nem sírta el magát, mikor nem sokkal később az 

édesapja megjelent érte a pónifogattal, mely most girlandokkal volt 

feldíszítve, meg szalagokkal, melyek fénylettek a napsütésben. 

– Milyen jól néz ki! – mondta Rachel, és folyamatosan fotózott. 



– Micsoda szomorúság, hogy az édesanyja nem lehet itt. – Lindy 

elmorzsolt egy könnyet. 

– Jaj, ti ketten – pirított rájuk Beth. – Igazán ránk fér egy csésze 

tea, mielőtt indulunk a templomba és a városházára. Már csak egy 

óránk van, mielőtt a násznép megérkezik, éhesen és szomjasan, és 

nekünk nem fog jutni. 

– Még jó, hogy az ételeket nem mi csináljuk – mondta Lindy. – Azt 

viszont hangsúlyozzuk ki mindenkinek, hogy minden egyéb a mi 

érdemünk. 

– Akkor indulás! Tea és sütemény, ez kell nekünk – mondta 

Rachel, és bevezette őket a házba. 

– Nem bánod, hogy tele van a házad idegenekkel, akik közül nem 

egy alsóruházatban flangál? – kérdezte Lindy, és pezsgőt töltött 

három pohárba. – Azt gondolnám, nem lehet neked könnyű 

elviselni. 

– Hát, eleinte tényleg nem volt az. De eljött egy pont, ami után 

egyszerűen már nem tudott izgatni. És rá kellett jöjjek, hogy 

szeretem, hogy emberek vannak a házamban. Nem elég, hogy szép 

és tiszta, úgy nincs benne elég élet. – Körülnézett. Nem volt 

patyolattisztaság, de nagy kosz sem, és ez megnyugtatta. 

– És Beth! – kiáltott fel Lindy, mikor melléjük lépett. – Te, és a 

smink, amit varázsoltál! Nagyszerű munkát végeztél. April 

csodásan néz ki. Rejtett tehetség vagy, tudod-e? 

– Nem olyan rejtett – mondta Rachel. – Szorgosan jegyzeteltem. 

Mostantól fogva ezt is ki fogjuk ajánlani szolgáltatásnak. 

– Jaj, Rachel, te és a jegyzeteid… – sóhajtott fel mókásan Beth. 

– És, mennyit kerestünk eddig? – kérdezte Lindy. – Van egy olyan 

rossz érzésem, hogy anya azt ígérte Aprilnek, hogy nem kell fizetnie 

semmiért. 

– Szó sincs róla – mondta Rachel. – April apja átnyújtott nekem 

egy borítékot, egy csekk van benne ezer fontról! 

– Tessék? Az rettentően sok pénz! – mondta Beth. – Azt hittem, 

ötszázról volt szó. 



– De nagyon meg vannak elégedve – magyarázta Lindy. – Kész 

lett a ruha, a nyoszolyóruhák, a helyszín, a catering, a smink… Meg 

minden. 

– Természetesen sok mindent ingyen szereztünk. De engem 

akkor is meghatott, hogy többet adott a megbeszéltnél, mert 

annyira jólesett neki, hogy segítettünk a – és őt idézem – „szegény, 

anyátlan lánykájának”. 

– Nem mondod! – hitetlenkedett Lindy. 

– Na, ebbe most ne merüljünk bele – szólt rájuk Rachel. – Nekünk 

is öltöznünk kell perceken belül. Egyébként pedig kivettem belőle a 

furgon rám eső részét. 

– Remélem, Helena esküvőjével is minden rendben lesz – már ha 

minden rendben lesz ezzel az esküvővel is. De azt hiszem, 

kijelenthetjük, hogy jó kis triót alkotunk így, hármasban. Büszkén 

kiajánlhatjuk magunkat bármelyik menyasszonynak, nem csak a 

húgomnak. 

– Büszkén, ugye? Én is ezt érzem – mondta Rachel. – Nagyon 

büszke vagyok magunkra. 

– És én is! – tette hozzá Lindy. – És most induljunk! Nézzük meg, 

hogy ránk jó-e a ruha. 

 



Tizenötödik fejezet 

Lindy boldog volt, hogy minden ilyen jól sikerült. Eamon és April 

is többször odajött megköszönni, hogy ilyen nagyszerűen kézben 

tartottak és megszerveztek mindent. Nem volt túlzás állítani, hogy 

mindenki ott volt a városból, mindenki segített, amivel csak tudott, 

és nem mellesleg mindenki maximálisan elégedett volt a városháza 

új kinézetével. 

A catering-csoportra April külön büszke volt, és az összes vendég 

nagyszerűen szórakozott. Az italok is szépen fogytak, ennek meg 

Sukey örült különösképp, noha leginkább a segítőkész helyiek 

jártak rá a készletre – akik persze nem fizettek az elfogyasztott 

italokért, hisz maguk is önkénteskedtek, de a lényeg, hogy zajlott a 

pult körül is az élet. Minden remek volt. 

Lindy a ruhával is nagyon meg volt elégedve. A szoknyák, az 

övek, a felsők, a hajkoronák, a balettcipők – mind összhangban volt, 

és úgy néztek ki a lányok, mint egy-egy Audrey Hepburn. Főleg 

Beth, rövid barna hajával és hatalmas barna szemével. 

Míg odasietett hozzájuk, hogy a sminkeket megigazítsa – persze 

ügyelve arra, hogy az arát ne ragyogják túl –, gyorsan megbeszélték 

azt is, hogy a keresetük egy részét felajánlják a városházának. 

Elvégre olyan sokan segítettek a faluból az esküvő 

megszervezésében – úgy volt fair, ha ezt valahogy viszonozzák a 

közösségnek. 

Lindy öntudatlanul is visszagondolt az elmúlt évére, és 

megállapította, boldog, de eseménytelen napjai voltak. Nagyjából 

minden napját ugyanazok a dolgok töltötték ki. A fiai mindig 

örömet okoztak, persze, és a családja is melegszívű volt, és 

segítőkész, de egyre jobban belefáradt abba, hogy folyamatosan 

figyelnie kellett, mire megy el a pénz. 

Arra is rádöbbent, hogy hármójuk közül valószínűleg ő dolgozott 

a legkeményebben ezért az esküvőért, mert neki volt rá a 

legkevesebb ideje, de minden pillanatát imádta. Életében először 



érezte azt, hogy azzal foglalkozott, amihez tényleg tehetsége van. 

Noha alig aludt, és hajnalban kelt, mindennel végzett, és a 

végeredmény egészen pazar volt: April ruhája ragyogóan tökéletes 

lett. Lindy nem lehetett volna elégedettebb. A Vintage Romantika 

pontosan az volt, amire szüksége volt. És ekkor, hirtelen és 

váratlanul Angus jutott az eszébe. Gyorsan elhessegette a 

gondolatot. Nem akart többet belelátni abba a néhány, hajnali 

órába, mint ami valójában volt. 

– Lindy! – Egy hang hatolt gondolatai közé. Egy ismerős anyuka 

volt az a bölcsiből. – Fantasztikus, mit műveltél ezzel a hellyel! 

Sosem hittem volna, hogy ennyire szép és meghitt lehet. Egészen 

kicsi korom óta egy sötét, dohos épületként emlékszem rá. 

– Nem egyedül az én érdemem! – tiltakozott Lindy. – Én csak a 

girlandokat csináltam, meg a dekorációt. 

– Ne mondd, hogy „csak”. Hiszen gyönyörű minden! És olyan jó 

itt táncolni! Életre kelt a ház végre! Táncesteket kéne szerveznetek 

ide! – Mrs. Jenkins egyike volt a legidősebb lakosoknak, és szemmel 

láthatóan nagyon élvezte a partit. 

– Pedig viszonylag kevés időnk volt megszervezni, Mrs. Jenkins – 

mondta Lindy, aki jelenleg még a gondolattól is elfáradt, hogy ide 

újra bármiféle eseményt szervezzen. 

– Na, majd mi gondoskodunk róla. És gyűjtünk még pénzt a 

tetőre. – Összeráncolta a homlokát. – Szerettem volna az 

egyesülethez csatlakozni korábban is, csak lefoglalt Eric lába. A 

nagyid is itt van? 

– Nem. Örömmel jött volna, de valakinek a fiaimra is kell most 

vigyáznia, velük van – magyarázta Lindy. 

– Ó, örömmel hallom, hogy van, aki segítsen neked is a háttérből 

– mondta Mrs. Jenkins, és felnézett a plafonra. – Szinte már hallom 

is a szlogent: „Álljon plafonig a pénz, hogy legyen miből megújítani 

a tetőt!”, vagy valami hasonló. 

Lindy mosolyogva nézte, ahogy Mrs. Jenkins elsodródott a 

tömeggel a hölgyegylet elnöke felé, aki épp egy emberfej nagyságú 



kancsóból öntötte a teát valakinek. Lindynek eszébe jutott valami, 

amit az anyjától hallott: ha azt szeretnéd, hogy valami összejöjjön, 

győzd meg a hölgyegyletet, és ők garantáltan kivívják neked. 

Sarah, mintha megérezte volna, hirtelen ott termett mellette. 

– Ó, szia, anya. 

– Édesem! Olyan büszke vagyok rátok! A városháza 

fantasztikusan néz ki. Nagyszerű munkát végeztetek. Ezek az ágak a 

fényekkel… Egyszerűen mesés. Mit gondolsz, van rá esély, hogy 

megszervezzük a kvízjátékot, míg a dekoráció kitart? 

Lindy felnevetett. 

– Szerintem igen, de a hölgyegylettel kéne megvívnod az 

időpontért. Épp most találták ki, hogy táncestet szerveznek, szintén 

adománygyűjtő céllal. 

– Milyen remek ötlet! – kiáltott fel az anyja. – De szerintem ők 

inkább afféle teaestre, thé dansant-ra, gondolnak, ahogy a nagyi 

mondaná. Tea és tánc. Akár egy este is lehetne a kvízzel. 

Lindy megrázta a fejét. 

– Gondolj rá, mennyi hely kéne hozzá! Arról nem beszélve, hogy a 

játékosaid mind ki lennének dőlve a tánctól. Jobb lenne két külön 

este. A csokrok kibírják addig, ne félj. Itt mindig hideg van, ha 

lekapcsoljuk a fűtést, nem fognak elfonnyadni. 

– Ó, igaz is. Teljesen igazad van. És te jönnél játszani? Szerintem 

lehetne a következő szombaton, nem a mostanin. Majd 

megkérdezem Angust. Azt mondta, nagyon szereti az ilyen 

programokat. 

Lindy nem mondta ki hangosan, de őszintén remélte, hogy Angus 

nem hiszi majd azt, hogy az anyja össze akarja hozni kettejüket. 

Épp elég volt elviselni anyja lelkesedését a férfi iránt amúgy is, és 

ha mindemellett még Angus félre is érti a helyzetet, Lindy soha 

többé nem mer majd a szemébe nézni. 

– Nem, anya, nem akarom a nagyit túlterhelni a srácokkal, annyit 

vigyázott rájuk mostanában. Menjen a nagyi helyettem. 

Sarah megrázta a fejét. 



– Nem, szombat este ő nem mozdul ki. 

– Miért nem? – Lindy aggódni kezdett, hogy a nagyi esetleg túl 

öregnek érzi magát egy szombat esti kimenőhöz? – Jól van, nem? 

Vagy a fiúk túlságosan kifárasztják? 

– Dehogy, minden rendben. Csak megy egy sorozat, amibe 

beleszeretett, és nem akarja kihagyni az epizódot. 

– Ugyan már, ez nem érv. Majd felvesszük neki. 

– Fel szokta venni amúgy is – mondta Sarah. – Azt mondta, nem 

árt kétszer is megnéznie egymás után, hogy mindent felfogjon egy 

epizódból. 

Lindy meleg hangon felnevetett. 

– Egy csoda a nagyi, és annyit köszönhetek neki! Mindenesetre 

ne számíts rám. Előbb tényleg kiderítem, mit szólnának hozzá a 

fiúk, ha megint ő vigyázna rájuk. Manapság alig látom már őket 

napközben. 

– De a kvíz nem is nappal lenne, hanem este, nem? 

– Tudod, hogy értem, anya. Arra van szükségük, hogy a saját 

ágyukban aludjanak, miközben az anyjuk a szomszéd szobában 

molyol. 

– Értettem. Ó, nézd, ott van Bob. Jobb lesz, ha megyek, és 

kiderítem, mit gondol a kvízről. 

Lindy is nekiindult megkeresni Rachelt, hogy megtudja, minden 

rendben halad-e. Raffet sem látta semerre, amit nagyon bánt. Noha 

eleinte mérges volt az anyjára, hogy megpróbálta összehozni Raffet 

és Rachelt, be kellett látnia, hogy a férfi jó hatással volt a 

barátnőjére. Sokkal nyugodtabb és lazább volt mostanában. Még 

mindig el tudott veszni a részletekben, de a kis apróságok már nem 

bosszantották annyira. 

– Annyira csodálatos! – álmélkodott Rachel. – Olyan, mintha egy 

kosztümös film díszletébe csöppentünk volna. 

– Egy kortárs kosztümös filmbe – tiltakozott Lindy. – Az emberek 

nagyon is mai ruhákban vannak. 

– Gondolod? 



Lindy felnevetett. 

– Okés, talán nem a legmodernebb londoni cuccokban, de helyi 

szinten mindenképp. Komolyan, olyan öröm ennyi embert itt látni. 

– Ez így van – bólintott Rachel. – És most jönnek majd a 

beszédek, aztán elvisszük az útból az asztalokat, és kezdődhet a 

tánc. Gondolod, hogy érdemes addig átküldeni az embereket a 

pubba? 

– Szerintem inkább segíthetnének rendezkedni – javasolta Lindy. 

– Mindenki a sajátjának érzi ezt az esküvőt, és mindenki segíteni 

akar. 

– …és végezetül – mondta elvörösödve Eamon, aki nagyon 

komolyan vette örömapai szerepét – szeretném, ha most emelnénk 

poharunkat a csodálatos fiatal hölgyekre, akik lehetővé tették, hogy 

a mai nap megvalósulhasson. Nélkülük April és Tristram kénytelen 

lett volna a pajtában házasodni. Holott itt van nekünk ez a 

csodálatos városháza… Úgyhogy emelem poharam… – gyorsan a 

papírjába pillantott –, Bethre, Lindyre és Rachelre, valamint a 

Vintage Romantika Esküvőszervezésre! 

Hatalmas üdvrivalgás tört ki, melynek oka az elfogyasztott 

alkohol mennyiségében volt keresendő, de a lányok hálásan néztek 

körbe, és kicsit könnybe is lábadt a tekintetük. 

– Egy élmény volt esküvőt szervezni egy ennyire kedves és 

csodálatos lánynak – mondta Rachel, mikor a közönség választ kért 

a lányoktól. Ettől még hangosabban tört ki az éljenzés. 

– És most – folytatta Eamon –, indulhat a tánc! 

Lindynek igaza lett, mindenki segített felszabadítani a parkettet. 

Ezalatt ő, Beth és Rachel gyorsan összegyűltek sutyorogni. 

– Megkérdeztem Joant, hogy csomagoljuk el a legpraktikusabban 

az ételt – mondta Lindy. 

– Szerintem tegyünk félre pár tányérral a zenekarnak is. 

Bármelyik percben itt lehetnek – mondta Beth. 

– April apjának a barátai jönnek, jól tudom? – kérdezte Rachel. 



– Igen. Ez a nászajándékuk Aprilnek, de ha kedvesek leszünk 

hozzájuk, lehet, hogy máskor is be tudjuk szervezni őket 

kedvezményes áron. 

– Előbb hallgassuk meg, milyenek. Nem vagyok nagy 

lakodalmaszene-rajongó – közölte Rachel. 

– Londonból jönnek! Művelt és trendi banda – mondta Lindy, kis 

tájszólással hozzátette: – Különben is, ideje lenne felvenned a helyi 

tempót, édesem. 

Rachel nagyot nevetett, és barátságosan belebokszolt a karjába. 

– A banda akkor is a ti feladatotok marad. És figyeljetek oda, 

nehogy többet igyanak a kelleténél. 

– Miután megvacsoráztattam a zenekart, nagy gond lenne, ha 

lelépnék haza? – kérdezte Lindy. 

– Nem, dehogy! Hajnal óta talpon vagy és dolgozol – mondta 

megértőn Beth. 

– Jó, azért ez túlzás, bár tényleg nagyon korán kezdtem, de 

inkább a fiúk miatt mennék. A nagyival vannak, és ott is alszunk 

éjjel. Én is oda megyek; tudom, hogy addig úgysem alszik 

nyugodtan senki, míg én haza nem érek. 

– Persze, minden érthető. Menj csak, rengeteg segítség van itt. És 

minden gond nélkül zajlik – Rachel boldogan felsóhajtott. – Imádom 

a Vintage Romantikát! Akkora kihívás számomra, tudjátok, a sok 

bolond neurózisom mellé… Nahát, ezt még sosem mondtam ki így 

hangosan! De úgy élvezem, hogy végre kicsit lazíthatok. 

– Én is imádom! Mármint a Vintage Romantikát – tette hozzá 

Beth. – Ki hitte volna, hogy a húgom esküvője ilyen nagy hatással 

lesz mindhármunk életére? 

– Az én életem a feje tetejére állt tőle, szerencsére – mondta 

mosolyogva Lindy. 

Megölelték egymást, aztán Lindy elindult megkeresni a zenekart. 

Mikor megtalálta őket, és ellátta minden finomsággal, elment, 

hogy hozzon nekik italokat is. Nem igazán tudta, hogy milyen zenét 

fognak játszani a srácok, de azt gondolta, Rachelnek igaza lehet: 



valószínűleg tradicionális esküvői zenét fognak tolni, de mivel már 

mindenki be volt csiccsentve picit, ezt senki nem fogja bánni. 

Chippingford nem a művelt mulatozásairól volt híres. 

Az igen sietős vacsora után a banda készen is állt a muzsikálásra. 

Jöhetett az ifjú pár első tánca. 

– Imádom ezt a részt – suttogta Lindy, és Beth mellé állt gyorsan. 

– És a zene… The way you look tonight. A kedvencem. 

Beth bólintott. 

– April szülei is erre táncoltak. Annyira édesek! 

Az újdonsült házaspár táncolni kezdett. De nem a lépésekről és a 

külsőségekről szólt ez a tánc – minden mozdulatuk a szerelemről és 

a törődésről árulkodott. Lindy zsebkendő után nyúlt, és gyorsan 

megtörölte a szemét, miközben elindult kifelé a teremből, míg 

mindenki más a parkett felé indult a táncoló pár mellé. 

De Lindy még nem indulhatott. Mielőtt elért volna a kabátjáig, a 

nagyi egyik barátja megragadta a karját, és a parkettre húzta 

táncolni. A férfi biztosan ott lesz majd a táncesten is, gondolta 

Lindy. Nagyon jól táncolt. Úgy megpörgette Lindyt, hogy csak 

nézett, de amíg nem esnek el, gondolta, addig részéről rendben van 

a dolog. Aztán véget ért a tánc, és a lány megköszönte a lehetőséget, 

mielőtt a férfi újra felkérhette volna. Ám ekkor valaki odalépett 

melléjük, és lekérte őt, így hirtelen újra a parketten találta magát. 

Rá kellett jönnie, hogy szereti a jive-ot, noha a lépéseket nem 

különösebben ismerte. 

Mikor a végén megtörölte kezét a szoknyájában, Rachelt szúrta ki 

a parketten, akit hozzá hasonlóan bőszen pörgettek. Noha a 

mosolya kissé erőltetettnek tűnt, nem sikoltozott, úgyhogy Lindy 

nem érezte szükségét odamenni segíteni. Beth is táncolt Charlie-

val, noha ők a pörgős zene ellenére eléggé össze voltak tapadva. 

Lindy még sosem látta Betht ilyen boldognak. Nem beszélt sokat a 

kapcsolatról – nyilván nem akart elkiabálni idejekorán semmit –, de 

Lindy tudta, hogy sok időt töltenek együtt, és a lány nagyon odáig 

volt a fiúért. Úgy örült Bethnek. Nagyszerű felesége lesz majd a 



farmernek. Aztán elmosolyodott ezen a gondolaton – tessék, 

semmivel sem különb, mint az anyja! 

Rettentően megszomjazott, így a pult felé indult, hogy igyon 

valamit, mielőtt hazaindul. Nagy meglepetésére a pult mögül Angus 

szolgálta ki. 

– A víz ingyen van – kacsintott a férfi, és letett elé egy korsóval. 

– Köszönöm – mondta Lindy, és nagyot kortyolt belőle. Közben 

azt kívánta, bár ne lenne ennyire zavarban. Vajon nagyon ki van 

pirulva a tánctól? Csillog az arca az izzadságtól? Aztán rájött, hogy 

nagyon szép ruha van rajta, és ettől kicsit visszajött az önbizalma. 

– Jól nézel ki – dicsérte Angus. – Szerintem még sosem láttalak 

másban, csak farmerben. 

Lindy nem hitt neki. Nem nézhetett ki jól, mikor izzadt, mint egy 

ló, a sminkje valószínűleg teljesen elmosódott, és a haja is 

kibomlott már az elegáns kontyból. 

– Tényleg? 

– Tényleg. Nem is láttalak még sosem szoknyában. Legalábbis jó 

pár éve nem. 

Ez kihívásnak hangzott. Lindy csípőre tette a kezét, úgy nézett a 

férfira. 

– Nos, hát én meg pizsamában nem láttalak még sosem – mondta 

csipkelődve. – De ez nem jelenti azt, hogy nem hordasz! 

Angus bocsánatkérősen elmosolyodott. 

– Pedig nem szoktam. 

Lindynek hirtelen nem jutott eszébe semmi sziporkázó riposzt. 

Pislogott pár percig, és aztán hallotta magát, ahogy így felel: 

– Atyaég. 

Ettől rettenetesen zavarba jött, úgyhogy lecsapta a poharát a 

pultra, és elmenekült. Nem akarta tudni, a férfi mit visel – vagy mit 

nem visel – az ágyban. De most, hogy Angus ezt mondta, 

egyszerűen nem tudott másra gondolni. 

Nagyon jól érezték magukat előző nap, de most zavarba jött. 

Örült neki, hogy szép ruhában lehet, hogy Beth elkészítette a 



sminkjét, és hogy a haját is rendbe tették, de be kellett látnia, hogy 

ez valójában nem ő. Szomorú és elkeseredett érzés töltötte el, 

mikor rádöbbent, hogy ez csak egy jelmez. Ő farmert és pólót visel 

– az a mindennapi énje. 

Ugyanakkor olyan sok idő telt már el azóta, hogy egy férfi bókolt 

neki, hogy szinte kritizálásnak élte meg. És különben is, nem 

teljesen mindegy neki, hogy Angus mit gondol a ruháiról? Annyira 

elszomorodott a történtektől, hogy úgy döntött, tényleg ideje már 

hazaindulni. 

Ám újabb tizenöt percbe telt, míg elköszönt mindenkitől. 

Már majdnem elérte a ruhatárat, mikor lépéseket hallott maga 

mögött. Megfordult, és Angusszal találta szembe magát. 

– Ne haragudj – mondta a férfi. – Nem akartalak 

megbotránkoztatni. Sosem tudom, mit illik és mit nem mondani egy 

hölgy előtt. 

Lindy vállat vont. Kicsit megijedt a háta mögé settenkedő férfitól, 

és noha gondolta, hogy senki nem zsebelné ki az esküvői vendégek 

közül, a szíve azért hevesen dobogott. 

– Nem is tudom – mondta. Úgy érezte magát, mint egy tinédzser. 

Egy nagyon fiatal tinédzser, aki hirtelen szembe találja magát 

rajongása tárgyával egy sötét szobában. 

– Hazakísérhetlek? 

Milyen régimódi kérdés. 

– Ha szeretnél, persze. 

– Szerettem volna még egy kicsit beszélgetni veled. És nem 

bánnám azt sem, ha meglépnénk innen. Audrey kezd túl sokat inni, 

nem tudtam leállítani. 

Lindy megnyugodva felnevetett. 

– Talán Sukey tudja majd kezelni, ő már hozzászokott. 

– Akárhogy is, nem szerettelek volna megijeszteni. De szerettem 

volna kérni, hogy engedd meg, hadd töltsek kicsit több időt a 

fiúkkal. – Lindy ránézett. – Mármint a fiaiddal. Tényleg komolyan 

gondoltam ezt a nagybácsis dolgot. 



Lindy nagyon butának érezte magát. Képes volt megfeledkezni 

arról, hogy Angus a fiai rokona. Azt hitte, a férfi érdeklődése neki 

szól, holott mindvégig a fiúknak szólt. Pedig ő csak Angus 

unokaöccseinek az anyja. Elkámpicsorodott. 

– Biztos vagyok benne, hogy örülnének neki. Apám nagyon sokat 

segít, és bár remekül bánik a srácokkal, nem ártana melléjük 

valaki… nos, sportosabb. Nagyon hiányzik mellőlük egy apa, az az 

igazság. – Ebben a pillanatban rádöbbent, hogy most meg Angus 

testvérét kritizálta. Nem akarta pedig, de mégiscsak ez volt az 

igazság. 

– Nem vagyok valami nagy játékos, de tudok kosarazni. 

– Magas vagy, biztos azért. Ez így csalásnak minősül – mosolygott 

rá Lindy. 

– Hát nem véletlen, hogy ezt kezdtem el játszani. 

– Sajnos itt a környéken nincs pálya, úgyhogy kénytelen leszel a 

dekázást gyakorolni, vagy mi az, amit a focisták csinálnak? De 

komolyan, felőlem akár horgászni is elviheted őket, vagy bármi, 

csak mondd előre. Majd meglátom, mit tehetek értetek – mondta, és 

nagyot sóhajtott. Azt szerette volna, ha Angus nem csak nagybácsi, 

de annál sokkal több lenne az életükben. És nem csak a fiúkéban, az 

övében is. 

Nagyot sóhajtott, amit Angus nyilván meghallhatott, mert 

megkérdezte: 

– Lindy? Minden rendben van? 

Lindy gyorsan ásítást imitált. 

– Persze. Minden rendben. Csak nagyon fáradt vagyok. Rengeteg 

munka volt az esküvővel, és nagyot kellett hajtani az utolsó 

pillanatokban. De most, hogy lement a feszültség, hirtelen nagyon 

elálmosodtam, és érzem, hogy teljesen kimerültem. 

A férfi együtt érzően mosolygott. 

– Lefogadom. Ezek szerint tényleg nagyon rossz az időzítésem. 

De elkérhetem a számodat? Hogy felhívjalak jobb időben? 



Szeretnék megszervezni valamit. – Előhúzta a telefonját, és 

várakozóan nézett Lindyre. 

A lány megadta a számát. 

– Köszönöm – mondta Angus, és eltette a telefonját. Aztán 

kinyújtotta Lindy felé a kezét. 

– Elkísérhetlek az ajtóig? 

Lindy elfogadta. 

– Nagyon hálás vagyok a segítségért. Alig állok a lábamon. De a 

nagyi házáig megyek. Az pedig még egy kicsit odébb van. 

– Vihetlek a karomban is, ha gondolod. Vagy felpattansz a 

hátamra? 

Angus nevetett, de Lindynek eszébe jutott hirtelen egy este, 

mikor még fiatalok voltak, és bohók, és egy BBQ-partin mulatoztak. 

Angus akkor a hátára kapta, ő pedig úgy érezte, meghalt, és a 

mennyben jár. 

– Jobb, ha nem – visszakozott. – Noha a lábamnak jólesne. De ha 

valaki meglát, még azt hinné, hogy részegek vagyunk. Ami nem 

tenne túl jót a vállalkozásunk hírnevének! – Nagyon örült, hogy 

ilyen ügyesen ki tudott bújni a felajánlás alól. 

– Ez esetben marad a karom, és támogatlak az ajtóig, ha 

gondolod. 

Az nem rossz, gondolta Lindy, és bár nagyon próbált egyenesen 

menni, olykor bizony neki-nekiütközött a férfinek, aki gálánsan 

segítette őt végig az úton. 

– Nem tudlak behívni kávéra meg semmi, mert még a végén 

felébred a nagyi. 

– A kertkapunál fogunk fájó búcsút venni egymástól akkor. Ami 

szerintem sokkal bájosabb lesz így. Úgy vélem, a régimódi 

eleganciát sokkal kevésbé értékelik, mint megérdemelné. 

Lindy őszintén felnevetett. Angus olyan vicces volt, és nagyon jól 

megértették egymást. Ha most nem a nagyihoz mennének, és a fiúk 

nem aludnának otthon, biztosan behívná magához egy italra. 



– Majd ha az idő jobb lesz, szeretnélek elvinni téged, a szüleidet 

és a nagyit is a pubba szombaton ebédre, köszönetképp a múlt 

hétvégéért. 

– És a fiúk? 

– Az nem is kérdés! A pubnak, amit kinéztem, van egy szuper 

játszótere a hátsó kertben. 

– Tökéletesnek hangzik. 

Csendben sétáltak egymás mellett, egymásba karolva. Lépéseik is 

tökéletesen össze voltak hangolva. Lindy úgy érezte, túl korán is 

értek a nagyi kapujához. 

– Hát, itt volnánk. 

– Kár. Reméltem, hogy nincs ilyen közel. 

– Nos, hát sajnos nem. És alig várom, hogy berogyhassak az 

ágyba. – Noha tényleg rettentően fáradt volt, boldogan ébren 

maradt volna még Angusszal. 

– Akkor ideje elköszönni – mondta a férfi. 

– Ideje. – Hirtelen mintha áramütés cikázott volna végig a testén. 

Vajon a férfi puszit fog neki adni? Az arcára? Szokott? Vannak 

családok, ahol nem szokás, és Angus családja pont ilyen volt. 

Edward számára például a puszi nem volt mindennapos, már-már 

előjátéknak számított. 

De mielőtt tovább agyalhatott volna, Angus odahajolt, és 

megpuszilta az arcát – gyengéden, de határozottan. 

– Jó éjszakát, Lindy. 

– Jó éjszakát, Angus – mondta Lindy, és ő is adott egy puszit. – 

Nagyon szépen köszönöm, hogy hazáig kísértél. 

– Örömömre szolgált. Majd keresni foglak – mondta, aztán 

sarkon fordult, és hazaindult. 

A kapuban állva, míg a kulcsot kereste a táskájában, azt kívánta 

Lindy, bárcsak Angus maradt volna még. De mikor végre beledugta 

a zárba a kulcsot, és felnézett, látta, hogy Angus még ott áll a 

szomszéd ház előtt. Meg akarta várni, hogy Lindy biztonságban 



beér-e a lakásba, de nem akart tolakodni. Lindy nagyot sóhajtott, és 

belépett. 

Miután elkezdődött, és nyilvánvalóvá vált, hogy az esküvő szép 

rendben lezajlik, Beth kezdte magát igazán jól érezni. Mindenki 

csodájára járt az esküvői tortának, ami tényleg gyönyörű volt. Picit 

látszott, hogy amatőr, de ez csak még többet adott hozzá a 

rusztikus bájához, mondta Rachel. Noha megfogadta, hogy a 

következő már profi lesz, azért így is meg volt magával elégedve. A 

csipkeminta gyönyörűen érvényesült a süteményen. 

Beth szerette, mikor nagyon sok volt a tennivaló, mert ilyenkor 

volt a leghatékonyabb minden feladatával. Épp gondolataiba 

merülve pörgette a még előtte álló teendőket, mikor egyszercsak a 

nevét hallotta a háta mögül. 

– Beth? Te vagy az? – Felnézett, és kellett pár pillanat, míg rájött, 

hogy a hölgy, aki vele szemben áll, a volt rajztanárnője a 

gimnáziumból. 

– Ó, jó estét, Mrs. Patterson. Nem is tudtam, hogy ismeri Aprilt. – 

Persze maga sem tudta, ezt honnan is tudhatta volna. 

– Ó, pedig nagyon régi jó barátok vagyunk Tristram családjával, 

de most nem is ez az izgalmas. Kedvesem! Mennyire megváltoztál! 

A hajad. Levágtad. 

Bethnek feltűnt, hogy nem azt mondja, hogy „levágattad”, noha az 

első alkalom óta volt már többször fodrásznál, nem maga nyírta a 

haját. Védekező mozdulattal simított végig a haján. 

– Igen, úgy éreztem, kell egy kis változás. 

– Remekül néz ki! – mondta Mrs. Patterson, Beth legnagyobb 

meglepetésére. – Mindig nagyon szép volt a hajad, de mikor hosszú 

volt, mindenki csak azt látta belőled. A rövid haj tökéletesen 

kiemeli a hatalmas szemedet! És nagyon illik hozzád. 

– Nos, nagyon köszönöm. Ezt igazán jó hallani – mondta 

boldogan Beth. Az anyja mindig azt szajkózta, hogy a külsejében 

kizárólag a haja ér bármit is, és ezért meggyőződése volt, hogy ha 

levágatja, a kutya sem fogja észrevenni. 



– Mindig úgy éreztem, hogy csak rejtőzködsz az alatt a nagy 

lobonc alatt. 

A bóktól Beth akkora önbizalmat érzett, hogy rámosolygott 

Charlie-ra, aki épp ott ment el mellettük. Charlie visszamosolygott, 

és elismerően grimaszolt. 

Mikor elkezdődött a tánc, a pub egyik törzsvendége kérte fel őt 

először. Charlie a kötelező köröket táncolta, de mindannyiszor 

rákacsintott, mikor egymás mellé kerültek a parketten, úgyhogy 

Beth biztos volt benne, mikor végez majd az összes idős hölggyel, 

oda fog lépni mellé, és fel fogja kérni őt is. 

Egy pillanatra elfeledkezett a fiúról, és míg a partnerétől kapott 

ciderbe kortyolt, Charlie egyszercsak eltűnt a parkettről. Egy ideig 

még látta az amazonnal táncolni, aki sokkal jobban nézett most ki, 

hogy a smink felét már leizzadta. 

Hamarosan a partnere igazán rákezdett a táncra, és Beth teljesen 

kimelegedett. Elindult a női mosdó felé, melyet sajnos nem sikerült 

sokkal komfortosabbá tenni, mint volt, de azért nem volt annyira 

rémes állapotban sem már. Most telis-tele volt virággal, Rachel tett 

ki illatgyertyát is, meg szappant és kézkrémet, többre nem volt idő, 

de már ezek is látványos változáshoz vezettek. 

Ellenőrizte a sminkjét, és mivel szeretett volna picit javítani rajta, 

a sminktáskájáért indult. A csomag a kabátjában volt, amit az egyik 

kieső szobában raktak le Rachel és Lindy cuccaival, valamint a 

megmaradt dekorokkal együtt. Volt ruhatár a vendégeknek, de 

mivel ott nem volt sok hely, Beth nem akarta terhelni a szobát a 

saját kabátjával. 

Megtalálta az ajtót, és nehezen nyílt, úgyhogy vállal kicsit 

meglökte, hogy bejusson. Csattanást hallott, de kinyílt az ajtó. A 

kapcsoló után nyúlt, és felkapcsolta a lámpát. A szobában, a 

girlandok, lampionok és kabátok egyvelegén hevert Charlie és az 

amazon. Beth olyan gyorsan csukta be maga mögött az ajtót, ahogy 

csak tudta, de arra volt ideje, hogy az agya felfogja a látványt: a póz 

félreérthetetlen volt. 



Aztán rájött, hogy a kabátja nélkül nem fog tudni hazamenni, 

úgyhogy visszalépett, és jó hangosan rájuk szólt: 

– Elnézést! 

Nem nézett Charlie-ra, nem akarta megadni neki az esélyt, hogy 

mentegetőzhessen. Felkapta a kabátját a kupacból, és kiviharzott a 

szobából. A lámpát nem kapcsolta le, és az ajtót sem csukta be a 

háta mögött. Nem az ő dolga, hogy a vendégek nagy része így 

végignézhette, hogyan izgatja fel a menyasszony bátyja az egyik 

koszorúslányt. 

– Mi történt? – kérdezte Rachel, mikor Beth majdnem fellökte őt 

az ajtó felé rohanva. 

– Nem akarok beszélni róla. Nem bánod, ha most elmegyek? 

– Nem, persze hogy nem, de minden rendben? Nem akarod, hogy 

veled menjek? 

– Nem! Köszönöm. Jól vagyok. Csak most mennem kell. 

– De mi történt? 

Beth megrázta a fejét. Tényleg semmi kedve nem volt beszélni 

róla, de úgy érezte, Rachelnek tudnia kell. 

– Charlie és az a hatalmas koszorúslány. A kabátokon. Dugnak. 

Aztán elindult az emberek között, senkire nem volt hajlandó 

ránézni, és kiviharzott az ajtón. 

Fogalma sem volt, hogy érezze magát a történtek után, csak egy 

dologban volt biztos: haza akart menni. 

Bár minden erejével ellene volt, de a könnyei megeredtek, és így 

botorkált hazafelé. Majdnem elesett, mikor az egyik cipő lecsúszott 

a lábáról, de szerencsére épp arra jött valaki, és még idejében 

elkapta. 

– Csak óvatosan – mondta egy férfihang. 

Eltartott pár pillanatig, míg visszanyerte az egyensúlyát. Bele 

kellett kapaszkodnia a fickóba, aki hatalmas sálat és egy érdekes 

kalapot viselt. A hangja bársonyosan mély volt. Tudta, hogy 

óvatosnak kéne lennie egy vadidegennel szemben, aki hirtelen 



mellette termett a semmiből, de Beth úgy gondolta, a 

legrosszabbon ma este már átesett. 

Nagyot szipogott, de remélte, hogy a férfi nem látja meg a 

könnyeit. Nem akart részvétteli vigasztalás céltáblája lenni. 

– Köszönöm. Ez egy kicsit kínos volt – mondta. 

– Vagy fájdalmas. 

Nagyon vágyott egy zsebkendőre, de nála nem volt, és attól félt, 

ha a férfitől kér, azzal szinte azonnal be is vallja, hogy sírt. 

A férfi nem indult tovább a városháza felé, holott szeretett volna 

Beth egyedül maradni. Úgyhogy megkérdezte tőle: 

– Segíthetek? Vendégként érkezett? Még tart a lakodalom, és 

vannak finom falatok. 

– Ez egy esküvő? Nem, nem vagyok meghívva. Csak szerettem 

volna megnézni a városházát. 

Bethnek zúgott a feje, de ez a mondat még így is furcsán 

hangzott. 

– Ilyen későn? Nem megszokott időpont helyszínbejárásra. 

A férfi felnevetett. Nagyon szép orgánuma volt, állapította meg 

Beth. 

– Hát ja, de a fények égtek, gondoltam, élek a lehetőséggel. 

– Nos, akkor csak bátran előre. Senkit nem fog zavarni, ha 

bemegy és körülnéz. 

– Maga ezek szerint már hazaindult az esküvőről? 

A férfinek a jelek szerint nem akaródzott bemenni, márpedig 

amíg nem indult el, Beth sem mehetett sehova. 

– Ahham. Nincs miért tovább maradjak. – Megköszörülte a 

torkát. – Különben is csak dolgozni voltam, és már nincs rám 

szükség. 

– Dolgozott? Mint micsoda? 

– A barátaimmal mi szerveztük az esküvőt. Ez volt az első. De 

már végeztünk. És nagyon elfáradtam. Haza akarok menni. De maga 

csak menjen, nézzen körül. Egyen egy húsos pitét. – És tűnj már az 

utamból, szerette volna még hozzátenni, de nem volt ennyire bátor. 



– Akkor így is teszek. 

Beth gyorsan rámosolygott, és végre indulhatott haza. 

Olyan gyorsan kavarogtak benne az érzelmek, hogy nem tudta 

eldöntetni, melyik dominál. Míg hazafelé sétált, kibújt mindkét 

cipőjéből, és azt kívánta, bárcsak lett volna nála valami 

kényelmesebb, azokban hamarabb hazaért volna. Alig várta, hogy 

becsukódjon mögötte az ajtó, és sírhasson, üvölthessen, 

kiabálhasson, esetleg mindhármat egyszerre. 

Mikor hazaért, ledobta a kabátját az egyik kanapéra, aztán csak 

bámulta a kikapcsolt tévé képernyőjét hosszú percekig. Végül 

felállt, a távirányítóért nyúlt, és bekapcsolta a készüléket, hogy a 

villogó képek felváltsák fejében a fájdalmas képet Charlie-ról és az 

amazonról. Bármi jobb volt, mint a kép a srácról – akit ő legalábbis 

a pasijának hitt –, ahogy kényezteti azt az elviselhetetlen némbert. 

Két perccel később hihetetlen harag töltötte el, felpattant a 

kanapéról, és kikapcsolta a tévét. A fürdőszobába ment, hogy 

lezuhanyozzon. 

Mikor a forró víz a bőréhez ért, próbálta az érzelmeit is rendbe 

szedni. Mérges volt, becsapottnak érezte magát, és egy idiótának. 

Mikor már teljesen kiázott, elzárta a csapot, megtörölközött, és 

pizsamába bújt. A konyhába ment, és addig kotorászott a 

szekrényben, mígnem talált egy adag kakaót. 

A forró csokival az ágyba bújt, és magára húzta a meleg takarót. 

Míg az édes italt kortyolgatta, azon tűnődött, mi történt volna, 

vagyis megtörtént volna-e a ma esti jelenet, ha ő annak idején 

lefekszik Charlie-val? Egy pillanattal később már sejtette a választ, 

és nagyon örült neki, hogy nem tette meg. Mikor elfogyott a forró 

csoki, lekapcsolta a lámpát, a takaró alá bújt, és azt remélte, soha 

többet nem kell Charlie-val találkoznia. De ha esetleg mégis 

összefutnak, vajon hogy fog viselkedni a sráccal? 

És ilyen, amikor az embernek össze van törve a szíve? Vagy ez a 

fájdalmas szorítás a gyomra körül csak a sértett büszkeségének 

szól? 



 



Tizenhatodik fejezet 

A lányok teaidőben érkeznek, Rachel úgy döntött, hogy 

süteménnyel várja őket. Három nap telt el az esküvő óta, és szakadt 

az eső. Lindy és Beth azért jönnek át, hogy levonják az esküvő 

tanulságait, vagyis Rachel szerint inkább tiszta vizet öntenek a 

pohárba. Lindynek volt kedve átjönni, csak semmiképp nem akart 

mosogatni. Rachel nem igazán főzött, mielőtt ideköltözött, mert túl 

nagy rendetlenséggel járt. A vidéki élet azonban megtanította, hogy 

időnként el kell engednie magát. Most is egyenesen késztetést 

érzett rá, hogy elővegye Mason Cash táljait, kipakolja a mérleget és 

a szakácskönyvet olvasgatva előhozza magából a vidéki konyha 

nagyasszonyát, Mary Berryt. Madeleine-t készített, és még mindig 

kínosan ügyelt a megfelelő tálalásra. Hamarjában porcukrot szórt a 

süteményekre, és sokkal kevésbé stresszelte a sütéssel járó 

felfordulás, és nem is takarított utána fél napot, hogy minden úgy 

nézzen ki, mint annak előtte. Hatalmas megelégedettség töltötte el 

időnként, hiszen mindössze néhány alapanyagból képes volt egy 

elegáns és élvezetes finomságot alkotni, és ehhez csak egy sütőre 

volt szüksége. El volt ragadtatva, hogy az első vendég rögtön szóvá 

is tette: 

– Ó, mi ez a mennyei illat! – kiáltotta Lindy a hátsó ajtóból 

gumicsizmában és esőkabátban. – Sütöttél? Nem is tudtam, hogy te 

csinálsz ilyesmit? 

– Eddig nem igazán, de mostanában néha igen. Ne lelkesedj 

túlságosan, ameddig nem kóstoltad meg, mert könnyen lehet, hogy 

nem is olyan finom – mondta Rachel. 

– Pont úgy néznek ki, mint a szakácskönyvek képein – 

magyarázta Lindy. – Elképesztő, hogy milyen érzéked van a 

tálaláshoz. 

– Ezt a képességem jóval több alkalmam volt fejleszteni, mint a 

cukrásztehetségem, de a sütögetést is legalább annyira élvezem. 

– Megkóstolhatom? 



– Még nem, ameddig Beth meg nem érkezik – förmedt rá Rachel. 

– Egy kissé aggódom Beth miatt. Te találkoztál vele az esküvő óta? 

– Nem. Miért kérdezed? Mi történt? 

– Nem tudom, hogy örülne-e neki, hogy elmondom. 

– Biztos vagyok benne, hogy nem lenne ellenére – mondta Lindy 

alig várva, hogy több információhoz jusson. 

– Az esküvőn rajtakapta Charlie-t a nagydarab koszorúslánnyal, 

ahogy azt csinálták. 

– Ó, istenem! – kiáltott Beth. – Tényleg nagyon szerette Charlie-t. 

Ez annyira fájdalmas lehet. Mekkora egy szemétláda. 

Rachel bólintott. 

– Igen, ez borzasztó történet. Lehet, hogy nem volt helyes, hogy 

elmondtam. 

– Ha szeretnéd, eljátszom, hogy nem tudok semmit az egészről. 

És te jól érezted magad? Nem is láttam Raffet. 

– Talán az anyja vagyok? – Rachel hangja meglehetősen éles volt, 

majd sóhajtott: – Mondta, hogy nem biztos, hogy el tud jönni, mert 

egy múlt századbeli kandallót kellett összeraknia. 

– De tetszik neked? – Lindy egyértelműen ki akarta deríteni a 

részleteket. Rachel egy picit beharapta az ajkát. 

– Nagyon tetszik, mert kedves, és mindig nagyon jól 

szórakozunk, de még nem vagyok kész egy kapcsolatra. És 

egyébként sem vagyok benne biztos, hogy ő lenne erre a legjobb 

alany – és mielőtt Lindy bármit is kérdezhetett volna, gyorsan 

hozzátette –, de nem a ruhái vagy a megjelenése miatt, hanem mert 

annyira rendszertelenül él. Szeretem, ha az életem biztos lábakon 

áll. 

– A Vintage Romantika Esküvőszervezés sem éppen a 

biztonságról szól, amikor egy félórás ismeretség után 

megállapodást kötünk egy gyakorlatilag idegennel. – Rachel 

mosolygott. 

– Hát valóban nem, de mégis ez a legjobb dolog, ami az elmúlt 

évtizedekben velem történt. 



– Én is így vagyok ezzel! A fiúk után ez a legcsodálatosabb dolog 

az életemben. 

Rachel egy rövid pillanatig elgondolkozott azon, hogy ha Lindy 

nem esik teherbe annak idején, mennyire máshogy alakult volna a 

karrierje. Sokkal tartalmasabb lehetne, de ő mégis úgy érzi, hogy a 

fiúknál jobb dolog nem is történhetett volna vele. Kopogtak. 

– Biztos megjött Beth – mondta Lindy. – Végre kiderülhetnek a 

Charlie-val kapcsolatos részletek, és megkóstolhatjuk a sütit. 

Rachel főzött egy teát, és vendégeit az ebédlőben ültette le. 

– Ez most tényleg egy kiértékelő megbeszélés lesz? Még soha 

nem vettem részt ilyesmin – mondta Lindy. 

– Szerintem voltál már ilyenen, csak nem így hívtátok. 

– Csodásak a sütik! Még nem is ebédeltem. 

– Ó, Beth! – szólalt meg Lindy. – Rachel elmesélte, hogy mi 

történt, remélem, nem bánod. 

Beth vállat vont, és kivett még egy süteményt. 

– Egy közeli barát megtudhatja, nem oszt, nem szoroz, nem lesz 

rosszabb érzésem tőle. Nem is tudom, hogy van-e egyáltalán olyan 

dolog, amitől még rosszabbul érezném magam. 

– Inkább azon lenne érdemes elgondolkoznod, hogy mitől 

lehetnél jobban? 

– Igazán nem tudom. Az jár a fejemben, hogyha tíz év múlva 

visszagondolok rá, csak nevetni fogok rajta. 

– Ne várj tíz évet azzal a nevetéssel! – tanácsolta Lindy. – Jobban 

hangzik a tíz hónap, vagy mit szólnál a tíz naphoz? 

– Ó, Lindy, nem igazán tudom, meddig tart ez az érzés. Nagyon 

megaláztak. 

– Nem értem, hogy ez miért neked megalázó? Nem téged találtak 

meg egy kabáthalmon majdnem pucéron. Lindy minden erejét 

összeszedte, hogy ne nevesse el magát, és Rachel ezt észrevette. 

– Ez nem vicces – mondta. 

– Igen, tudom. Nem rajtad nevettem, csak vicces volt, ahogy 

Rachel előadta, láttam magam előtt a jelenetet. 



Most Beth harapott az ajkába. Lindy elszomorodott. 

– Beth, tudom, hogy mennyire szörnyű lehetett átélned. 

Megtaláltad a kövér lányt, arcán teljesen elkenődött festékkel, talán 

jutott belőle Charlie arcára is, hiszen annyi anyag volt rajta, amiből 

egy egész sminkkészletet újra lehetett volna tölteni. 

– Oké – szólt közbe Beth –, ez tényleg vicces egy kicsit, de mit 

mondok majd neki, ha megjelenik a pubban? 

– A poharadba kéred a sört vagy a fejedre? – kérdezhetnéd. Beth 

arcán egy aprócska mosoly jelent meg. – De nem biztos, hogy 

megengedném, hogy válasszon. 

– Szerintem nem fogja odadugni a képét egy ideig – mondta 

Rachel. – Ha szorult bele némi jó ízlés. 

– Nos, szerintem nem beszélhetünk jó ízlésről, hiszen azt a kövér 

tehenet választotta helyettem – mondta Beth. 

– És ki akarna egy ízléstelen idiótával járni? – kérdezte Rachel. 

– Én biztosan nem – nyilatkozta Beth, és egy kicsit újra 

felháborodott. – Már arra sem pocsékolnám az erőmet, hogy jól 

elbánjak vele. 

– Emiatt ne aggódj! – szólalt meg Rachel. – Megkérdezem Raffet, 

mert biztos ismer valakit, aki elvállalja elfogadható áron. 

– Köszönöm, lányok. Elértétek, hogy sokkal jobban érezzem 

magam. Persze még most is pokolian fáj, de már legalább nem 

annyira, mint amikor idejöttem. Kérlek, ne engedjétek, hogy még 

egyszer megtörténjen velem ilyesmi! 

– Mi ne történjen meg? Hogy beleesel egy idiótába? – kérdezte 

Lindy. 

– Senkibe sem szabad beleszeretnem! – válaszolta Beth. – Van 

azonban egy jó hírem. Amikor olyan nyomorult voltam, hogy ki sem 

akartam mozdulni, dolgoztam a honlapunkon egy kicsit. 

– Tényleg? – kérdezte Rachel. – Hihetetlen jó vagy! Még egy olyan 

munkamániás sem lett volna erre képes, mint én. 



– Tudjátok, arra gondoltam, hogy nem hagyom, hogy mindent 

elvegyen tőlem. Legalább a Vintage Romantika által okozott jó 

érzéseket szerettem volna visszaszerezni. 

Lindy megölelte Betht. 

– Tudsz róla, hogy csodálatos vagy?. 

– Tényleg az vagy! – folytatta Rachel. – Képes vagy dolgozni, 

amikor legszívesebben világgá mennél. 

– Igazából nem gondoltam, hogy világgá megyek, vagy kárt 

teszek magamban, inkább olyasmire gondoltam, amit nem szívesen 

mondok ki Rachel előtt. 

– Legszívesebben levágtad volna a golyóit?– kérdezte Rachel. – 

Teljesen megértem. 

Rachel felvette a dossziéját, kezdett mindenki lenyugodni. Beth 

majdnem olyan volt, mint régen. Rachel tudta, hogy sose fogja tudni 

kitörölni a történteket, de mindent el akar követni, hogy maga 

mögött tudja, ezért kezdett el dolgozni is. 

– Oké! Csajok, nektek milyen volt az esküvő? – Rachel tollát 

írásra készen tartotta, mint aki alig várja, hogy jegyzeteket 

készíthessen. 

– Szerintem csodásan ment az egész – mondta Lindy. – A 

városháza olyan helyszínné vált, ami mindenkinek nagyon tetszett, 

és a család is el volt ájulva a Vintage Romantika által nyújtott 

szolgáltatásoktól. 

– Nagyon kedves volt Eamontól, hogy mindenki előtt 

megköszönte a közreműködésünket – egészítette ki Rachel. 

– Aprilnek nagyon tetszett a ruha – mondta Lindy. 

– Csillió képet tett fel róla a Facebookra – bizonygatta Beth. – 

Hihetetlen jól nézett ki benne. 

– Szerintem a mi ruháink is jól néztek ki – mondta Lindy – 

különösen a tiéd volt remek, Beth. Úgy néztél ki benne, mint 

Audrey Hepburn. 



– Audrey Hepburnnel csak az az egyetlen probléma, hogy 

Charlie-nak kifejezetten nem tetszik – tette hozzá lazán Beth, és el 

is nevették rajta magukat. 

– Ez is mutatja, hogy mekkora idióta – mondta Rachel. 

– De folytassuk csak! Anyukám szerint mindenki azt gondolja, 

hogy mi valamiféle csodát vittünk véghez. 

– Egyáltalán nem vagyunk varázslók – mondta Rachel kissé 

aggodalmasan. 

– Nagyon sok segítséget kaptunk, de nagyon sokat tanultunk is az 

egészből – mondta Lindy. – Olyan dolgokra is képesek vagyunk, 

amit előtte nem is gondoltunk. 

– Profi sminkesek vagyunk – sorolta Beth. – Persze előtte be kell 

szerezni néhány sminkcuccot. 

– A jövőre nézve el kell gondolkoznunk a catering kiszervezésén 

is – javasolta Rachel. 

– A falu csak Aprilért tett bele ennyi energiát, azért mert 

idevalósi, és az anyukája is itt élt. Muszáj lesz találnunk valakit a 

későbbi alkalmakra, el kell kezdenünk keresgélni. 

– Vagy magunknak kell megtanulnunk – mondta Lindy. – És 

felhasználhatnánk a catering költségeit. 

– Szerintem csak adjuk hozzá a költségekhez. Nem csinálhatunk 

meg mindent magunk – mondta Beth. 

Rachel sóhajtott. 

– Tudom, hogy nem. Csak az étel annyira fontos, nem szeretném, 

ha nem szólhatnék bele. – Ahogy ezt kimondta, kezdte magát kicsit 

rosszul érezni. – Jaj, tudom, hogy kontrollmániás vagyok, de 

igyekszem fejlődni! – Rachelből kibuggyant a nevetés, de folytatta: 

– Sokkal könnyebb úgy neurotikusnak lenni, hogy nem rejted 

mindig véka alá. Örülök, hogy ezt is tudjátok rólam. 

– Találunk majd büfést, ne aggódj! – mondta Lindy. – És én 

örülök a magam részéről, hogy egy ideig nem kell esküvővel 

foglalkoznunk. Kicsit kiégtem pillanatnyilag, azt hiszem. 



– Én is – mondta Rachel. Nagyon szerettem, és csodálatos volt 

végignézni, hogy áll össze, de nem bánom, ha egy ideig pihenhetek. 

Persze, mindent felülír, ha beesik egy fizető megrendelő. – A 

munkatársaira nézett. – Írnunk kell egy listát arról, hogy mire van 

szükségünk. 

– Meg kell szabadulnunk attól a szörnyű szagtól a kocsiban. Ez a 

mostani aroma egyébként is Charlie-ra emlékeztet. 

– Egyik nap engem is megcsapott egy kellemetlen szag, mintha 

rothadna benne valami. 

– Azt hiszem, én szódabikarbónával rendbe tudom hozni – 

ajánlkozott Rachel. 

– Elintézzük – mondta Beth. – Következő feladat? 

– Be kellene fejeznünk a városháza felújítását – emlékeztetett 

Rachel. – Tudom, hogy egész jól nézett ki, talán még annál is 

jobban, de a dekoráció nagyon távol állt még a tökéletestől. És a 

konyhával is kell kezdeni valamit, mert még felszolgálásra sem 

alkalmas jelenlegi állapotában. 

– Tényleg annyira rossz? – kérdezte Lindy. – Azt hittem, hogy 

többé-kevésbé azért rendben van. Nem tökéletes, de azért nem is 

borzalmas. 

Rachel élesen a szemébe nézett. 

– Én pedig biztos vagyok benne, hogyha kiderülne, azt tervezzük, 

hogy kibéreljük, és onnan szolgáljuk fel az ételt, azonnal betiltanák 

a működésünket higiéniai előírásokra hivatkozva. 

– Rendben – mondta Lindy. – Add hozzá a listához. A konyha 

felújítása mellett, el kellene kezdeni gyűjteni a tető felújítására is. 

Ehhez jóban kell lennünk a tanáccsal, amire egy kiváló apropó, ha 

elmegyünk a vetélkedőre – magyarázta. – Az anyám egyébként is 

azt akarja, hogy menjek. 

– Te jó vagy az ilyen játékokban? – kérdezte Rachel. 

– Nem igazán, de anyám meghívja Angust, hogy csatlakozzon 

hozzánk. 



– Kedves pasi, de nem gondolod, hogy Sarah megint kerítőnőt 

játszik? – kérdezte Rachel. 

– Talán igazad van, de különben is, ha én megyek, nektek is 

velem kell jönnötök. 

– Nekem lehet, hogy akkor épp dolgoznom kell – sajnálkozott 

Beth. 

– Lehet, hogy Sukey gondoskodik majd az italokról a kvíz alatt is. 

Ha megkér, hogy dolgozz, majd titokban megsúghatod a válaszokat 

– mondta Rachel. Beth nevetett, most már sokkal vidámabbnak 

tűnt. 

– Tudjátok, hogy milyen hiányosak az ismereteim például a sport 

terén? 

– Mindenki választhatna egy saját témakört – javasolta Rachel. 

Az enyém ez lenne: „hogyan kerüld el a zűrzavart, és távolítsd el a 

legmakacsabb foltokat is?” Csak az a gond, hogy ezek a témák 

nemigen fordulnak elő a vetélkedőkön. 

Megcsörrent az egyik telefon. 

– Ez a te telefonod Beth. Ha Charlie hív, fel ne vedd. 

Beth elolvasta az üzenetet. 

– Nem Charlie írt, csak Helena. Megvan az esküvő dátuma. 

– Mikor lesz? – kérdezte Rachel szinte a választ követelve. 

Beth felnézett rájuk. 

– Április huszadikán. 

Egy kis csend következett, aztán Rachel szólalt meg: 

– Addig már kevesebb, mint két hónap van hátra. 

– Az nem ütközik a húsvéttal? – kérdezte Lindy reménykedve. 

Rachel megnézte a naptárt a telefonjában. 

– Nem, idén későn lesz húsvét – mondta, és közben Bethre 

nézett. – Így nagyon kevés időnk marad. Meg tudnád kérni, hogy 

tolja arrébb egy kicsivel? Már egy hónap is sokat segítene? 

Beth megírt egy SMS-t. Csendben ültek, amíg a válaszra vártak. 

Beth felkapta Rachel Inferiors magazinját és átlapozta, végül Lindy 

szólalt meg: 



– Ez már eléggé kiakasztó. Nem próbáljuk meg felhívni Skype-

on? Jó lenne látni a reakcióját is. 

– Ez jó ötlet! Remélem, olyan helyen van, ahol van kamera. 

Megkérdezem tőle. 

Újabb várakozás következett. 

– Innen tudunk egyáltalán Skype-olni? – kérdezte Beth. 

– Sima ügy, ugye Rachel? 

Rachel bólintott. 

– Egy csomó vezetéket beköttettem. 

Rachel érezte, hogy hónapokkal ezelőtt még nem viselte volna 

ilyen könnyedén az ilyen kínos kérdéseket. 

Néhány perc elég volt, hogy Rachel belépjen a Skype-ba, Lindy 

közben a konyhába hordta a tányérokat és a bögréket, hogy 

elmosogasson. Rachel tudta, hogy Lindynek a mosogatás volt az 

egyik gyenge pontja. De most remélhetőleg minden rendben lesz. 

– Rendben, itt is vagyunk – mondta Rachel. Beth és Lindy is 

szaladt a számítógéphez, ahol egyszer csak megláttak egy lányt, aki 

nagyon hasonlított Bethre. 

– Szia Hels! – kiáltotta boldogan Beth. – Olyan régóta nem Skype-

oltunk már. Miért ez a nagy sietség az esküvővel? Talán terhes 

vagy? 

– Ne viccelj ilyen dolgokkal! – kérte Helena. – Igen, terhes vagyok, 

és anyának összetörne a szíve, ha nagy hassal sétálnék az oltár elé. 

Néhány másodpercig mindenki hallgatott. Rachel megköszörülte 

a torkát, és megbökte Betht, aki vette a jelzést. 

– Rendben van. Akkor inkább bemutatlak a csapatnak – mondta, 

de még mindig nem tért magához a testvére bejelentésétől. Év 

végére nagynéni lesz. 

– Ő itt Lindy. 

– Szia Helena! Ne aggódj a terhesség miatt egy percig sem! Én 

azért mentem férjhez, mert terhes voltam. 

– És hogy sült el a dolog? 



– Nem igazán jól, de ti más helyzetben vagytok, mert már évek 

óta együtt éltek. A miénk egy egyéjszakás kalandnak indult – felelte 

Lindy. 

– És én vagyok Rachel, az én dolgom a jegyzetelés! – Rachel is 

beleintegetett a kamerába. 

– Nos, Helena, most ez az egész egy kicsit furcsán alakul. Nem 

gondoltam volna, hogy érdekel, hogy anyánk mit gondol, hiszen 

pont ezért szervezem én az esküvőt, és nem ő. 

– Mióta eljöttem otthonról, nagyon hiányzik. És egyébként sem 

igazságos, hogyha az egészet átpasszolom neked. 

– És most már nem zavar, ha teljesen más esküvőt szeretne, mint 

te? Elhív nyolc koszorúslányt, akikkel évek óta egy szót sem 

váltottál, meg a kórus, az ő zenei ízlése… Eddig azt gondoltam, hogy 

nem örülnél, ha ez lenne. 

– Volt pár hosszabb beszélgetésünk, és sikerült meggyőznöm, 

hogy ez az én nagy napom, és nem az övé. Azt gondolom, hogy 

mivel mindketten elköltöztünk otthonról, rájött, hogy túlságosan 

beleszólt az életünkbe. Most szeretne ebben változni. 

– Hát nem hiszem, hogy képes lesz rá. De biztos vagy benne, hogy 

nem akarod inkább ráhagyni az egész szervezést? Te 

hátradőlhetnél, ő pedig pöröghetne. 

– Nagyon nem szeretném – Helena előredőlve folytatta – Egy 

javaslatára máris nemet mondtam. 

– Igen? 

– Azt szerette volna, hogy viseljem az ő esküvői ruháját és a 

fátylát, mert így olcsóbb is lenne, és nagyon szereti őket. 

Megmondtam neki, hogy erről szó sem lehet. 

– Igazából, pont ebben, lehet, hogy igazat adok neki. Ha jól 

emlékszem a fotókról, a ruhája elég… Szóval el lehet rejteni alatta 

egy kisebb pocakot. – Egy pillanatra elhallgatott. – Nem gondolod, 

hogy anya ter… 



– Nem – vágott bele húga szavába Helena. – Már elvégeztem a 

szükséges számításokat, és majdnem egy évvel az esküvőjük után 

születtem. 

– Elmondtad már neki, hogy terhes vagy? Egyébként meg nagyon 

gratulálok! Szerintem ez nagyszerű hír! 

– Anya is örült neki. Kicsit féltem, hogy mit fog reagálni, de az 

unoka gondolata nagyon feldobta. 

– Á! Tetszik a dolog, hogy az anyánk érzelgős lett. Most már van 

kocsim, el kell mennem lassan meglátogatni. 

– Erre nem lesz szükség, mert ő megy el hamarosan hozzád. 

Szeretne részt venni a szervezésben, de nem ő lesz a főnök, hanem 

mi. 

Beth olyan sokáig hallgatott, hogy Rachel úgy érezte, jobb, ha 

megszólal. 

– Ez szuper! Minden segítség nagyon jól jön majd, ebben biztos 

vagyok. 

– Nem lakhat nálam – szólt közbe Beth –, nálam nincs hely. 

– Biztos vagyok benne, hogy nem kell a te házadban laknia – 

nyugtatta Lindy. 

– Majd alszik egy vendégházban – fűzte hozzá Beth. 

– Ismersz jót a környéken, Lindy? Az anyukám egy kicsit rigolyás. 

Lindy összerezzent. 

– A faluban nem igazán. Az itteniben műszálas a lepedő, és 

nemigen van vécépapír. 

– Jaj, ne! – kiáltotta Helena a világ egy távolabbi pontjáról. 

– Anyánknak igényei vannak, de az nem baj, ha nem találunk neki 

szállást a faluban – jegyezte meg felszabadultan Beth, amikor rájött, 

hogy még a falun sem kell anyjával osztozkodnia. Még éjszaka sem. 

– Egészen messze csak van egy alkalmas fogadó. 

Lindy erre csak a fejét rázta, csakúgy mint Helena. 

– Egy perc alatt találok olyan szállást a neten, ami nem a faluban 

van, de ő épp helyben szeretne lenni. 



Bethnek egy pillanatra eszébe jutott a kocsma felett lévő két 

vendégszoba, de rájött, hogy ezekre az időpontokra éppen 

foglaltak, és nem igazán felelne meg édesanyja elvárásainak. 

Rachel ajkai szóra nyíltak, méghozzá elég érdekes szavak 

távoztak belőle: 

– Nálam alhat. Csinálok egy ideiglenes vendégszobát. 

– Hát ez nagyszerű! – mondta Helena anélkül, hogy tudatában 

lett volna, ez milyen nagy dolog Racheltől. 

– Mikor érkezne? Hels, ezt át kellene gondolnunk! – mondta Beth. 

– Még nagyon sok dolgot át kellene beszélnünk. Ugye még 

beszélhetünk addig? 

– Persze – mondta Helena, Rachel legnagyobb 

megkönnyebbülésére, mert eléggé be volt pánikolva. 

– Ó, Beth! Erről jut eszembe, hogy anya megtudta, hogy 

levágattad a hajad. 

– Hogyan? Elmondtad neki? 

– Én nem, de összefutott Mrs. Pattersonnal, aki látott téged, és 

elújságolta neki Waitrose-ban. 

És azt is mesélte, hogy nagyon jól áll. 

– Nagyszerű – mondta Beth ijedten. – Mama mindig is 

művészléleknek tartotta Mrs. Pettersont, biztosra veszem, hogy 

nem hisz neki. 

– Oké – vágott közbe Rachel. – Lind és én hagyunk titeket még 

beszélgetni. 

A konyhában Rachel a csuklójával a falat ütögette. 

– Mi a fenét csináltam? Tényleg felajánlottam, hogy Beth anyja 

nálam lakhat? 

– Nem tudom, de szerintem ez nagyszerű ötlet volt! 

– Lindy! Nálam soha nem alszik senki, és különösen olyan nehéz 

esetek nem, mint amilyen Beth anyukája. 

Lindy nevetett. Ő nyilván nyugodt volt, mert nem fenyegette a 

veszély, hogy Beth anyja nála lakjon. 

– Most majd kipróbálod! 



Rachel vonakodott. 

– Egyébként tudod, hogy mi lesz? Szeretem a vendéglátósdi apró 

részleteit intézni. Friss tej, nem dobozos, minőségi lepedő, szép 

szappan. Talán egy részem mindig is ezzel akart foglalkozni. Ez 

lehet a teszt. 

Lindy bólogatott. 

– Értem, hogy mire gondolsz. Mindenre oda fogsz figyelni, de 

nem neurotikus módon. Nem fogod magadra venni, ha a vendégnek 

nem tetszik minden. 

– Igen, talán túlélem, ha nem ízlik neki a lekvár, de persze sűrű 

állagúval és nagy gyümölcstartalmúval próbálkoznék. De ha, 

mondjuk, hajszálat találna a matracon, én biztos beledöglök. 

– Nem marad hajas a matrac, mert minden látogató után 

kiporszívózod. 

– Még jó! A jegyzeteimet a másik szobában hagytam, de ne 

felejtsd el a feladatinkat: sürgősen meg kell találnunk az ideális 

szakácsot. Azt gondoltuk, hogy lesz erre néhány hónapunk, de 

végül csak kettő maradt. 

Lindy egyetértően bólintott. 

– Megkérdezem anyámat, hogy ismer-e alkalmas embert. 

– Itt van Beth! – mondta Rachel. – Éppen az ételekről 

beszélgettünk, de gondolom, még nem tudod, hogy Helena mit 

szeretne. 

– De tudom – felelte Beth. – Kanapékat, puffokat, ahova le lehet 

ülni, három fogást és sajttálat. 

– Ez Helena vágya vagy az anyukádé? – kérdezte Lindy. 

– Ó, kétség sem fér hozzá, hogy az anyámé. Helena azt mondja, 

hogy nem fog rá hallgatni, de mindig keresztül tudja vinni az 

akaratát. 

– Csakhogy Helenának ott van még a Vintage Romantika 

Esküvőszervezés is, akik nem hagyják könnyen félreállítani 

magukat – mondta Rachel. 



– Helena szerencsés, hogy megnyert minket – mondta Lindy. – 

Meg akartam kérdezni, hogy kértek-e teát, de én inkább bort innék. 

Kér még valaki? 

– Micsoda remek ötleteid vannak! – mondta Beth. – Hozok 

poharakat. 

 



Tizenhetedik fejezet 

– Rachel, biztosan el tudod szállásolni az anyukámat, ismertebb 

nevén Mrs. Nyafogó Bugyogót? Adsz neki szobát és reggelit? 

Rachel bólintott. 

– Azt hiszem, igen. Szeretem a kihívásokat, és látok rá esélyt, 

hogy egy kényszerbeteg igazán jó házigazdát csinálhat belőlem. 

Átköltözöm a vendégszobába, ő megkapja a fürdőszobás 

lakosztályom. Jól jön ez a kis bevétel a vállalkozásunknak. – Egy 

pillanatnyi szünetet tartott. – Csak olyan embereknek adnék szobát, 

akik az esküvő miatt érkeznek, nem vehetné ki akárki, és kizárólag 

csak nőket szállásolnék el. 

– Ezt nem teheted, Rachel! – Lindy halálra rémült. – Ne add oda a 

hálószobádat! Ha mégis mindenáron oda akarod adni, csak neked 

legyen belőle pénzed, az üzletünk nem részesülhet belőle. 

Rachel gondolkozott, hogyan magyarázhatná el nekik, ami benne 

kavarog. 

– Nem csinálnám ezt, ha nem az üzletről lenne szó. Nincs 

szükségem több pénzre, mert tisztességes, rendszeres bevételeim 

vannak. – Most elképzelte, milyen érzés lenne a tökéletes 

hálószobájában egy idegen embert látni, és egy nagyot sóhajtott. – 

Mindenki hoz áldozatokat egy start-up elindításakor. 

– Tudom, és én is keményen dolgoztam – mondta Lindy –, de 

egyáltalán nem áldoztam fel semmit. 

– Én sem! – kontrázott Beth. – És nem hiszem, hogy kevesebb 

munkát fektettem volna bele, mint te vagy Rachel. 

– Még bőven van időnk, lányok. Szerintem Beth meggyőzhető 

lenne, hogy megtanulja a szinkronúszást, így egy újabb 

szolgáltatást ajánlhatnánk. Lindynek pedig van két bűbájos 

fiacskája. Biztos vagyok benne, hogy kitaláljuk, hogy csináljunk 

pénzt belőlük is! 

Mivel Rachel nem túl gyakran csillogtatta meg humorát, beletelt 

egy kis időbe, mire a lányoknak leesett, hogy csak viccelt. 



– De most komolyan! Annyira szeretném, hogy jól menjen az 

üzlet, hogy bármit készen állok megtenni érte. Azt hiszem, most 

először élvezem a munkámat egész életemben! Meg vagyok róla 

győződve, hogy a jövő a saját üzletben van, és csak ezért érdemes 

dolgozni. 

– Miután megittuk a borunkat – szólalt meg Lindy –, 

megnézhetnénk a szobádat? 

– Csak meg akarok bizonyosodni róla, hogy elég jó lesz – húzta 

tovább Beth Rachel agyát. 

Rachel elgondolkozott. Fehérbort kortyolgattak. 

– Végül is bejöhettek borral is, úgysem öntitek ki! 

– Nem is! – kiáltották uniszónóban! 

– Ez olyan izgalmas! – mondta Beth. 

Rachel megpróbálta fenntartani lelkesedését, mialatt kollégáival 

a hálószoba felé haladtak. Tisztában volt vele, hogy eddig még 

sohasem jártak a szentélyében. És most hirtelen hajlandó volt 

kiadni. Milyen gyorsan változnak az idők… Vagy lehet, hogy csak ő 

változott meg? 

Senki sem szólt egy szót sem, csöndben feltérképezték. Egy antik 

réz ágykeret állt az ablakokra merőlegesen. Szemben egy antik, 

fenyő ruhásszekrény volt, az ablakok között egy ugyanabból a 

sápadt fenyőből készített kézmosó. Rajta kancsó és tál. Az ágy 

feletti bekeretezett, antik, hímzett falvédő és az ablak alatt lévő 

ágyneműtartó teljesen múlt századi hatást keltett. 

– Bocsánatot kérek a rendetlenségért – magyarázkodott Rachel. 

Aznap reggel még nem sejtette, hogy rajta kívül más is látni fogja a 

szobáját. 

Lindy bódultan nézett rá, majd kitört belőle a véleménye: 

– Szerintem az nem számít rendetlenségnek, ha a papucsaid nem 

egymás mellé rendezve állnak az ágyad alatt. Látnád az én házam! 

Az most elég rendetlen. 

Rachel arra is emlékezett, hogy tegnap levetett farmere a 

mutatós Lloyd Loom széken landolt, de most nem látszott, mivel 



jobb oldalról léptek be a szobába. Rendetlenség volt, és kész. 

Egyáltalán nem értett egyet Lindyvel. 

– A házad… Otthonos, és te így szereted – mondta Rachel. 

– Szeretem, hogy otthonos, de azt nem szeretem, ha rendetlenség 

van. Csak az a baj, hogy ez nálam nagyon gyakran előfordul – 

jegyezte meg Lindy kissé csípősen. 

– Anyukám annyit szidott, mert rendetlen voltam, hogy 

eldöntöttem, soha nem fogom ugyanezt csinálni a gyerekeimmel – 

mondta Beth. – Szerintem ez alkati kérdés. Elég időt és energiát 

teszünk bele, hogy változtassunk a helyzeten, vagy más 

preferenciáink vannak. Megnézhetjük a fürdőszobát, Rachel? 

– Oké, de kezdjük azzal a szobával, amelyiket anyukád fogja 

használni. 

A másik rész sokkal modernebb volt, ugyanakkor minimalista és 

elegáns. Volt benne egy rakás szalaggal átkötött üvegcse, és minden 

ott volt bennük, amire egy nőnek a smink felkenéséhez és 

eltávolításához szüksége lehet. 

– Nagyon tetszenek! – mondta Lindy. 

– Azok ott valódi lekvárosüvegek, ugyan lekvárt nem árultak 

bennük soha. Gyűjtöttem őket, de nem tudtam, mihez kezdjek ennyi 

üveggel, aztán rájöttem, hogy tökéletesen alkalmasak például 

vattapamacsok tárolására. 

– Ez kifejezetten tetszene anyukámnak – mondta Beth 

eksztatikus állapotban. – Stílusosan kényelmes. – Beth egy kis időre 

gondolataiba mélyedt. – Biztosan lesz egy listája olyan dolgokról, 

melyeket követelni fog, csak szeretnélek erre figyelmeztetni. 

Rachel bólintott. 

– Ahogy nekem is rengeteg ilyen van. Hotelvendégként egy 

rémálom vagyok. Elvárom, hogy legyen rádió az ágy mellett és ne a 

tv-ből szóljon az ébresztő. Jut eszembe, muszáj vennem egyet, mire 

jön anyukád. 

– Megfelelő vállfák – mondta Beth. 



– Friss tej – legyen az a hűtőben vagy termoszban – fűzte hozzá 

Rachel. 

– Én már annak is örülök, ha tiszta a lepedő, van teafőző kanna, 

és nem nagyon rosszak a párnák – mondta Lindy. – És az is 

kifejezetten jó, ha nem kell megosztanom az ágyam izgő-mozgó 

gyerekekkel. 

– Az összes párnám libatollal van tömve, és a sajátomon selyem 

párnahuzat van. Szerinted be kellene egy ilyet szereznem ebbe a 

szobába is? 

– Nem! – szólalt meg Beth és Lindy ismételten uniszónóban. – 

Abszolút nem! 

Miután a lányok elmentek, Rachel lehuppant a tv elé, mely 

általában a szekrény rejtekében lapult. Ebben a nyugodt 

pillanatban megcsörrent a telefon. Azonnal felismerte Raff anyja, 

Belinda hangját. Néhány bevezető kör után Belinda kibökte, miért 

hívta: 

– Drágám! Mikor jössz át végre, hogy kiválogasd a porcelánom? 

Sürgőssé vált a dolog. Az is lehet, hogy hívok pár embert, aki 

mindent elvisz az adománygyűjtésbe, ha nincs rá időd. – Rachel 

majdnem felsikított, de vett egy mély levegőt. 

– Nem, én nagyon is meg szeretném csinálni még mindig a 

válogatást, ha önnek is megfelel. Az utóbbi időben nagyon sok 

dolgom volt az esküvővel kapcsolatosan. A faluház porcelánját 

kellett használnunk, illetve amit a cateringesek kölcsönadtak. 

Bárcsak lett volna időm kiválogatni a maga készletét előtte. 

Belinda hangja mozgékonnyá változott, Rachel pedig remélte, 

hogy nem bünteti azzal, hogy nem mehet át hozzá. 

– Tudom, hogy mindannyian mennyire elfoglaltak voltatok. Az 

egész falu arról beszél, hogy milyen csodálatos volt az az esküvő. 

Nem akarom, hogy bűntudatot érezz, amiért nem jöttél át 

kiválogatni a dolgokat, de szeretném, ha valaki olyan csinálná, aki 

igazán vágyik rá. 

Rachel majdnem elolvadt ezektől a dicsérő szavaktól. 



– Holnap át tudok menni, ha szeretnéd. 

– Kitűnő! Kilenc körül? Vagy az túl korai, vagy inkább már túl 

későn van? 

– Tökéletes – mondta Rachel. A klienst el kell halasztania 

következő napra, de örült is, hogy lesz kis plusz ideje, hogy 

megtalálja a receptjeit. A kliensei majd úgyis érzik, hogy megérte a 

sok idő, amit az esküvőkre fordított. 

– Az nekem is tökéletes lesz! – mondta Belinda. – Eltalálsz 

hozzám? Tudom, hogy már jártál nálam, de olyan rossz a 

tájékozódási képességem, hogy engem mindig emlékeztetni kell az 

útvonalakra – mondta, és azzal kifújt egy nagyobb adag levegőt az 

orrán. – Vagy Raff-fel jössz? 

– Raff-fel? Ő is ott lesz? 

– Ó, istenem! Igen, drágám. Ez túl sok lenne egy embernek. 

Rachel egy nagyot nyelt, ahogy tudatosult benne, hogy kivel 

találkozik holnap. Talán visszacsöröghetne később, és 

megváltoztathatná az időpontot. 

De rájött, hogy lehet Raff is később érkezik, tehát így is, úgy is ott 

lesz. 

– Egyébként jól jönne az útbaigazítás, ez biztos. 

Miután lejegyezte Belinda útleírását, nem győzött csodálkozni, 

hogy miért lett hirtelen ilyen sürgős az idős hölgy számára a 

porcelánok eltakarítása. Lehet, hogy el akarja adni a házat? Rachel 

elhatározta, hogy ezúttal kideríti, hogy miért akar ennyire 

megszabadulni attól a sok kacattól Belinda. 

Rachel egészen eddig a pillanatig megpróbált nem gondolni 

Raffre. Annyi minden más járt a fejében az esküvő miatt. Most újra 

összefutott vele, de szerencsére csak átvitt értelemben, nem 

személyesen. Más és más érzések kavarogtak a lelkében. A józan 

ész szerint, semmi dolga nincs már a férfival, mert Raff mindig csak 

gondot okozott. De az eszén kívül mégis minden más része – a 

szíve, a teste és talán a lelke is – ragaszkodott hozzá. De miért? 

Szinte már félt tőle, pedig nem gondolta veszélyesnek, igazából 



csak a saját reakciója rémisztette meg. A komfortzónáján kívül 

került, ez félelmetes és nagyon jó érzés is volt egyszerre. 

Ez az önmaga által vezetett önismereti kurzus felfedte előtte, 

hogy vonzódik a férfihoz. De ezzel nem volt semmi baj. 

Mindannyian vonzódhatunk elfogadhatatlanul viselkedő 

emberekhez, csak remélhetőleg több eszünk van annál, hogy 

tegyünk is valamit az ügy érdekében. Rachel mostantól átadta az 

irányítást az agyának, és remélte, hogy így képes lesz tartani a 

megfelelő távolságot. 

Az ügy ezzel le is van zárva. 

Másnap reggel készen állt a megmérettetésre. Raff küldött egy 

üzenetet, amelyben felajánlotta, hogy szívesen elviszi. Rachel 

udvariasan elutasította, mert ha saját autóval megy, akkor indul 

haza, amikor csak akar. Régies ruhákat viselt, és betette overálját is 

a kocsiba, hátha szüksége lesz rá. Nagyon lett volna kedve azt 

felvenni, de úgy gondolta, furcsán venné ki magát néhány porcelán 

átválogatása miatt ennyire beöltözni. 

Ledöntötte autója hátsó ülését, és bepakolt néhány hasznos 

dolgot. Ezek leginkább banánosdobozok voltak, melyeket 

szupermarketekből nyúlt le a költözködéshez, kiválóan lehet 

pakolni beléjük. Betette még az összes maradék pukkanós fóliáját, 

ezenkívül még azt a szemeteszsákot, melyben az összes eddigi 

pukkanós fóliát gyűjtögette, néhány kartondobozt kilapítva, de 

fedéllel együtt. Valaha papírok tárolására használta ezeket. 

Ezenkívül bekészített még egy celluxtépőt és szigetelőszalagot is, 

egy másik dobozban pedig címkék és alkoholos filcek voltak. Rachel 

tökéletesen értett a pakoláshoz, a költözködésben kész szakértő 

volt. Nemcsak ő költözött már többször életében, de sok barátjának 

is segített. Bár úgy tudta, Raff anyukája – inkább Belindaként 

kellene emlegetnie – nem költözik el, ennek ellenére ezek a 

képességei most is jól jöhetnek. Eszébe jutott egy házaspár, akiknek 

egy teherautónyi lomot segített bepakolni, és azóta eltelt annyi idő, 



hogy most már meg is hívhatná őket magához. Ittléte elején még 

nagyon félős volt. 

A címet a navigációba pötyögve eszmélt csak rá, hogy izgatott. A 

porcelánok átválogatása egy igazán nagy megmérettetés lesz! De a 

legjobb benne, hogy ha besokall, csak kocsiba ül és eljön. Örült, 

hogy világosban indul útnak, mert gyönyörű látványban volt része. 

Minden olyan más volt itteni lakosként, és nem hétvégi 

látogatóként. Úgy érezte, hogy a táj már hozzá tartozik. 

Kíváncsi volt, hogy milyen kincsekre lelhet Belinda házában. Nem 

tekintette igazi ajándéknak az idős hölgy felajánlását, habár 

biztosan vannak a házban értékes dolgok is, melyeket el sem 

fogadna. Különben is, az emberek olyan könnyen megválnak 

minden olyasmitől, amit értéktelennek hisznek, de hamar 

megváltoztathatják döntésüket, ha más ember értékesnek találja a 

dolgaikat. 

– Hoztam néhány hasznos eszközt a pakoláshoz – mondta Rachel 

a kedves üdvözlést követően, miközben egy nagyon jó kávét 

kortyolgatott. – Vannak nálam dobozok, pukkanós fólia és még 

címkék is. 

– Úgy hallom, elég jól felkészültél – mondta Belinda, azonban 

Rachel nem volt biztos benne, hogy ezt Belinda bóknak szánta. 

– Gondoltam, még jól jöhet. – Befejezte a kávéját, és ezzel 

magabiztossága is megnőtt. – Szeretné, hogy együtt csináljuk? 

Segíthetnék esetleg… 

– Te jó ég, dehogyis! Azt szeretném, hogy te csináld! Ha én 

csinálnám, soha nem készülne el, pedig muszáj lesz megcsinálni. 

Rachel megkérdezné, hogy miért „muszáj”, ha Belinda csak egy 

kicsivel kevésbé félelmetesebbnek tűnne, így viszont nem meri. De 

ezt a gyávaságát nagyon nevetségesnek találta. Legrosszabb 

esetben Belinda dühében hazazavarja. Nem örülne neki, de nem 

tenné tönkre az életét. 

– Elnézést, megkérdezhetem, hogy miért kell megcsinálnunk? 

Talán segítene, ha tudnám, hogy mekkora időintervallum áll 



rendelkezésünkre. – Végre megkérdezte, most már a világ 

végezetéig is képes lenne várni a válaszra. Vagy mégsem. 

– Raff is éppen ezt kérdezte, de nem hiszem, hogy kielégítettem a 

kíváncsiságát a válaszommal. – Rachel legnagyobb 

megkönnyebbülésére Belinda egyáltalán nem tűnt idegesnek. – Túl 

nagy lett nekem ez a ház egyedül, és nem tudok megbirkózni a 

fenntartásával. Tudom, hogy ez nevetséges, de… 

– Ezért… – folytatta Rachel. 

– Eldöntöttem, hogy egy kis részéből kialakíttatok magamnak 

egy lakást, a többit pedig kiadom. 

– Nem okoz majd nehézséget, hogy idegenekkel kell megosztani a 

házat? Istenem, én még csak most kezdek hozzászokni a 

gondolathoz, hogy emberek néhány éjszakát majd nálam töltenek. – 

Rachel fanyar arcot vágott. – Persze be kell ismernem, hogy én 

különlegesen nehéz eset vagyok. 

– Minden attól függ, hogy kiknek adom ki. 

Rachel rápillantott Belindára. Azt gondolta, nézzenek oda, ilyen 

egy igazi nő konkrét tervekkel a fejében. Most már nem kérdezgeti 

tovább, pedig ő is nagyon kíváncsi volt a részletekre. 

– El kell kezdenem a válogatást – mondta, majd bátran 

hozzáfűzte –, és jobban megy, ha egyedül vagyok! 

– Azt mindjárt gondoltam! – mondta Belinda nagy 

megelégedettséggel hangjában. 

Rachel hamar rájött, hogy Raff még nincs a házban. Nem állt ott a 

furgon sem, és a konyhában is csak egyetlen használt csészét talált, 

habár a mosogató előtt sorakozó koszos bögrék látványa 

összezavarhatta volna, de biztos volt benne, hogy megnyugodhat. 

– Tudtam, hogy erre a munkára te vagy a legalkalmasabb! – 

mondta Belinda, és közben tejszínt öntött a kávéba. – Tudtam, 

amint először megláttalak. Nem volt szükségem ehhez Raff 

megerősítésére. 

Rachel együtt érző arccal nézte. 



– Én sem szeretem, ha olyan dolgot mondanak nekem, amit már 

egyébként is tudok. Hogy szeretné, hol kezdjem? 

– Az ebédlőben. Milyen módszer szerint haladnál? 

– Azt ajánlom, hogy legyen három kupac: értékes dolgok, amiket 

még eladhatunk, adományba szánt dolgok és azok a kacatok, 

amiket nincs értelme megtartani. Mindent szétválogatok, és persze 

aztán átnézheti, hogy nem rontottam-e el valamit, mondjuk egy 

értékes antik tárgyat nem néztem-e kacatnak, vagy adományba 

adnék egy olyan tárgyat, amihez sok emlék fűzi. – Rachel 

elhallgatott. – Természetesen nem kimondottan kupacok lesznek, 

mindent dobozokba fogok pakolni. Miután átnézte az összeset, 

megmosom mindet, és becsomagolom szépen. 

– Én édes istenem! Békén is hagylak, hogy minél előbb 

elkezdhesd. 

Rachel a mennyországban érezte magát. A Rádió 4 szólt, felvette 

az overalját, gumikesztyűt húzott, és a pakoláson kívül minden 

megszűnt számára. 

Nem tudott sokat a kerámiákról, de utánanézett a porcelánvilág 

nagyobb művészeinek. Talált egy csomó Mason’s Ironstone-

alkotást, és volt itt egy jó adag Clarice Cliff is. 

A készletek kiválogatásával kezdte. Nem vette figyelembe a 

kisebb töréseket és hibákat, de fél óra sem telt el, amikor rájött, 

hogy többet kellene tudnia a porcelánokról. 

Lement a lépcsőn, Belindát a konyhában találta, épp kikapcsolt 

egy robotgépet. 

– Segíthetek? 

– Csak gondolkoztam, van-e esetleg valamilyen porcelánokról 

szóló könyve? Igazán sokat segítene a válogatásban. – Belinda 

muffinpapírral kibélelt sütőket egyensúlyozott a könyvhalmokon, a 

tányérokon és egy gyümölcsöstálon. 

– Ó, igen – mondta és közben beletörölte kezét kötényébe. – 

Biztosan kell lennie valahol. 



Rachel mosolygott az öreg hölgy magabiztosságán, bízott abban, 

hogy valóban meg fogja találni a könyvet ebben a zűrzavarban. És 

Rachel legnagyobb meglepetésére, miután benyúlt egy 

könyvszekrénybe, egyenesen a kezébe nyomott egy könyvet. 

– Köszönöm. – Rachel remélte, hogy jól tudja leplezni 

meglepettségét. – Nagyon hasznos lesz. 

– Jó – mondta Belinda, és visszament dolgozni. 

Rachel melléhez szorította a felbecsülhetetlennek tűnő könyvet 

és Belinda felé fordult: 

– Megkérdezhetem, hol sikerült szert tenned ennyi porcelánra? 

– Persze. Ez nagyrészt a szüleim gyűjteménye, de kaptam a 

nagynéniktől-nagybácsiktól is szép számmal. Ha nagy háza van az 

embernek, mindenki azt gondolja, hogy bátran rásózhatja, amire 

már nincs szüksége. Többnyire akkor is odaadják, ha neked nem is 

tetszik. – Belinda szája mosolyra húzódott. – De néhány azért 

nagyon tetszik! A selejtezés után tényleg csak a legszebbeket 

tartom majd meg. 

– Biztosan találunk olyan szép dolgokat, amiket meg szeretne 

tartani, de ha esetleg van olyan minta vagy márka, amit különösen 

szeret – Rachel el akarta kerülni a Crown Derby, Wedgwood és 

Minton nevek emlegetését, de nem tudta elképzelni, hogy 

magyarázhatná el jobban, amire gondol –, azt már előre 

félretehetném. 

Belinda a fejét rázta. 

– Nem hiszem, hogy a minta alapján kellene válogatni. – Úgy tűnt, 

ezt elég ósdi elképzelésnek tartja. – Most pedig futás! Azonnal 

beteszem ezt a tortát a sütőbe, aztán megfőzöm az ebédünket. Kell 

majd az energia! 

Rachel a könyvvel a kezében visszasétált az ebédlőbe, eldöntötte, 

hogy nem fog megsértődni azon, hogy az idős hölgy elküldte. 

Majdnem olyan kedvesen hangzott a szájából a „futás” szó, hogy 

Rachel, ha nem figyel, bóknak veszi. 



Folytatta a munkát. Csodálatos délelőttje volt. Szerette ezt a 

válogatósdit, örült, amikor ugyanannak a készletnek újabb és újabb 

darabjaira akadt, és boldogan rendezgette őket csoportokba. Már 

hosszú ideje pakolt, és észre sem vette, hogy milyen koszos és 

fáradt kezd lenni a sok edény és tányér véget nem érő 

pakolgatásától. 

Volt egy darab, amit elfogadott volna, ha Belinda felajánlja neki. 

Shelley porcelán volt, méghozzá olyan mintával, mint az a készlet 

is, amit ő és Beth nyertek első találkozásuk alkalmával a tombolán. 

A készlet azóta is Beth házában volt, és ez idáig alkalmuk sem volt 

kipróbálni. Úgy érezte, mintha már ezer éve lett volna az az este. 

Időközben egyre többet megtudott a porcelánokról, aminek 

egyrészt örült, másrészt zavarta. A könyvnek köszönhetően 

megtudta, hogy a Clarice Cliff porcelán másik neve „Gayday”, ettől 

nem lett neki szimpatikus, mindenestre mindegyiket bepakolta egy 

dobozba. A készlet egyik darabja egy tökéletes állapotban lévő 

teáskanna volt, amiért nagyon sok pénzt kapnának. Belinda eddig 

folyton csak azt ismételgette, hogy őt nem érdekli a pénz, és ami 

neki nem kell, azokat Rachel oda viszi, ahova akarja. Akár el is 

adhatja, nem számít. Rachel egyelőre nem tudta kezelni ezt a 

nagylelkű ajánlatot. 

Néhány derékkörzés közben, Belinda hangját hallotta. 

– Ebéd! 

A szünet felett érzett boldogságában egyenesen a konyha felé 

vette az irányt. Ahogy besétált az ajtón, Raff jelent meg hátul. 

– Üdvözlet a két kedvenc hölgyemnek! – mondta, és homlokon 

csókolta édesanyját. 

Bár Rachel tudott Raff érkezéséről, a gyönyörű és a kevésbé 

gyönyörű porcelánok okozta örömmámorban teljesen elfelejtkezett 

róla. Ennek köszönhetően kisebb sokként érte, hogy Raff az ő arcát 

is megcsókolta. 



– Hé! Nézzenek oda, milyen poros arcocska! – mondta 

elismeréssel a hangjában. – Bocsánat, hogy elkéstem. 

Összefutottam egy ismerősömmel, és nem tudtam szabadulni. 

– Segíteni jöttél vagy csak ebédelni egyet? – kérdezte Rachel, aki 

utálta magát, hogy nem képes kitalálni egyetlenegy igazán 

szellemes választ sem, ehelyett minden mondatában érezhető némi 

kritika. 

– Ebédre jöttem, és aztán maradok segíteni. Mi sül a sütőben, 

mama? 

Belinda kuncogott. 

– Cupcake, de van leves és saláta is előtte. 

– Csodásan hangzik! – mondta Rachel, és remélte, hogy nem 

sértette meg Belindát azzal, hogy nem a legkedvesebben beszélt a 

fiával. 

– Elég laposan hangzik – mondta Raff –, de ugye, mama, te még a 

salátát is úgy csinálod, hogy a férfiak is imádják? 

– Ezek szerint igen – válaszolta Belinda. – Kérlek, Rachel, moss 

előbb kezet! Le kell menni a lépcsőn, az ajtó mellett jobbra lesz a 

fürdőszoba. 

Belinda tapintatos volt, amikor megjegyezte, hogy Rachelnek 

koszos a keze. Egyenesen mocskos volt! Az arca csíkos a portól, a 

hajában pedig porcicák csüngtek. Szinte nem is értette, hogy 

kerülhettek oda. Táskáját a konyhában hagyta, és esélye sem volt 

visszamenni érte, pedig abban volt a sminkcucca, amit most jobb 

híján vízzel és egy törülközővel pótolt. Határozottan ideges volt. 

Olyan boldog és nyugodt volt még a pakolás közben, de most, 

amióta Raff is itt van – és megcsókolta az arcát, ő pedig 

megjegyzéseket tett rá –, ideges és ingerült lett. Bántotta, hogy 

túlreagálta a dolgokat és túlságosan tüskés volt. 

Amikor visszatért a konyhába, Belinda a kezébe nyomott egy 

pohár bort, és ő nem utasította vissza. Belekortyolt. A bor nagyon 

finom volt. 



– Gyere, ülj le! – mondta Belinda. – Tedd félre azokat a 

könyveket, bőven van itt hely. 

Rachel félretette a könyveket. 

– A szakácskönyveitől is meg akar szabadulni? – kérdezte. 

– Jaj, nem, habár ráférne egy kis átválogatás azokra is! 

Belinda egy hatalmas tányér levest tett Rachel elé. Mennyei illata 

volt, és tele volt zöldségekkel. Egy kosár házi készítésű kenyér is 

volt az asztalon. 

– Sokat főz? – Rachel azt várta, hogy Raff végre leüljön az 

asztalhoz, és ehessenek. Kicsit meglepte, hogy nem folytatja a 

csipkelődést. 

– Magamnak nem szoktam főzni, rendszerint pirítóst eszem 

Marmite-tal. Csak úgy szeretek főzni, ha van kinek. Kezdjük el, ne 

várjunk Raffre, kihűl a leves! 

Mikor Raff visszajött, Rachel észrevette, hogy már kezet mosott a 

vécében, talán mert ő túl sokáig időzött a mosdóban. 

– Szóval jól érezted magad, Rachel? – kérdezte pár kanál leves 

után Raff. 

A bor vagy a leves – valamelyik a kettő közül – segített 

elmulasztani Rachel idegességét. 

– Évek óta az egyik legjobb dolog, amiben csak részem volt! – 

mondta. 

– Hé, hajszálra ugyanezt mondtad, amikor festettél – tiltakozott 

Raff. 

– Azt is imádtam – mondta Rachel, és hozzáfűzte: – Ez a 

szórakozás egy másik formája. Habár ugyanolyan mértékben 

szórakoztató. 

– Találtál valamit, ami jól jön majd a vállalkozásodhoz? – 

érdeklődött Belinda. 

Rachel letette a kanalát. 

– Belinda! Az ott lenn egy kincsesbánya, és nem fogadhatok el 

ekkora ajándékot! 

Belinda sóhajtozott. 



– Te elviszed mindet innen, és én megszabadulok tőle végre. Nem 

akarom többet itt látni ezt a sok kacatot! 

– Nem kell megtartania semmit, én átviszem mindet a 

fészerembe, aztán az egyik kollégám, Beth, majd eladja őket az 

eBayen. – Egy kis szünet után folytatta. – A Vintage Romantika a 

készlet nélküli, kevésbé értékes darabokat fogja használni. – Rachel 

megemelte poharát és ivott még egy kis bort. 

– Ó, Drágám! – mondta egyet nem értő hangon Belinda. – 

Egyáltalán nem ebben állapodtunk meg! Nekem ebben az az üzlet, 

hogy végre megszabadulok tőlük. Nem kérek a pénzből, köszönöm! 

– De talán… – Már egyszer lefolytatták ezt a párbeszédet, de a 

porcelánok értékét látva Rachel úgy érezte, újra ki kell fejeznie 

tiltakozását. 

– Tehát – szólalt meg Raff –, ha neked nem kell a porcelánok 

eladásából befolyó pénz, odaadhatnátok az egész összeget a 

városháza felújítási alapjának. Nekik nagy szükségük van rá. 

Rachel ránézett. 

– Csodálatos ötlet! De ha meggondolná magát, Belinda, bármikor 

visszakaphatja a pénzt. Vagy legalábbis egy részét… – fűzte hozzá, 

amint eszébe jutott, milyen sok pénzre van szükségük a 

felújításhoz. 

– Nekem is nagyon tetszik ez az ötlet! – mondta Belinda. Lesz 

elég helyed, hogy elrakd mindet? 

– Igen, mert úgyis minél hamarabb el akarjuk adni, amit csak 

lehet. – válaszolta Rachel. – De még mielőtt bármit is eladnánk, 

vagy a Vintage Romantika számára félretennénk, át kell néznie az 

egészet, hogy kiválogassa, amit meg akar tartani. 

– Nem szeretnék megválni a hatalmas pecsenyéstáljainktól, mert 

sose tudhatjuk, mikor tartunk itt nagy bulit – mondta Belinda. 

– Mikor lesznek itt nagy bulik, mama? – kérdezte Raff egy kissé 

rosszindulattal fűszerezve. 

– Bárhol máshol is lehetnek. Példának okáért lesz ez a 

meglepetés buli, amire én csinálom a cateringet. 



Belinda már korábban is említette ezt a partit, de ahogy elhagyta 

száját a catering szó, Rachel hirtelen izgatott lett. 

– Szereti a cateringeket? 

– Nagyon szeretem, ha nem túl gyakori. Miért? – Belinda és Raff 

nagy kék szemei Rachelre szegeződtek. 

– Szükségünk lenne egy cateringesre az esküvők miatt. April 

esküvőjekor sokat segítettek a falubeliek is, de ezt nem várhatom el 

minden alkalommal. 

– Nos – szólalt meg végre Belinda a Rachel számára egy 

örökkévalóságnak tűnő csend után –, ha nem lesz túl gyakran, és 

kapnék egy-két kuktát magam mellé, nagyon szívesen kipróbálnám. 

– Istenem, ez elképesztő lenne! Lehet, hogy már meg is találtam a 

szuper cateringesünket! 

– Nem tudhatod, hogy tényleg jó-e – mondta Raff. 

– Nagyon jó! Mármint úgy értem, hogy jó vagyok! – Belinda 

nagyon mérges lett. – Most komolyan, Raff! Te pontosan tudod, 

hogy milyen jól megcsináltam Veronicáék aranylakodalmát, és hogy 

utána mindenki könyörgött, hogy vállaljam el az övéket is. 

– Tudom – felelte higgadtan Raff –, de azt is tudom, hogy nem 

mondtad volna el ezt Rachelnek, ha nem kényszerítettem volna ki 

belőled. 

– Biztos találunk embert, ha nem vállalja el, de a következő 

esküvőnk áprilisban lesz, és Beth húga a szerencsés ara. Nagyon 

fontos, hogy rendben legyen minden. 

Rachel azt nem fűzte hozzá, hogy még azt is kinézi Belindából, 

hogy meggyőzi Beth anyukáját az egyszerűbb menüről, amivel 

sokkal jobban járnak, mint egy jól kinéző műalkotással, amihez 

senki nem mer hozzányúlni. 

– Felfoghatom ezt egy olyan megmérettetésként is, amihez fel 

kell nőnöm. 

– Már csak egy aprócska szívességet kérnék! – mondta Rachel. 

– Nyugodtan, mondd csak! 



– Amikor ideköltöztem, a városházán egy rendezvényen 

nyertünk Bethszel egy teáskészletet a tombolán, és most találtam 

egy ugyanolyan mintájú készletet. 

– Emlékszem, hogy nyertetek – mondta Raff. 

– Annyira örülnék, ha az enyém lehetne, és Betht is nagyon 

boldoggá tennénk vele. 

– Persze hogy a tied lehet! – mondta Belinda. – Azt hittem, 

világosan beszéltem. – Rögtön folytatta mondandóját, mert nem 

akarta, hogy bármelyikük félbeszakítsa. – Ez a leves holnap már 

nem lesz ilyen finom. Muszáj még szednetek belőle egy tányérral. 

 



Tizennyolcadik fejezet 

– Most már elég késő van, haza kellene menned, drága! – mondta 

Belinda. – Teljesen besötétedett, még lámpával is nehezen lehet 

látni, és bizonyára már nagyon ki is merültél. 

– Már csak az az egy szekrény van hátra – kezdte Rachel, majd 

hirtelen a hátához kapott. – Jaj, túl sokat hajolgattam. 

– Menj haza, mert szükséged lesz egy forró fürdőre most azonnal 

– tanácsolta Belinda. 

– Ezt még csak elképzelni is mámorító. – Amilyen gyorsan csak 

lehet, egy kád vízbe akart kerülni. 

– Raff szinte az összes dobozt betette a furgonjába, de nem 

ajánlom, hogy még ma este bepakoljátok a fészerbe. Elég időt 

töltöttél már ma dobozhalmok között. 

– Majd lehet, hogy egy kicsit át is kell rendeznem a dolgokat, 

hogy mindegyik beférjen. – Rachel az ajkába harapott. – Teljesen 

biztos benne, hogy nincs szüksége az eladásából befolyó pénzre? 

– Drága Rachel, nem eleget beszéltünk már erről? A felszabadult 

hellyel bőven kárpótoltatok. 

Rachel most végre tényleg megértette. Tudta jól, hogy Belinda át 

akarja alakítani a házát, és egy részét bérbe adni, ezenkívül úgy 

érezte, hogy valami még készülődik titokban. De Belinda egész napi 

kedvessége miatt Rachel már nem faggatózott tovább. Nincs semmi 

probléma: Raff biztosan tudja, miről van szó. Meg fogja őt kérdezni. 

Végre elkészült a konvoj, Rachel ment elöl, mögötte Raff az 

utánfutóval, ami telis-tele volt porcelánnal. Rachel beütötte a 

navigációba, hogy „Otthon”, és amint meglátta a kis poros autóutat, 

máris a kád forró vízről és egy pohár borról álmodozott, tetszőleges 

sorrendben. 

Annyira elmondhatatlanul fáradt volt a csodás nap után. A 

rengeteg gyönyörű porcelán mellett találtak nyolc sütőtálat, mely jó 

célt fog szolgálni Belindának és a Vintage Romantika 

Esküvőszervezésnek. Volt még néhány tucat olyan tányér, amely 



egyik készletbe sem illett, Rachel ezeket jó szívvel fogadta el 

ajándékképpen. 

A válogatás és a végül is megvalósult mosogatás közben 

Rachelnek egy kis időbe telt, mire elmagyarázta Belindának, hogy 

miért nem jó ötlet a porcelánokat a mosogatógépbe tenni, és ekkor 

adódott a lehetőség, hogy átbeszéljék a catering szolgáltatást. 

Rachel egyre biztosabb volt benne, hogy Belinda meg fogja tudni 

győzni Beth anyukáját, hogy a legjobb menü éppen azokból az 

ételekből áll, melyeket ő nagyon jól tud készíteni, és Beth 

anyukájának meggyőzésében az antik pecsenyéstálak is segítségére 

lesznek. Abban is biztos volt, hogy Belinda magától értetődő 

eleganciája is sokat nyom majd a latban. Nem mondta ki hangosan 

ezt a gondolatot, mert nem akart sznobnak tűnni, annak ellenére, 

hogy igazából tudta, hogy az. 

Helena anyja ragyogott volna a boldogságtól egy olyan esküvőn, 

ahol a vendégek Spode és más híres művészek táljaiból étkeznek, 

és ezt akkor is sikerként könyvelte volna el, ha nem a négyfogásos 

ülős vacsora, amilyet mindig is elképzelt a lánya lagzijára. 

Rachel életében nem volt még egy olyan időszak, amikor ennyire 

azt érezte, volna, hogy a helyén van. Nem sóvárgott az után, hogy 

máshol éljen, másik állása vagy másik férje legyen. A helyén volt, 

azt csinálta, amit igazán szeretett, és az a férfi, aki mögötte ül a 

traktorban, néha okoz neki egy kis stresszt, de hát senkinek sem 

habos torta az élet. Az ő kis extra csomagját Raffnek hívták. 

Miután Rachel kocsijának egész tartalmát és Raff teherautójának 

a felét is bepakolták a kamrába, Rachel bezárta az ajtót. 

– Mindent elintéztünk, amit kellett – mondta Rachel. Nagyon 

szépen köszönöm a segítséged, most már nem kell itt várakoznod. 

Raff a fejét rázta. 

– Mama megbízott, le kell ellenőriznem, hogy épségben 

hazajutsz-e. Azt is mondta, hogy engedjek neked egy kád vizet is. 

Szegényke rosszul érzi magát, hogy ilyen sokat dolgoztál neki, és 

nem kaptál érte semmit, mármint szerinte. 



Rachel elnevette magát. Ez a felajánlás talán már túlságosan is 

önzetlen volt. 

– Rendben van, megengedheted a fürdővizem, ha szeretnéd, de el 

kell menned, mielőtt beszállok a kádba. A kulcsot betette a bejárati 

ajtóba, és azon csodálkozott, hogy nem égett a lámpa az 

előszobában. Biztosan elfelejtette felkapcsolni, de nem is baj, 

legalább jót tett a bolygóval. 

– Ó! – kiáltotta, amikor megnyomta a villanykapcsolót, de semmi 

sem történt. 

– Nincs áram? – kérdezte Raff Rachel háta mögül. 

– Úgy látom. Gondolkozom, hogy mi történhetett. 

Végre megtalálta a kis elemlámpát a kulcscsomóján. 

– Ne nézzem meg az elektromos szekrényt? 

– Ott biztos minden rendben van. Minden vezetéket 

kicseréltettem. 

– Nos, a főkapcsolóval van a gond – mondta Raff, és kezébe vette 

a zseblámpát. 

– Akkor kapcsold fel! Most már itt hagyhatsz, egyedül is 

boldogulok. 

– Most viccelsz, ugye? Ha anyám megtudná, hogy itt hagytalak a 

sötétben, rögtön megváltoztatná a végrendeletét, és az egész 

vagyonát egy állatmenhelyre hagyná. 

– Nem mondom el neki, nyugi! 

Raff nem foglalkozott vele, csak felkapcsolta a kapcsolót. 

Rachel némi megkönnyebbülést érzett, hogy nem egyedül kell 

hullafáradtan a sötétben ácsorognia. 

A lámpák felkapcsolódtak. 

– Hurrá! – kiáltotta Rachel. – Köszönöm, hogy segítettél. Tényleg 

eleget dolgoztál, nem kell megengedned még a fürdővizem is, most 

már minden rendben lesz. 

Raff ránézett, és a fejét rázta. 

– Mindenképp rá kellene jönnünk, hogy mi okozta a problémát. 

Volt még valami bekapcsolva az előszobalámpán kívül? 



– Igazából semmi sem. Mániákusan ügyelek arra, hogy rögtön 

lekapcsoljak mindent, miután nem használom. Még a hajamat sem 

egyenesítettem ki ma, mert tudtam, hogy úgyis pakolni megyek. – 

Sóhajtott egy nagyot, mert fázott, fáradt volt, és mindezek tetejébe 

még koszosnak is érezte magát. 

– Holnap az lesz az első dolgom, hogy hívok egy villanyszerelőt, 

de most csak arra vágyom, hogy beüljek egy kád forró vízbe, de 

még egy zuhany is megteszi, ha utána bebújhatok az ágyamba. – 

Úgy érezte, a sírás határán van, és nagyon szerette volna már Raffet 

kívül tudni. 

– Jól tudom, ugye, hogy nem a fatüzelésű kályhád melegíti a vizet 

nálad? – Raff még mindig a villanyszekrényt tanulmányozta. 

– Nem, egy villanybojler. Ó, ne! – Rachelt szörnyű érzés kerítette 

hatalmába. Nincs meleg víz, és ezzel elúszott a lehetősége, hogy 

megszabaduljon az egész napos mocsoktól. 

Egyszerűen nem akar koszosan ágyba bújni, főleg nem a hófehér 

lepedőjére ráfeküdni. Kannákban kellene vizet melegítenie, és a 

cicamosdás egy jéghideg fürdőszobában, ahol ráadásul mindent 

összefröcskölne a koszos vízzel. Nem lenne tiszta utána se ő, és a 

fürdőszoba is borzalmasan nézne ki a kis manőver után. Ajkába 

harapott. 

Nem akarta elsírni magát Raff előtt. Ráér kezeltetni a 

kényszerbetegségét, de ez most tényleg sok, minden határon 

túlmegy. Mostanában a kényszerességét sikerült kordában tartania, 

de ma elért a kitágított komfortzónája szélére. 

– Mindenesetre vetek rá egy pillantást, addig te készítsd össze a 

holmid. – Raff semmit nem érzett Rachel nyugtalanságából, 

elindult, hogy kinyomozza a probléma gyökerét. 

Rachel imádkozott, hogy Raff ne hallja meg a szipogását, de 

elhaló hangon kérdezte: 

– Miket kellene összepakolnom? – Nem tudott logikusan 

gondolkozni. Lehet, hogy csavarhúzót és huzalokat kellene 

keresnie, hogy Raff esetleg megszerelje a bojlert? 



– Pizsamát, vattapamacsot és elektromos fogkefét, mert nálam 

fogsz aludni. Teljesen tönkrement itt minden, nem maradhatsz itt 

éjszakára. Holnap átjövök, és megnézem, mit tehetek – tette hozzá, 

amikor visszaért a hallba. 

Rachel egy pillanatra képzeletben elkalandozott, ez mi mindent 

is jelentene: meleget, forró vizet, és még ennél is jobb dolgot, egy 

kis törődést. Ám gondolatain úrrá lett a pánik, amikor tudatosult 

benne, hogy éppen Raff lenne az, aki gondoskodna róla. Elképzelte 

a másik alternatívát: izzadtan és mocskosan a tiszta 

selyemágyneműbe feküdni. 

– Nem! – kiáltotta. De maga sem volt tudatában, hogy egy idegen 

házban töltött éjszakára vagy az itt maradásra mondott nemet. 

– Jobban szeretnél itt maradni? 

– Nem! – Szaladt ki a száján segélykiáltás-szerűen. Igyekezett 

nyugodtnak és logikusnak mutatkozni. – De van néhány olyan 

barátom, akiknél szintén alhatnék. – Ám ekkor eszébe jutott, hogy 

Bethnek nincs vendégszobája, és ő nem szeret kanapén aludni. 

Lindynél szintén csak egy kanapé vagy a padló jöhetne számításba. 

– Melyik barátodnál? 

Rachel kivárt egy pillanatig. 

– Időközben rájöttem, hogy egyikük sem tudna befogadni, de 

mehetnék szállodába! 

Ekkor eszébe jutott, amikor arról beszéltek, hogy a környéken 

melyik szállodát ajánlanák Beth anyukájának, és rájöttek, hogy 

tulajdonképpen egyiket sem. Rachel elvárásai pedig még 

magasabbak. De hogyan mehetne bárhová is ilyen piszkosan és 

ápolatlanul? 

– Édeském – szólalt meg Raff, gyengéden, de határozottan –, 

látom, hogy ez neked nehéz, de van vendégszobám, meleg vizem és 

ennivalóm. Megígérhetem, hogy semmi olyat nem fogok csinálni, 

amit nem szeretnél, és reggel átjövünk, és megszerelem a bojlered. 

Most szedd össze magad, és gyere velem! Majd én vigyázok rád. 



Ez a kedvesség törte el a mécsest nála. Hirtelen könnyekben tört 

ki. Raff megölelte, és simogatta a hátát, de ő csak zokogott és 

hüppögött perceken át. Mikor sikerült túl lennie a nehezén, eltolta 

magától a férfit. Nyelt egyet és megszólalt: 

– Rendben – mondta csendesen. – Igazán nagyon kedves tőled ez 

az egész, de… – Szünetet tartott. – Honnan tudtad, hogy elektromos 

fogkefét használok? 

Raff átnyújtott neki egy textilzsebkendőt, majd miután Rachel 

kifújta az orrát, visszatette a zsebébe. 

– Ismerlek – és hirtelen olyan tekintettel nézett Rachelre, amitől 

egyszerre ideges lett, és el is gyengült. 

Raff egy régi, hosszú házban lakott, a roncstelep mellett. A házat 

benőtte a növényzet, és sűrű fasor borította a verandát, amitől 

kívülről egyáltalán nem lehetett látni a sövény mögött megbúvó 

épületet. Rachel szerint a ház külsejére ráférne egy festés és egy 

vakolás, mégis megvolt a maga bája. Persze a ház külseje nem 

igazán volt fontos, mert a sövénytől úgyse lehetett látni. Belindánál 

éppen ilyen a környezet: anyja fia. 

Raff kinyitotta a bejárati ajtót és maga elé engedte Rachelt. Benn 

meleg volt, és világosság. Egy szűk előszobából mindkét oldalra 

szobák nyíltak, de Raff a ház hátuljába vezette Rachelt, ahol a 

konyha volt. A konyha teljesen fel volt újítva, és ha nem foglalkozott 

a háttérben ágaskodó telephely látványával, egész szép is volt. A 

berendezési tárgyak igényességről árulkodtak. Rachelre ez a 

helyiség kellemes meglepetésként hatott, amit Raff is boldogan 

vette tudomásul. 

– Szép ez a hely! – mondta Rachel. 

– Örülök nagyon, hogy tetszik. Mit szólnál, ha megmutatnám a 

felső szintet? 

A konyha végéből egy lépcsőház vezetett az emeletre. Az épület 

alakjából ítélve nem ez volt az egyetlen lépcsőház a hatalmas 

házban. 



– Így juthatunk el a hálószobámba, és a hozzá tartozó 

fürdőszobába – magyarázta Raff, ahogy felértek. – Te itt alszol, én a 

ház másik végében, a vendégszobában térek nyugovóra. 

– Ez nagyon nagylelkű felajánlás. 

– Az egy kicsit sötét szoba, de nekem jó lesz. Megyek, és keresek 

tiszta ágyneműt. – Kinyitott egy szekrényt és kipakolta belőle az 

ágyneműt. 

– Addig miért nem nézed meg a fürdőszobát? Ott kell bemenni, 

azon az ajtón. 

Rachel belépett, belenézett a tükörbe, majd egyből meg is bánta, 

bárcsak ne tette volna. A sírástól a kosz még jobban szétkenődött 

az arcán. Inkább nem mossa le, Raff már megszokta így, a tiszta 

arca csak még jobban rávilágítana az előzetes állapotokra. 

Szinte megzavarodott attól, hogy mennyire tetszik neki ez a 

szoba is. Itt is minden új volt, nem volt olyan modern, mint az ő 

hálószobája, de csupa jó minőségű berendezési tárgyat látott maga 

körül. Hiányolta a lányos piperecikkeket, de Raff dolgai között talált 

egy értékes Penhaligan’s Duoro üveget. 

Ez nagyon drága, gondolta. Vajon Belindától kapta ajándékba? 

Vagy az is lehet, hogy az egyik barátnőjétől. Esetleg Raff magának 

vette? 

Rachel visszament a hálószobába, ahol vendéglátója éppen a 

lepedővel bajlódott. 

– Enni szeretnél előbb vagy fürödni? – kérdezte. 

Ezen a kérdésen elgondolkozott. Nem akart ilyen koszosan enni, 

de a koszos ruháiba sem szeretett volna visszaöltözni a fürdés után. 

– Nem is tudom… 

– Beletelik egy kis időbe, amíg elkészítem a vacsorát. Fürödj meg 

előbb, és gyere le pizsamában. 

Ez elég csábítóan hangzott. 

– Nem hoztam magammal pizsamát… 

– Nyugodtan felveheted az enyémet. Megkérhetlek, hogy az ágy 

másik végén dugd be a lepedőt? 



Kicsit furcsa érzés volt, hogy együtt ágyaztak. Általában a 

párjával, más esetben egy barátnőjével szokta ezt csinálni. Raffet 

nehezen lehetne ezekbe a kategóriákba sorolni. Nem volt a pasija, 

és a barátjának se nevezné. 

Elkészült az ágy, és mialatt Rachel vizet engedett a kádba, Raff 

elindult a konyhába. 

A víz alá merülve Rachel már nem először tűnődött el rajta, hogy 

az egyik legnagyobb luxus a világon, amikor a hideg és mocskos 

tested egy kád vízbe meríted, melynek tökéletes a hőmérséklete, 

azaz simogatóan meleg. 

Nem tudta megállni, hogy fejét a víz alá ne dugja, hogy csak az 

arca legyen kinn belőle. Egészen addig ott maradt, amíg nagyon 

melege nem lett, és még azt a gondolatot is elhessegette, hogy ki 

kell takarítania maga után a kádat, de azért nem olyan hosszasan, 

mint otthon szokta. Otthon ez magában foglalta a kád kisúrolása 

utáni polírozást is, a felület teljes karcmentességének 

ellenőrzésével. Raffnél csak simán leellenőrizte, hogy valóban tiszta 

lett-e a kád. Ezúttal nélkülöznie kellett speciális eszközét: az otthon 

kifejezetten erre a célra rendszeresített kis súrolórongyot. 

Bár hozott magával sminket, úgy érezte, mégiscsak furcsán 

venné ki magát, ha fürdés után sminkben jelenne meg. A lehető 

legszolidabb sminket tette hát fel, csak hogy ne érezze magát 

pucérnak. Ezután belebújt Raff pizsamájába. 

Olyan érzés fogta el, mintha egy férfi melengető ölelését öltötte 

volna magára. Sötétzöld volt, jó minőségű, puha gyapjúból készült. 

Raff-illata volt, pontosabban, félig Penghalion, félig Raff. Ha nem 

lett volna olyan jólesően meleg és igazi luxus minőségű, lehet, hogy 

levetette volna, mert annyira felzaklatta, amit érzett. Már éppen 

vetkőzni kezdett, amikor rájött, hogy a hideg és koszos bugyiját és 

farmerjét kellene visszavennie, a felsője állapotáról már nem is 

beszélve. Jobb lesz, ha belenyugszik a száműzetésbe, itt legalább 

meleg van. Felhúzta kasmír alvós zokniját is, és elindult lefelé 

Raffhez. 



Raff a konyhában éppen a fazék fedelét tette vissza. Rachel tudta, 

ha két perccel hamarabb ideér, éppen meglátja, hogy ugyanazzal a 

kanállal kóstolja meg a tésztát, amelyikkel kavargatja. De most 

eldöntötte, hogy túllép ezen. 

– Szia! – mondta. 

Raff megfordult és rámosolygott. 

– Na, nézzenek oda, milyen csodálatosan nézel ki – sóhajtott 

egyet. – Jaj, felejtsd el, amit mondtam. Megígértem, hogy nem 

mondok vagy teszek olyat, amitől kellemetlenül érezhetnéd magad. 

Hadd tegyek még hozzá annyit, hogy mindig is tudtam, látnom kell 

téged gyűrötten is. 

Rachel hirtelen nem tudta, hogy kezelje az elhangzottakat. 

– Nem is vagyok gyűrött! Éppen patyolattiszta vagyok! 

– És nagyon jó az illatod! 

– Ez egy méregdrága aftershave illata. 

Nevetett. Anyám vette nekem, azt mondta, hogy elege van abból, 

hogy olyan szagom van, mint az öreg karbonsavas épületeknek. 

– Ezt meg tudom érteni. 

– Fogd meg ezt! – Azzal átnyújtott neki egy pohár vörösbort, és a 

vállánál fogva átvezette a szobából a hallba. 

– Menj, érezd otthon magad! Kiviszem majd az ételt, mikor kész 

lesz. Vacsora a tűz előtt, asztal nélkül. 

Rachel szófogadóan kinyitotta az ajtót, és bement oda, ahova 

küldték. Pár percig elmélázott a küszöbön állva. Meleg volt, és 

kellemes félhomály. A hőforrást hamar észrevette, egy hatalmas 

fatönköt emésztett a tűz, és a ropogásából ítélve már egy jó ideje 

loboghatott. A gyertyák miatt volt félhomály, mert csak azok 

világítottak. 

Elindult a fotel felé, ami a tűz mellett állt. Báránybőr borította, 

nagyon puha volt. Lábát kinyújtva hátradőlt, egy nagyot kortyolt a 

borból, és körülnézett. 

Néhány pillanat múlva észrevette, hogy Raff olyan ember, aki 

otthon is szívesen barkácsol. Úgy tűnt, mintha minden a kis 



kamrájából került volna ki, semmi sem volt tökéletes. A hatalmas 

kandalló gyönyörű halvány palakőből volt kirakva, de az egyik 

hibáját egy kicsit más színű kővel javították. A kandallót William de 

Morgan cserépbe burkolták, csakhogy a darabok úgy össze voltak 

ragasztva, mintha egyben árulták volna őket. Mellette egy legalább 

három különböző szekrényből összerakott könyvespolc állt. Semmi 

nem illett semmihez. 

Letette a borospoharat egy kissé imbolygó asztalra, amit egy 

inkább templombelsőbe, mint egy otthonba illő kerub szobor 

támasztott meg. Szerette volna közelebbről is megnézni a dolgokat. 

Talán találhatna itt olyan könyvet is, amit már régóta el akar 

olvasni, ezért át akarta nézni az összeset. 

Amikor meghallotta, hogy nyílik az ajtó, visszahuppant a fotelbe, 

magához vette a bort, nem akarta, hogy Raff meglássa, hogy 

rosszalkodott. 

Éppen felvette a békésen üldögélő nő pozícióját, mikor 

észrevette, hogy ebben a szobában semmi sincs „rendben” a 

hagyományos értelemben véve. Furcsa, hogy eddig nem érezte úgy, 

hogy egy rémálomba került, talán egy nagy patchwork mintává állt 

össze a fejében az itteni sokféleség. 

– Remélem, éhes vagy! – Raff egy tálcát tett le a kerub angyalkás 

asztalra. 

Rachel rájött, hogy milyen rémesen üres a gyomra. 

– Éhen halok, és nagyon jó illatú a tészta. 

– Remélem, finom lesz, anyukám receptje. Egész nap a sütőben 

volt. Rájöttem, hogy nagyon jó vagyok a gyors ételek és a különféle 

tészták elkészítésében, de kimaradtak a főzési alapismeretek, 

viszont éppen most vettem egy tűzhelyet, amiben hosszú ideig és 

lassan főhetnek majd az ételek. 

Rachel agyába hasított a gondolat, hogy Raff-fel az a baj, hogy 

nem csak a főzés tekintetében szereti a lassúságot. De szerencsére 

nem gondolatolvasó, és nem is kell soha megtudnia, hogy Rachel 

ezt gondolja. 



Raff a kezébe adott egy újságot. 

– Tedd az öledbe, mert elég forró lesz. – Ahogy a helyére került 

az újságpapír, átadta neki a tálat és a kanalat. – Láss csak hozzá, 

hozok kenyeret. 

A kanapé elég nagy volt, viszont alig fért már el közös kis 

asztalukon a bor és a kenyér, Rachel nem bánta, ha Raff közelebb 

húzódik. 

Azt kívánta, bárcsak látná most a volt férje, hogy a sok őt ért 

balszerencse ellenére milyen békésen üldögél itt ezen a hatalmas 

kanapén. Azon járt az esze, hogy a rendmániája talán abból ered, 

hogy próbálta vele rendbe hozni a haldoklófélben lévő házasságát. 

A volt férje nem volt rossz ember, de nem illett hozzá. Rachel nem 

tudta elérni, hogy érzelmi igényeik jobban passzoljanak, ezért jobb 

híján mindent megváltoztatott körülötte, amit csak tudott. 

Raff klasszikus zenét tett fel. Nem volt annyira hangos, hogy ne 

lehessen tőle beszélgetni, kellemesen megalapozta a hangulatot. 

– Kérsz még pörköltet? 

– Köszönöm, nem kérek, de finom volt. A kenyeret is te 

készítetted? 

Ez a kérdés jólesett Raffnek. 

– Igen, én csináltam. Anya mindig maga sütötte a kenyeret, de 

már abbahagyta, mert nem éri meg neki, hiszen nem fogy el. Most 

én sütöm, és mindig adok belőle neki egy darabot. 

Rachel ivott egy korty bort. 

– És szerinted tényleg örül neki, hogy ő főz Helena esküvőjén? 

– Ó, igen, nagy szeretettel fogja csinálni. Nem gyakran, de olykor-

olykor nagyon szívesen főz ilyen alkalmakra. Sajtot kérsz? 

– Hát, azt hiszem, jobb lesz, ha nem kérek. 

– Ó, egyél még nyugodtan, van még borunk is. 

Rachel nevetett. 

– Akkor megnyugodtam. – Most nagyon boldog volt, hátradőlt a 

báránybőrön, a tüzet és Raff eklektikus bútorait nézte, és még 

nagyon nem akart lefeküdni. 



Raff hozott még sajtot és egy kis krékert. 

– Zavar, ha közös tányérból eszük? Elfogyott az összes – mondta, 

és átnyújtotta Rachelnek a kést. 

– Ó, azt hiszem, tudok valakit, aki tudna segíteni ez ügyben. 

Rachel rögtön azon gondolkozott, hogy a készletek mely darabjait 

adja oda. 

Raff elnevette magát. 

– Úgy értettem, hogy elfogytak a tiszta tányérok, mert már 

néhány napja nem mosogattam. 

– Holnap elmosogatok – mondta Rachel, még mielőtt 

meggondolhatta volna magát. 

Raff megrázta a fejét. 

– Gondolom, most le kéne nyűgöznie, hogy nem állsz fel most 

azonnal megcsinálni. 

Ami azt illeti, Rachel is eléggé meglepődött magán. 

– Tudod, úgy látszik, nem is vagyok annyira megszállott. – 

Furcsának találta azt is, hogy egyáltalán érdekli, hogy Raff mit 

mond. És ezt már nem először tapasztalja. Eldöntötte, hogy másfelé 

tereli a beszélgetést. 

– Amikor megkérdeztem Belindát, hogy miért akarja kiüríteni a 

házát, azt mondta, hogy le akar választani egy lakást, és a többi 

részét ki akarja adni. Tényleg ez a terve, nem tudod? 

– Ha jól tudom, igen, de nekem még nem adta elő ilyen 

részletesen. Én egy nagy tervre gyanakszom. 

– Mire? – Raff eléggé kíváncsian nézett rá. Talán rosszul tette, 

hogy felhozta ezt a témát. – Azt ne mondd, hogy nem akarod 

elmondani! De persze nem akarok kíváncsiskodni sem. 

– Nem kíváncsiskodsz, de ha tudni akarod, szerintem azt akarja, 

hogy odaköltözzek. 

– Tényleg? De hát neked itt ez a ház, amin nagyon sokat 

dolgoztál, ahogy látom. 

A bókot bólintás és egy finom grimasz kíséretében vette 

tudomásul. 



– Igen, de szerintem ő azt szeretné, hogy adjam el ezt, és a 

pénzből segítsek a házát felújítani. 

– Szerintem ez borzalmas lenne, és teljesen értelmetlen is. Miért 

kellene az egész vagyonodat egy olyan házba fektetned, amiben 

nem akarsz lakni? 

– Még az is lehet, hogy szeretnék is abban a házban élni egy 

megfelelő emberrel. 

Rachel zavarában nem tudta, hova nézzen. 

– Hát igen, ez a ház aranyos, csak én azt hittem – jobban mondva 

–, eddig úgy gondoltam, hogy neked fontos a függetlenség. 

– Tényleg fontos, de nem érezném fenyegetve az önállóságomat, 

ha odaköltöznék anyám házába. Ebben biztos vagyok. 

Rachel nem tudta miért, de még mindig zavarban volt. 

– Én éppen azon munkálkodom, hogy egy kisebb vendégszállást 

alakítsak ki a házamban az esküvőre érkező vendégek számára. 

– Ez igen! De te tényleg szeretnéd ezt csinálni? 

Rachel bólintott. 

– Ahogy én fogom, úgy igen. Szeretem a részleteket, és ez igazi 

megmérettetés lenne számomra. – Mosolygott. – Lehet, hogy 

nagyon jót fog nekem tenni, hogy időről időre idegen emberek 

veszik majd birtokba a házam. Talán jobb emberré válok. 

– Szerintem jó vagy így, ahogy vagy. 

Rachel egy pillanatra a szemébe nézett, aztán gyorsan 

továbbfutott a tekintete. Raff arckifejezése hihetetlenül felkavaró 

volt. 

– Néhányan azt gondolják, hogy kicsit túlgondoskodom a 

dolgokat. 

Fejét hátracsapva nevetett, ettől megvillant ádámcsutkája, és 

Rachelnek ez is nagyon tetszett. 

– Túlgondoskodó vagy, de nagyon bátor nő is. 

Rachel érezte, hogy elpirult. 

– Eddig még csak Beth anyukája jelentkezett be. 

– Attól még bátor vagy! Kérsz még bort? 



Raff teletöltötte Rachel poharát, és ő nem tiltakozott. 

– Mondd meg nekem – kezdte Rachel nagy energiával, mert el 

akarta terelni magáról a figyelmet –, hogy jött ez a roncstelep-

dolog? Nem hiszem, hogy a háttérben feltáratlan rendmánia 

rejlene. 

– Rendetlennek nevezted a házam? 

– Egyáltalán nem, de egy kényszeres embernek soha nem nézne 

ki így a lakása. Semmi sem passzol semmihez, nem látok teljes 

garnitúrákat egyetlen helyiségben sem, nekem egy ilyen ház 

rémálom lenne. 

Raff egy pillanatra elgondolkozott, hogy ebből mennyit kellene 

magára vennie. 

– Eddig azt hittem, hogy tetszik a házam, korábban jó dolgokat 

mondtál róla. 

– Igen, tudom, de ez nekem is nagyon meglepő. Tulajdonképpen 

tetszik, mert jól működik. De én soha nem tudnám így berendezni. 

Raff nevetett. 

– Hát, micsoda megkönnyebbülés! 

Rachel kérdő tekintettel nézett rá. 

– Miért? 

– Rossz lett volna, ha kényelmetlenül érezted volna magad itt, 

csak ennyi az egész – mondta egy diplomatikus mosoly kíséretében. 

– Visszakanyarodva a kérdésemhez… Honnan jött a roncstelep? 

– Valaha a nagybátyámé volt, az anyám testvéréé, és én az iskolai 

szünetekben itt dolgoztam és beleszerettem. Rá kellett döbbennem, 

hogy utálom a pazarlást, főleg, ha az értékes dolgokat nem becsülik 

meg. 

– Az összes dolog, ami itt látható… – a levegőbe kört rajzolt 

poharával, és majdnem kiöntötte a bort – mind hátrahagyott 

dolgok, amiket senki nem vett meg. 

Rachel két kézzel fogta a poharát, és arcát fölé emelve kérdezte: 

– Mi a kedvenc tárgyad a szobában? 

– Most tiszteletköröket futsz, ugye? 



– Nem is! – kiáltotta Rachel kedves hangon, és tudta, hogy 

teljesen őszintén viselkedik. – Nem a különleges lényekről 

kérdeztelek, hanem kíváncsi voltam, hogy milyen dolgokat hoztál 

már haza. Te sokat tudnál nekem ezekről mesélni – tette hozzá 

csendesen. 

Raff kissé félrebillentett fejjel nézte, mint aki nem teljesen hiszi 

el, amit a másik mond. 

– Ha ennyire erőlteted a dolgot, elárulom, hogy a kerubos asztal a 

kedvencem. 

– De miért? 

– Szerintem ártatlanságot sugall, de pont az tetszik benne, hogy a 

sarkai foltosak. 

– Igen? 

– A foltos ártatlanság nagyon vonzó dolog. 

Kicsivel több, mint egy óra múlva Rachel már ágyban volt. Nem 

tudta elhinni, hogy Raff meg sem próbálta megcsókolni. Mi lehet 

Raffel? Vagy még fontosabb kérdés: vele mi a baj? Egész este 

egymás mellett ültek a kanapén, tulajdonképpen Rachel mindvégig 

meztelen volt, ha nem számoljuk a bugyit, pizsamát, köpenyt és a 

zoknikat. Raff mégsem mozdult rá. 

Nagy felháborodásában és a bor hatására kuncogni kezdett. Az 

oké, hogy Raff megígérte, hogy semmi olyat nem tesz, amitől Rachel 

kényelmetlenül érezné magát, de ezzel az úriemberi 

önmegtartóztatással egy kicsit túl messzire ment. 

 



Tizenkilencedik fejezet 

Néhány nappal a Belinda házában történt nagy szortírozás után, 

Beth összehívott egy Vintage Romantika találkozót. Előtte 

megpróbálták megbeszélni Beth anyukájával a catering részleteit. 

Rachel igyekezett megértetni vele, hogy a „dolog” a lehető legjobb 

kezekben van, de neki eddig nem volt ideje Skype-olni, mert a 

fizetős munkáival is muszáj volt haladnia. Eddig jutottak. 

Beth kinyitotta a pub ajtaját, mert éppen ebédidő volt. Rachel, 

Lindy és Billy lépett be rajta. 

– Ki gondolná, hogy ilyen szép lányok alig várják, hogy egy kicsit 

ihassanak? – kiáltotta Sukey a bárpult mögül. 

– Nem baj, hogy elhoztam Billyt? Nem tudtam bébiszittert 

szerezni. 

– Semmi gond – válaszolt Sukey. – A jövő vásárlóját 

üdvözölhetjük személyében. Ott van egy doboz játék a sarokban. 

Megnézed, mi van ott hátul, Billy? 

Amíg Billy átnézte a dobozt, hogy találjon egy megfelelő kisautót, 

Sukey folytatta: 

– Mivel most nincs itt senki, amíg a Probus Klub meg nem érkezik 

a szokásos havi ebédjére, nyugodtan tartsátok itt a megbeszélést! 

– Mi az a Probus Klub? – kérdezte Rachel. – Vagy inkább ne 

kérdezzek ilyeneket? 

– Egy nyugdíjas üzletemberekből álló társaság. Minden 

hónapban egyszer itt ebédelnek. 

– Ó, értem – mondta Beth. 

– De biztosan nem bánnád, ha itt beszélnénk Bethszel egy ideig? 

Jaj, olyan tündér vagy! – lelkendezett Rachel. – Nem leszünk sokáig. 

– Rachel! – szólalt meg Sukey a hálálkodással mit sem törődve. – 

Jól láttam, hogy Raff tett ki egyik reggel a házad előtt? 

Úgy tűnt, Rachel éppen tagadni készül ezt a kis epizódot, de végül 

inkább felvállalta: 



– Igen. Tönkrement a fűtésem, ezért nála kellett töltenem egy 

éjszakát. 

Beth és Lindy el volt hűlve. Nem sokkolta őket a hír, de eléggé 

meglepődtek rajta. 

Sukey folytatta: 

– Tehát akkor Te és Raff…? 

Lindy és Beth kíváncsiságtól kikerekedett szemmel nézett 

Rachelre. Beth csodálkozott, hogyan fordulhatott át Rachel fejében 

Raff a démonkirályból egy olyan emberré, akinél szívesen 

meghúzod magad, ha nincs hol aludnod. 

– Csak barátok vagyunk. – Rachel hangja elég határozott volt. – Ti 

mit isztok? 

– Hozhatok neked egy igazmondó koktélt, Rachel? – érdeklődött 

Beth. 

Rachel sóhajtott. 

– Elmondok nektek mindent, ha jeges, citromos szódavizet iszom 

is! Az italokat az én nevemre írd, jobban mondva, a Vintage 

Romantika számlájához! Ez egy céges megbeszélés, a cégnek 

kötelessége fizetni a számlát addig, amíg nem iszunk többet két 

dupla whiskynél. 

Beth megrendelte az italokat, Billy narancsdzsúzt kapott, majd 

Sukey helyükre parancsolta őket. Itt volt az ideje, hogy végre 

nekikezdjenek. 

– Senki sincs itt rajtatok kívül – mondta Sukey. – Én fél szemmel 

úgyis mindig a sütőben lévő pitét figyelem, tőlem nyugodtan 

beszélgethettek. 

Beth egy darabig tiltakozott, mert nem akart itt maradni 

mosogatni az ebéd után. Az italok elkészültek, végre asztalhoz 

ülhettek. 

– Nem gyújtotok be? – biztatta őket Sukey. – Körbeülhetnétek, 

mert meg lehet itt fagyni. 

– Majd én! – mondta Rachel lelkesen. 

– Tényleg? – kérdezte Lindy? 



Beth csodálkozott, hogy Rachel azt gondolja, ha a tűzrakással 

foglalatoskodik, megúszhatja, hogy elmesélje, mi történt Raff és 

közte. Betht kicsit irigység gyötörte. Végre túltette magát Charlie-n, 

de nem tudta megszokni, hogy nem tartozik senkihez, és nem tud 

kire gondolni. 

– Ez az egyik legújabb tudományom – jegyezte meg Rachel 

büszkén, és elindult megkeresni a gyújtósdobozt. 

Bármi is történt Raff és közte, az a lényeg, hogy nem vette el 

Rachel kedvét. 

A kandalló előtt térdepelve tördelte a faágakat és tekergette az 

újságpapírokat. Lindy siettető hangon megszólította: 

– Mesélj nekünk Raffről. Beszéltél volna róla, ha Sukey nem 

hozza fel a témát? 

– Persze hogy elmondtam volna – mondta Rachel, mintha soha 

eszébe sem jutott volna elhallgatni a dolgot. 

– Én nem vágyom szerelmi életre – mondta Lindy. – A fiúkkal túl 

bonyolult minden, de mindig nagyon érdekelnek mások kalandjai. – 

Egyébként határozottan igyekezett kiverni Angust a fejéből. 

– Lehet, hogy jobb lenne az üzletről beszélni – mondta Beth, mert 

kezdett bűntudata lenni. Rachel szerelmi élete a téma egy 

munkamegbeszélésen. De ő is megőrült a kíváncsiságtól. – Talán 

dolgoznunk kéne! – Bocsánatkérően Sukey-re nézett. 

– Rendben – mondta Sukey. – De én is hallani akarom. Tudom, 

hogy Belinda mennyire szeretné, hogy Raff megállapodjon és 

gyerekei legyenek. – Egy pillanatra szünetet tartott, amikor 

meglátta, hogy a többiek kikerekedett szemmel néznek rá. – Mi 

történt? Miért vagytok így meglepődve mindannyian? Pultos 

vagyok egy kocsmában, még jó, hogy mindenről tudok. 

– De azt még te sem tudod, hogy Rachel miért Raffnél aludt, 

holott simán megalhatott volna nálam vagy Bethnél. 

– Azért nem annyira simán – fűzte hozzá Beth. – Az én házam 

nem igazán alkalmas vendégek fogadására, és Lindy a tiéd sem. 



– Egy perc múlva mindent tudni fogok. – Sukey elindult a 

konyhába, hogy ránézzen a pitére. 

– Tehát mi volt? – kérdezte Beth. – Mesélj előbb a svédasztalos 

fogadás részleteiről, de utána muszáj megtudnunk, hogy mi történt 

Raff és közted. 

– Belinda lesz a cateringes, ő ugye Raff anyukája. Rendszeresen 

vállalt régebben ilyen munkát, és Raff szerint nagyon jól ment neki. 

– Csodálatos! Már mondhatom anyámnak, hogy ezzel az ügy el is 

van intézve. – Hirtelen eszébe jutott egy fontos kérdés. – Holnap jön 

anyám. Lesz már nálad meleg víz? 

Rachel bólintott. 

– Igen, mert Raff talált nekem egy új kazánt. Minden rendben 

lesz. 

– Ez is csodálatos! Borzalmas lett volna ilyen rövid idő alatt 

kitalálni, hogy hol aludjon. – Beth most megnyugodott egy kicsit. 

– Rendben – mondta Rachel. – Visszatérve Belindához, 

kibérelhetnénk nekik az egyik közösségi épület konyháját. Sok 

részletet nem tudok még. Tudnunk kellene, hogy Helena mit 

szeretne. 

– Majd én kitalálom – mondta Beth. 

– Akkor tudtad meg, hogy Belinda cateringes volt, amikor a 

porcelánját válogattad? – kérdezte Lindy. – Egyébként milyen volt a 

szortírozás? 

– Hihetetlen élmény! Olyan sok mindene van, és mindent 

elhozhattam, amire csak szükségünk lehet. Ami nekünk nem kell, 

eladjuk, és a befolyt összeget a városháza felújítási alapjába 

tesszük. Ez sokat dob majd az összegen. 

– Ó, ez kitűnő! – mondta Lindy. – Nagyon jó munkát végeztél! 

– De megjegyzem, hátra van még egy kis válogatás. 

– Majd én is segítek, amikor éppen nem a falu öregeit avatom be 

a számítógép rejtelmeibe. Páran már kapizsgálják a lényeget. 

– Ez nagyon szép misszió! A nagymamám teljesen odáig volt, 

amikor elmeséltem neki, hogy mire vállalkoztál. Ő egy igazán gyors 



aranykorban lévő számítógép használó – folytatta büszkén Lindy. – 

Online vásárolgat, és e-maileket ír a barátainak. 

– Ez nagyszerű! – mondta Rachel. – Mikor tudjuk meg, hogy 

Helena milyen fogásokat szeretne? Belindának elő kell készülnie. 

– Rachel! – kiáltott rá Lindy. – Muszáj lesz elmesélned, hogy 

milyen volt Raff-fel. 

Rachel felsóhajtott. Beth érezte, hogy bár vonakodásából nem 

úgy látszik, de nagyon is szeretne róla beszélni. 

– Az egész napot porcelánválogatással töltöttem. El sem tudjátok 

képzelni, hogy mennyi van neki. 

– Ugorhatnánk az érdekesebb részekhez? – kérdezte Sukey, aki 

most csatlakozott hozzájuk újra. – Már csak tíz perc, és kész a 

piténk. 

– Ó, rendben, jól van. Minden azzal kezdődött, hogy Belinda 

megbízta Raff-fet, hogy nézze meg, hogy épségben hazaérek-e, de 

amikor hazaértünk, kiderült, hogy tönkrement a fűtésem, tehát 

nincs meleg víz sem. 

– A belső égésű kazánok mindig tönkremennek – mondta Lindy 

egyértelműen saját tapasztalatból. 

– És, attól félek, nem kezeltem jól a helyzetet. Azt gondoltam, 

hogy csak előveszem a mágikus csavarhúzómat, és már kész is. Egy 

kicsit összeomlottam. Fáradt is voltam, és a tetejében nagyon-

nagyon piszkos. Kiborultam a gondolattól, hogy nem tudok 

lezuhanyozni. Sírva fakadtam. 

– Ne hibáztasd magad – mondta Beth. 

– Elvitt magához, ami hihetetlen volt – folytatta Rachel. 

Lindy izgatott lett. 

– Mi??? Hazavitt téged? Nem szeretném eloszlatni az illúzióidat, 

de elég sokszor visz haza nőket. 

– Úgy értettem, hogy a háza volt hihetetlen! A nőkkel kapcsolatos 

dologban egyébként biztosan igazad van. – Gyorsan kortyolt egyet a 

vizéből. – Megfürödtem, vacsorát kaptam, a kandalló előtt a 

kanapén feküdtünk, és egy ujjal sem ért hozzám. 



– De én azt hittem, hogy te nem is bírod őt – értetlenkedett Beth. 

– Én is azt hittem, de megváltozott a véleményem. Egyáltalán 

nem néztem ki jól, a hajam szanaszét állt, semmi smink nem volt 

rajtam, és mégis nagyon tetszettem neki. De még jóéjt puszit sem 

adott. Teljesen felháborodtam. 

Sukey sokatmondóan kuncogni kezdett. 

– Raff nem hülye. Tudja, hogy csábítson el egy idegeskedő nőt a 

gyengédségével. 

– Hm… gyengédséget nem is éreztem, de nagyon… 

– Vonzó? – kérdezte Lindy. 

Rachel bólintott. 

– És igazi ezermester. 

Lindy sóhajtott. 

– Szeretem az olyan férfiakat, akik feltalálják magukat. Az apám 

is ilyen. 

– Én is szeretem a nagypapát – mondta Billy, aki észrevétlenül 

csatlakozott hozzájuk. 

– Nagyon igazad van, Billy – mondta Rachel. – De ennyi elég is 

volt a magánéletből, izgalmasabb ennél a témánál, hogy 

megtaláljuk az ideális konyhát. 

– Belinda egy aduász! – mondta Sukey. – Nem csinált még sok 

fogadást, mert csak azokét vállalja el, akiket szeret, de nagyon jól 

főz. 

– Tökéletesen – mondta Beth. – Nem ő lakik abban a hatalmas 

villában? Szerintem az anyám imádni fogja! 

– Mindannyian szeretjük – mondta Rachel. – Főleg miután 

nekünk adta azt a rengeteg gyönyörű porcelánt. Beth, felteszel 

majd egy párat az eBayre? Ott van az összes a fészeremben. 

– Amint meg tudom oldani, átmegyek, és elkészítem a fotókat – 

mondta Beth. – Az egyetlen izgalmasabb dolog az eBayen való 

vásárolgatásnál az eBayen való árulás. Még úgy is, hogy nem a 

miénk lesz a pénz. 

– Ez csodálatos! – lelkendezett Lindy. – Édesanyám el lesz ájulva. 



– Ez egy nagyon nagylelkű felajánlás volt, kivéve, ha egy rakás 

szemétre való dologról van szó – jegyezte meg élcelődve Beth. 

– Dehogyis! Hihetetlen jól néznek ki. Nem kevés pénzt fogunk 

keresni velük. 

– És a kvízzel is! – tette hozzá Lindy. – Annyira remélem, hogy 

mindketten eljöttök. Én nem úszom meg, és reménytelenül rossz 

vagyok a kvízjátékokban. 

– Én imádom ezeket – mondta Rachel –, de mint már mondtam, 

sportban nem vagyok jó. 

– Nem kell győznünk, elég pár jó megfejtés – nyugtatta Lindy. 

– Én megyek, ha nem dolgozom akkor – mondta Beth. – Erről jut 

eszembe… Ha véget ért a megbeszélés, mennem kell vissza a 

munkába. 

– A valaha volt leggyorsabb munkamegbeszélés rekordját 

felállítottuk – konstatálta Rachel. 

Miután Rachel, Lindy és Billy hazament, Beth elmosta a 

poharakat és a konyharuhákat. Rachel és Raff járt az eszében. 

Teljesen nyilvánvaló volt, hogy össze fognak jönni. Örült Rachelnek, 

de nagyon szerette volna, ha vele is hasonló dolgok történnének 

végre. 

Most már egyértelmű volt, hogy Charlie-nak nincs esélye. Már 

nem gondolkozott rajta, hogy mi lett volna, ha lefekszik vele. Miért 

is lett volna akkor hűségesebb? Nyilván akkor sem utasított volna 

vissza egy amazont, és nem mondta volna, hogy „Hé, Szivi, van 

barátnőm, és éppen itt van velem, úgyhogy most nemet kell 

mondanom!” Valószínűleg akkor is inkább ezt mondta volna: 

„Megyek, Drágám, persze! És nézd, itt egy jó kis zug, nem bújunk 

el?” Beth nagyot sóhajtott. Ehhez hasonló gondolatok kavarogtak a 

fejében, és nem tudott megszabadulni tőlük. 

– Minden rendben? – kérdezte Sukey. – Nem tűnsz túl boldognak. 

– Nincs semmi baj – mondta Beth megszokásból, de rájött, hogy 

Sukey úgyis kiszedi belőle, és talán jobban érzi majd magát, ha 

beszél róla. – Charlie a bajom tulajdonképpen. 



– Ő? 

– Azt hittem… tudod… jól megleszünk, de az esküvőn lefeküdt az 

egyik koszorúslánnyal. A kövér csajjal, aki megütötte Aprilt iskolás 

korában. – Ahogy ezt Beth hangosan kimondta, maga is 

nevetségesnek érezte. – Utána üzeneteket irkált, de meg sem 

néztem, csak töröltem. 

– Drágám, annyival jobbat érdemelsz nála! Bízz bennem! 

Sukey hátrament a pitéhez, krumplit tört a nyugdíjas 

üzletembereknek, Beth pedig éppen kipakolta a mosogatógépből a 

poharakat, amikor az ajtó kinyílt és belépett egy férfi. Sapkát viselt, 

sálat tekert a nyaka köré, és a gallérját is felhajtotta. Elég sok ruha 

volt rajta ahhoz képest, hogy milyen enyhe idő volt. 

– Igen hideg lehet kinn! – jegyezte meg vidáman Beth, ahogy a 

férfi belépett a bárba. Rájött, hogy már valahol látta, de nem tudta 

pontosan hova tenni. 

– Szia! Igen, hideg van. – Kérhetnék egy pohárka portert? 

Beth kissé elképedt. 

– Bocsánat. Mit kér? 

– Úgy értem, stoutot, bocsánatot kérek. – A férfi kissé ideges lett. 

– Nem láttalak már valahol? Nem te vagy az a lány, akivel a 

városházán futottam össze egyik este? 

Beth hirtelen megvilágosodott. Pohár került a megfelelő sörcsap 

alá, majd Beth helyeslően mondta: 

– Én vagyok. 

– Örülök, hogy újra látlak. 

Beth is örült, de ezt nem nagyon fejezte ki. Megfogta valami 

ebben a férfiban azon az estén, mikor eléggé ki volt készülve 

Charlie miatt. Kacér pillantást vetett rá. Nem látta a férfi egész 

arcát, így nehéz volt megállapítania, hogy hány éves, de a 

harmincas éveinek elején járhatott. Nem tudta megmondani, hogy 

helyes pasi-e, de a beszédhangja gyönyörű volt. 

– Vannak zenekarok a faluban? Lehetne itt koncerteket tartani – 

folytatta. 



– Akadnak. Ha szeretnél egyeztetni egy időpontot, idehívom 

Sukey-t, ő a tulajdonos. 

– Nos, most még nem szükséges. – Megnyerő mosoly kíséretében 

vette le a kalapját és a sálját. Beth most figyelt csak fel, hogy milyen 

kedves a mosolya. 

– Mikor legutóbb találkoztunk, éppen a városháza hallját mérted 

fel. Tetszett mint rendezvényhelyszín? – Beth egy pillanatra 

elszégyellte magát, hogy a véletlen találkozás túl sok részletére 

emlékszik. 

– Tetszett a terem, de nem vagyok biztos benne, hogy az első 

koncertet oda szervezném, mert túl nagy, azt hiszem. 

– Akusztikailag? 

– Ebben nem vagyok annyira biztos, mert a lagzi már javában 

zajlott, amikor bedugtam az orrom. Ki kell próbálnom, de 

szerintem egy új zenekar nem tudna megtölteni rögtön egy akkora 

teret. Nem nagyon ismernek itt minket. 

Beth mosolygott. 

– Hát ez nem a zenevilág központja. És hogy találtatok ránk itt az 

erdő közepén? 

– Az egyik barátom átutazóban betért a kocsmába, megnézte a 

termet, és ajánlotta, hogy én is nézzem meg. 

– Egyébként biztos vagyok benne, hogyha úgy döntesz, hogy a 

városházán tartod, szervezünk neked elég közönséget. Éppen az 

épület tetejének felújítására gyűjtünk, de lehet, az egészet 

szeretnénk modernebbé varázsolni, így nagyon örülnénk, ha bérbe 

adhatnánk. Vállaljuk, hogy segítünk a közönségtoborzásban. 

A nemrégen még kalapot viselő férfi elnevette magát. 

– Ez nagyon jól hangzik, de inkább ott próbálkozom először, ahol 

már eleve van közönség. 

– Milyen stílusú zenét játszanak? 

Elfordította a fejét, mintha keresne egy tárgyat, amivel leírhatja. 

– Nehéz elmagyarázni. 

– Nem baj, az a lényeg, hogy ne legyen borzalmas. 



– Esküszöm, nem borzalmas. 

– Ha itt rendeznétek az elsőt, segíthetnénk kitalálni a részleteket. 

Megnézem, hogy Sukey ráér-e, mert akkor meg is beszélhetnétek. 

– Köszönöm. 

Beth a konyha felé azon gondolkozott, hogy a szép beszédhang 

törvényszerűen szép énekhangot jelente. 

Beth felügyelt a pitékre, kiporszívózott a konyhában, mosogatott, 

és alkalmanként bekukucskált a sütőbe. Remélte, hogy Sukey 

meggyőzi újdonsült ismerősét, hogy a városházán tartsa azt a 

bizonyos első koncertet. Ez egy annyira kedves ember! 

Amikor látta, hogy ideje kivenni a pitét a sütőből, visszament a 

kocsmába, hogy figyelmeztesse Sukey-t. 

Sukey ámulatba esve támasztotta a pultot. 

– Úgy látom, elkészült a pite. Segítsek még valamit? 

Sukey bólintott, nem tudta levenni a szemét a férfiról, aki puha, 

mély hangon beszélt hozzá. 

– Igen, már szinte látom őket a szemem sarkából, ott vannak a 

parkolóban. Pár perc és itt lesznek. 

– Kiszolgálod majd őket itallal? Tálaljam a pitét és a krumplit? 

De Sukey meg sem hallotta a kérdéseket. 

Egy idős úr lépett be az ajtón, Beth rögtön megrázta Sukey karját. 

– A Probus klub! Itt vannak! Muszáj enni adnunk nekik! 

– Igen, persze! – Sukey végre magához tért a transzból. – 

Menjünk! 

Sukey egy kis idő múlva érdeklődve kérdezte a konyhában: 

– Te tudod, hogy ez kicsoda? 

– Tudnom kellene? Beth úgy érezte magát, mint akinek kimaradt 

egy nagyon fontos dolog az életéből. 

– Ő Finn a McCoolsból. 

Beth ettől nem lett okosabb. 

– Ismerem őket? 

– Biztosan! Megahíresek voltak, muszáj emlékezned – győzködte 

Sukey kitartóan. 



– Ja, egy ír fiúzenekarról van szó? 

– Igen! Hét hatalmas sláger után szétváltak, és mindannyian 

eltűntek a süllyesztőben. És Finn itt van nálunk. Annak idején is jól 

nézett ki, de most, tíz év elteltével még dögösebb. Annyira 

igazságtalan az élet, hogy a férfiak az évek múlásával csak egyre 

jobban néznek ki. 

Beth megvárta, ameddig Sukey túllendül az élet 

kegyetlenségének nyomorúságos érzésén, majd válaszolt: 

– Új zenekara van, és szeretne itt koncertezni. 

– Tudom! Milyen elmondhatatlanul csodálatos lenne! – Sukey 

kinézett az ablakon. – Jaj, istenem, ne! Itt jön a többi öreg. 

Folytassuk az etetést! 

A következő néhány percben Sukey-nek alkalma sem volt 

folytatni a csevegést, de Beth látta rajta, hogy mennyire izgatott. 

Ahogy lett egy kis ideje, Beth megkérdezte: 

– Ezek szerint megengeded, hogy itt tartsa a koncertjét? 

– Pizsamapartit is tarthatna itt, abba is beleegyeznék. Adjunk 

neki még egy pohár sört. Itt kell tartanunk, hogy még egy kicsit 

nézhessem. Menjél már! – Sukey még a szemöldökét is megemelte. 

– Siess már! 

Beth visszasétált a bárba, és közben nem tudta eldönteni, hogy 

furán érzi-e magát egy ekkora sztár jelenlétében, vagy 

legszívesebben kinevetné Sukey-t, amiért ennyire beindult. 

– Szeretnél esetleg még egy italt a ház vendégeként? – mondta 

Beth a férfinak, akit Finn-nek hívtak, és egy fiúbanda extagja volt. 

Feltételezhetően a vezetékneve nem McCool. 

– Igen, kérek szépen! 

Beth a poharat a megfelelő csapolókar alá tartotta. 

– Szeretnék bocsánatot kérni, mert én nem ismertelek fel. 

Finn elnevette magát. 

– Te még gyerek voltál, amikor feltűntünk. Semmi szükség a 

bocsánatkérésre. 

Beth is nevetett. 



– Szerintem én vagyok az egyetlen ember, aki nem hallott rólad. 

Mikor voltál olyan, tudod olyan… 

– Híres? – Finn megint nevetett. 

– Nem! – Beth ezúttal már kissé zavarban volt. – Mikor voltál 

erőd teljében? 

Finn most még jobban nevetett. 

– Milyen fajta erőre gondolsz pontosan? 

Beth azt akarta mondani, hogy amikor még jól nézett ki, de 

jobban megnézve, még nem kopaszodott, nagy barna szemét olyan 

hosszú szempilla keretezte, mint egy zsiráfnak, tehát még most is jó 

pasi volt. Sokféle érzés kavargott benne. Izgatott volt, amiért 

beszélgethetett vele. A férfi szeméből az sugárzott, hogy bejön neki 

Beth. És ekkor beléhasított az érzés, hogy ő csak olyan lesz, mint 

Charlie. Valószínűleg egy expopsztár sokkal rosszabb még Charlie-

nál is. Biztosan minden városban, ahol fellépnek, van egy csaja. 

– Igazából arra gondoltam, mikor voltatok a slágerlisták élén. – 

Elhallgatott. – Na, jó, rendben. Majd rád gúglizok, amikor hazaérek. 

– És én is rád tudok keresni a google-ben? Ha nem, muszáj lesz 

feltennem néhány kérdést. Először is: hogy hívnak? 

– Beth vagyok. Szokásod flörtölni a pincérnőkkel? – Betht 

bátorította, hogy egy pult választotta el őket egymástól. 

– Egyáltalán nem. Nem flörtölnék veled sem. 

Beth átnyújtotta neki az italt, ami elkészült végre. Ezt hogy 

érthette? Ő nem elég csinos hozzá? 

– Most meg kellene sértődnöm? – kérdezte végül Beth. 

– Egyáltalán nem. Flörtölni olyanokkal szoktunk, akik annyira 

nem foglalkoztatnak. Meg szeretnélek ismerni. 

Beth nyelt egyet. Felemelte a sörcsapot, és folytatta tovább a 

munkát. Fegyelmezte magát, hogy ne töltse el a büszkeség. 

Ugyanannyira tudott hízelegni, mint Charlie, bár sokkal jobban 

nézett ki nála, nem biztos, hogy a viselkedése is ugyanannyival jobb 

volt. 



Teli tálcával a kezében éppen visszafelé sétált, és nagyon örült, 

hogy Finn még mindig ott állt. Jó volt vele lenni, mert Beth nem 

várta, hogy ez több legyen, mint egy beszélgetés. Biztos van már 

tapasztalata a rajongókkal. Valószínűleg fontos neki, hogy azt 

érezze, Beth nem egy közülük. 

Ez a gondolat mosolyra késztette Betht, és Finn 

visszamosolygott, de nem is sejtette, mi járhat a lány fejében. 

Gondolta, feldobta az ebéd felszolgálása. 

Sukey is előbukkant a konyhából, és párbeszédbe kezdett Finn-

nel az együttesről és a zenéről, majd csatlakozott hozzájuk még 

néhány helyi arc. A beszélgetés egyre elevenebb lett. 

Beth látta, hogy Sukey minden létező marketinges tudását 

bevetette, hogy a bandának igazi közönséget szervezzen. Ha 

kettejükön múlik, Finn bandájának remek bulija lesz! 

Beth háttal állt a pultnak, éppen mosogatott, amikor kinyílt a 

kocsmaajtó. Automatikusan megfordult a zajra, és nem hitte el, 

amit látott. Az anyja lépett be az ajtón. 

Beth nem tudott megszólalni, és ennek két oka is volt. Az első, 

hogy az anyját csak holnapra várták, és tudta, hogy azonnal 

figyelmeztetnie kell Rachelt. Némaságának második oka, hogy az 

itteni körülmények olyan távol álltak anyja megjelenésétől, hogy 

szinte meg sem ismerte ezek között a díszletek között. A kocsmák 

világa nem tartozott Vivien Scott természetes környezetéhez, ezért 

gyanúsan kémlelte a helyet. Egyszer csak kiszúrta a lányát, és 

elindult felé. Beth remélte, hogy lenyugszik, mire anyja a 

bárpulthoz ér. 

– Istenem, Beth! Hallottam, hogy levágattad a hajad. Mindjárt 

sokkot kapok, szörnyen nézel ki! És egy kocsmában dolgozol! Nem 

csoda, hogy nincs pasid! 

Beth mindezek ellenére mosolygott, és örült, hogy újra látja 

édesanyját, még ha eléggé tapintatlanul is viselkedik. 

– Hello anya! Én is nagyon örülök, hogy látlak. Csak holnapra 

vártunk! 



Mrs. Scott áthajolt a bárpulton, és egy puszit nyomott Beth 

arcára. 

– Sajnálom, drágám. Lehet, hogy szörnyen hangzott, de nem 

tudom eljátszani, hogy jól néz ki a hajad, amikor nem. 

– Nagyon sok embernek tetszik, engem is beleértve. – 

Elhallgatott. – Kérsz egy italt? 

Anyja kérdően nézett rá. 

– Pultos vagyok, tudod! – mondta Beth. – Az a munkám, hogy 

italokat árulok. 

Tudta, hogy Sukey-t nem zavarná, ha beszélgetne az anyjával egy 

kicsit, de ő szerette volna egyértelművé tenni a függetlenségét. 

Semmi szégyellnivaló nincs a fizikai munkában, akkor sem, ha a 

sörcsapolás az egyik leggyakoribb feladat. 

Anyja egy futó pillantást vetett a sörcsapokra. 

– Ó… 

– Igyál egy gin-tonikot! – győzködte a lánya. – Teszek bele egy kis 

jeget és citromot, olyan lesz, ahogy otthon szoktad inni. Vagy 

csinálok inkább egy duplát. 

– Általában nem iszom este hat előtt – tiltakozott az anyja. – Ez 

alól kivételt képez, ha ebédelek valahol. 

– Éppen ebédidő van, és nem mindennap toppansz be a régóta 

nem látott lányod kocsmájába. – Beth most biztosan inna egyet, ha 

nem dolgozna. 

Érezte az anyja szúrós tekintetét, ahogy a gin-tonikot készítette. 

Most is, mint mindig, úgy gondolta, hogy elítéli. Amint észrevette 

Finnt, őt figyelte, majd ügyetlenkedve megpróbált felülni egy 

bárszékre. 

Mielőtt Beth elindult volna, hogy segítsen neki, Finn felugrott 

székéből és belekarolt Beth anyukájába. 

– Hadd segítsem fel, ezeket a nem szoknyát viselő nőknek 

tervezték. – Miután biztonságosan leültette, Finn folytatta. – Beth! 

Nem is mondtad, hogy ilyen gyönyörű mamád van! 



Beth letette a gint és a tonikot. Még alig tudták egymás nevét, de 

már túl is voltak a szülőknek való bemutatáson. Persze Finn az 

egészet azért csinálta, hogy Bethnek segítsen, és Beth nagyon hálás 

volt neki. Az anyukája egy kicsit kiegyenesedett a székben. 

– Kicsoda ön? – kérdezte egy kacér pillantás kíséretében. 

– Én azon férfiak egyike vagyok, akik szerint Beth haja 

csodálatos. Kiemeli a gyönyörű szemét, mint azt ön is láthatja. És 

talán pont öntől örökölte. 

Beth ajkába harapva nyomta el a kuncogását. Istenem, annyira 

jól csinálja! Az ír sármról nem is beszélve! Ügyes szófordulatait 

hallva még azt is állíthatta volna, hogy megcsókolta a legendás 

Barney-követ, de Beth úgy érezte, hogy Finn talán ennél is tovább 

merészkedett. 

– Még nem is mondta meg a nevét! – Beth anyukájának 

tekintetéből sugárzott, hogy mennyire magával ragadta a férfi 

sármja, úgy követné, mint ahogy a kisbárány megy az állatkertben 

az etető személyzet után. 

– Finn vagyok. 

– Egy párt alkotnak a lányommal? – intett a kezével Beth felé. A 

pár szó elég idegenül hangzott a szájából, mintha idézőjelbe is tette 

volna. – Látod, hogy soha nem mondasz nekem semmit. 

Beth legszívesebben elsüllyedt volna, ez annyira kínos volt. Az 

anyukája nyilvánvalóan nem tudta, hogy Finn egy rockisten és 

szupersztár volt, de még így is… Beth tudta, ha most otthagyja őket, 

a helyzet csak rosszabbra fordul. 

– Bárcsak így lenne – mondta Finn. – Talán egy kicsit korai még, 

de fogalmazzunk úgy, hogy dolgozom az ügyön. 

Beth meg szerette volna csókolni most azonnal. Nem azért, mert 

vonzó volt, hanem mert ilyen kedves. Kiállt mellette a hajával 

kapcsolatban is, és ezzel megvédte az állandóan kritizáló anyjától. 

Milyen kedves férfi! 

Hálásan mosolygott felé. Finn mosolygása olyannak tűnt, mint 

napjaink legmenőbb szupersztárjaié, és ő, ha Sukey-nek igaza van, 



az öregedéstől csak még jobban néz ki. Valószínűleg az elmúlt 

néhány percben elhangzottaknak nem sok köze van a valósághoz, 

és Beth nem veszi komolyan a flörtölését, akkor sem, ha ez igazából 

nem is flört. 

– Na! Legalább a dolgok nem állnak olyan rosszul, mint 

gondoltam. A legfiatalabb gyermekem túl korán menekült el a 

fészekből, és nem szerettem arra gondolni, hogy mennyire 

magányos lehet. 

Beth szívesen hozzáfűzte volna, ami az anyját a legjobban 

zavarta, vagyis hogy távolból legalább nem tudta irányítani, de 

inkább hallgatott. 

– Tehát anyukám! – szólalt meg Beth, amikor úgy ítélte, hogy az 

anyukája eléggé becsípett már a gin-toniktól ahhoz, hogy egy kicsit 

faggassa. – Miért érkeztél egy egész nappal korábban? 

– Azt hittem, hogy egy neked teljesen világos! Jöttem 

megszervezni Helena esküvőjét. Először le kell foglalnom a 

templomot. Muszáj lesz ma megaludnom valahol – mondta Vivien 

Scott egy újabb gin-tonik elfogyasztása után, és miután Finnt is 

meghívta egy italra. – Te hol alszol? – kérdezte a férfit. 

Beth nagyon remélte, hogy egy exkluzív hotelben szállt meg nem 

túl messze innen, mert akkor talán az édesanyjának is megfelelne 

az a szolgáltatás, ami ott van. Odamehetnének együtt, és Rachel 

pihenhetne. 

– Egy barátomnál alszom nem messze innen. 

Beth anyukája ismét a lányára nézett. 

– Akkor pedig úgy fest, hogy abban a hostelben alszom, amit te 

foglaltál le nekem. 

 



Huszadik fejezet 

Lindy a nagymamájánál hagyta Billyt, és elindult Rachelhez, hogy 

megnézze a porcelánokat, amelyek megtöltötték a kis fészert. Már 

éppen megérkezett, amikor Beth felhívta a hírrel. Rachel alig kapott 

levegőt, amikor megszólalt. 

– Oké. – Hallatszott, hogy nagyon vissza kellett fognia magát. 

– Mi történt? – kérdezte Lindy, ahogy Rachel végre letette a 

telefont. 

Rachel beharapta az ajkát. 

– Itt van Beth anyukája, egy nappal korábban érkezett. Most ott 

ül a kocsmában, de ma éjszaka már nálam kellene aludnia. 

– Úristen, Rachel! 

– Hát ez az! Abban a hitben voltam, hogy egy egész nap a 

rendelkezésemre áll, hogy rendbe rakjam a szobáját, mielőtt holnap 

megérkezik. 

– Mondd, mit segíthetek. 

– Köszönöm, Lindy. – Rachel a falnak dőlt, hogy egy kis erőt 

gyűjtsön. – Beth próbálta meggyőzni, hogy aludjon egy Bath 

környéki hotelben, mert ott neki való szobák vannak, de hallani 

sem akart róla, és nem is érti, hogy miért okoz problémát, hogy egy 

nappal hamarabb érkezett. 

– De akkor sem muszáj belemenned ebbe, Beth teljesen meg 

fogja érteni. 

Rachel ki volt pirosodva, de nem változtatta meg a döntését. 

– Rendben lesz. Már mondtam, hogy megleszek. Kihívásként 

fogom fel, és fel fogok nőni hozzá. 

– De ne a te szobádat készítsd neki, hanem a vendégszobát, hogy 

annyival is kevesebb legyen a felfordulás. 

– Nem, mert azt akarom, hogy el legyen tőlem szeparálva egy 

kicsit. 



Lindy szinte hallotta Rachel agykerekeinek csikorgását, melyet 

valószínűleg az ágyneműk fejben történő kiosztása okozott. Az 

órájára pillantott. 

– Mit tudnék segíteni? Csak fél órám maradt. 

– Azt hiszem, másfél órára lesz szükségem, hogy mindent 

tökéletessé varázsoljak – mondta Rachel. – Oda tudnál menni, hogy 

megakadályozd, hogy hamarabb ideérjenek? És szerezhetnél ételt 

is. 

– Úgy érted, hogy vásároljak be? – Lindy nem erőltetett arcára 

mosolyt. – Szívesen megteszem. Mire volna szükséged? 

– Croissant, frissen facsart narancslé, jó minőségű vaj, helyi, ha 

lehet. Kell még bacon, virsli és tojás is. – Rachel elhallgatott. – Mit 

gondolsz, Beth anyukája szereti a véres hurkát? 

– Több mint valószínű, hogy nem – válaszolt Lindy a legnagyobb 

határozottsággal, és mindketten nevetésben törtek ki. Lindynek a 

legkevesebb ismerete sem volt Beth anyukájának konyhai ízléséről, 

de mindkettejük ösztöne azt súgta, hogy a hurka inkább felejtős. – 

Viszont szívesen hozok egy vekni hihetetlenül finom, teljes kiőrlésű 

kenyeret, amit a nagymamám sütött – mondta Lindy büszkén. 

– Nagyszerű lesz! A croissant-ban annyi a szénhidrát, hogy 

biztosan tudom, hogy Beth anyukája nem fogja megenni, de mégis 

az a biztos, ha abból is van itthon egy kevés. Dzsemet vagy lekvárt 

nem készít esetleg a nagymamád? 

– De készít, de ha nem lenne sajátja, akkor is van a polcán egy 

rakás kézzel írott címkés üveg, amibe bármikor átpakolhatunk egy 

kis bolti lekvárt. 

Rachel a fejét rázta. 

– Lindy! Én nem teszem csak simán lekvárosüvegben az asztalra 

a dzsemet, megvannak az erre a célra használt tálkáim. A lekvár 

köré vajcsigákat teszek, mert a vajat sem tehetjük becsomagolva az 

asztalra. Vagy szerinted vajlabdát kellene inkább készítenem? 

– Drágám! Én elindultam vásárolni. Szerintem nem nagyon érsz 

most rá azon gondolkodni, hogy a vajat milyen formában tálald. 



Lindy felhívta a nagymamáját, mert tudni akarta, elbír-e még 

Billyvel egy kicsit tovább. Majd megkérte, hogy vegye fel Nedet az 

iskolában, de előtte elmagyarázta, mitől fordult így fel a program. 

– Egyértelmű, hogy fizetünk a lekvárért, dzsemért és a kenyérért. 

Találd ki az árakat, nyugodtan számolhatsz magasabbakkal. Vagy 

majd én kitalálom inkább! 

Lindy nagymamájának hízelgett a tény, hogy a kis házi készítésű 

finomságait egy első osztályú hostelben fogják felszolgálni, nem is 

akármilyen formában tálalva. A legszebb befőtteket válogatta, és 

alig várta, hogy megsüsse a kenyeret, aminek a tetejére Lindy külön 

kérésére magokat szórt. De mindezek előtt az unokájáért kellett 

mennie az iskolába. 

Aznap este Lindy éppen forró fürdőt készített a fiúknak, mikor 

megcsörrent a telefonja. Először nem akarta felvenni, de aztán 

mégis kifutott, és felkapta. Azt hitte Rachel lesz, hogy nem boldogul 

Beth anyukájával. Kötelességének érezte, hogy támogassa. 

Angus hívta. 

– Ó, Angus! – Lindy meglepődöttségébe öröm és félénkség 

vegyült. Mostanában egy kicsit többet gondolt rá, mint kellett volna. 

Talán megérezte, és ezért hívta. 

– Angus bácsi? – kiáltotta Ned. – Hadd beszéljek vele, kérlek! – 

Ned már rohant is kifelé a fürdőszobából, telefonnal a kezében. 

Billy épp akkor mászott bele a kádba, ezért Lindynek esélye sem 

volt, hogy utána fusson. Billyt nem veheti most ki a vízből, mert 

ordítása és visítása az egész házat felverné. 

– Ned! – kiáltotta Lindy. – Hozd vissza a telefont most azonnal! 

Nem jött válasz. Hallotta ugyan Ned hangját, de még egyáltalán 

nem akart búcsúzkodni. Lindy csapdába került. Ha még egyszer 

kikiabál, Angus a lehető legborzasztóbb szülőnek fogja tartani. A 

szörnyű szülő képében tetszelegne akkor is, ha kikapná a kádból 

Billyt, és akkor is, ha Billyt ott hagyva rohanna Nedhez, hogy 

elvegye tőle végre a telefont, és eközben Billy elcsúszna a kádban, 

és megfulladna. Egy pohárka meleg vizet locsolt Billy hátára, 



kellemesen megnyugtatta, és Lindy remélte, ez a nyugalom rá is 

ráragad. 

Ned visszajött a telefonnal a fürdőszobába. 

– Tessék, itt van! 

– Angus? – szólt bele Lindy a telefonba. 

– Nincs már vonalban – mondta Ned. – Elindult, átjön. 

– Mikor jön át? 

– Ma este – válaszolta Ned. – Azt mondta, hogyha visszaadom a 

telefont neked, öt mesét fog elolvasni nekünk. 

Lindy nem szólt semmit. Olyan gyorsan mosdatta meg a 

gyerekeket, ahogy csak bírta. Ha csenget valaki, amíg a kádban 

vannak, nem tud ajtót nyitni. Előszedte a fogkefét, és nem is figyelt, 

amikor Ned arról panaszkodott, hogy nem akar hároméveseknek 

való fogkrémet használni. 

– Nyisd nagyra! 

– Csinálhatom magamnak? Mindig hagyod, hogy én mossam meg! 

– De ma nem. Ma szuper gyorsan el kell készülnünk. Amikor 

Angus felolvassa a meséket, tiszta fogakkal kell hallgatnotok. 

– Játékokat is hoz! – mondta Ned, amíg Billy foga is elérte a kellő 

tisztasági szintet. 

– Istenem! Ti nagyon szerencsés fiúk vagytok! – mondta Lindy, és 

nem tudta, hogy Ned jól értette-e, amit Angus mondott. Az egész 

nagybácsis dolog nagyon gyorsan kialakult. Angus valóban nagyon 

türelmesen játszott a gyerekekkel, amikor Lindy szüleinél voltak, 

de a látogatás és beígért meseolvasás meglepte Lindyt. 

A fiúk végre tiszták és szárazak voltak, belebújtak a pizsamáikba, 

és a tv-t nézték, amíg Lindy megpróbálta visszahívni Angust, hogy 

kiderítse, mi folyik itt, és hogy egyáltalán igaz-e, amit Ned mesélt. 

Nagyon remélte, hogy Angus tényleg átjön. A fiúk is csalódottak 

lennének, ha nem jönne. Az ő életében is elég volt az apja, aki 

mindig késik vagy nem is jön, és meséket talál ki gépkésésekről és 

lekésett vonatokról. Nagyon bízott benne, hogy Angus nem ilyen. És 



most már azt is beismerte magának, hogy ez nem csak a fiúk miatt 

számít. 

Szerencsére mire sikerült telefonkönyvéből előbányásznia Angus 

számát, kopogtattak. Az ajtónyitás után megállapította, hogy kissé 

szélesebb mosolyt engedett meg magának, mint kellett volna. Ez 

csak egy hétköznapi baráti látogatás, nem azt tudta meg, hogy nyert 

egymillió fontot a lottón. 

Angus visszamosolygott, de látszott, hogy ez a nagy öröm még őt 

is meglepte. 

Lindy magyarázkodni kezdett. 

– Ó, szia! Annyira örülök, hogy látlak, mert a fiúk már hihetetlen 

módon vártak, és féltem, hogy Ned félreértett valamit, és nem is ma 

jössz – próbált mentegetőzni. 

– Bejöhetek? 

Lindy gyomra összeugrott a férfi tekintetétől, ahogy ezt kérdezte. 

Hirtelen újra iskolás lánynak képzelte magát, aki belezúgott az 

egyik osztálytársának a bátyjába. 

– Menj csak be a nappaliba! A fiúk már nagyon várnak. Kérsz egy 

teát? – nem tudta abbahagyni a folyamatos fecsegést, vett egy mély 

lélegzetet, hátha lenyugszik. 

Angus letette régies hátizsákját, és bement a kanapén üldögélő 

fiúkhoz, akik a tv-ről teljesen elfelejtkezve bámulták nagy 

szemekkel. 

– Angus bácsi! – kiáltották neki, és már futottak is hozzá. 

– Sziasztok! – válaszolta szépen nyugodtan. – Hol lesz a 

meseolvasás? 

– Meséket, meséket! – kiabálták. 

– Akkor higgadjunk le kicsit, szépen mindenki megnyugszik. – 

Elfoglalta helyét köztük a kanapén, majd Lindyre pillantott. – 

Olvashatok nekik lenn, vagy fel kell mennünk? 

Lindy újra összerakta a hirtelen atomjaira hullott fiatal anyuka 

identitását. 



– Két mese itt, kettő fenn, úgy, hogy akkor már mindketten az 

ágyban legyetek. 

Lindy kitakarította a konyhát, míg lenn voltak, közben ő is 

hallgatta a felolvasást. Mikor a két történet befejeződött, és Angus 

felmászott a fiúkkal az emeletre, ő is velük ment. 

– Nyomás fiúk! Befelé az ágyba! 

Éjjeli lámpát kapcsolt, megigazította a függönyöket és 

elrendezgette a macikat. A fiúk – Lindy legnagyobb 

megkönnyebbülésére – olyan nyugodtak és engedelmesek voltak, 

mintha egy a mese pozitív hatását népszerűsítő reklámból léptek 

volna ki. 

– Melyik könyv legyen? – kérdezte Angus. 

Lindy átnyújtotta neki a fiúk éppen aktuálisan kedvenc 

meséskönyvét, és leült Billy ágyának végébe. Angus az ágy közepén 

helyezkedett el, hogy a fiúk mindketten jól lássák az illusztrációkat. 

Lágy, andalító hangon olvasott nekik. Lindy eközben hálát adott az 

égnek, hogy a sokszor neveletlennek látszó gyermekei néhány 

percre milyen jól is tudnak viselkedni. Elmondott egy imát, hogy ez 

sokáig így maradjon. A mese végén puszit nyomott mindkét fiú 

arcára és betakargatta őket. 

– Mi lemegyünk a földszintre egy teáért, de pár perc múlva 

visszanézek. Aki először alszik el, holnap jutalmat kap. 

– Mi lesz a nyeremény! Mi a nyeremény?! – kérdezte Ned. 

– Egy különleges dolog a táskámból. – mondta Angus. 

– De mi? 

– Minél hamarabb elalszol, annál hamarabb megtudod – mondta 

Angus, és az órájára nézett. – Ki tud elaludni tíz perc alatt? 

– Én! – mondta Ned, és vízszintesbe dobta magát, a szemét pedig 

szinte összeszorította. 

– És te, Billy? – kérdezte Lindy. – Szerintem te is el tudsz aludni 

tíz perc alatt. 

Lindy és Angus kiment. 

Lindy meg sem szólalt, amíg a földszintre nem értek. 



– Ez minden idők legjobb altatása volt! Nekem elhiheted, hogy ez 

máskor közel sem ilyen egyszerű ám! – Tudta, hogy azt is 

mondhatná, hogy itt mindig ilyen óriási nyugalom van, de az 

hazugság lenne. 

– Biztosan segít, ha valaki leköti az energiáikat, ez esetben Angus 

bácsi. 

Lindy nevetett. 

– Igen, tényleg sokat segítettél. Nagyon köszönöm, hogy olvastál 

nekik. 

– Nagyon jól éreztem magam. Biztos kevésbé szórakoztató, ha az 

ember minden este ezt csinálja, de nagyon érdekesek voltak a 

mesék is. 

– Ó! És jó fiúk, ugye? 

– Nagyon jók – bólintott Angus. 

Mosolygott a férfira, élvezte a kicsit kétértelmű helyzetet. 

– Tulajdonképpen azt mondtam, hogy teázni készülünk, felrakok 

egy kis vizet. Vagy inkább kávét szeretnél? A harmadik lehetőség 

egy forró koktél lenne. 

– Hoztam bort – mondta, miközben a hátizsákjában kotorászott. 

– Fehéret vagy vöröset kérsz? 

A bor megváltoztatná az egész este hangulatát. Egy laza teázós, 

kekszet majszolós, nyugis estéből így lesz randi. Volt mostanában 

egy pár randija, ezek egy részére a barátai és a családja nyomására 

ment el, de egyik sem nála volt. Idegesség és izgalom kellemes 

keveréke töltötte el. Ez nem is igazi randi, mert Angus nem nézte őt 

ki magának, és egyébként is felnőttek már mindketten, nem 

bolondos tinédzserek. 

– Vöröset szeretnék. Hozok poharat, addig menj át a nappaliba. 

Egy tálba kiöntött egy kis sós kekszet, és bevitte a poharakkal. 

Gyorsan meggyújtott egy gyertyát, és lekapcsolta a fővilágosítást. 

– Este mindig ezt csinálom. Segít átlátni a káoszon. 



Angus nevetett, és kitöltötte a bort. Lindy kinyitotta a kandallót, 

és rátett a tűzre. Elfogadta a kezébe nyújtott bort, és vágyakozva 

nézett a kanapéra. 

– Ez nagyon szép – mondta Lindy –, csak egy pillanatra rá kell 

néznem a fiúkra, de remélem, már alszanak. 

– Én megkeresem az ajándékot, aztán mindketten pihenhetünk – 

mondta Angus. 

Lindy, ahogy felfelé szedte a lépcsőfokokat, nagyon izgatott volt. 

Lazulás Angusszal, bor, gyertyafény, mind nagyon szép dolgok. 

– Na jó – mondta Angus, amikor Lindy visszatért. – Nézzük, mik 

vannak itt. Ezeket a dolgokat a padláson találtam. Volt ott néhány 

gyönyörűen kifestett ólomkatona is, de ezt majd csak akkor 

kaphatják meg a fiúk, amikor tudnak rá vigyázni, és nem veszik a 

szájukba, ezért még most nem hoztam el. 

– Ennek örülök, mert el kellett volna tennem, amíg Billy elég 

nagy lesz hozzá, és a tárolással itt elég sok problémánk akad. 

Ez a szoba több pontján is jól látható volt. Kicsi szoba, de volt 

néhány doboz a sarokban, a székek alatt, és az egyik kupac benn 

asztalként funkcionált. 

– Nálam ellehetnek addig. Éppen helyet csináltam a padláson, 

amikor megtaláltam ezeket. 

– Micsoda szép szavak! – mondta Lindy. – Ebben a pillanatban 

nem tudok ennél szebbet elképzelni. 

Angus nevetett és a szemébe nézett. 

– Elég könnyen lenyűgözhető vagy! Ehhez mit szólsz? Egy 

szerszámosláda gyerekeknek. Mindegyik valódi szerszám, csak 

kisebbek. 

Lindy megnézte közelebbről a dobozt. 

– Nagyon szépek és nagyon jó állapotban vannak! 

– A nagypapámnak volt egy ehhez hasonló készlete, de soha nem 

engedte, hogy azzal játsszunk. 

– Talán túl veszélyesnek gondolta? Lehet, hogy túl 

balesetveszélyesek voltak. 



– Nem hiszem, hogy ilyenek lettek volna. Egyszerűen nem akarta, 

hogy babráljuk. 

– Ez szomorú. – Lindy kortyolt egyet a borból, és nem tudta nem 

észrevenni, hogy mennyivel jobb minőségű az általa többnyire 

vásárolt italoknál. Elgondolkozott rajta, hogy az ő apukája milyen 

nagy beleéléssel játszik a fiúkkal. – De talán nem mutattatok elég 

nagy érdeklődést a szerszámok iránt. 

– Jaj, dehogyisnem! Csak azt mondta nekünk, hogy ez nem 

kisfiúknak való, pedig egyértelműen gyerekjáték volt. – Angus 

ugyan nevetett, de Lindy érezte, hogy ez még mindig fáj neki. – 

Tetszett az ácsmesterség – folytatta tovább a mesélést. – Még 

mindig csinálom. Nagyon szeretném megmutatni a fiaidnak, hogy 

kell használni a szerszámokat. 

– Biztos, hogy imádnák! Amennyire megkedveltek, szerintem a 

menetrendet is megtaníthatnád nekik, azt is szájtátva hallgatnák. 

Komolyra fordítva a szót, egy kis idő múlva majd nem bánom, ha 

ilyesmire tanítod őket. 

Angus nevetett. 

– Kíváncsi vagyok, hogy emlékszem-e még a fogásokra. Az ő 

nagypapájuk ezerszer játékosabb és szeretetteljesebb, mint az 

enyém valaha is volt. 

– Csakhogy neki nincsen tökéletes mini szerszámkészlete, és nem 

is ért az ácsmesterséghez. De az tényleg igaz, hogy békén hagyja 

őket, hadd csinálják úgy a dolgokat, ahogy szeretnék. Edward 

mindig is utálta, ha Ned a dolgaival játszott, nagyon fel tudta 

idegesíteni. 

– Biztos nem akarta, hogy bajuk essen… 

– Nem! – mondta Lindy és közben elnevette magát, pedig nem 

akarta. – Úgy értettem, hogy a legóival. 

Angus mosolygott. 

– Emlékszem, nem szeretett osztozkodni. 

– Ő más dolgokban erős – tette hozzá gyorsan Lindy, mert nem 

akarta kritizálni Edwardot a bátyja előtt. 



– Miben? 

– Nagyon aranyos volt, legalábbis a kapcsolatunk elején. Csak 

megviselte a szülővé válás, pedig már közel sem volt fiatal. 

– Pedig te fiatalabb is voltál nála. 

– Tudom, de lány vagyok, és a lányok hamarabb érnek – mondta, 

és mosolygott, hogy megmutassa, csak viccelt, pedig valójában 

komolyan gondolta. A beszélgetésben olyan területre tévedtek, ahol 

ő nem igazán érezte jól magát. Nem akart a volt férje bátyjának 

panaszkodni. 

– Te már vacsoráztál? 

– És te? 

– Nem nagyon, mert a gyerekek már ettek a nagymamámnál, 

magamnak pedig nem szoktam főzni, csak pirítósozom. 

– Mit szólsz, ha kimegyek fish&chipsért? 

– Nagyszerű lenne, de szerintem a faluban nem találsz ilyesmit. 

– Mióta nem főzök, az összes boltot ismerem a környéken, 

tudom, hol vehetek. 

Gyorsan átbeszélték, hogy mi kell, és Angus elindult. 

Amíg a boltban volt, Lindy újra felment megnézni a fiúkat, utána 

pedig fogat mosott, de jól kiöblítette a száját, hogy nehogy 

megérezze rajta. 

Még lent pakolgatott egy kicsit, és azon járt az esze, hogy Raff 

miért nem csókolta meg Rachelt. 

Nagyon meg lenne lepve, ha Angus valaha belegondolt volna, 

hogy megcsókolhatja. Nagybácsi minőségében vendégeskedett 

náluk, nem azért, mert felkeltette a férfiúi érdeklődését. 

Valószínűleg még sajnálta is őt. Bátor kis Lindy, akit a bátyja 

kétszer is teherbe ejtett, és egyedül kell felnevelnie a fiúkat. Biztos 

úgy gondolta, hogy a fiúknak jót tesz a férfitársaság, nem elég egy 

nagypapa, aki egyébként is két generációval idősebb náluk. 

Ennél csak egy rosszabb lehetőséget tudott elképzelni: egy 

családi kupaktanács, ahol a nagyszülők felszólítják Angust, hogy 

jöjjön át, és figyeljen a gyerekekre. Bizonyosodjon meg róla, hogy 



nem huligánok, mert az biztos, hogy nem tesz jót nekik, hogy az a 

nő neveli őket. 

Egyáltalán nem lesz szomorú, ha Angus nem mozdul rá. Őszintén 

beismerte, hogy akarja a férfit, de nem várta el a közeledését. 

Valószínűleg azért tetszett meg neki Angus, mert amióta Richard 

elhagyta, nem volt senkije. Ezenkívül még gimnáziumban is belé 

volt zúgva, a fiúkkal pedig egyszerűen zseniálisan bánt. Emellett ez 

a kedves ember még nagyon jól is nézett ki. Minden hozzá hasonló 

egyedülálló nőnek felkeltené az érdeklődését egy ilyen fiatal, vonzó, 

egyedülálló férfi. 

Amíg ezek a mély gondolatok jártak a fejében, szépen elpakolt, és 

készen várta Angus érkezését, aki hamarosan be is állított 

ecetszagú szatyrokkal a kezében. 

– Kikészítettem a tányérokat. A konyhában vagy a tűz előtt 

együnk? 

– Az utóbbit választanám. Mivel nálam még semmilyen tűz nem 

ég, nagyon szívesen üldögélnék egy kicsit ott. 

– Nagyon kedves volt, hogy olvastál a srácoknak – mondta Lindy, 

miközben ették a halat és a sült krumplit, és teát kortyolgattak. – 

Nagyon tehetséges vagy. 

– Még amikor Kanadában éltem, egy gyermekotthonban 

olvastam fel gyerekeknek. Egy színész barátom rángatott bele, és 

tanítgatott is szépen mesélni. Kifejezően kell, de nem szabad 

túlzásba esni, főleg, ha azt akarod, hogy el tudjanak aludni. 

– Nahát, tényleg tökéletesen csináltad. Apukám is nagyon jó volt 

benne, emlékszem, hogy sokat olvasott nekem gyerekkoromban, 

bár inkább csak olyanokat, amik őt is érdekelték, és ezek nekem 

néha elég unalmasak voltak. 

– Miket olvasott? 

– A dzsungel könyvét, Öreg Péter orosz meséit. Mindkét könyv a 

szekrényben várja a fiúkat, hogy elég érettek legyenek hozzá. 

Angus odasétált a könyvszekrényhez. 

– Én nem ismerem az Öreg Pétert – mondta. 



Lindy nevetett. 

– Bármikor szívesen kölcsönadom. 

– Felolvasok belőle neked. Helyezkedj el kényelmesen a kanapén, 

tedd fel a lábad. Most pedig hallgasd a mesét! 

Lindy boldogan elrendezgette a párnákat maga körül, 

betakarózott egy kanapén heverő pokróccal, és kényelmesen 

elhelyezkedett. 

– Imádom, ha felolvasnak nekem. Annyira kedves vagy. De ugye 

nem sértődsz meg, ha elalszom közben? 

– Persze hogy nem. Na, figyelj! 

Hagyta, hogy Angus gyönyörű hangja betöltse őt, úgy, ahogy a 

teret betöltötte. A barátja remekül megtanította. Nagyon szépen 

hangsúlyozott, de nem nyomkodta a szavakat, olyan volt, mint egy 

hangjáték. Lindy becsukta a szemét. 

Arra ébredt, hogy Angus finoman visszaejtette fejét a párnára. 

– Ne haragudj, hogy felébresztettelek, csak azt hittem meg fog 

húzódni a nyakad, ha így alszol egész éjjel. 

Lindy megrázta a fejét, hogy fel tudjon ébredni, Angus egyenesen 

a szemébe nézett. A következő pillanatban kezével Lindy nyakát 

fogta, ajkával pedig az ő ajkát érintette. 

Mennyei volt ez a lágy csók. Lindy a háromévnyi egyedüllét alatt 

teljesen elszokott a fizikai kontaktus ilyen formájától. Az érintésnek 

az elmúlt időszakban csak két formáját ismerte. Ennivaló kisfiai 

édes kis végtagjaikkal folyton rajta csimpaszkodtak, és a szülei 

gyakran meg akarták ölelni, de ezt általában igyekezett valahogy 

kikerülni. 

Erre vágyott. Nem várta, hogy meg fog történni, de ha már 

megtörtént, nem akarja, hogy véget érjen. 

Egy kis idő múlva már egymás mellett feküdtek a kanapén, és 

egyre intenzívebben csókolóztak. Lindy megállapította, hogy Angus 

sokkal jobban csókol, mint az öccse. 

– Nem akartam, hogy ez történjen – mondta Angus, ahogy 

kiszabadította magát. A hangjában kis bűntudat csengett. – Úgy 



értem, én ragadtattam el magam, de most egy kicsit mégis… nem 

tudom… 

Lindy a szájára tette a kezét. 

– Minden rendben van, nem kell bocsánatot kérned. Mondtam 

volna, ha nem örülnék neki. 

– Hát rendben. 

Szemében a mosoly Lindy számára olyan volt, mint egy hosszú 

tél végén felderengő napsütés. Ettől a földkerekség legvonzóbb 

teremtményének érezte magát. Megijedt, hogy még egyszer nem 

fogja magát így érezni, vagyis nem fog hosszú ideig tartani ez a 

boldogság. Eldöntötte ezért, hogy hagyja, minden úgy történjen, 

ahogy kell, majd utána ráérnek a következményekkel foglalkozni. 

Mindenképp így lesz. 

Végül határozottan megszólalt: 

– Szerinted jobb lenne, ha felmennénk az emeletre? 

– Úgy érted, hogy az ágyadba? 

– A fiúk játszómatraca olyan érdes, még a végén felébresztjük 

őket. 

Angus kicsit megcsípte Lindy fenekét. 

– Az ágy jó lesz. 

Lindy kocsikerék-csikorgásra ébredt, rögtön észrevette, hogy 

egyedül van. Az ágy még nem hűlt ki mellette, Angus nemrég 

indulhatott el. Az órája hajnal ötöt mutatott. Sóhajtott egy nagyot. 

Angus a megfelelő pillanatot választotta, mert ha még egy órát itt 

marad, a fiúk bármikor bejöhetnek a szobába. 

A megkönnyebbülés és a megbánás szomorú melankóliává 

keveredett Lindyben. A testében egészen más érzések voltak. Olyan 

régóta nem volt senkivel, hogy most úgy érezte, mintha egy nagyon 

kellemes, de intenzív masszázs után lenne. Csodálatos lett volna a 

közös ébredés, de nem akart túl mohó lenni. Váratlan volt, hogy 

ennyire csodálatos dolog történt, és ennél többet kívánni sem mert 

volna. Mindig azt mondta, hogy nem szeretne a fiúknak nevelőapát, 

és ez az érzése most sem változott. Angus csodálatos nagybácsi 



volt, de apaszerepbe léptetése csak még bonyolultabbá tenné a 

dolgokat. 

Felkelt, hogy megnézze a fiúkat, és a mosdó után lement a 

földszintre. A konyhaasztalon egy üzenet várta. 

„Nem akartalak itt hagyni, de úgy gondoltam, hogy a fiúknak így 

lesz a legjobb. Kérlek, hívj vagy írj, hogy jól vagy. Annyira nagyon 

édes vagy! A. Pussz.” 

Tudta, történjék bármi, ezt a papírt kincsként őrzi majd. 

Nagyon zavarban volt, ha eszébe jutott, hogy beszélni fognak. 

Hiába kapta ezt a kedves üzenetet, nem tudta félretenni az érzéseit. 

Épeszű állapotában soha nem feküdt még le senkivel az első 

éjszakán, úgy főleg nem, hogy nem is randiztak előtte. Tiszta őrület 

az egész! 

Teljesen biztos volt benne, hogy Angus nem ítéli el, de ő elítéli 

magát, annak ellenére, hogy tudatosan döntötte el, hogy lefekszik 

vele. Nem akarta, hogy szexéhes egyedülálló anyának tűnjön, még 

akkor sem, ha egy szexéhes egyedülálló anya volt! Eldöntötte, hogy 

írni fog, nem hívja fel. „Jól vagyok, remélem, Te is. L. Pussz.” 

Gondolkozott, hogy odaírja-e a végére, hogy „pussz”, nem mintha 

nem csókolta volna meg most is a legszívesebben, de nem akart 

követelőzőnek tűnni. 

Hirtelen egyre több kétely bukkant fel benne. Lehet, hogy Angus 

úgy gondolja, becserkészte őt? Vagy azt gondolja, hogy ha meglát 

egy egyedülálló férfit, máris a karjába veti magát? Meg kellene 

mondania neki, hogy gyógyszert szed? Vajon említette ezt tegnap 

éjszaka? Sajnos nem emlékezett. 

Szerencsére ma Billy ment oviba, Ned pedig iskolába, Lindy 

nyugodtan koncentrálhatott magára, és hogy a lehető 

legnormálisabban töltse a napot. A játékokkal telepakolt táskát 

elrakta szem elől, a KitKatokat, a „Ki tud azonnal elaludni?” játék 

jutalmait is félretette. 

Szörnyű zavar volt benne Angusszal kapcsolatban. Az egyik fele, 

ráadásul a nagyobbik, közel állt ahhoz, hogy menthetetlenül 



belezúgjon. Gyönyörű pasi, kedves, udvarias, szexi és csodálatos 

szerető. A kisebbik fele pedig nagyon kellemetlenül érezte magát a 

nagyobbik rész gondolatai miatt. Nem kellene az alapján 

minősítenie magát, hogy mennyi idő telt el, mielőtt ágyba bújt vele. 

Legalább Angus csókolta meg először, és ebben biztos volt, de aztán 

mintha ő erőltette volna a szexet. Ezt az egészet nagyon 

megalázónak érezte, alig bírt koncentrálni, hogy beleimádkozza 

Billybe a müzlit. 

Éppen hazaért, miután leadta Billyt az oviba, amikor 

megcsörrent a telefon. Szíve reményteljesen dobbant, de meg is 

volt ijedve, hogy ő lesz. Rachel hívta. Boldognak és 

kiegyensúlyozottnak tűnt. 

– Szia Lindy! Szabad vagy most? 

– Eléggé szabad és gyerekmentes is – mondta és közben azon 

gondolkozott, hogy el tudná-e mesélni a barátainak, hogy milyen 

csodálatos élményben volt része, amióta legutóbb találkozott velük. 

Valószínűleg majd elmondja. Aki átél valami ilyesmit, kicsit talán 

meg is változik tőle. Ha kitalálnák, hogy mi történt, sok mindent 

meg kellene magyaráznia, de ezeket a válaszokat tisztáznia kell 

előbb magában. 

– Kitűnő! Gyere akkor át hozzám, és kérlek, segíts a maradék 

feladatban! Beth anyukája elment, de hamarosan visszajön. Beth is 

úton van, szóval gyere, ahogy tudsz. Csak el szeretném mondani 

nektek, mit tudtam meg arról, hogy mit akar ő és Helena. Persze 

lehet, hogy Helenától éppen a dolgok ellenkezőjét fogjuk hallani, de 

jobb, ha felkészülünk rendesen. 

Már nyoma sem volt a szállóvendégnek, Rachel mégis nagyon 

energikus volt. 

Nagy croissant-ok várták őket feketekávéval, vajjal és többféle 

dzsemmel. 

– Lássatok csak hozzá! 

– Majd készítsünk zsemlemorzsát! – mondta Lindy. 



– Rendben, van is egy erre tervezett gépem! – Rachel átnyújtotta 

Lindynek a croissant-t. – Tudtam, hogy Vivien nem kér majd belőle, 

de annyira istenien mutattak az asztalon. 

– Keresztény név! – mondta Lindy. – Ez egy jó jel – kivett egy 

croissant-t és megkente vajjal. 

– Mesélj el mindent! – mondta Beth, miután látta, hogy barátnője 

egyáltalán nem úgy fest, mint akin átment az úthenger. 

– Istenem, nekem ez nagyon bejött. Szállodatulajdonosnak 

születtem. 

– De nem volt az anyám szörnyen követelőző? 

– De igen, viszont felnőttem a feladathoz. Az első osztályú 

ágyneműimnek és párnáimnak köszönhetően jó pár kör előnyre 

tettem szert. 

– Igen, azokat biztos értékelte! 

– Valóban. Egyébként tervezem, hogy kialakítok egy nagyobb 

párnaválasztékot a határozottabb igényekkel érkezőknek és az 

allergiásoknak. – Elhallgatott. – Nagyon ízlett neki a nagymamád 

kenyere, Lindy! Ha mások is jönnek majd hozzám, ki kell 

alakítanom egy rendszert, hogy mit honnan szerzek be. A kenyeret 

például szívesen venném a nagymamádtól. 

Rachel elég jó árat adott a kenyérért, Lindy úgy érezte, tőle 

működhet a dolog. 

– A lekvárok is mennyeiek voltak. Vivien azt értékelte legjobban, 

hogy minden helyi volt. Nagyon köszönöm, hogy beszerezted 

ezeket, Lindy! Majd mondd el, hogy mit hol vettél pontosan. Beth! 

Készíttetnem kell majd egy weboldalt, ha komolyan szeretnék ezzel 

foglalkozni. Tudnál segíteni benne? 

– Persze, akár most mindjárt elindíthatjuk, ha szeretnéd. De nem 

zavar, hogy át kell adnod a szobád egy idegennek? – kérdezte Beth. 

– Nem igazán, és nem is az volt a legnehezebb feladat. Reggelit 

készíteni sokkal nagyobb munka, mint hittem, de ezt élveztem 

mégis a legjobban. Ha csak a rendelés leadása után kezdek 

sütögetni, akkor nagyon soká lesz kész, ezért előre kisütöttem 



néhány kolbászt, virslit meg bacont. Természetesen a tojást csak 

akkor készítettem el, amikor kérte. Mesésen ment. 

– Mennyit kérsz érte? – kérdezte Beth. 

– Ajánlanom kellett egy kis kedvezményt, mivel az anyukádról 

van szó. 

– Ugyan, megengedheti magának. 

– Ő is ugyanezt mondta. Százötven fontot adott. Azt mondta, hogy 

ennyit neki nagyon is megér. Talán kialakítok majd még egy szobát 

fürdőszobával. Ha három kiadó szobánk lenne az esküvőre 

érkezőknek, első osztályú szolgáltatást nyújtanánk. 

– De nem térül meg, hacsak nem akarsz állandóan vendégeket 

fogadni – mondta Lindy. – Habár arra is kitalálhatunk egy működő 

megoldást. 

– Szívesen csinálnám folyamatosan. Nem jelent ekkora kihívást 

minden vendég, és ha magasan tartom az árakat, elég válogatott 

vendégköröm lesz. 

– Úgy érted, hogy rend-és egyéb mániás és flúgos emberekre 

fókuszálsz, mint amilyen az anyám is? 

– Pontosan! Mondom, hogy nekem nagyon tetszett! De elég a 

kellemesebb témából. El akarom mondani, hogy Vivien milyen 

esküvőre gondolt. Nemsokára visszaér, sietnünk kell, mert Helena 

is vele lesz. Csak most érkezett haza az utazásból, de a vőlegényét 

sem kell félteni, ő még mindig a közös életüket „tervezgeti” valahol 

messze távol. 

Beth szemöldöke megemelkedett, mikor Jeff szóba került. 

– Vannak ötleteim a Vintage Romantika honlapjával 

kapcsolatban, de talán még ez túl korai. 

– Nyugodtan megcsinálhatod, ha az időd engedi. Nagyon várom, 

hogy esküvői ruha stylistként legyek feltüntetve. 

– Én szállásmenedzser leszek, és az apró részletek felelőse, és fő 

kritikus – folytatta Rachel. – De hadd meséljek nektek Vivienről. 

Beth már mondta, hogy a székesegyházba tervezte az esküvőt, és 

valószínűleg azt akarta, hogy terebélyes fák között, kórussal, 



csengőkkel legyen, és olyan felhajtás kíséretében, mint amilyen 

Kate Middleton és William herceg esküvőjén volt. 

– Most már legalább te is érted, hogy Helena miért akarta, hogy 

én vegyem a kezembe a dolgokat. 

– De Helena hozzáállása kissé megváltozott Vivien hatására. 

Ráébredt, hogy csak egy igényes esküvő marad igazán emlékezetes. 

– Ugye, nem mondta le a vintage romantikás szervezést? – 

kérdezte Lindy teljesen elsápadva. – Tudom, hogy eddig nem 

tettünk még annyira sok energiát bele, de Helena esküvője miatt 

alakult meg a Vintage Romantika Esküvőszervezés. Beth, neked mit 

mondott? 

– Nem mondott egy szót sem, ne pánikolj! Helena lehet, hogy egy 

kicsit nagyszabásúbb esküvőt akar, mint ahogy elsőre gondolta, de 

nem akar a székesegyházban házasodni, és a fák sem érdeklik 

túlzottan. Ebben biztos lehetsz. 

– Igen, Vivien is ugyanezt mondta – erősítette meg Rachel. – A 

székesegyházról már lemaradtak, de bejelentkeztek a helyi Szent 

Marybe. De képzeljétek, Vivien azt akarta, hogy menjünk át a kis 

Netherbourne-ben lévő házába, és onnan szervezzük meg a 

dolgokat. Elmagyaráztam neki, hogy ez sajnos nem lehetséges. 

– Akkor megkönnyebbültem – mondta Lindy. 

– És remélem, hogy le tudtam beszélni a rengeteg elegáns 

kanapéról is. A mozgatásuk több mint nehézkes, és szerintem 

Belindának sem tetszene ez az irány. – Rachel nagyon határozott 

volt. – Elmagyaráztam neki, hogy több puff és néhány kanapé 

sokkal több lehetőséget rejt, és emellett sokkal divatosabb is. 

– Tényleg trendibb? – kérdezte Beth. 

– Fogalmam sincs, de a lényeg, hogy Viviennek sincs, és csak ez 

számít. 

Lindy nem tudta nem észrevenni, hogy Rachel ki van virulva. 

Vajon őt is ennyire feldobta a tegnap éjszaka? És ha igen, kitalálják, 

hogy mi történt? Végül arra jutott, hogy nem fogják, csak ő 

gondolkozik egy kicsit neurotikusan most. 



– Tehát most rögtön semmihez sem tudunk nekikezdeni? – 

kérdezte Beth. – A te honlapodat és a Vintage Romantikáét is 

elkezdhetnénk, Rachel. Van egy pár gyönyörű képem, amit az 

előkészületekkor készítettem April esküvőjén. Utánakérdezek, 

hogy használhatunk-e olyat, amin fel lehet ismerni az embereket. 

Még a szálláshelyed oldalán is jól jöhet pár közülük. 

– Ez fantasztikus! 

– Amint meglesz a logónk és megtaláljuk a saját egyedi 

stílusunkat, ami mindannyiunknak tetszik, csináltatunk 

névjegykártyákat, szórólapokat és mindent, ami még kell. Lőhetek 

pár képet a hálóról és a fürdőszobáról? – folytatta Beth. 

– Nyugodtan gyere, csodásan néz ki most! A Viviennek hozott 

virágok még mindig frissek. 

Beth elkészítette a képeket, belapátolták a maradék ételt, és 

elindultak két különböző irányba, de mindketten azon 

gondolkoztak, vajon Helena érkezése mennyire fogja felforgatni a 

terveiket. 

Lindy fejében most más gondolatok is kavarogtak, miközben 

éppen útban volt anyukája felé. Eltervezte, hogy mesél neki Angus 

látogatásáról, néhány fontos részletet kihagyva. Elmeséli, hogy 

átjött, mesét olvasott, és hogy mennyire csodálatos volt a 

gyerekekkel. 

– Szia, Anya! Mit csinálsz, hogyhogy nem dolgozol? 

– Ma reggel nem kellett bemennem. Hogy vagy? Fantasztikusan 

nézel ki drágám, tényleg nagyon jól! Van ennek valami különleges 

oka? 

Lindy tudta, hogy az anyukájának a legártatlanabb sejtése sem 

lehetett Angusról, de mégis zavarba jött. 

– Rachelnél reggeliztünk, és megettük az összes maradékot. – 

Elmesélte, hogyan lett Rachelből szállótulajdonos, és milyen ember 

Beth anyukája. – El akartam mondani neked egy dolgot. Képzeld, 

tegnap este átjött Angus. 

– Komolyan? Milyen célból? 



– Éppen arra járt, ezért beugrott, és annyira kedves volt. Mesét 

olvasott a fiúknak, és képzeld, úgy viselkedtek, mint az angyalok. 

– Szoktak azért néha jó fiúk lenni. 

– Igen, de mindketten tudjuk, hogy nem mindig. Csak azt 

remélem, hogy Angus mindig ilyen hatással lesz rájuk. 

Sarah nevetett. 

– Igen, de ne reménykedj túlzottan, mert a változás természetes 

velejárója az életünknek – figyelmeztette gondosan édesanyja. – 

Angus egy kedves ember, egyáltalán nem olyan, mint az öccse. 

Miért mesélte el a látogatást? Úgy gondolta, hogy bebiztosítja 

magát, ha teljesen átlagos dologként tünteti fel, a fiúk egyébként is 

szóba hoznák. Nem gondolta, hogy anyja tovább forszírozza a 

témát. 

– Sietnem kell, anyukám. Be kell fejeznem néhány függönyt még, 

és az esküvős dolgokkal is egy kicsit el vagyok maradva. Le kell 

higgasztanunk Mrs. Jenkinst, mielőtt újrakezdődik az egész 

kalamajka. Hamarosan megérkezik a menyasszony, aki szépen 

lassan teljesen átveszi az anyja gondolkodását. Nagyon remélem, 

hogy nem lesz már az esküvője előtt házi sárkány. Ennél csak azt 

remélem jobban, hogy nem szeretné, hogy én csináljam a ruháját. 

Lindy édesanyja meglepődött. 

– De azt hittem, azt szeretné, hogy te varrd meg neki, hogy olcsó 

legyen. 

Lindy vállat vont. 

– Nem hinném, hogy most is így állnának a dolgok. Szerintem a 

költségvetés is nőni fog, most, hogy az anyukája is aktívan részt 

vállal a szervezésben. De így is szükségük lesz ránk, mert 

koordinálni kell az ételeket, a dekorációt, és ki kell választani a 

virágokat. 

– Az én időmben egyszerűbbek voltak az esküvők – mondta 

Sarah. 

– Tudom. Most már muszáj elindulnom. Találkozunk a kvízen? 



– Persze! Viszem a lányokat is. Nagyon sok szurkolóra van 

szükségünk, és annyi csapat kell, amennyi csak lehet! Sokan csak 

aznap este fognak benevezni – Sarah sajnálkozó arcot vágott. – 

Milyen kár, hogy Angus nem tud jönni. Hagyott egy üzenetet a 

telefonomon, és elnézést kért. 

Ez a hír mellbe vágta Lindyt. 

– Tényleg? Apának viszont nagyon széles körű a műveltsége, 

biztos jók leszünk így is. – Nyugodtnak tűnt, mintha nem is 

érdekelné a dolog. – Tényleg muszáj elindulnom. 

Hazaszáguldott, de olyan gyorsan, ahogy csak bírt. Nem nézett rá 

útközben a telefonjára, mert nem akart rossz hírt olvasni az út 

közben. Ha a telefonja kedvező üzenetet tartogat számára, azt is 

otthon szerette volna elolvasni. 

Az ajtón belépve előbányászta telefonját. Új üzenete érkezett. „El 

kellett utaznom egy sürgős építkezési mentőakcióra. Visszajövök, 

amint tudok. Remélem, már említettem ezt korábban. Ne érezd 

magad magányosnak. A. Pussz” 

Néhány percig Lindyt az a kérdés foglalkoztatta leginkább, 

hogyan érthette Angus, hogy ne érezze magát magányosnak. Majd 

úgy döntött, hogy elégedett ezzel az üzenettel. Ha el kellett utaznia, 

akkor most semmiképp sem tudna vele lenni, tehát nyugodtan 

elmehet a kvízre, és még élvezheti is. 

A családja soha nem tudhatja meg, hogy lefeküdtek. Arra 

gondolnának, hogy ezzel újraéli Edwardhoz fűződő viszonyát, vagy, 

még ami ennél is rosszabb, hogy Angus egy személyben nyújt 

megoldást az összes problémájára. A három fő probléma a 

következő: kis ház, kevés bevétel és gyermekek apa nélkül. Lindyt 

újra elfogta az a kellemetlen érzés, hogy mennyire nem szeretne 

nevelőapát tudni a gyerekek mellett. Angus nagyon aranyos volt, de 

tényleg nagyon. Ő azonban így sem kockáztatja meg, hogy az élete 

újra felforduljon egy férfi miatt. 

 



Huszonegyedik fejezet 

A városháza már tele volt, amikor a három lány szombat este 

megérkezett. Megalakultak a csapatok, és az emberek tomboláért 

álltak sorban. A lányok követték Lindyt a szülei asztaláig, ahol 

Lindy legnagyobb felháborodására összerakták őket egy másik 

párral. 

– Ne aggódj, Lindy, alakíthatunk egy saját csapatot! – ajánlotta 

Rachel. – Azt mondtad, hogy hatan lehetünk maximum, és még 

találhatunk egy sporthoz értő embert addig. 

– És milyen különös ismertetőjegye lehet az ilyen embereknek? – 

kérdezte Beth, aki viccelni próbált. – Izmos láb és diszkoszvető kar, 

vagy esetleg sportmez van rajtuk? 

– Igen, focimezt viselnek! – mondta Rachel. – És most hova 

ülhetünk? 

– Nekem semmi bajom a vetélkedőkkel – mondta Beth, amikor 

végre találtak egy üres asztalt. – De nagyon utálom, ha azt érzem, 

hogy mindenképp nyernem kell. 

– Ó, mi nem fogunk nyerni! – mondta Lindy magabiztosan. – Van 

egy pár helybéli család, akik nagyon kompetitívek, és mindig 

nyernek. 

– Király! – mondta Beth. – Élvezem, hogy van egy szabad estém, 

és egy kicsit becsíphetek. 

– Mostanában mintha felélénkültél volna – állapította meg Lindy. 

– Van valami különösebb oka? 

– Nem igazán. Vagyis igenis meg nem is. Egyik nap egy nagyon 

kedves ember jött be a pubba: Finn valakicsoda. Régen egy 

fiúegyüttesben énekelt, talán McCool volt a nevük. 

Rachel megdöbbenve hallgatta. 

– Hát, azt hiszem, én emlékszem rájuk halványan. Nagyon jók 

voltak. 

– Tervezik, hogy csinálnak egy koncertet a pubban, de sajnos 

még egy ideig várniuk kell, mert Sukey már kiadta egy 



humorfesztiválra. Megnézte ezt a helyet is, és szerinte itt még jobb 

lenne. El tudjátok képzelni? Egy koncert ebben a teremben?! 

– Az nagyszerű lenne – mondta Rachel. – Egy újabb lehetőség, 

hogy két kezünk nagyszerű munkáját megcsodálják. – Rájuk nézett, 

majd hirtelen a homlokát ráncolta. – Lehet, hogy még egy kicsit 

javítanunk kell rajta. 

– Emiatt ne aggódj – mondta Lindy. – Minden rendben lesz. 

– Úgy tűnik, nagyon jó kedved van, Lindy – mondta Beth. 

– Valóban, minek is tagadjam? A gyerekeim jól elvannak a 

nagymamámmal, aki éppen ezekben a percekben kezdi el nézni a 

kis skandináv krimijét, én viszont a barátaimmal lógok. – Vállat 

vont. – Ez nem történik meg túl gyakran. 

Rachel szemöldöke magasra emelkedett. 

– Valóban nem. Nézzük meg, mennyibe kerülnek a tombolák. – 

Szemügyre vette a listát, amelyik ott volt minden asztalon. – Ó, 

látom, megint lesz egy teáskészlet, biztosan Belinda felajánlásában. 

– Kedves tőle – mondta Beth. – Most neked kell megnyerned, 

Rachel. Én felajánlottam egy óra számítógépoktatást, de nem 

hiszem, hogy bárki örülne neki, mert egyébként is ingyen tartom. 

– Már hogyne örülne – tiltakozott Lindy. – Nem csak a faluból 

érkeztek emberek, úgyhogy a nem idevalósiak lehet, hogy örülnek 

neki. Egyébként is egy jó hirdetési lehetőség. 

– Igen, én is pont erre gondoltam. Nem telik el sok idő, és Rachel 

is felajánl majd egy éjszakát a szállójában. 

– Jó ötlet. Nézzünk szét a kóborló emberek között, hogy vajon 

melyikük szereti a sportot. Rájöttem, hogy azért én egy kicsit 

versenyző típus vagyok, és mégsem bánnám, ha nem mi lennénk az 

utolsók. 

– Ott van az a család, akik mindig nyernek – mondta Lindy, és egy 

rakás most érkező emberre mutatott. – A fiuk a Dean erdőn túl 

lakik, ő a jolly joker a csapatban. Mindent tud a sportról és a 

popzenéről, éppen arról, amiről mi semmit sem. Nem igaz! 



– Nemrég még úgy volt, hogy mi nem bánjuk, ha nem nyerünk – 

figyelmeztette a társaságot Beth. – Én inkább hazamegyek, ha ebből 

ügyet csináltok. 

– Semmi baj nincs – mondta Lindy. – Csak egy kicsit már 

unalmas, hogy minden évben ugyanazok nyernek. 

– Igazából én imádom az olimpiát – mondta Rachel –, de a fociról 

és a többi hasonló sportágról semmit sem tudok. Jobban járunk, ha 

hozok inkább egy kis bort. 

– Az segíteni fog – helyeselt Beth. 

Kiosztották a pontozási táblázatot, és fény derült a témára is. 

Kaptak egyoldalnyi celebekről készült képet, amit odaadtak 

Bethnek, hogy próbálkozzon meg az azonosításukkal. Rachel és 

Lindy közben átfutották a kategóriákat. 

– Sport, hát, reménykedhetünk benne, hogy az összes kérdés az 

olimpiával lesz kapcsolatos, de erre semmi esély nincs – mondta 

Rachel. – A zene milyen? Ért hozzá valaki? 

– Én bármit el tudok magamban dúdolni – kezdte Beth –, de 

sajnos egyáltalán nem érdekel, hogy kinek a dalát éneklem éppen. 

– Történelem – olvasta Lindy. – Apa itt mindig tudja az összes 

választ. 

– A periódusos rendszeren kívül nekem semmi esélyem nincs – 

keseredett el Rachel. – Tudorok és Stuartok… Lindy, te hogy állsz a 

művészetekkel? 

– Én is jó vagyok a periódusos rendszerben, és jártam néhány 

galériában is – válaszolta Lindy. – A Szénásszekér című festményt 

biztosan felismerem. 

– Azt a világon mindenki felismeri, engem is beleértve. Beth, te 

hogy állsz a celebfelismeréssel? 

– Nem olyan rosszul, de biztosan jobban menne egy kis 

segítséggel. 

Lindy anyukája lépett oda az asztalukhoz kezében egy csomó 

tombolajeggyel. 



– Annyira fel vagyok dobva, hogy ilyen sokan eljöttek. Egy 

tombola egy fontba kerül. Az emberek nagy gondban vannak a 

csapatok kialakításával. Látod azokat az új arcokat? Justin és 

Amanda elhozta néhány londoni ismerősét. Úgy tűnik, már nagyon 

várják. Köszönöm, Rachel – mondta, és elvett egy ötfontost öt 

tomboláért cserébe. 

– A tombolára egy üveg pezsgőt is felajánlottak. Apa múlt héten 

még az újság sportmellékletét is elolvasta készülésképpen. 

Elképzelni sem tudom, hogy miért lett hirtelen fontos számára ez a 

versenyzés. 

– Nem bánjuk, ha a versenyben nem mi nyerünk, de legalább a 

tombolán legyen szerencsénk. 

Beth és Lindy éppen el volt merülve a sztárokat ábrázoló 

képekben, és már éppen kezdődött volna a vetélkedő, amikor 

Rachel felpattant. 

– Hello! Ott van Raff, és vele van két haverja. Az ott Angus és… 

Beth, hé, figyelj már! Az ott mellette nem az a pasi az ex-

fiúcsapatból, akiről meséltél? 

– Édes jó istenem! – mondta Beth és Lindy uniszónóban. – Azt 

hiszem, megérkeztek a lovagjaink. 

– De csak ha értenek a sporthoz – suttogta Rachel. 

Raff odalépett az asztalukhoz. 

– Sukey mondta, hogy itt vagytok. Nem bánnátok, ha 

csatlakoznánk? 

– Ezer éve nem láttalak – suttogta Rachel. Raff egy puszit 

nyomott az arcára. 

– Nem voltam idehaza, csak most értem vissza. 

– Anyukám azt mondta, hogy nem jössz – szegezte a mondatot 

Lindy egyenesen Angusnak, de azonnal bepánikolt, hogy lehet, 

rosszat tett ezzel. 

– Én sem voltam itthon, de visszajöttem, mert nem akartam 

kihagyni a kvízt. 

A szeméből Lindy azt látta, hogy nem a kvíz miatt sietett vissza. 



– Én pedig végig a pubban voltam – közölte Finn. 

Ahogy Lindy Bethre nézett, boldogan állapította meg, hogy 

Charlie-problémának már nyoma sincs, az új helyzettel pedig 

teljesen elégedettek lehetnek. 

Beth szólalt meg: 

– Srácok, ti nem is ismeritek még Finnt. Ő az a… na, tudjátok, 

akivel a pubban találkoztam. Nem találta a megfelelő szavakat, 

mert nem akarta zavarba hozni Finnt. 

– Most már mindenki ismer mindenkit? – kérdezte Rachel. 

Raff bólintott. 

– Angus és én egyfelé laktunk, amikor még itt lakott a városban. 

Finnt pedig mindenki ismeri, mert hogy is mondjam? Ő egy celeb. 

– Akivel a pubban találkoztál – tette hozzá sietve Finn, mert 

jelenleg sokkal inkább egy olyan férfi szeretett volna lenni, akivel 

egy pubban össze lehet futni, nem egy ex-fiúbanda tag. 

– Celebségednél fogva lehet, hogy segítségemre lehetsz ebben – 

mondta Beth, és enyhén rózsaszínűvé pirult zavarában. 

Finn felkapta a pontozási lapot, végigfutott a témákon. 

– Zene… abban elég jó vagyok. 

Raff Finn felé fordulva odavetette: 

– Nekem jöhetnek a sportos témák. 

Angus is becsatlakozott: 

– Én ezek egyikében sem jeleskedem, de a történelem és a 

napjaink viszonyai jól mennek. 

Lindy a szemébe nézett, és erős vágyat érzett, amit talán a 

viszony szó váltott ki. Hányszor kell ágyba bújnunk ahhoz egy 

emberrel, hogy viszonynak nevezhessük a kapcsolatot? 

– Utolsó esély, hogy rendeljetek! – mondta a kvízmester. – Utána 

azonnal elkezdjük. Mindannyian döntsétek el, hogy melyik körben 

használjátok fel a dzsókeretek! 

Lindy előrehajolt. 

– Jól van, srácok! Én szinte minden csapatot ismerek. Apámék 

biztosan a történelmet választják majd. Az a másik család mögöttük 



– azzal a sápadt gyerekkel, aki olyan, mintha túl sok házi feladatot 

csinált volna – a zenével fog nyomulni, mert az az erősségük, és 

arra számítanak, hogy másnak nem lesz az. 

– Na, gyerünk! – mondta Finn. – Ha nem nyerem meg azt a kört, 

teljesen felesleges volt megszületnem. 

– A dzsókert ugyanannál a körnél is használhatnánk, mint a 

többiek. Ha helyesen megválaszoljuk azt a kérdést, a pont 

duplázódik. 

– Én a zenére szavazok. Köztünk szólva: menni fog. 

– Ne felejtsétek el a csapat nevét is felírni a Jokerre – kiáltotta a 

kvízmester. 

– Mi legyen a nevünk? – kérdezte Lindy kezében a ceruzával. 

– Természetesen Vintage Romantika – mondta Rachel 

határozottan. – Persze, csak ha a fiúk nem bánják. 

– Legyen úgy! – mondta Finn. 

Lindy egyre jobban érezte magát, és a jelekből ítélve Beth és 

Rachel is iszonyú boldog volt. Legszívesebben megmondta volna 

Bethnek, hogy mennyire látszik Finnen, hogy belé van zúgva, ahogy 

egész este le nem veszi róla a szemét. De tudta, hogy Beth milyen 

bizalmatlan a férfiakkal a charlie-s incidens óta, egészen konkrétan 

a dundi koszorúslányos eset óta. Lehet, még jobban tartott egy 

ilyen jóképű férfitől. Főleg, mert ott volt a szemében az a sztáros 

csillogás. Mégis annyira jól illettek egymáshoz. 

Angus nagyon jó volt az általános műveltségi kérdésekben, Finn 

és Beth az összes zenével kapcsolatos kérdést helyesen 

megválaszolta, csakúgy mint a celebes feladatokat. A sport is 

nagyszerűen feküdt nekik, remekül tudták hasznosítani Rachel 

olimpiai ismereteit és Raff sportszeretetét. 

Az egyik játékos okoskészülékének hála élőben nyomon 

követhették a pontok állását. Három csapat haladt fej-fej mellett: az 

okos család a zenetudós gyerekkel, vagyis a „Wilson klán”, a 

többnyire Londonból érkező csapat, a „Westenderek” és a Vintage 

Romantika. Lindy családja a mezőny közepe táján volt. 



– Istenem, ez annyira izgalmas – mondta Lindy. – Én nem hittem 

volna, hogy ez ennyire tetszik majd. 

– Ha ezek után nem mi nyerünk, én belehalok – mondta Rachel. 

– Én is nagyon remélem, hogy mi leszünk a győztesek – 

bizakodott Raff. – Az anyám kitöri a nyakam, ha bármi rossz 

történik veletek. 

– Megint felajánlott egy szép teáskészletet a tombolára – mondta 

Rachel. 

– Popkultúra – kiáltotta a kvízmester, és erre hallani lehetett a 

teremben összegyűltek kínlódó sóhajtását. 

– Hajrá, srácok! Meg tudjuk csinálni, csak koncentrálnunk kell – 

kiáltotta Finn. 

– Szerintem ez inkább neked és Bethnek megy jól, én csak az 

Archerst és a Countryfile-t hallgattam. 

Az elején nagyon könnyű kérdéseket kaptak, aztán jött a neheze. 

– Nevezzétek meg a Boystars fiúcsapat valamennyi tagját, és 

tudnotok kell azt is, hogy milyen hangszeren játszottak. És 

mondjátok meg egy extra pontért – amely a játék szempontjából 

sorsdöntő jelentőségű is lehet –, hogy miben voltak egyediek? 

Az éllovas csapatokon aggodalom látszott, beleértve a Vintage 

Romantikát is. Finn megszólalt: 

– Ezt tudom! 

– De te ugye nem a Boystars tagja voltál? – kérdezte Raff. 

– Nem, de eleinte segítettünk nekik. Az volt a különlegességük, 

hogy a dobos volt az énekes. – És már sorolta is a zenekar tagjait. 

– Ó, istenem, én annyira nagyon meg szeretném ezt nyerni! – 

mondta Rachel. 

– Te tudod, hogy mi a nyeremény? – kérdezte Beth. 

– Általában egy doboz csokoládé és egy kör ital a győztes 

csapatnak, Sukey felajánlása – mondta Lindy. – Ezt a pubban 

szoktuk elfogyasztani – mondta Finnre és Angusra nézve, hiszen ők 

szeretnek oda járni. 



– Tehát nincs szó két főre szóló Karib-tengeri nyaralásról? – 

kérdezte Finn. 

– Sajnos nincs. 

– Kérem a ponttáblázatot! – kiáltott a kvízmester. – Hadd nézzük, 

hogy ki nyerte ezt a végletekig kihegyezett versenyt! 

Lindy Angusra nézett. Eddig nem figyelt rá különösebben, de 

most végre elkapta egy pillantását. Nem fért a fejébe, hogy ez 

ugyanaz a férfi, akivel tegnap éjjel olyan kellemes pillanatokat élt 

át. Megígérte magának, hogy soha többé nem csinál ilyet, mert nem 

hagyja, hogy a hosszú idő után megtalált egyensúlyát bármi is 

veszélyeztesse. De az is igaz, hogyha még egyszer lefeküdnének, 

legalább nem tekinthetnék a kalandjukat egyéjszakás kalandnak. 

Az azért jó lenne. Bár megesküdött, hogy az az éjszaka nem 

ismétlődhet meg, az idő múlásával azonban korántsem volt már 

annyira biztos ebben. 

– A harmadik helyen végzett… – szólalt meg a kvízmester 

zavarba ejtően sok idő után. 

– Gyerünk már! – kiáltotta Lindy apukája. – Ez nem az az 

istenverte vetélkedő a tv-ben! 

– Pontegyezésünk van. – Két csapatot hirdettek ki harmadikként, 

az egyik Lindy családja volt. 

Lindy boldogan tapsolt nekik. 

– A második helyen szintén két csapat végzett: A Wilson klán és a 

Westenderek. Tehát a győztes csapat nem más, mint a… Vintage 

Romantika! 

A bejelentést frenetikus taps követte. 

– Menj, és vedd át a díjat, Rachel! – biztatta Lindy barátnőjét 

bökdösve. – Indulj már! 

Rachel kiment, és átvette a díjat. Most a tombola következett. 

Sajnos ezúttal nem az ő asztaluk nyerte a teáskészletet. 

A társaság lassan kezdett szétszéledni, Lindy családja 

hozzáfogott a rendezgetéshez, amikor a Wilson család egyik tagja 

odalépett hozzájuk. 



– Ne haragudjatok, barátaim, de ti idevalósiak vagytok bármilyen 

értelemben is? Ez hagyományosan egy helyi kvízverseny, amiben a 

helyi családok vesznek részt. 

– Ugyan már, John – mondta Raff. – Elég jól ismerjük egymást. 

– Helyi vagyok – szólalt meg Angus –, és tizenkét éves kora óta 

ismerem Lindyt. 

– Én azért jöttem el a kvízre, mert az édesanyám felajánlott egy 

teáskészletet, és megkért, hogy tartsam szemmel Rachelt. 

Köztudott, hogyha nem teljesítjük, amit jó anyánk kér, nagy bajba 

kerülhetünk. 

– Nem rád gondoltam, Raff – folytatta a legidősebb Wilson. – Én 

egészen konkrétan erre a férfira gondoltam itt, akit még soha 

életemben nem láttam, és elég sok ismerete van a zene és a 

populáris kultúra területeiről. 

Mindenki csendben maradt. Beth megköszörülte a torkát. 

– Ő velem érkezett – mondta olyan arccal, hogy Finn számára 

egyértelmű legyen, helyeselnie kell. 

Finn átkarolta, hogy megerősítsék az elhangzottakat. 

– És ha azt gondolod, hogy csak emiatt az istenverte kvíz miatt 

mondjuk ezt, akkor nagyon tévedsz. Bármikor meg tudom hívni a 

barátaimat akárhány italra bárhova. Éppen tegnap mutatott be az 

anyukájának. És ha nekem nem hiszed el, Raffet is megkérdezheted 

róla, hogy ez azért már jelent valamit. – Olyan finoman kacsintott 

Bethre, hogy csak ő és Lindy vették észre. 

Mr. Wilson zavarában hátralépett. 

– Hát, bocsánatot kérek, hogy kellemetlenséget okoztam. Tudom, 

hogy ez a három nő már eddig is nagyon sokat tett a városházáért. 

Én csak meglepődtem, de úgy látom, hogy tévedtem. 

– Atyaég! Mekkora bunkó! – mondta Rachel, amikor végre 

elment. – Indulás a pubba! 

Miután megitták az ajándékkört, majd lehúztak még egyet, Lindy 

megszólalt: 



– Jobb lesz, ha elindulok, mert a nagymamám nagyon ki fog 

akadni. 

– Hazasétálok veled. Az autóm is pont abban az irányban parkol, 

és reggel korán kezdek. 

Most derült ki Rachel számára, hogy Raff valószínűleg 

mérföldeket vezetett, hogy ideérjen a kvízre. Szíve egy pillanat 

erejéig gyorsabban vert. 

– Rachel, hazakísérhetlek? – kérdezte Raff. 

– Ó, igen! – válaszolta Rachel kissé lányos izgalommal. 

– Messze laksz, Beth? – kérdezte Finn. – Kell a túrabakancsom? 

– Csak keresztül kell vágnunk a parkon. Hazakísérhetsz, de ne 

várd, hogy behívjalak egy teára. 

Lindy és Angus útnak indult az éjszakában. Angus átkarolta, és 

finoman fogta a kezét. 

– Lindy, arról a másik éjszakáról annyit szeretnék… 

Lindy sietett. Nem akarta hallani Angus sajnálkozását arról, hogy 

ez egyszeri eset volt, amiből nem szabad messzemenő 

következtetéseket levonni. 

– Ó, istenem, inkább ne beszéljünk róla! Hidd el, teljesen 

megértem, ez csak egy… 

Nem tudta kimondani, hogy egy egyéjszakás kaland volt. 

Valószínűleg köze volt hozzá, hogy élete egy korábbi egyéjszakás 

kalandjából született az első fia. 

– Várj! – szakította félbe Angus. – Mit gondoltál, mit akarok 

mondani? 

Lindy rájött, hogy talán tévedett. Félt, hogy Angus is olyan, mint a 

testvére, aki soha nem vette volna feleségül, ha nem esik teherbe, 

és nincs kellő családi nyomás. A félelemtől nem tudott tisztán 

gondolkozni. 

– Nem tudom! Lehet, hogy csak a fiúk nagybátyja akarsz lenni, és 

nem akarsz semmit sem kezdeni az anyjukkal. 



– Épp azt akartam mondani, hogy jó lenne, ha a töltelék dolgokat 

is gyakorolnánk kicsit, úgy, mint ismerkedés, beszélgetés, 

programok. 

– Ó… 

– Nagyon nem így terveztem, hogy egyből az ágyba bújunk. 

Remélem, nem ijesztettelek el. 

Amióta reggel felébredt, és Angus nem volt mellette, az ilyen 

beszélgetések lehetséges kimenetelén aggódott. Most végre kicsit 

elnevette magát. 

– Bármiben fogadtam volna, hogy ez nem történik meg köztünk. 

– Micsoda? Hogy valaha is megtörténik, vagy hogy éppen tegnap 

éjszaka? 

– Hogy tegnap – mondta lágyan. 

– Te szerettél volna kialakítani egy normális férfi-női 

kapcsolatot, mielőtt ágyba viszel? 

– Egészen konkrétan így gondoltam. De nem ijesztettelek meg? 

Lindy egy nagyot sóhajtott. 

– Angus, muszáj, hogy őszinte legyek veled. Nagyon szerettem, 

ami közöttünk történt, tényleg nagyon. De nem vagyok abban a 

helyzetben, hogy megengedhessek magamnak egy normális 

párkapcsolatot. 

– Miért nem? 

– A fiúk miatt, mert ők nekem a legfontosabbak. 

– De én nem várom el, hogy ez megváltozzon. 

– Nem tudhatom, hogy mit gondolnának, ha az ő Angus 

nagybácsijukkal aludnék. – Lindy elpirult, de szerencsére már sötét 

volt. – És én sem tudom, hogy milyen érzéseim lennének ezzel 

kapcsolatban. Elég furcsa lenne. 

– Lehet, hogy csak az a baj, hogy Angus bácsinak szólítotok, és ez 

így elég rosszul hangzik. 

– Tényleg. 

– De nem lenne rossz, ha felvennénk a kapcsolatok normális 

ritmusát. Tudod, lenne néhány vacsorás randi, egy séta a 



természetben a fiúkkal, aztán talán egy hétvége együtt, de távol 

mindenkitől. 

– Ez maga lenne a mennyország! – ahogy rájött, hogy talán egy 

kicsit túl lelkes volt, rögtön hozzátette – Nem is emlékszem, hogy 

mikor aludtam utoljára hotelben. 

– Mindenképp elmegyünk majd! Lassítsunk, minden menjen a 

maga útján, és addig ne is aludjunk együtt újra, amíg el nem jut a 

kapcsolatunk valóban arra a pontra. Persze, ha te is így akarod. 

– Tökéletes – mondta Lindy. De lelke mélyén remélte, hogy a 

vacsorarandik és a sétálgatás nem tart majd túl hosszan, 

legszívesebben rögtön a közös hétvégére ugrott volna. 

– Az ott már a nagymamám háza. 

– El kell köszönnünk. Adhatok egy arcrapuszit? 

– Persze – mondta Lindy. – Egy arcrapuszi mindig rendben van. 

Aztán valahogy mindketten egy irányba mozdultak, és a pusziból 

csók lett és ölelés. 

Lindy eltolta magát. 

– Hopsz! 

– Valóban – mondta szinte ünnepélyesen. – Köszönöm a 

versenyt. Jó éjszakát! – Lindy intett a férfinek. 

– Igazi csapatmunka volt! 

– Nem, tényleg köszönetet kell mondanom, mert nélküled aligha 

nyertünk volna, mert nagyon sokat tettél érte. 

– Egyáltalán nem, viszont erről eszembe jutott még egy dolog… 

– Micsoda? 

– Te nagyon-nagyon édes vagy. 

Azzal elfordult, elindult az autója felé. 

Ahogy egymás mellett sétáltak, Rachel döntést hozott, mert 

gyorsan kellett cselekednie, hiszen ő nagyon közel lakott a 

városházához. Nincs most arra idő, hogy előre kitalálja, mit akar 

mondani. 

– Raff, aggódom egy kicsit a bojleremért, és attól tartok, hogy 

bármelyik pillanatban újra felmondhatja a szolgálatot. Tudom, hogy 



tökéletesen működött, amikor Vivien megszállt nálam, de továbbra 

is aggódom. Raff, szépen kérlek, szereld meg! Úgy látszik, teljesen 

beleőrültem. 

Raff megállt egy pillanatra. 

– Tényleg? 

– Igen, és a bojler a hálószobámban van – folytatta Rachel. – 

Tudom, hogy ez így elég egyértelmű volt, és inkább vicces, mint 

szexi, de ez a legtöbb, ami tőlem telik. Nekem nem megy ez a 

csábítósdi. Túl bonyolult, azt hiszem. 

– Nem kell elcsábítanod, drágám. Én már teljesen el vagyok 

csábítva. 

Jóval később, amikor már a sárgaréz ágyban feküdtek, a kivasalt, 

méregdrága ágyneműbe burkolózva, és egymáshoz simultak, 

Rachel felsóhajtott a gyönyörűségtől. 

– Ez volt a legcsodálatosabb pillanat, annyira köszönöm! 

Raff elnevette magát. 

– Majdnem azt válaszoltam, hogy számomra volt gyönyörűség, de 

nagyon boldogan hallom, hogy te is így gondolod. 

– Igazából eddig nem voltam nagy rajongója a szexnek. Mindenki 

csinálja, de valahogy én soha nem láttam az igazi lényegét. Még a 

gondolatát is utáltam, hogy elveszíthetem a kontrollt. De most 

hirtelen úgy érzem, hogy jó érzés elveszíteni a fejem. – Egy 

pillanatra elhallgatott. – De persze kizárólag a hálószobáról 

beszélek. Az életem többi része felett továbbra is teljes körű 

ellenőrzést gyakorlok. 

– Ha azt hiszed, hogy szexelni csak a hálószobában lehet, akkor 

még van hová fejlődnöd a kontrollvesztésben – mondta gyengéden, 

közben megcsókolta a vállát –, de lesz még időnk, hogy 

kiaknázzunk minden lehetőséget. 

– Mennyi idő kell ehhez? – Rachel próbált megnyugvást szerezni 

a jövőre nézve, de nem nagyon sikerült neki. 

– Adj hozzá vagy vegyél el néhány órát a világ rendelkezésre álló 

összes idejéből. 



Rachel nagyon nevetett. 

– Ez zene füleimnek. 

 



Huszonkettedik fejezet 

Beth két pohár ásványvizet tett le az asztalra. 

– Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, csajok! Rövid leszek, 

megígérem. Anyám és Helena Skype-oltak tegnap este, és anyám 

elmondta neki néhány új ötletét. Ezek most jutottak eszébe, amikor 

itt volt, és egy kicsit bizonytalan vagyok velük kapcsolatban. Egy 

kicsit késő van már a megvalósításukhoz. 

– Persze hogy az van! – mondta Rachel. – Tíz napunk van! 

– Tudjuk már, hogy a koszorúslányok ruháját nekem kell-e 

megvarrnom? Te jó ég! Ugye a menyasszony ruháját biztos, hogy 

nem?! – Lindy egy nagyot kortyolt a poharából. 

– Jaj, istenem, elfelejtettem szólni nektek? Minden rendben lesz, 

Lind. Anyám beelegyezett, hogy részletre vegyék a ruhát, és 

remélhetőleg ilyen rövid idő alatt is sikerül találniuk. Kétségtelen, 

hogy a megfelelő menyasszonyi ruha kiválasztása nem csak annyi, 

hogy bemész egy boltba, és megveszed. – Beth sóhajtott egyet. – 

Próbáltam nekik segíteni, és online kerestem, de kevés az esély 

bármit is találni az olyan ruhák között, amit már ráigazítottak 

valaki másra, és túl akar adni rajta. 

– Ezt nem hiszem el! – mondta Lindy. 

– Megértelek, hogy meg vagy rémülve – folytatta Beth. – 

Általában az embereknek hat hónap alatt sikerül megtalálniuk a 

megfelelő ruhát. 

– Atyaisten! – szólalt meg Rachel. – Reménykedjünk, hogy Vivien 

jelenlétében majd felgyorsulnak az események. Egy százszoros 

tempóra mindenképp szükség lesz. 

– Helena most már elfogadja anyukátok segítségét? – kérdezte 

Lindy. 

Beth borúlátóan bólintott. 

– Helena és ő most már hivatalosan is a legjobb barátok. Helena 

egy kicsit csapdában érezte magát, de most, hogy anyuci fizeti a 

ruhát, oda csapódik, ahonnan a fényesebb mennyegzőt reméli. A 



dolgok jobbik része, hogy Rachelnek köszönhetően anyám is 

Vintage Romantika-rajongó lett. 

Beth egy kicsit félt tőle, hogy a testvére és az anyja 

összeszövetkezik a háta mögött, és ez könnyen megtörténhet, mert 

mostantól Helena anyjuk akaratának végrehajtója. Hála istennek, a 

lányok mit sem tudnak róla, hogy milyen sokat gondol Finnre, 

ezáltal megmenekül a papolásuktól. Soha nem ismerné be, hogy 

belezúgott, mert még alig heverte ki Charlie-t. Charlie után abban 

sem lehetett biztos, hogy bízhat az ösztöneiben, de tudta, hogy 

most olyat érez, amit eddig még soha. Most szánalmasnak gondolta, 

amit Charlie iránt érzett, itt volt az ideje, hogy ezt is belássa. 

Valószínűleg Finn még mindig rossz fiúnak tűnik az anyja 

szemében, hiába csábította el őt is egy kicsit az első 

találkozásukkor. De ez a hatás úgy párologhatott el az anyjából, 

mint az elfogyasztott ginek bódító ereje. 

– Tehát mi a helyzet a koszorúslány ruhákkal? Vannak ötleteim, 

de egyáltalán nem sértődök meg, ha inkább vesznek néhányat. 

Beth megrázta a fejét. 

– Attól tartok, Lindy, hogy nem vesznek. Mama nagyon boldog 

volt, hogy egyedi tervezésű ruhát kapnak olyan árért, ami már 

eleve benne van az esküvői költségvetésbe. 

– A következő alkalomra talán ideje lenne megemelnünk az 

árainkat – mondta Rachel, miközben noteszébe jegyzetelt. 

– Nem örülsz neki, Lindy? – folytatta Beth. – Az volt a baj, hogy 

anyukám látta az April esküvőjéről készült képeket, és teljesen 

megihlették a ruhák, de tudom, hogy neked ez nagyon sok munkát 

jelent. 

– Ez a dicséret meghozta a kedvem az egészhez, csak nagy 

felelősséggel jár az idő rövidsége miatt. Annyit még muszáj 

megjegyeznem, hogy a fodrok elkészítése nagyon időigényes. 

Beth nevetett. 

– Ne aggódj, megígérhetem, hogy nem kell egyetlen fodor sem. 

Én is koszorúslány vagyok, és bojkottálom a fodrokat. Ami azt illeti, 



Helenának úgyis biztos abroncsos ruhája lesz, tele mindenféle 

dologgal. 

– Ó, istenem, ne viccelj, Beth! Most komolyan mondod? Csak 

akkor esélyes, hogy be tudom fejezni, ha tényleg nagyon-nagyon 

egyszerűek lesznek. – Lindy kortyolt még egyet a vízből. – De a 

feladat maga nagyon tetszik. 

– Rendben, én a továbbiakban csak az egyszerűségre szavazok. 

De mit is jelent az tulajdonképpen? Mama és Helena kizárólag a te 

ötleteidre kíváncsiak. – Bethnek csak eszébe jutott, hogy a látszólag 

egyszerű ruhát néha még lehet, hogy nehezebb elkészíteni. 

– Én nem igazán tudom még, hogy Helena milyen ruhát szeretne, 

de van egy ötletem, ami nagyon édes lenne, és illene a Vintage 

Romantika stílusához, amit még eredetileg Helena is akart… 

Lindy elhallgatott. 

– Egyértelmű, hogy ezen te már gondolkoztál korábban is – 

mondta Rachel. 

Lindy bólintott. 

– Tényleg, mert nem aludtam valami jól mostanában. 

Beth tudta, hogy Angus elutazott, és azon tűnődött, hogy 

Lindynek emiatt lehettek-e az álmatlan éjszakái. Lindy már 

korábban beismerte, hogy sajnos nem csak kicsit zúgott bele a 

férfiba, de ebben a pillanatban Beth biztos volt benne, hogy valami 

más is van a háttérben. 

– Tehát milyen lenne? – Rachel érthetően nagy érdeklődést 

mutatott a ruhák iránt. 

– Hosszú romantikus tüllruha lesz. Mutatok pár képet. 

Néhány pillanattal később a hölgyek már teljesen belemerültek 

Lindy telefonjába. 

– Nekem tetszik ez a fazon – mondta Beth. – Ez is olyan Audrey 

Hepburn-ös. 

– Olyan csodásan állna neked, Beth, és mivel nem is ismerem a 

többi koszorúslányt, hozzád igazítom a fazont – magyarázta Lindy. 



– Ez nagyon szép! – Beth odavolt a boldogságtól. Mindenképp 

meg kellene hívnia Finnt, hogy lássa ebben a szép ruhában. 

– De ugye nem telik évekbe, mire elkészül? – szólalt meg a 

realitás talaján maradva Rachel. – Nem kell túl sok idő a testhez 

simuló fűző vagy a tüll rétegezéséhez? Be kell ismernem, hogy 

nekem is nagyon tetszik. 

– Tehetnénk szalagokat a nyakatok köré, hogy úgy nézzetek ki, 

mint a Degas-festmények női alakjai – mondta Lindy. 

– Tényleg nagyon szépek ezek a ruhák, és biztos vagyok benne, 

hogy tetszeni fognak Helenának. De hogy fogsz ilyen gyorsan 

elkészülni? 

– Az alapot két tornadresszből készítem, az lenne a leginkább 

időigényes rész, de ha ez megvan, a többi már csak gyerekjáték – 

mondta mosolyogva Lindy. – Hány koszorúslány lesz a mostani 

állás szerint? Tudom, hogy Helena bármikor meggondolhatja 

magát. 

– Most úgy néz ki, hála istennek, hogy kettő lesz. Én és Helena 

legjobb barátnője! A barátnői úgy néznének ki, mint valami 

koszorúslány-szörnyedvények. Nancynek egyébként ugyanaz a 

mérete, mint nekem – mondta Beth. 

– Nem lesz egy kicsit nejlonhatású az anyag, ha egy dresszből 

varrod meg? 

– Csak ha fényes dresszeket vennénk. Sokfajta dressz létezik, van 

velúr, bársony, és még egy csomóféle. Én már felkészültem ebből – 

mondta Lindy. 

– Nekem ez nagyon tetszik. Megpróbálom meggyőzni Helenáékat, 

csak szerintem aggódni fog, hogy nehogy jobban nézzünk ki nála. 

– Én ettől nem félek – válaszolta Lindy. – Az lényeges, hogy ti ne 

legyetek fehérben, ő viszont minél hamarabb válassza ki a ruháját. 

– Ez szuper lesz, továbbléphetünk! Mi mást kell még 

megbeszélnünk? – kérdezte Lindy. 

– Hát, igen. A következő egy kellemetlenebb téma sajnos. Az 

anyám és Helena holnap idejönnek, és itt is akarnak maradni az 



esküvőig. Próbáltam nekik elmagyarázni, hogy furcsa dolog ilyen 

hosszú ideig az esküvő helyszínén maradni, de hajthatatlannak 

tűntek az idő rövidsége miatt, és mert én is itt élek. Folyamatosan 

kéznél akarnak lenni. 

Rachel fújtatott egy nagyot. 

– És hol terveznek aludni? 

– Megoldották, nem nálad lesznek. Mondtam anyámnak, hogy 

ilyen nagy szívességet mégse kérhetek tőled, és ő is belátta, hogy 

nálad nem férnének el mindketten. Sukey-nek van két olyan 

szobája, amit használhatnak, az egyiket ki is csinosította. A 

biztonság kedvéért azért rákenek egy réteg festéket, ahogy időm 

engedi. Tényleg remélem, hogy alkalmasak vendégszobának, de 

nagyon hálás lennék, Rachel, ha át tudnál ugrani megnézni. Te talán 

jobban tisztában vagy anyám igényeivel. Helena közel sem olyan 

nehéz eset, mint az anyám. 

Rachel rajzolgatott a kis papírjaira, majd sóhajtott egy nagyot. 

Nagyon boldognak látszott. 

– Szívesen segítek, és a dekoráció elkészítésében is benne lennék. 

A lényeg a részletekben lakozik, na meg persze a szép ágyneműben! 

Hozok neked egy párat az enyémből. 

– Nagyon szuper vagy, és annyira köszönöm! – Beth rápillantott a 

kezében lévő listára. – Anyám találkozni szeretne a beszállítókkal, 

amikor holnap megérkeznek. 

– Ó, istenem, most jut eszembe! – kiáltott fel Lindy. – Beth! Te 

sütöd a tortát? 

– Jaj, hála az égnek, hogy nem én! El tudod képzelni, mi történne? 

Egy esküvői torta egyébként is az egyik legstresszesebb dolog, mert 

annyira központi és fontos szerepe van, de mindez még súlyosabb, 

ha az anyád a főnök. Pont én, a fekete bárány csináljam? – Beth 

ebbe beleborzongott, és ivott egy korty vizet. – Az egyik elegáns 

londoni cukrászdából hozatják, körülbelül egy használt autó áráért. 

– Azt a mindenit! – csodálkozott Lindy. – De kiket akar még látni 

anyukád? 



– A cateringest, a virágost és Lindyt is természetesen. Ő majd 

megszervezi, hogy a kórus is eljöjjön. A legfontosabb a fogadás 

részleteinek átbeszélése lenne. – Beth még egyszer átfutotta a 

listáját, hogy nem hagyott-e ki bármi fontosat. 

– Belinda, Raff mamája lesz felelős érte. 

– Valóban elpirultál, amikor kimondtad Raff nevét, vagy csak 

képzelődtem? – kérdezte Lindy. 

– Lehet, hogy egy egész picit elpirultam – jegyezte meg Rachel, 

egyre pirosabb arccal. 

– Tehát te és ő… – Lindy elhallgatott. – Nem hoztam volna fel a 

dolgot, de anyám ma korán reggel látta Raff furgonját a házad előtt. 

– Rachel most még vörösebb lett. 

– Ha arra vagy kíváncsi, hogy lefeküdtünk-e, az a válaszom, hogy 

igen. Nem akartam felhozni a témát addig, amíg ennyire 

bizonytalan az egész. De csodálatos volt minden perc! Egyébként 

tudjuk már, hogy milyen fogásokat szeretne Vivien? 

Lindy csalódott arcot vágott. 

– Na, jó, ha nem akarod elmesélni, hogy történt… 

– Nem erről van szó! Ez most egy üzleti míting, és nagyon sok 

mindent át kell beszélnünk. – Határozottsága mellett is látszott 

rajta az izgalom. 

– Jó volt egyébként? – kérdezte Beth. 

Rachel bólintott. 

– Több mint jó, de koncentráljunk már a dolgunkra! 

Beth közben tanulmányozta a barátnőjét. Megállapította, hogy a 

lány vagy szerelmes volt, vagy Beth nem ismerte pontosan a 

szerelem jeleit. Rachelnek komoly erőfeszítésébe került, hogy ne 

gondoljon a férfira, akivel tele volt a szíve. Beth felismerte a jeleket, 

mert ő is kezdett hasonló érzésekkel gondolni Finnre. Nem baj, 

hogy csak nemrég találkoztak először, nem tudott nem rá gondolni. 

Még néhányszor bejött a pubba, Rachel szerint tényleg érdeklődik 

utána, de ebben egyelőre még nem lehet teljesen biztos. 



Rachel Emma Bridgewater füzetébe jegyzetelt, de Beth szerint 

csak unatkozott. 

– Én elmegyek Viviennel a találkozóra, szerintem hanyatt fog 

esni. 

– Ki fog kitől hanyatt esni? Anyám vagy Raff anyukája? 

– Persze hogy Vivien, mivel Belinda egy igazi főnyeremény. 

– Raffre nehéz úgy gondolni, mint akibe szorult egy kis elegancia 

az anyjából – mondta Lindy. 

– Igen, én találkoztam már Belindával, és mindannyian ismerjük, 

de Raff mintha nem is az ő fia lenne. 

– Raff egy csiszolatlan gyémánt – jelentette ki Rachel. 

– És te fogod majd csiszolgatni? – kérdezte Beth. 

– Nem – válaszolta Rachel, és egy halvány mosolyt erőltetett az 

arcára, de ezt is nehéz volt észrevenni, annyira a munkára 

koncentrált. – Úgy szeretem, ahogy van. 

Csend lett, és egy mély sóhaj hallatszott. 

– Istenem – szólalt meg Beth –, Rachel szereti a keménységet. 

– Ő egyáltalán nem az – mondta Rachel most már szélesedő 

mosollyal. – Nagyon is gyengéd. 

– Jesszus, ti ketten? – kiáltott fel Lindy. – Most én mondom, hogy 

folytassuk a mítinget, mert mindjárt el kell indulnom Billyért. 

– A lista szerint a virágok kiválasztása következik – mondta Beth. 

– Ez a te feladatod, Lindy? 

– Nem, nem az enyém! Máskor sem csinálok rendes, templomi 

díszítést, és egyébként sem lenne rá időm az elkövetkező tíz 

napban. – Lindy mély levegőt vett. – Ráállítom anyámat a feladatra, 

mert jól ismeri a környékbeli virágosokat. Rendben lesz úgy. 

Beth nem volt ebben ennyire biztos. 

– Tudod, hogy az anyám csodálatos virágkompozíciót szeretne, 

nem egy pár szál krizantémot egy kis zölddel! 

– Ne aggódj már folyton! – mondta Lindy talán egy kicsit túl 

erőteljesen. – Sok tehetséges virágkötő lakik itt, be fogják 



bizonyítani, hogy mennyire ügyes kezűek. Egyikük szokta készíteni 

a Gloucester katedrális virágait is. 

– Ó, annyira sajnálom, Lindy – mondta Beth bűnbánóan. – Tudod, 

hogy milyen az anyám, és lehet, most egy kicsit én is hasonlóan 

reagáltam. Talán örökletes. 

– Az esküvők mindenkit megőrjítenek – mondta Rachel. – Az 

interneten olvastam, de szerintem teljesen igaz. 

– Tudom, de ennek nem kellene vonatkoznia az 

esküvőszervezőkre. 

Lindy nevetett. 

– Emiatt ne aggódj, hidd el, hogy megértem. 

Beth egy sóhajtást követően újra a listára szegezte tekintetét. 

– Szerintem mindent megbeszéltünk, amit kellett. Már csak 

Sukey-t kell megkérnem, hogy hadd nézhessük meg a szobákat 

Rachellel. Nyugodtan elindulhatsz, Lindy, ha akarsz. 

– Köszönöm, de kérlek, ahogy megtudsz bármit a ruhákról, hívj. 

Tényleg gyorsan megleszek velük, de meg kell rendelnem a dresszt 

és a tüllt, és ahhoz tudnom kell, hogy milyen szín legyen. – Egy 

pillanatra elhallgatott. – Biztosak vagytok benne, hogy nem lenne 

sokkal egyszerűbb megvenni egy boltban a koszorúslányruhákat? 

– Sokkal egyszerűbb lenne, de elég kevés esélye van, hogy 

találunk olyat, ami mindannyiunknak tetszik, és a költségvetésbe is 

belefér – mondta Beth. 

– Ó, értem – válaszolta Lindy, és elköszönt mindkettőjüktől. 

Néhány perccel később Sukey kinyitotta a pubot és Beth 

megmutatta Rachelnek a szállást. 

– Na, mit gondolsz? 

Rachel éppen a legnagyobb szobát vizsgálta, melyhez fürdőszoba 

is tartozott. 

– Alapjában véve ez rendben van, te is ezt mondtad, de sokat 

dobna rajta még egy réteg festék. 

– Szívesen megcsinálom, ha nem lihegsz majd a sarkamban az 

elérhetetlenül magas elvárásaiddal. Milyen szín lenne jó szerinted? 



– Még maradt egy kis festékünk városházára félretett anyagból – 

mondta Rachel. 

– Fehér legyen akkor? 

– Gazdaságossági szempontok miatt. Majd a dekorációval 

színesebbé varázsoljuk. Hozok majd csinos kis csatos üvegeket a 

friss tejnek, és áthozom a vattatartó kis üvegcsék egy részét is, de 

kell egy pár dolog a fürdőbe is. Sukey-nek van teáskannája? Tudja, 

hogy nem szabad csomagolt vajat és dzsemet felszolgálnia 

reggelire? 

– Tudod, mi lenne jó? Ha ezeket a dolgokat te mondanád meg 

neki. Tudod, eddig csak férfiaknak adta ki ezeket a szobákat, és 

nekik nem voltak magas elvárásaik. Angus nem okozott itt gondot, 

de az anyámmal és a nővéremmel egy kicsit több tennivaló lesz, de 

te legalább megmondhatod neki, hogy mit hogyan kellene csinálnia. 

Rachel kissé ellentétes véleményen volt. 

– Gondolom, nem fog még egyszer bevállalni ilyet, bármilyen 

ügyesen is intézzük. Ez biztos. 

Később Beth meghallotta, ahogy Rachel prédikált Sukey-nek. 

– Egyébként tudod, hogy mi a legjobb dolog? Egy üveg 

levendulaolaj az ágy mellé a nyugodt alvásért. 

Beth csalódott volt, hogy nem hallotta Sukey válaszát. 

Finn a kvíz után mondta Bethnek, hogy egy ideig nem lesz a 

városban. Megmelengette a lány szívét, hogy beszámolt neki a 

terveiről, nem tűnt el szó nélkül. Össze kell rántaniuk a zenekart, és 

vár rájuk egy kis utazgatás is. Beth irigyelte Finnt, mert egy kicsit 

mehetnékje volt, habár imádott itt lakni, de mégis most megérezte, 

hogy egy nagy világ várja innen távol, amit eddig még nem is látott. 

Ennek megfelelően meglepődött, amikor egy pár nappal később 

látta, hogy Finn belép a pubba két másik férfival, szerencsére éppen 

a műszak végéhez közeledett. 

– Tudod, hogy mit gondolnak a srácok? – kérdezte, miközben egy 

puszit nyomott az arcára. – A srácok ki szeretnék próbálni a 

helyszínt, mert nem biztosak benne, hogy a városháza a 



legmegfelelőbb hely az újraegyesülésre, de jobban tetszett nekik, 

mint a pub. 

– Kértek előbb egy italt, fiúk? – kérdezte Beth. 

Megjelent Sukey. 

– A kulcsot akarják – mondta Sukey. – Finn idecsörgött. Menj 

velük, Beth, hogy megbizonyosodj, hogy nem törnek össze semmit. 

– De hát én most dolgozom – válaszolta Beth, pedig nagyon 

szívesen lelépett volna hamarabb, de lelkiismeret-furdalása lett 

volna. 

– Menj el nyugodtan! Majd én tartom itt a frontot. Mi szolgálunk 

ki a koncert alatt, szóval foglalj majd egy jó helyet nekünk, 

lehetőleg ne a vécék mellett. 

Beth megfogta a kulcsot, és elindult. Hihetetlenül boldog volt, 

hogy újra együtt lehet Finn-nel. Tudta, hogy titkolnia kellene az 

érzéseit, de erre most képtelen volt. Olyan kedves volt vele, és 

olyan udvarias! És a lényeg: úgy mutatta be az együttes tagjainak, 

mint egy fontos személyt, nem úgy, mint egy pultoslányt. 

– Tudod, egy kisebb helyet képzeltünk el az első koncertünkre – 

mondta Seamus, az egyik zenekari tag. – Szépnek szép ez a terem, 

de nem lövünk túl a célon egy kicsit? Lesz közönségünk egyáltalán? 

Beth a székek rendezgetésébe kezdett, de figyelte a 

kommunikációt. 

– Szerintem lesznek nézők – válaszolta Finn. – Megismerkedtem 

néhány helyi arccal, akik állítják, hogy az emberek tódulni fognak a 

koncertre. – Egy pillanatra elhallgatott, és oldalra nézett Beth felé. 

Ő már messzebb volt, de azt jól látta, hogy Finn rámosolygott. – 

Egyébként meg egy lemezproducer is lakik a környéken, ez is 

hasznos lehet. Raff egy itteni srác, jól ismerem, és mondta, hogy 

elhozza a csávót, ha ráér. Ez még nagyon jól jöhet nekünk. Nem 

szeretnénk, hogy továbbra is fiúcsapatként emlegessenek minket. 

Az ittenieknek mi újak leszünk, és a producernek is! – Sóhajtott. – 

Persze reméljük, hogy jól sikerül, különben nagyon leéghetünk. 

– Ugyan már, még jó, hogy jók leszünk! Hogy hívják a férfit? 



Beth visszament számolni, és boldog volt, hogy Finn ennyire 

elkötelezetten támogatja a városházát. Biztos benne, hogy a 

közönségük is nagyszerű lesz. Sukey és ő, és talán Raff is 

gondoskodnak róla. 

Miután megtekintették a termet, Finn odalépett hozzá. 

– Beth! Megkérhetlek, hogy vidd vissza a kulcsot? El kell 

indulnunk. 

– Persze, oké. – Beth ekkor nagyon elkeseredett. 

– Bárcsak több időt tölthettem volna veled – folytatta Finn, míg 

Beth remélte, hogy nem látja a szomorúságát. Tényleg szeretnék 

több időt tölteni veled, miután összeraktuk az első koncertünket. 

Jelenleg összevissza utazgatok, de idővel tényleg egyszerűbb lesz az 

életem. 

Beth összerezzent. Nem tudott mit mondani. Finn megfogta az 

arcát, és úgy suttogta: 

– Édes vagy, Beth! Csak annyit kérek, hogy ne fuss el, mielőtt 

teljes figyelmemmel rád tudok koncentrálni. 

Beth alig várta, hogy elkészüljön végre a tészta, és 

lehuppanhasson a tv elé, ezért mikor meghallotta húgának Skype-

csörgését, a legkevésbé sem volt boldog. Egyszer hívhatná már 

Facetime-mal! De most ezt nincs ideje megtanítani neki, egyébként 

is rövidre akarja fogni, mert korán kell kelnie a dekorációs próba 

miatt. 

Nővére gyalázatos állapotban volt. 

– Istenem, Beth! – zokogta. – Szörnyű ez az egész! Nincs egy szép 

ruha sem, amit megvehetnék, mert mindegyiken kellene 

változtatni, és már nincs rá idő. Anya meg fog őrülni! Egy 

szemeteszsákban kell az oltár elé állnom. Nem is merem neki 

elmondani, mert teljesen ki fog akadni, hiszen tudod, hogy milyen. 

– Hagyd abba a pánikolást, mert biztos vagyok benne, hogy van 

megoldás. 

– Nem tudod, hogy miről beszélek, mert sosem próbáltál még 

esküvői ruhát venni tíz nappal az esküvőd előtt. 



– Nem igaz, mert igenis el tudom képzelni, hogy milyen nehéz 

lehet, tényleg nagyon, nagyon nehéz, de ne ess pánikba, kérlek. 

Biztosan találunk megoldást. – Magában tartotta a véleményét, de 

igazából azt gondolta, hogy Helena hamarabb is hozzáfoghatott 

volna a ruhakereséshez. 

– Mi lehet a megoldás? 

Szent isten, a testvére néha egészen őrültnek tűnt. Beth 

megpróbálta lenyugtatni az idegeit, és igyekezett kitalálni egy 

gyorssegélyt az esküvőitisz nevű pánikrohamra, amely előbb-utóbb 

minden menyasszonyt utolér. 

– Nem tudom így kapásból megmondani, de hidd el, hogy 

találunk rá megoldást. 

– Persze, neked könnyű ilyen bizonytalanul nyilatkozni, nem te 

mész férjhez. És nem te vagy terhes! 

Legszívesebben közölte volna testvérével, hogy pontosan tudja, 

hogy egy ideig még biztosan nem megy férjhez, de ő tényleg 

korábban kezdett volna nézelődni. Beth átgondolta a lehetséges 

következményeket, és inkább bölcsen hallgatott. Majd előállt egy 

konkrétabb javaslattal. 

– Felhívom Lindyt. Talán oda tudok menni, hogy megbeszéljem 

vele a dolgot, te is felhívhatnád, hogy milyen ötlete van az ilyen 

helyzetekre. – Komolyan elgondolkoztatta, hogy noszogatnia 

kellene-e a testvérét, mert mégiscsak a menyasszony feladata az 

esküvői ruha kiválasztása. 

– Szerinted tud majd tanácsot adni erre a helyzetre? 

– Igen, mert van már egy csodálatos ötlete a 

koszorúslányruhákra is, de ő majd jobban elmagyarázza, mint én. 

– Jaj, annyira köszönöm, Beth. Máris annyival jobban érzem 

magam. Legalább vettem egy nagyon szép blúzt, ami tényleg 

gyönyörű. Elég drága volt, de tényleg csodásan nézek ki benne. 

Felpróbáltam és máris meg tudtam venni, nem kell rá hat hónapot 

várnom. 



– Gondolom, hogy legalább ettől kicsit lenyugodtál. Anyánk mit 

mondott arra, hogy nem találtál ruhát? 

Helena nem válaszolt, csak a körmeit piszkálta. 

– Istenem, hát ezt nem hiszem el! Nem mondod, hogy nem is 

tudja?! De hogy hagyhatta, hogy egyedül menj vásárolni! – Beth 

életében először kívánta, hogy bárcsak a túlgondoskodó anyja még 

túlgondoskodóbb lett volna. 

– Szeretett volna eljönni velem, de előbb ki akartam választani, 

és csak utána akartam neki megmutatni. 

Beth sóhajtott. 

– Nagyon is értem. Figyelj, nekem most muszáj ennem egy kicsit, 

aztán átmegyek Lindyhez, és onnan hívunk. 

Egy órával később, egy rövid telefonos egyeztetés után, Beth 

bekopogott Lindyhez. Újabb fél órával később már mindketten a 

számítógép előtt ültek. 

– Oké – szólalt meg Lindy, aki megértette a patakokban folyó 

könnyekből, hogy ennyi idő alatt valóban lehetetlen esküvői ruhát 

találni. – De neked menyasszonyi ruhára van szükséged. 

– Nézelődhetnénk a neten, kereshetnénk turkálókban vagy az 

eBayen is. Szerintem biztos találni fogunk egy ruhát. – Beth 

magában konstatálta, hogy Helena nagyon is menyasszonyosan 

viselkedik. 

– Nekem biztosan nem lesz használt esküvői ruhám! – sikoltozott 

Helena. 

– Lehet, hogy új ruhát találok neked a turkálóban. Egy olyan 

szépséges ruhát, amiben boldogan sétálsz majd az oltár elé. 

Helena minden erejét összegyűjtötte, és kegyetlenül szipogott. 

– De nem fogsz olyat találni, ami a mi költségvetésünkbe belefér. 

Tudom, ez most borzalmasan hangzik, de az utazások alatt 

elköltöttük a pénzt, amit az esküvőre kaptunk. 

– Várj egy pillanatot! – vágott közbe Lindy. – Ezer font nagyon 

sok pénz, biztosan nem találsz annyiért egy alkalmas ruhát? 

Helena rázta a fejét. 



– Ennyi idő alatt nem lehet, és főleg nem olyat, amilyet szeretnék. 

Jobb lesz, ha a szemeteszsákos megoldást választom. Ki tudsz hozni 

egy érdekes ruhát egy kukazacskóból? 

– Semmit sem tudok kezdeni egy szemeteszsákkal, de előbb ugye 

azt mondtad, hogy vettél egy blúzt. Megnézhetnénk esetleg? 

Egy kis rábeszéléssel rávették Helenát, hogy felpróbáljon egy 

olyan blúzt, aminek segítség kell a felvételéhez, de jelenleg 

tipikusan nem akadt. Helena nagy nehezen megoldotta, és magára 

rángatta a felsőt. 

– Ez nagyon aranyos! – mondta Beth. 

– Igen, ez tökéletes – mondta Lindy. – Mit szólnál hozzá, ha 

átalakítanám esküvői ruhává? Talán van elég időnk ehhez a 

művelethez, és tökéletes összhangban lenne a koszorúslányok 

ruhájával, amiket már korábban kitaláltam. Meséljek róla neked? 

– Szerencse, hogy a Skype ingyen van – szólalt meg Lindy egy 

kicsivel később. – Már másfél órája beszélünk, meg kell néznem a 

fiúkat. 

Beth főzött egy teát, mire Lindy visszaért. 

– Mindketten aludtak szerencsére. Az én ágyamban fekszenek, de 

majd később átteszem őket. Tea? Jaj de jó, annyira jó vagy, Beth. 

– Éreztem, hogy kompenzálnom kell, hogy az egész családom egy 

rémálom. Úgy érzem, felelősséggel tartozom a történtekért. 

– Ó, csak ne legyen itt semmilyen sajnálkozás, mert én szeretem 

ezt csinálni. Ez az, amit a legjobban szeretek. Szükségem lesz rád az 

anyagvadászatban, mert az nem lesz egyszerű. 

Beth a kóros kialvatlanság jeleit fürkészte Lindyn. 

– Biztos vagy benne? 

– Igen, ezt szeretem a legjobban, és te is csodálatos voltál. 

– Én mit csináltam? 

– Rávetted Helenát, hogy kiválassza a ruhák színét. Megrendeled 

nekem az anyagokat, és ahogy megérkeznek, rögtön hozzá is 

kezdhetek. – Lindy egy pillanatra megtorpant. – Mikor érkeznek 

anyukádék? 



Beth az órájára pillantott. Úgy érezte, legalább egy év eltelt már a 

reggeli megbeszélésük óta. 

– Holnap jönnek, de szerencsére csak estére. Még ki kell 

festenünk addig Rachellel a szállást, de szerencsére csak a falakat. 

– Jaj, igen, el is felejtettem. – Lindyt ez nem érdekelte annyira. – 

De tényleg nagyon örülök, hogy így alakult, alig várom, hogy 

elkezdhessem. – Egy pillanatra elhallgatott. – Beth, el kell 

mondanom neked, hogy ez az esküvősdi teljesen felélénkített 

minket. Neked hála, mindannyiunknak lett online jelenléte. Rachel 

is annyira szereti ezt az egészet. Hamarosan elhozza majd a vidéki 

magánszállásoknak járó elismeréseket. Nekem is rengeteget adott 

ez a munka. Komolyan mondom, mielőtt idejöttél, én nadrágokat 

foltoztam és farmereket szegtem fel. Ha valakinek már volt 

szerencséje ilyesmihez, az tudja, hogy abban semmi jó nincs. 

Beth sóhajtott egy nagyot. 

– Olyan boldog vagyok. Néha meg vagyok róla győződve, hogy 

egy csődtömeg a családom. 

– Teher alatt nő a pálma. De egyébként te mit gondolsz Rachelről 

és Raffről? Annyira hihetetlen, hogy együtt vannak, nem? 

– Istenem! – fakadt ki egyetértőleg Beth. – A csaj most teljes 

átalakuláson megy keresztül, most érik nővé. 

– És veletek mi a helyzet Finn-nel? Nagyon helyes pasi. 

Ezt Beth sem tagadhatta. 

– Nem teljesen tudom, hogy most igazából van-e köztünk bármi 

is, de annak nagyon örülök, hogy túl vagyok Charlie-n. 

– Ezt nem csodálom. Nem is tudom, én melyiket választanám: egy 

fiúbanda macsó extagja vagy egy önkontroll nélküli földműves. 

– Biztos vagyok benne, hogy bejövök neki, de mint mondta, most 

egy jó ideig nem lesz a városban, és amikor jön, akkor sem tudunk 

randizgatni vagy ilyenek. 

– De az is jó, hogy gondolhatsz rá, nem? Vagy ez már inkább 

nevezhető epekedésnek? 



– Igen, egy kicsit azért epekedem érte. – Beth boldog volt, hogy 

Lindy megértette. – Remélem, hogy azért egy randiig eljutunk majd, 

még ha az életünket nem is fogjuk együtt leélni. Persze annak is 

örülnék, ha aztán úgy alakulna, de tudom, hogy ez nagyon 

esélytelen. – Lindy egy nagyot sóhajtott. 

– Mi a helyzet veled és Angusszal? 

– Egy kissé megszakadt most ez a dolog. 

– Micsoda? Angusszal? Biztos, hogy nem! – Beth nagyon meg volt 

lepve. 

– Én szakítottam meg, hogy egészen őszinte legyek. De 

mindketten egyetértettünk, hogy lassítanunk kell. 

Beth nagyot nevetett. 

– Te! Te egy igazi kópé vagy! De hisz ez egy nagyon jó hír! 

Ahogy Beth hazafelé sétált, szíve repesett Lindy és Angus miatt. A 

nő, az anya olyan keményen dolgozott, hogy egy igazán rendes 

férfit érdemelt, mondjuk egy olyat, mint Angus. Nagyon bízott 

benne, hogy jól fognak működni együtt. 

 



Huszonharmadik fejezet 

– Nem tudom elhinni, hogy a lányom egy szál melltartóban és egy 

darab szatyorban vonul az oltár elé. Még a lábad is kilátszik majd! 

Vivien és Helena még huszonnégy órája sem voltak a faluban, de 

máris sikerült az őrületbe kergetniük mindenkit. Beth órákon át 

szárította hajszárítóval a falat, hogy nehogy összekenjék a 

ruhájukat. 

Lindy mindezek ellenére nyugodt volt, Helena lábánál matatott, 

hosszúságot mért, és máris nagyon meg volt elégedve a ruhával. 

Most éppen Rachel szobájában ültek, Vivien még mindig 

mérgesen járkált fel-alá. Nem bírta elviselni, hogy a lánya egy blúzt 

vásárolt esküvői ruha helyett. 

– Lesz még ezen a ruhán jó néhány réteg – nyugtatta Lindy. – 

Eddig csak ennyit tudtam elkészíteni. 

– Az anyag még csak ma reggel érkezett – tette hozzá Beth –, 

tehát Lindy eddig csodálatosan halad, mert még csak tíz óra van. 

Rachel első osztályú kávét szolgált fel, és Lindy nagymamájának 

házi készítésű kekszét kínálgatta. Ekkor egy pillantást vetett Helena 

hajára, mely olyan száraz volt, mint egy… de egy gyors mozdulattal 

összefogta és Helena fejére pakolta hajgumi és csatok segítségével. 

Lindy felkapott egy darab szalagot és Helena nyaka köré tekerte. 

– Ez az. Íme, egy Degas-féle nőalak. 

– Ó! – csúszott ki Vivien száján a csodálkozás hangja. 

– Megnézhetném magam végre én is? – követelőzött Helena. – 

Már mindenki látott, csak én nem láttam magam. 

– Megyek, és idehozom a nagytükröt – mondta Rachel. 

Ahogy megérkezett a tükör, és Helena meglátta magát, nem 

győzött csodálkozni a látványon: 

– Istenem! Ez hihetetlen csodálatos! 

Vivien egy kis székre állva nézte a tükörben a lányát. 

– Igazából – szólalt meg egy kis idő elteltével – még a végén jó is 

lesz. 



Beth tapsolt örömében, Lindy bekapcsolódott, és végül Rachel 

szólalt meg: 

– Van egy üveg pezsgőm a hűtőben. 

– Nincs ahhoz egy kicsit korán még? – aggodalmaskodott Vivien. 

– A legjobb esküvőiruha-szalonokban mindig pezsgővel kínálnak 

– tette hozzá Rachel. 

– Egy kicsit talán tényleg korán van még ehhez – figyelmeztetett 

Lindy. – Minden percet ki kell használnom, ha azt akarjuk, hogy 

elkészüljenek a ruhák jövő hétre, nem is beszélve a 

koszorúslányruhákról. 

– Ó, gyerünk már! Igyunk egy kis pezsgőt arra, hogy az anyám és 

a nővérem megegyeztek az esküvői ruháról. Milyen gyakran fordul 

elő ilyen veletek? – kérdezte élcesen. – Bocsánat anya és Hels, de én 

álmomban sem gondoltam volna, hogy ez megtörténik valaha is. Ti 

soha semmiben nem értetek egyet, szóval ezt most muszáj 

megünnepelnünk. 

– Szerinted tényleg nem alsóneműnek néz ki? – kérdezte Vivien, 

miután Helena arcának minden apró rezdülésére ki volt hegyezve. 

– Most egy kicsit tényleg olyan – mondta Lindy. – De amikor rajta 

lesznek a rétegek, egy igazán a ruhához illő szalag, egy kiegészítő 

kesztyű és az elmaradhatatlan fátyol… 

– Az én fátylamat fogja viselni – döntött Vivien, és azzal 

megköszörülte a torkát. 

Helena hátrafordult. 

– Tényleg, anya? Ezt mondtad már valaha? 

– Ez mennyire csodálatos ötlet! – kiáltott fel Lindy. – Tényleg 

nagyon különleges lenne. Milyen fajta fátyolból? 

– Selyemfátyolszerű, csinosan rövid fazonú, én kiugranék a 

bőrömből, ha ilyet viselhetnék! 

Lindy a menyasszony édesanyjára nézett, aki mind ez idáig 

szerepéhez méltóan követelőző és túlzó volt, hirtelen azonban 

sebezhető részét villantotta meg. 

Helena megfordult. 



– Tegyünk egy próbát! 

– Itt van önnél Mrs… Vivien? 

– Tulajdonképpen nálam van. – Vivien odasétált az elképesztően 

hatalmas bőröndjéhez, melyről már messziről látszott, hogy egyedi 

darab. Elővett egy neszesszert, és előhúzott belőle egy 

zsebkendőbe tekert kis csomagot. – Itt is van! 

– De Anya! Hiszen ez sárga! 

– Sajnos nem olyan szépen öregedett, mint vártam – mondta 

Vivien, és közben sóhajtott egy nagyot. 

– Be tudnád festeni az anyagot? 

Lindy a torkát köszörülte. Hosszú időbe telt, mire Beth és ő a 

legszebb krémszínű árnyalatot kiválasztották, hogy szép legyen, és 

a blúzhoz is menjen. Nincs az az isten, hogy ő megpróbálja 

befesteni a ruha anyagát. 

– Megnézhetném a fátylat? Felpróbálnád a méret kedvéért? 

A fátyol rövid volt, és mutatós. Helena életében nem hasonlított 

még ennyire egy balerinához. 

– Tökéletes – mondta olvadozva Lindy. 

– Kivéve a színe – ismerte be lemondóan Vivien. – De 

készíthetnénk belőle egy másolatot! 

– Nem bánnád, ugye, ha esetleg futnék egy kört a kitisztításával? 

– kérdezte Lindy. – Természetes, hogy tudok a ruha anyagából 

fátylat készíteni, de ha már ilyenünk is van, kár lenne nem 

használni. Főleg, hogy ennyire régi és még szép is! 

– Vigyázni fogsz rá, ugye? 

– Szükségem lesz a nagymamám segítségére. Tudom, hogy ismeri 

a század eleji tisztítási technikákat. 

– Akkor szerintem minden rendben lesz – jelentette ki Vivien. 

– Itt jön a pezsgő! – mondta Helena. – Muszáj elárulnom, hogy 

bár korán van, én egy tele pohárral is meg tudnék inni belőle. 

Megitták a proseccót, Lindy elmosogatta a pezsgős poharakat, 

összekészítette a ruhaanyagokat, és a fátyollal a táskájában elindult 

a nagymamájához. 



– Szia, drágám! – köszöntötte Eleanor. – Mit tehetek érted? 

– Honnan tudod, hogy szeretnék kérni bármit is? – kérdezte 

Lindy meglepetten, miközben puszival üdvözölte a nagymamáját. – 

Lehet, hogy csak beugrottam, hogy meglátogassalak. 

– Máskor lehetséges, de most annyi minden van nálad, hogy 

gondoltam, ez nem véletlen. 

Lindy sóhajtott. 

– Na jó, természetesen igazad van. Tényleg okkal érkeztem, 

méghozzá egy fátyol ügyében. 

– Menjünk át a nappaliba, mert ott jobban látok. 

– Nagyon-nagyon szeretnék használni az esküvőn ezt a fátylat. 

Még Vivien is elgyengült, a menyasszony problémás anyukája, 

amikor rájött, hogy lenne rá esély, hogy a lánya az ő hajdani 

esküvői fátylában menjen férjhez. 

Eleanor az ablakhoz emelte a fátylat. 

– Igen, azt hiszem, hogy rendbe tudom hozni. 

– Komolyan? Az annyira csodálatos lenne! Vivien is teljesen 

felvillanyozódott, amikor elmeséltem, hogy te ismered a régi 

folttisztító fortélyokat. Nagyon fontos neki ez a dolog, viszont azt is 

nagyon szeretné, hogy a lánya eszméletlenül jól nézzen ki az 

esküvőjén, és egy sárga fátyollal ez igencsak nehéz. 

– Hagyjál itt nekem egy darabot a szoknya anyagából, és 

megnézzük, mit tudok tenni a dolog érdekében. 

– Mennyi idő szerinted? Tudod, nagyon időszűkében vagyunk. 

– Hát, ha sikerül összefőznöm a megfelelő növényeket, és a hold 

is a megfelelő oldalát mutatja, a baglyok pedig eleget huhognak… 

– Nagyi! Kérlek, válaszolj komolyan! 

– Gyere vissza ma délután. De ugye ma nálam lesznek a fiúk? 

Elkészülök vele akkorra, amikor jössz a gyerekekért. 

Ahogy Lindy elhagyta nagymamája házát, eszébe jutott, hogy 

fogalma sincs a pontos tisztítási módszerről, de talán így a legjobb 

mindenkinek. Ha tudná, hogy miket használ, és mit csinál a fátyollal 

a nagymamája, biztos végigizgulná a délutánt. 



– Úristen! – kiáltott, amint meglátta aznap délután a fátylat, 

miközben a fiúk nézték a Scooby-Doot. – Ez hófehér, hogy 

csináltad? 

– Megkértél, hogy tisztítsam ki – válaszolt Eleanor. – Most tiszta, 

és nem értem, mi a problémád. 

– De ez… hihe… nagyon tiszta lett, nagymama. Úgy értem, hogy 

tisztább lett, mint valaha volt. 

– Először vakítóan fehér lett, de beáztattam teába, hogy elérjem 

ugyanazt az árnyalatot, amilyet a szoknyának választottatok. 

– Rendben, ügyes vagy – dicsérte Lindy, de közben rájött, hogy ez 

csak addig ilyen szép és jó, ameddig Vivien nem tud róla. – Hogyan 

mostad? 

– Természetes mosóport használtam, és kifehérítettem. Mi a baj? 

– Vivien bele fog halni, muszáj lesz azt mondanom neki, hogy 

máshogyan csináltad. 

Nagymamája vállat vont. 

– Az emberek régen folyamatosan fehérítővel tisztították a 

ruhákat. Ne aggódj most már, minden rendben lesz. Mikor Vivien 

meglátja a csodálatos lányát fátyollal a fején, semmi más nem fogja 

érdekelni. 

– Biztos vagy benne? 

– Igen, teljesen biztos vagyok. Az anyád is az én fátylamat viselte, 

és elsírtam magam, ahogy megláttam. 

Lindy átölelte nagymamáját. 

– És újra sírni fogok, amikor te is megtalálod majd az igazi társad. 

Lindyt gyötörte a bűntudat. Találkozott egy aranyos férfival, de ő 

vajon lehetne a társa? 

– Nagyon is jól tudod, hogy mi az álláspontom a nevelőapa-

kérdésről. 

– Tökéletesen tudom, hogy mit érzel, de néha nem árt lazítani a 

szabályainkon. A gyerekek apa nélkül nőnek fel, és hidd el, ez sem a 

legjobb dolog. 

– Van egy csodálatos nagypapájuk. 



– Tudom, de az egyáltalán nem ugyanolyan. 

– Egy nevelőapa sem lenne ugyanolyan. 

Lindy elégedett volt magával, hogy ilyen jól tudja képviselni a 

véleményét. A nagymamája sem nyaggatta folyton ezekkel a 

dolgokkal, de néha elmondta, hogy mit gondol és érez a témával 

kapcsolatban. 

– Igazad van! De gondolkodj el kicsit rajta, Lindy, hogy ezeknek a 

fiúknak kell egy apa, és te egy fiatal nő vagy. Túl fiatal vagy az 

apácasorshoz. 

Lindy hazafelé sétált a fátyollal, folyton kavargó gondolatai nem 

hagyták nyuodni. Lehet, hogy nevetséges lenne, ha végül mégis 

összejönne Angusszal, és megfogadná nagyanyja szavait. Mitől is 

félt? Angus a volt férje testvére, ez okozza az első számú 

nehézséget. Nednek nem lenne egyszerű, Billy viszont könnyen 

venné, mert ő még túl kicsi volt, hogy emlékezzen. Egy esetleges 

későbbi szakítás Angusszal már sokkal jobban megviselné a fiúkat, 

mert idősebbek, és most már jobban kötődnek emberekhez. 

Micsoda véletlen egybeesés, hazaérve egy e-mail várta 

Edwardtól. 

Szia! Néhány hétre hazautazom Angliába. Mindenképp 

szeretném látni a fiúkat. 

Lindy úgy gondolta, ez egyáltalán nem egyértelmű, hiszen 

Edward már többször is járt itthon, de a fiúkat nem látogatta meg. 

Lindy jól tudta, hogy ez némiképp az anyósának a műve. A fiúk 

születésnapjára is csak képeslapokat küldött, amikor egyáltalán 

eszébe jutott. Lindy továbbolvasta a levelet. 

Angusnál fogok lakni, tehát oda szeretném vinni a fiúkat, ott is 

aludnának nálunk. 

Angus háza alkalmas egyáltalán vendégek fogadására? Nem 

érdekelte, hogy Edward hol alszik, de nem akarta, hogy a fiúk egy 

félig lepukkant házban töltsék az éjszakákat. 

Csörgök a következő héten, amikor érkezek. 



A következő héten? Éppen az esküvő előtt? Már csak ez kellett… 

Így is volt éppen elég baja, és nem akart még azon is aggódni, hogy 

a fiúk mennyire érzik biztonságban magukat az apjukkal. Még nem 

tudta, hogy Edwardnak igaza volt-e, hogy aggódó anyának titulálta, 

vagy csak Edward volt egy különösen gondatlan apa. És még itt van 

az Angus-kérdés is. Nagyon furán veheti ki magát ez az egész. Mi 

lesz, ha a fiúk felemlegetik, hogy átjött mesélni nekik? Edward ezen 

csak nevetne. Hirtelen eszébe jutott, hogy lehet, hogy azért most 

jön haza Edward, mert Angus említett neki valamit. 

Gyorsan megírt egy e-mailt. 

A fiúk biztosan nagyon boldogok lesznek a jöveteledtől, de nem 

tudnál inkább mégis jövő hét után jönni? Éppen a jövő héten itt 

óriási felfordulás lesz. 

Majdnem elkezdte neki magyarázni, hogy menyasszonyi és 

koszorúslányruhákat kell megvarrnia, de mégis úgy döntött, hogy 

inkább megtartja magának az információt. Úgysem értené rögtön, 

hogy az ő elfoglaltsága azt is jelenti, hogy a fiúkat már így is 

kiszakítja a napi rutinból. Miközben kilépett a levelezéséből, 

elgondolkozott azon, hogy lehet, hogy tényleg van benne egy kis 

neurotikus hajlam. 

Elővette a fátylat, és nekiállt varrni. A koszorúslányok a 

kékeszöld leghalványabb árnyalatát fogják viselni, selyemövvel a 

derekukon. Beth kutatta fel az anyagot, de Lindy biztos volt benne, 

hogy őrült jól fognak kinézni benne. A menyasszonyi ruha 

keményebb diónak bizonyult a blúz merevsége miatt, és nagyon 

figyelnie kellett, hogy úgy látszódjon, mintha a szoknya és a felső 

egyben lenne. Megállás nélkül dolgozott a ruhákon, a nagymamája 

pedig odaszólt telefonon, hogy nyugodtan varrjon, ameddig csak 

akar, megeteti a fiúkat, és ott maradhatnak nála éjszakára. Kicsit 

bűntudata volt, de elfogadta a felajánlást, és egészen addig varrt, 

ameddig Beth meg nem érkezett az első ruhapróbára. 

Beth izgatott volt, főleg mert nagyon szeretett Lindyvel lenni. 

Lindy jó társaság és nagyon szórakoztató egyéniség. Anyukájával és 



testvérével az egész napot együtt töltötték, és már nagyon elege 

volt a sok fecsegésből, melynek első számú témája az esküvő volt. 

Mi tagadás, Helena és az édesanyjuk a világ legfontosabb ügyének 

tekintették, hogy egy esküvő csodálatos és tökéletes legyen. 

Lindy kinyitotta az ajtót, mikor Beth keze még hozzá sem ért a 

kilincshez. 

– Istenem, Beth, de jó, hogy ideértél. Az előbb hívott anyád teljes 

pánikban. Mindjárt érkeznek. 

– Miért volt bepánikolva? – kérdezte Beth, akit nem régen 

szintén felhívott az anyja. 

– Nem tudom – Lindy szinte repült a nappali felé, de közben azért 

a lomosdobozokat berugdosta a székek alá. – Nem tudom, mi a baja, 

de nagyon rossz élmény volt. Még az F betűs szó is elhangzott. 

Beth visszahőkölt. 

– Az én anyám azt mondta? Nem is tudtam, hogy egyáltalán 

ismeri azt a szót. Persze, nyilván ismeri, mert tudja, mit jelent, 

rendszerint ki is akadt rajta, ha mástól hallotta, de nem gondoltam, 

hogy valaha el tudja annyira veszíteni a fejét, hogy ő is kiejtse a 

száján. – Beth egyszerre nagyon elgyengült. – Biztos az esküvővel 

kapcsolatos ez a probléma. Nagyon remélem, hogy Jeff nem mondta 

le, olyan kedves ember, és nagyon összeillenek Helenával. 

Lindy előhúzta a porszívót a lépcső alól, bedugta, és mérgében 

belerúgott. 

– Hát az szörnyű lenne! Hogy lehet faképnél hagyni valakit az 

oltár előtt? De miért akar idejönni és találkozni? Hála istennek, 

hogy a fiúk a nagyinál maradtak. 

– Hagyjad, majd én felporszívózok. Szerintem, te inkább vegyél 

elő csészéket, mert biztos követelni fogja a kis kávéját vagy a teáját. 

Lindy már a beépített szekrénybe pakolta a porszívót, amikor 

kopogtak. Beth nyitott ajtót anyjának és testvérének. 

Anyja szemmel láthatólag nyugodtabb volt, mint amikor Lindyvel 

beszélt, nem lesz olyan szerencséje, hogy ő is hallja a szájából a 

négybetűs szót. 



– Ezt képtelen vagyok elhinni, ezt a szörnyűséget! Hatalmas 

katasztrófa és borzalom! 

– Anya, hagyjad már! – szólalt meg Helena. – Tényleg nagyon 

szörnyű, de senki nem halt meg. 

– Akkor megkönnyebbültem – mondta Beth. – De mi történt? 

Milyen esemény okozott ekkora pánikot? 

– Anya rossz dátumra foglalta le a templomot. 

– Uramisten! – Beth csodálkozásában kezét a szája elé kapta. 

– Ez elég rossz hír – mondta Lindy. 

– Nem én foglaltam le a rossz dátumot – ellenkezett Vivien. – A 

plébános volt részeg vagy delíriumos, amikor találkoztunk, és rossz 

dátumra írta be az esküvőt. Szombat helyett péntekre. 

– Láttál rajta bármi gyanúsat a találkozón? – kérdezte Lindy. 

Beth kissé aggódott legjobb barátnőjéért, ahogy Vivien lánya felé 

fordult és egyenesen a szemébe nézett. 

– Teljesen normálisnak tűnt, de hogy képes valaki egy ekkora 

hibát elkövetni? 

– Készítek egy teát – mondta Lindy, nyilvánvalóan azzal a 

szándékkal, hogy minél előbb kimeneküljön a szobából. 

– Én nem kérek teát – kiáltotta Vivien, amilyen hangosan csak 

tudta, és még nem is szégyellte magát miatta. – Brandyre van 

szükségem. 

Beth Lindynél kevés dolog előfordulására látott kisebb esélyt, 

mint a brandyére, ezért igyekezett csitítani az anyját. 

– Csak lélegezz mélyeket, anyu. Ülj le abba a székbe, belégzés az 

orron, kilégzés a szájon. 

Vivien előbb kivette maga alól a tűzoltó kisautót, amely vészjósló 

szirénázásba kezdett, majd életében először szó nélkül úgy tett, 

ahogy a lánya kérte. Csukott szemmel nagy levegőket vett. 

– Ez nagyszerű! – mondta Helena Bethnek. – Hol tanultad ezt a 

módszert? 

Beth vállat vont. 

– Nem is tudom, talán a tévében láttam. 



Vivien kinyitotta a szemét. 

– Ugye nem azt mondod, hogy egy olyan dolgot ajánlottál nekem, 

amit csak a tv-ben láttál? 

– De legalább működik, csináld csak tovább! 

Lindy tálcával a kezébe belépett a szobába. A tálcán négy csésze 

mellett egy definiálhatatlan üveg volt, talán Ribena. 

– Hoztam egy kis kökénygint, mert ez áll a legközelebb a 

brandyhez. – Félig töltötte a poharat. 

– Parancsoljon Mrs… Vivien. Fenékig – ahogy apám szokta 

mondani. 

Vivien kinyitotta a szemét, megfogta a poharat és belekortyolt. 

– Te jó ég, ez nagyon erős! 

– Ez tényleg igazi kökénygin – mondta Lindy. – Kökénnyel és 

cukorral édesítik. A nagymamám minden évben főz. Van még belőle 

egy üveggel, ha szeretne hazavinni belőle. 

– Az a helyzet – kezdett el beszélni Beth, most, hogy látta, hogy 

anyja lehiggadt –, hogy ki kell találnunk, hogy mi legyen a rossz 

dátummal. Ez a dátum szerepel az összes meghívón? 

Vivien bólintott, és közelebb húzta magához a gint. 

– Nos, fel fogunk hívni mindenkit apáddal, és megmondjuk, hogy 

rossz dátumot küldtünk. Lehet, hogy egy kicsit kevesebben tudnak 

így eljönni, de ez nem jön rosszul. 

– Nagyon örülnék, ha a te barátaid lennének azok, akik nem 

tudnának eljönni – zokogott fel Helena. – A golfklub felét meg 

kellett hívnunk. 

– Mivel én fizetem az egész esküvőt, nem tudok csak úgy elsiklani 

afelett, hogy ki tud eljönni – mondta szinte fogait vicsorgatva 

Vivien. Egyébként nekem sem volt jogom beleszólni, hogy ki legyen 

ott a saját esküvőmön. Csak azokat a barátaimat hívhattam meg, 

akik a szüleim barátainak a gyerekei voltak. 

Beth sóhajtott. Egyértelmű, hogy anyja nosztalgiával tekint vissza 

azokra a napokra. Ő majd arra fog visszagondolni jó adag 

nosztalgiával, hogy az egész esküvőt a Vintage Romantika csapata 



hozta össze. Még ha az anyjával való együttműködés elejétől a 

végéig nagyon sok stresszt is jelentett. 

– Hol van a meghívottak listája? 

– A számítógépemen. 

– Telefonszámukkal és e-mail címeikkel együtt? 

– Természetesen nem – mondta Vivien feltűnést keltő 

vehemenciával. Gravírozott meghívókat küldtünk postán, amik 

egyenként öt fontba kerültek. 

– Azt a mindenit! Eddig azt hittem összesen szántak annyi pénzt 

az esküvőre. – értetlenkedett Lindy. 

Vivien felé fordult. 

– Vannak dolgok, amiket ellenőrzésem alatt kell tartanom. 

– Ez igaz – hagyta rá Beth. – Beszéltél már apával erről? 

– Mikor volt apád bármikor is használható ebben az időben? 

Beth nagyon szerette az apját, ő volt a szikla, akire támaszkodni 

lehetett, ha a dolgok olyan mértékben megborulni látszottak, mint 

éppen most. 

– Felhívom. 

Be is ment a konyhába, és nagyon jót beszélgetett vele. Édesapja 

azonnal elküldi az összes telefonszámot és e-mail címet, amit csak 

talál, és a listát el fogják felezni. Beth felhívja a vendégsereg egyik 

felét, apja a másikat. 

– Még egy dolog van, apa – mondta Beth egy kissé vonakodva. – A 

mobilomról kellene intéznem a hívásokat, és éppen… 

– Befizetem a számlát rögtön, kicsikém. Anyáddal kell harcolnod, 

nem velem. 

Beth elégedetten sétált vissza a nappaliba. 

– Minden rendben lesz, anya. Apa és én tájékoztatjuk a 

vendégeket. – Beth elhallgatott, mert anyja hirtelen úgy ugrott fel, 

mint aki szellemet látott. 

– Ez az én fátylam? 

– Igen – válaszolta Lindy idegesen. 

– Az isten szerelmére, ezzel mi történt? 



– Anya! Te kérted meg Lindyt, hogy tisztíttassa ki a 

nagymamájával – mondta Helena. – Teljesen rendben van. Most 

miért aggodalmaskodsz? 

– Ez egy antik fátyol, és most majdnem fehér. Mit csinált vele a 

nagymamád? 

Lindy ideges volt, de határozottan válaszolt. 

– Megkérted, hogy tisztítsa ki, és ő megtette, amit tudott. Be is 

áztatta, hogy ugyanolyan színű legyen, mint a menyasszonyi ruha. 

– Nagyszerű, nagyon köszönöm, Lindy – mondta Helena. 

Vivien meg sem hallotta lánya elismerő szavait. 

– Beáztatta? Hogy merészelte beáztatni az esküvői fátylamat? 

– Teába áztatta – mondta Lindy kissé már harciasan. – Most 

legalább illik a ruhához. 

– Tényleg nem tudom, hogy mit mondjak. – Vivien egy nagy sóhaj 

kíséretében ült vissza a fotelbe. 

Beth megfogta a ginesüveget, kitöltött még egy pohárral, és anyja 

kezébe tette. 

– Ne mondj semmit, csak idd meg ezt, és nyugodj meg. 

– Pont ugyanúgy beszélsz, mint az apád – suttogta Vivien a 

pohárba. 

– Az pont jó! Apa nagyszerű ember, és ebből a kalamajkából is ő 

fog minket kirángatni. – Beth megfogta és magasra emelte 

teásbögréjét. – Igyunk apára! 

Most, hogy végre kicsit lecsendesedtek a kedélyek, és kidühöngte 

magát az az ember, aki az egész felfordulás okozója volt, Beth végre 

telefonálhatott. Vivien persze továbbra sem ismeri el a felelősségét, 

adminisztrációs hibaként említi. 

 



Huszonnegyedik fejezet 

Két nappal később reggel nyolc órakor Rachel Belinda háza felé 

tartott, hogy ott találkozzon Viviennel. 

– Úgy gondolom, hogy mindent alaposan ellenőriznem kell – 

mondta Vivien, teljesen elfelejtkezve arról, hogy az eddigi egyetlen, 

ámde hatalmas hiba az ő lelkén szárad. 

– Tudom, hogy már megbeszéltük a menüsort és ön azért lesz ott, 

hogy minden a lehető legnagyobb rendben menjen, de muszáj 

nekem is megbizonyosodnom róla, hogy minden a terv szerint 

halad. 

Rachel úgy gondolta, hogy az ő kötelessége, hogy elvigye Vivient 

Belindához, de mégis nagyon aggódott, hogy minden rendben 

zajlik-e a találkozón. Mindkét nő igen erős személyiség, és neki sem 

kell a szomszédba menni egy kis határozottságért, mégsem érezte, 

hogy igazságot tudna tenni köztük. Szerencsére legalább egy 

gonddal kevesebb: Raffnek sürgős elfoglaltsága akadt, és nem lesz 

ott Belindánál. Rachel most már tudta, hogy mi a szerelem 

árnyoldala: az ember nem tud többé tisztán gondolkozni. Muszáj, 

hogy tökéletesen átlássa a helyzetet, de amint Raff is megjelent, 

már csak a szexre tudott gondolni. Megköszörülte a torkát. 

– Tudom, hogy Belinda nagyon várja már, hogy találkozhasson 

veled. 

– Én is várom már, hogy beszéljek vele. Nagyon… – Vivien 

kereste a megfelelő kifejezést – különc kis lény. 

Rachel bólogatott, mert nem tudhatta, hogy Belinda tényleg az. 

– És hogy érzed magad a bárban? 

– Hát, Sukey tényleg kiteszi a lelkét, de nem a szíve csücske ez a 

vendégházas üzlet. Nem figyel oda úgy a részletekre, mint te vagy 

én. 

Rachel kissé rosszul lett, ahogy meghallotta, hogy ő egy 

kategóriába tartozik Viviennel, legyen szó bármiről is. Végül be 

kellett ismernie, hogy Viviennek e tekintetben igaza volt. 



– A pub vezetéséhez ért, az az üzlet a szerelme. 

Nem sokkal később befordultak a Belinda házához vezető 

ösvényre. 

– Milyen gyönyörű ház – mondta Vivien, Rachel nagy 

megelégedettségére. – De miért hagyták így lerobbanni? 

Rachel is sokat gondolkozott már ezen, és el is döntötte, hogy 

biztosan a pénzhiány lehet az oka, de most inkább védelmezőleg 

lépett fel. Ha nem a pénzhiány, csak Belinda nem akarta felújítani a 

házát, akkor is az ő döntése. Úgy tűnik, egyelőre nem akarta olyan 

elfogadható állapotúra alakítani a házát, ahogyan az neki és 

Viviennek is tetszene. 

– A munka folyamatban van, Belinda éppen rendbe hozott 

néhány szobát a házban. Várom már, hogy kitalálja, hogy mit fog 

vele kezdeni, amikor az összes munkálat befejeződött. – Nem 

mesélte el Viviennek, hogy Belinda miért alakítana ki egy lakást a 

házban, mert nem tartozott rá. Ráadásul talán túl fontoskodóan 

beszélt erről, aztán eszébe jutott, hogy ez mégsem probléma, mert 

Vivienben emberére akadt. 

– Ez csodálatos ötlet, lehet, hogy el akarja adni? – Vivien szeme 

csillogott a felkínálkozó lehetőségtől. 

Szerencsére Belinda megjelent az ajtóban, és Rachel már nem 

tudott válaszolni. Kedvelte Vivient, felnézett rá néhány dologban, 

de most kezdett túllépni egy határon. 

– Drágám! – kiáltotta Belinda Rachel üdvözlésekor, és két puszit 

nyomott az arcára. Anyja háta mögül előbújt Raff. 

– Drágám! – mondta ő is, csak ő nem Rachel arcára adott puszit, 

hanem a szájára. 

Rachel kissé vonakodva eltolta magától, mert már jó pár napja 

nem találkoztak, és furcsán hatott rá, hogy mégis itthon találja. 

– Azt hittem, hogy elfoglalt vagy! – suttogta. 

– Megváltoztattam a programom. – A férfi finoman a fülébe fújta 

a levegőt. 

Rachel gyorsan összekapta magát. 



– Belinda, engedd meg, hogy bemutassam a menyasszony 

édesanyját, Vivien Scottot. Ő pedig itt Belinda McKenzie. 

– Nagyon kedves – mondta Belinda –, gyertek be! 

Rachel Belinda és Vivien után indult a házba, de Raff ekkor 

belekarolt: 

– Gyere velem, van itt valami, amit meg szeretnék mutatni. 

Igyekezett elfojtani a bűntudatot, hogy egyedül hagyja Vivient, de 

muszáj volt megfognia Raff kezét, aki a ház háta mögé vitte. 

Egy néhai istálló állt ott, műhellyé alakítva. Jól látszott, hogy a 

tetejére egy kis lakás épült. 

– Ó, ez micsoda? 

– Itt laktam, amikor még nem engedhettem meg, hogy külön 

éljek. Nagyon szép, de elég pici. Anyámnak majd ki kellene adnia. 

– Megnézhetem? 

– Igen, de nem ezt akartam neked mutatni. 

– De megnézhetem előbb a lakást? 

Raff elmosolyodott. 

– Nem, mert ha bemegyünk, ott is ragadunk. 

– Nem hiszem. Én most igazából ugyanis dolgozom. 

Raff jelentőségteljesen nézett rá. 

– Még akkor is. Most gyere erre inkább! – Kinyitotta az egyik 

épület ajtaját. 

Ahogy beértek, azonnal átölelte és csókolgatni kezdte. Rachel 

viszonozta a csókokat, és már ő is osztotta a véleményt, hogy nem 

most kell megnézniük azt a lakást. Ha le tudtak volna feküdni egy 

ágyra vagy kanapéra, biztos beletelt volna egy kis időbe, mire 

visszaérnek. 

Néha meg csak úgy azon gondolkozott, hogy egyáltalán 

szerelmese Raffbe, vagy csak vonzódik hozzá. És persze azt is 

szerette volna tudni, hogy Raff hogy van ezzel. Eddig még egyikük 

sem beszélt szerelemről, és nem okozott nekik problémát, ha nem 

foghatták egymás kezét egy ideig. Amikor Rachel egyedül volt, 

gyakran ábrándozott mostanában egy fekete, göndör hajú cigány 



playboyról, aki egy szempilla-rebegtetéssel képes a gyönyör 

mezejére repíteni a nőt. 

– Szeretném, hogy megnézd ezt – mondta, mialatt a ruhájukat 

rendezték vissza az eredeti állapotba. Rachel kezét megfogva 

behúzta egy helyiségbe, ami tele volt dobozokkal és cserepekkel. – 

Azt hiszem, hogy ez nagyon jól mutatna a kandallód körül. Te mit 

gondolsz? 

– Delftnek néznek ki. 

Helyeslően bólintott. 

– Szerintem angol csempék, egyik sem hibátlan, de gondoltam, 

hogy tetszhetnek neked. 

Rachel egy pillanatra megengedte magának, hogy felidézze a nőt, 

aki a tökéletesen hibátlan csempéket szerette, nem a puha, kékre 

festett szélű, nem összeillő mintájúakat. Felkapott egy csempét. 

– Ezen egy nyúl van. 

– Nagyon kis szépek, nem? Amikor megláttam ezeket, egyből a 

kandallód jutott eszembe. Ha tetszenek, szívesen felteszem oda. 

– De biztos, hogy nagyon drágák lehettek – mondta Rachel, 

miközben egy kis virágos csempét vett a kezébe. – Tényleg nagyon 

jó állapotúak. – Köszönetképpen megsimogatta a férfit. 

– Ne aggódj semmi miatt – mondta Raff, és megint magához 

húzta. – Tetszenek neked? 

– Tetszenek! – mondta, és odafordult hozzá. 

Raff újra megcsókolta. 

– Jó. Menjünk, nézzük meg, hogy anyám miben mesterkedik. 

 



Huszonötödik fejezet 

Lindy a szörnyű este után, amikor a kis ház megtelt hisztériázó 

emberekkel és tüllel, végre kihasználta a fiúk távollétét, hogy 

befejezze a ruhákat. 

Majdnem két napig varrta a ruhákat folyamatosan, és csak az 

estéket töltötte a nagymamájánál, hogy legalább egy kicsit lássa a 

gyerekeit. Ilyenkor megengedte nekik, hogy vele aludjanak a nagy 

ágyban. Több dolga lett volna a fiúkkal, ha otthon alszanak, de 

mindenképp hallani akarta a szuszogásukat és érezni a kis 

tappancsaik érintését. 

Miután egyik reggel elindult a nagyijától, éppen csak beugrott a 

boltba, hogy életmentő kekszeket vegyen vércukorszintje 

helyreállítására, amikor szembetalálkozott a kifelé tartó Rachellel. 

– Ó, Lindy! Annyira örülök, hogy összefutottunk. Vivien szeretne 

még egyszer találkozni. – Beth éppen egy IT-problémát hoz helyre a 

farmon, mert Sarah megkérte, hogy menjen át, tehát nekünk 

kellene megbirkóznunk Viviennel. 

– Tényleg? 

Rachel bólintott. 

– Tegnap elvittem Belindához. 

– Ó, és hogy ment? 

– Nos, igazából Belinda ért hozzá, hogy tegye helyre, amikor 

túllépi a hatáskörét, és hogy kell őt meggyőznie, hogy minden a 

lehető legnagyobb rendben lesz. Viviennek véletlenül a kezébe 

került egy köszönetnyilvánító üzenet Lady hogyishívjáktól, és bár 

nem mondott semmit, miután elolvasta, de a dolgok aztán még 

simábban mentek. 

– De akkor mit akar megbeszélni? A ruhák készen vannak… 

– Alig várom, hogy lássam. 

– És a catering is rendben. De akkor miért lesz megint 

megbeszélés? 

Rachel megvonta a vállát. 



– Szerintem egy kicsit kóros megbeszélés-függőségben is 

szenved, de most a virágokról lesz szó. 

Lindy végtelenül fáradt volt a ruhavarrási maratontól, egy nagyot 

sóhajtott. 

– Ó, azt hittem, hogy a Virág Brigád fogja készíteni a csokrokat. 

Nagyon sok esküvőt csinálnak, és anyám szerint már megbízták 

őket, és egyébként is elég dolgot elvállaltunk már eddig is! 

– Én is így gondolom, de szerintem neked kellene megmondani 

neki. A találkozó tízkor lesz nálam. – Rachel egy pillanatra 

elhallgatott, talán megérezte, hogy Lindy ki akarja vágni magát. – A 

ruhákkal is hatalmasat alkottál, és te vagy az idevalósi, és ezért te 

tudnád nekik elmagyarázni, hogy a Virág Brigád megfelelő lesz. Én 

nem ismerem annyira a helyi viszonyokat, és ezt Vivien is érzi. 

Sütöttem egy kis teasüteményt – tette hozzá. 

Lindy arcán megjelent egy halvány mosoly. 

– Igen? Akkor tényleg jobb lesz, ha megyek. 

Lindy hazaérve megnézte az e-mailjeit. Érkezett egy új levél 

Edwardtól. 

Mindenképp szeretném látni a fiúkat ezen a héten, talán már 

holnap. Angusnál leszek, minden rendben lesz. 

Véreskezű Edward! Miért akarja ennyire látni a fiúkat, éppen 

most?! És miért Angusnál száll meg? 

Angus a barátja volt, és szinte a szeretője is. Ez mennyire zavarba 

ejtő, mennyire furcsa! Az, hogy ők ketten testvérek, mekkora 

képtelenség! És ha a fiúk esetleg elmondják, hogy mennyire 

kedvelik, Edward hihetetlen féltékeny lenne. Ő állandóan 

versengett, és leginkább a bátyjával, erre még jól emlékezett a régi 

„szép” időkből. És mi történne, ha Edward véletlenül kiszagolná, 

hogy ők lefeküdtek? Az óriási katasztrófa lenne. 

Most már nem tudott tovább ezen gondolkozni, mert fel kellett 

készülnie a találkozóra. Az órájára nézett, és rájött, hogy alig 

maradt ideje, hogy indulásra kész állapotba hozza magát. 



Tipikus: Helena persze nem jött el, és ezt Lindy már előre érezte. 

Rachel átadta az üzenetét: éppen pakolászik, és várja Richardot, 

akivel szeretnének egy kis minőségi időt együtt tölteni. De Vivien 

annál inkább jelen volt ma is, ezúttal az asztal végébe húzódva. Az 

asztalon egy tányér teasütemény ékeskedett, egyelőre érintetlenül. 

– Tehát – szólalt meg végre Vivien – ki csinálja majd a virágokat? 

– kezében egy mappa, szemében az üzleti mámor keltette csillogás. 

Úgy tűnik, magabiztossága egyáltalán nem csorbult a múltkori hiba 

után sem. Lindy számára világos volt, hogy a kökénygin hatása 

elpárolgott, és Vivien újra visszaült szervezési menedzseri trónjára. 

Rachel, aki előtt szintén ott volt a tekintélyt parancsoló laptop, 

megszólalt: 

– Lindy idevalósi, és ő mindent tud. Most majd mesél neked egy 

kicsit a Virág Brigádról. 

Lindy tudatában volt, hogy Vivien nehezen tud megbízni egy 

csapatban, főleg, ha annak tagjai leginkább nők, de most nem volt 

olyan hangulatban, hogy ez felidegesítette volna. 

– Igazából azt kell mondanom, hogy mindig kitűnő munkát 

végeznek, és nagyon szeretik őket a környékbeliek. Néhányan 

közülük a székesegyházba is készítenek csokrokat különleges 

alkalmakra. 

Vivien megköszörülte a torkát. 

– Honnan szerzik a virágokat? 

Lindy a fejét rázta. 

– Fogalmam sincs. 

– Csak mert akármilyen jó vagy, semmit sem tudsz kihozni egy 

gyatrán gondozott növényből. 

Lindy is sokat foglalkozott a kerti virágokkal, ezért magabiztosan 

ellenkezett Viviennel. 

– Úgy gondolom, hogy sokkal több múlik az elrendezésen. 

Rachel szúrósan nézett Lindyre, pedig általában talán túlságosan 

is felelősségteljesen viselkedett. Rachel megpróbálta kiengesztelni 

Vivient, aki szemlátomást meg volt sértve. 



– Biztos vagyok benne, hogy fogunk találni megoldást. Lehet, 

hogy a nagymamád tudja, hogy honnan hozzák a virágokat, ugye 

Lindy? 

Lindy vállat vont. 

– Anyám is tudhatja. De nem lenne egyszerűbb, ha megbízna 

bennük? 

– A nagymamádban is megbíztam, és nézd meg, hogy mit tett a 

fátylammal. 

Lindy nagyon nem értett vele egyet. 

– Tökéletesen illik a ruhához, és ezt még önnek is be kellene 

ismerni! 

De tényleg! Lindy keményen dolgozott a ruhákon, és nagyon jók 

is lettek. 

Vivien valószínűleg rájött, hogy túl messzire ment. Királyian 

biccentett. 

– Sokkal jobban alakult, mint vártam, a ruhák csodálatosak 

lettek. Tényleg gyönyörűek. De pont azért, mert látom, hogy milyen 

jó szemed van az efféle dolgokhoz, nagyon örülnék, ha te csinálnád 

a virágokat. 

Lindy nem tagadta, hogy ez nagy örömöt okozott neki, és talán 

feleslegesen hisztizett. 

– Ki fogom találni, hogy kihez kellene fordulnia, Vivien. – Most 

először a saját keresztnevén szólította, elhagyta a Mrs. megszólítást 

elölről. Büszke volt magára. 

Vivien előrehajolt. 

– Lindy, tulajdonképpen az lenne a legjobb, ha eljönnél velem 

szerdán a virágpiacra. Nem hiszem, hogy a Virág Brigád olyan 

színvonalat képviselne az esküvői iparban, mint ti. 

– De, én biztos vagyok benne, hogy igen. Csak el kell nekik 

magyaráznia, hogy mit szeretne. 

– Nem hiszem, hogy hajnali négykor hajlandóak lennének eljönni 

oda. 

– Miért pont négykor? Olyankor még a legtöbb ember alszik. 



Vivien egy kicsit zavarba jött. Látszott az arcizmain, hogy nem 

ennek az érzésnek a közvetítésére rendezkedtek be. 

– Akkor nyit a piac. 

– Milyen piac? 

– A birminghami virágpiac. Öt órára kellene odaérnünk, és innen 

egy órára becsülöm az utat. Az én autómmal megyünk az esküvő 

előtt pár nappal. Ezt meg is beszéltük. Intézkedett már valaki 

konfettiről? 

– Micsoda? – kérdezte Rachel. – Jól értettem? Elvárod Lindytől, 

hogy négy órakor keljen, és elmenjen veled virágokat venni? 

– Egy kicsivel hamarabb fel kellene kelnie, mint négy óra – tette 

hozzá Vivien, arra az esetre, ha ez bárkinek nem lenne magától 

értetődő. – Én négykor veszem fel az autóval. 

– De miért éppen engem? – tiltakozott Lindy. – A ruhákat is én 

csináltam. 

– Mert neked van hozzá művészi látásmódod, kedvesem. 

Nélküled nem bíznék eléggé magamban, hogy a megfelelő virágokat 

veszem meg. 

Lindy mélyet sóhajtott. 

– Rendben. 

Hazafelé sétálva Lindy azon csodálkozott, hogy engedhette 

magát ebbe a helyzetbe sodródni. Hajnali négykor fog kelni, hogy 

Viviennel menjen a piacra? Borzalmas ötlet. Vivien 

kikényszerítette, hogy beleegyezzen. Soha nem lett volna szabad 

igent mondania, de látott esélyt arra is, hogy esetleg élvezni fogja. 

Kíváncsi volt, hogy Vivien a maga nagy egójával mit fog művelni a 

kereskedők világában. Bár nem a virágtőzsdéről van szó, csak egy 

birminghami piacról, érdekes dolog is kisülhet belőle. Exférjének e-

mailje elrontotta a napját, de amíg az esküvővel foglalkozhat, 

minden rendben van. 

Beth a pubban volt szolgálatban, Helena eldőlt a bárpulton, mint 

aki szomorúnak akar látszani egy olyan dolog miatt, amitől 



egyébként nagyon boldog. Éppen most jelentette be, hogy távol 

marad a megbeszélésről, mert gyakorolnia kell a vőlegényével. 

– Rájöttem, hogy muszáj gyakorolnunk az első táncunkat, tényleg 

nagyon fontos. Elég ciki lenne, ha belesülnénk. 

– Szerintem ezt mondhattad volna korábban is, ahelyett hogy így 

eltűntél. Rachel és Lindy így egyedül beszélt anyával a virágokról – 

förmedt rá húgára, akinek megvolt a képessége, hogy ilyen 

helyzetekben szelíd arcot vágjon. – Egyébként is, miért nem elég, ha 

egymásba borulva táncoltok, majd tesztek egy kört egymás körül, 

és az egészet egy csókkal zárjátok? 

A jövendőbeli feleség teljesen kiakadt. 

– Nem, nem hiszem, hogy elég lenne, mert nagyon jó táncnak kell 

lennie. Tényleg évezredek óta gyakoroljuk, csak ő teljesen 

reménytelen eset. 

– Anya mit szólt, hogy lelépsz a táncot gyakorolni? – Beth 

legalább annyira kíváncsi volt, mint ideges. Érdekes lenne, ha 

hallhatná anyja gondolatait erről az esetről. 

– Nem bánta. Látta a táncot… 

– És mit gondolt róla? 

Helena vett egy mély levegőt. 

– Javasolta, hogy béreljünk fel egy profi tanárt, aki elvállalná Jeff 

részét. 

– Ne!! – Beth nem tudta eldönteni, hogy ez már ijesztő vagy 

inkább csak nevetséges. 

– Nem tudom, hogy komolyan gondolta-e, de én benne lennék, ha 

mondjuk elhívná Anton du Beke-t. 

Betht egyre jobban elragadta a nevetés. 

– Nos, én nem vagyok biztos benne, hogy Jeff bármennyire is 

hasonlít Anton du Beke-re. 

Helena vállat vont. 

– Nos, ismered, hogy milyen az anyánk. Simán talál majd egy 

másik profi táncost, aki jobban hasonlít rá. 



– Most komolyan, Helena. Anya tényleg nem mondott semmit 

arra, hogy te mindent megpróbálsz megúszni? 

– Azt mondta, hogy piszkosul szerencsés vagyok, hogy itt van a 

Vintage Romantika Esküvőszervezés, akik mindent megszerveznek, 

meg persze, hogy ő is milyen sokat segít. Erről jut eszembe, hogy 

nagyon köszönöm, hogy rendbe raktad a neten azt a listát. Én 

tényleg nem tudom, hogy kell azon a dokumentumon módosítani. 

– Ez mind része a szolgáltatásnak – mondta Beth és rájött, hogy 

nagyon sok pár még a mai világban is technikai nehézségekkel 

küzd, és a csomagban ezt a szolgáltatást is eladhatják majd. – 

Egyébként nem nagyon van már ránk szükséged, mert ott van 

neked anya. 

– Jaj, istenem, dehogyis nincs! Szükségem van valakire, aki 

megvéd az anyaszörnytől. 

– A lényeg, hogy szükséged van valakire, aki elvégzi az összes 

piszkos munkát, ameddig te gyakorolsz. 

– Az Anton du Beke-vel való titkos gyakorlásra gondolsz? 

– Ha meg akarnám csalni egy versenytáncossal a férjem, én 

biztosan Brendan Cole-t választanám – mondta Beth, és felnevetett. 

Jól érezte magát, hogy végre kettesben lehetett Helenával, 

egymás között, testvérek között. – Ő fiatalabb és sokkal szexibb. – 

Hirtelen eszébe jutott Finn. Dolgozik rajta, hogy ne gondoljon sokat 

rá, de néha csak beférkőzik a fejébe. 

A húga meghallotta a sóhajt. 

– Te is találsz majd valakit, rád is vár egy pasi. – Elhallgatott. – 

Még így, rövid hajjal is. 

Beth meglökte. 

– Na, takarodj ki innen! – Aztán abbahagyta a nevetést. – Ha most 

eltűnsz, mikor fogjuk megcsinálni a lánybúcsúd? 

– Tudod, erre már én is gondoltam. 

– És? Mit szeretnél? Menjünk el egy klubba vagy fürdőbe? 

Gondolom egyéjszakás lesz, mert így is ügyeskedni kell, hogy 

beférjen az előkészületek közé. 



– Szeretném az után, hogy megszületett a gyermekem. 

– Micsoda? 

– Ez nem is akkora őrültség, mint amekkorának hangzik. Nem 

ihatok, és még a fürdőben sem mehetek be minden medencébe 

vagy szaunába. Gondoltam, hogy miért ne lehetne egy tisztességes 

lánybúcsúm? Elutazhattunk volna egy hétvégére, de úgy, hogy nem 

ihatsz, masszázst sem kaphatsz… – Helena elszomorodott. – És 

néha nagyon elfáradok. 

Beth, a leánybúcsú főszervezője egyszerre érzett 

megkönnyebbülést és némi csalódottságot. 

– Nem gondolod, hogy hiányozni fog a kisbabád, ha otthon 

hagyod egy hétvégére? 

Helena vállat vont. 

– Ha valóban így lesz, kiveszünk egy házat egy fürdő mellett, és a 

gyereket majd Jeffre hagyom. De most még nem vagyok felkészülve 

rá. 

– Reméltem, hogy fürdőbe megyünk, csak vártam, hogy végre 

rábólints, 

– De mikor tudtunk volna menni? Biztos vagyok benne, hogy ez a 

megoldás lesz a legjobb. 

– Valószínűleg igazad van. 

Helena kivette mobilját a táskájából, hogy megnézze, mennyi az 

idő. 

– Mennem kell, mert anya visz ki az állomásra, és ilyenkor egy fél 

órával előbb oda kell érni. 

Beth nagyot nevetett és végre őszinte szeretetet érzett kicsit 

őrült, de azért meglehetősen aranyos testvére iránt. 

– Rendben, hölgyem, menjen csak, és gyakorolja az argentin 

tangót Jeff-fel! 

Beth egy kicsit később egyedül volt a pubban, amikor 

megcsörrent a telefon. A szíve hevesebben kezdett verni, mert 

remélte, hogy Finn lesz. Ugyan nem mondta, hogy keresni fogja, ő 



azért reménykedett benne. De egy idősebb hang szólalt meg a 

telefon másik végén, ráadásul ír helyett glasgow-i akcentussal. 

– Mickey Wilson vagyok – mondta a hang. – Át tudna esetleg adni 

egy üzenetet Finn-nek? 

– Nem tudom pontosan, hogy mikor jön újra ide – válaszolta 

Beth, és koncentrálnia kellett, hogy ne azt mondja, hogy „mikor 

találkozunk újra”. 

– Lesz ott egy koncertjük. 

– Igen, szombaton. Ez volt a nap, ami Helena esküvői meghívóján 

is szerepelt volna, ha az anyja vagy a lelkész nem vétenek hibát. 

– Igen, de meg tudná neki mondani, hogy nem leszek ott 

szombaton, mert néhány hétre az Egyesült Államokba kell 

utaznom. Nagyon sajnálom, pedig nagyon meg szerettem volna 

hallgatni a zenekart. Azért is szólok, mert nem akartam, hogy azt 

higgye, hogy egyszerűen nem megyek el. 

Beth érezte, hogy kiszáradt a szája. 

– Ön esetleg Raff barátja? 

– Nem egészen. 

Beth megköszörülte a torkát. 

– Még egyszer elkérhetném a nevét? 

– Mickey Wilson menedzser. Úgy volt, hogy megnézem, hogy 

milyen ez a zenekar, de megváltozott a programom. Az anyagaik 

alapján nekem nagyon tetszenek, és szívesen képviselném őket, de 

muszáj előbb élőben is meghallgatnom. 

– De ezek szerint nem lesz itt szombaton? 

– Sajnos nem. Hívtam a telefonján is, de mindig a hangposta 

jelentkezett be, ezért gondoltam, hogy felhívom a pubot. Mondja 

meg neki, hogy mennyire sajnálom. De biztosra merem állítani, 

hogy előbb vagy utóbb összefutok velük. 

Beth ajkába harapott. 

– Bocsánat, hogy beleszólok, nem tartozik rám igazán, de ha 

elintézném, hogy a zenekar pénteken játsszon, el tudna jönni? 



– Biztosan ott lennék, mert nagyot csalódtam, hogy nem 

láthatom őket. Köztünk szólva, szerintem most megcsinálhatnák a 

szerencséjüket – Sajnálkozóan sóhajtott. – Utálom, amikor 

elszalasztok egy jó lehetőséget. 

– Rendben, akkor bízza rám. Meg fogok tenni mindent, hogy 

pénteken legyen a koncert. 

Beth remélte, hogy Sukey majd megérti, hogy néhány műszakot 

ki kell hagynia a kocsmában, mert a városházán szombat helyett 

péntekre kell felállítani a bárt. És engedélyt is kell szerezni, de ebbe 

bele sem mert egyelőre gondolni. 

– Ez csodás lenne! Boldogan elmennék, ha el tudja intézni! A 

mielőbbi viszonthallásra! 

Sukey éppen akkor lépett be a bárba, amikor Beth letette a 

telefont. 

– Mi a helyzet? 

– A koncertről volt szó. Úgy tűnik, hogy Mickey Wilson, egy híres 

menedzser jött volna megnézni a srácokat. 

– Ó, istenem, már hallottam róla! A rock egyeduralkodója, 

biztosan tudna nekik segíteni. 

– Meg kell mondanunk Finn-nek és a zenekarnak, hogy muszáj 

lenne pénteken játszaniuk, mert Mr. Wilson szombaton utazik el az 

Egyesült Államokba. 

– Ó, hát, ez valóban egy kicsit szerencsétlenül alakult. De nem 

egészen látom magam előtt, ahogy Vivien vendégei sorokba 

tömörülve őrjöngenek Finn és a McCools koncertjén. 

Beth tenyerébe temette az arcát. 

– Szentég! Hogy felejthettem el a nyavalyás esküvőt?! 

Sukey jelentőségteljesen köhintett. 

– Talán két irányba is el vagy köteleződve, drágám. 

– Biztos van rá megoldás, csak gondolkoznom kell kicsit. Á, már 

meg is van! Csak az esküvői helyszínt kell megváltoztatni, és egy 

csapásra megoldódik minden. 



– Te megőrültél? Egy esküvő helyszínét egy héttel a nagy nap 

előtt változtatnád meg? Szívem, én biztosíthatlak, hogy a te 

oldaladon állok, és tudom, milyen csodálatos lenne, ha Mickey 

Wilson hallhatná Finnt és a zenekart, mert az a csávó egy 

sztárgyáros, de a tesód esküvőjének helyszínét nem lehet 

megváltoztatni. 

Beth megragadta Sukey kezét. 

– Ha találok egy másik helyszínt, akkor pénteken át tudunk 

pakolni a városházára, és lesznek ott egyáltalán nézők? 

– Ezeket mind megoldjuk, van Twitter, Facebook, ezeken a 

fórumokon gyorsan terjednek a hírek. De egy másik helyszínt 

sokkal nehezebb találni, kevesebb mint egy héttel az esküvő előtt. 

Anyádnak már így is szinte szívinfarktusa volt a dátumtévesztés 

miatt, és te most még a helyszínt is meg akarod változtatni? 

Beth beharapta az ajkát. 

– Ha bárkinek beszélsz arról, amit most hallasz, megöllek. Most 

úgy érzem, hogy Finn zenekara fontosabb, mert az esküvőt így is-

úgy is megtartják, csak maximum nem a városházán. És egyébként 

sem a lagzi a legfontosabb, hanem a szertartás. A lényeg, hogy 

elhangozzon a boldogító… 

– Rendben van, meggyőztél. De magadat is teljesen meg tudtad 

győzni? Elmehetsz, viszem a boltot egyedül – mosolygott Bethre. – 

Mivel kezded az intézkedést? Kitalálod, hogy hol legyen az esküvő, 

vagy elmondod Finn-nek, mi készül? 

Beth sóhajtott. 

– Előbb megkérdezem Rachelt és Lindyt, hogy ők mit gondolnak, 

és utána beszélek Finn-nel. Nem tudod véletlenül, hogy hol van 

most? 

Sukey már nem mosolygott bátorítólag, vett egy nagy levegőt. 

– Nem szeretnék hazudni, tudom, hogy hol van, de elég nehezen 

elérhető. 

– Hogy érted? 

– Nem veszi fel a mobilját, és a vezetékes telefont sem. 



– Igen, ezt hallottam Mickey Wilsontól. De tudod, hogy hol van? – 

Vajon miért volt Sukey ilyen titokzatos és furcsa? 

– Tudom, de megesketett, hogy nem mondom el senkinek, de 

mindenképp szerették volna, hogy tudjon róla valaki, vészhelyzet 

esetén. Egy pajtába barikádozták el magukat, gyakorolnak, mert 

halálra rémültek, hogy túl hamar a figyelem középpontjába 

kerültek. Ha nem lesznek elég jók, lemondják. Köztünk szólva, ez 

eléggé primadonnáskodás a részükről. Bár már valóban 

idetelefonált néhány újságíró, hogy igaz-e az újraegyesülés híre. 

Fogalmam sincs, hogy honnan szereztek tudomást erről a kis 

pubról, de tudták, hogy ebben a faluban lesz a koncert. 

– De ez most életbevágó, Sukey. Elmondod, hogy hol vannak? – 

Papírt és tollat vett elő a zsebéből. 

Sukey egy kissé elgondolkozott, majd megszólalt: 

– El kell neked árulnom, ugye? De mérhetetlenül hálás lennék, ha 

meg tudnád győzni Finnt, hogy egy tarot kártyás szeánszon tudtad 

meg a címét. 

Beth bólintott, és végül Sukey elfogadta, hogy megszegje az 

ígéretét egy fontos cél miatt. Megfogta a lapot és rajzolt. 

– Harminc mérföldre van innen, de nem hiszem, hogy nehéz 

lenne megtalálni. A falut legalábbis egyszerű. Odabentre már sok 

szerencsét kívánhatok, mert az egy olyan „szerencsés” falu, ahol 

jobbára egy irányítószámon van az összes utca. 

Beth mosolygott. 

– Nem baj. A teherautóban úgysincs navigáció. 

– Rendben, csináld, ahogy neked a legjobb. Finn és a ház 

telefonszámát lent találod. Lehet, hogy szerencséd lesz, és felveszi, 

de nem sok esély van rá szerintem. 

Beth ránézett az órájára, négy óra múlt. Egy kis szerencsével 

Lindy éppen most veszi fel a fiúkat, és nemsokára hazaér, de ha 

nem találja otthon, átmegy előbb Rachelhez. Szeretett volna 

Lindyvel beszélni előbb, mert ő közelebb lakott, és több lehetséges 

helyszínt ismert. 



Beth egy dologgal nem számolt csak, hogy Vivien is ott lesz. 

Szegény Lindy! 

– Drágám! Csak átszaladtam, hogy megnézzem a ruhát, és 

találtam egy szépséges dekorációt az egyik boltban. 

Lindy mosolya azt üzente Bethnek: Hála istennek, hogy itt vagy! 

Kérlek, elvinnéd innen? 

– Szerintem kicsit túl sok lenne a blúzra, mert már így is eléggé 

díszes és elegáns – válaszolta gyorsan Lindy, miközben 

megpróbálta kihessegetni a fiúkat a szobából. 

– Beth! – suttogta, miután bezárta az ajtót. – Légy olyan angyal, 

adj nekik inni! Kaphatnak csokis kekszet is, mert ez egy különleges 

nap lenne, de most is csak a konyhában ehetik meg. 

– Istenem, annyira sajnálom, anyám teljesen rád tapadt. Ez tiszta 

rémálom. Miért különleges a mai nap? – kérdezte ő is suttogva. 

– Mert itt van az anyád, és mindkét fiam is, akik majd éhen 

halnak. És… holnap el kell őket vinnem, mert jön az apjuk. 

Beth megértően Lindy vállára tette a kezét. 

– Nem kell többet mondanod. Gyertek ide, srácok! Mondjátok 

meg nekem, hogy hol találok KitKatot. A csoki talán helyre hozza, 

ami helyre hozható. 

Éppen csak inni adott a fiúknak, majd a kekszért nyúlt, de ekkor 

újabb kiabálás hallatszott a szobából. 

Ez nem Lindy hangja volt, bár kiabálni inkább neki lenne oka, 

hogy a gyönyörű ruhakölteményét holmi frissen vásárolt antik 

brossal akarják agyondíszíteni. 

– Fiúk! Maradjatok itt, meg kell néznem, hogy mi folyik a másik 

szobában. 

– Nem fogjuk megváltoztatni a helyszínt! – Vivien úgy üvöltözött 

a telefonba, mintha egy nagyothalló idegennel beszélne. Lecsapta a 

telefont, ahogy Beth előkerült. 

– Nem tudom, hogy mi ütött Sukey-be – folytatta Vivien. – Úgy 

tűnik, mintha kicserélték volna. Azt mondta, úgy tudja, hogy meg 

fogjuk változatni az esküvő helyszínét. Szerintetek megőrült? 



– Hát, nem egészen, anya – mondta Beth, és kezével átfogta anyja 

karját, remélve, hogy ez majd segít őt megnyugtatni. – Éppen arra 

készültem, hogy elmondjam neked, hogy meg kell változtatnunk az 

esküvői helyszínt. Ne aggódj, minden rendben lesz! 

Lindy a hajába markolva kérdezte. 

– Megváltoztattuk az esküvő helyszínét. Mikor? 

Most Bethnek két elég hisztérikus nővel kellett egyszerre 

megbirkóznia. 

– Hát… nem olyan régen. 

– Miért? – kérdezte Lindy, aki legalább abbahagyta a hajtépést. 

– Az a helyzet, hogy Finn zenekara… Van egy menedzser… egy 

ügynök, aki meg akarja nézni őket, de nem tud szombaton eljönni, 

ezért pénteken lenne szükségük a városházára. Hihetetlenül fontos, 

hogy az a menedzser ott legyen a koncerten. – Még ő is 

patetikusnak hallotta a szónoklatot, és nem csodálkozott, hogy az 

anyjának volt még egy-két szava ezzel kapcsolatban. 

– Semmi, SEMMI sem lehet olyan fontos, mint a testvéred 

esküvője! 

– Tudom, anya – mondta Beth enyhítésképpen. – De a szertartás 

sokkal fontosabb, mint a buli. Azt megtarthatjuk máshol is. 

– Beth, tudod, hogy mindannyian keményen dolgoztunk, hogy 

kevés pénzből is sikerüljön megfelelő állapotúvá varázsolni a 

városházát a lagzira. Egészen pontosan Helena lagzijára. 

– De nem feltétlenül kell hogy ott legyen. Csodálatos esküvő lesz 

mindenképp, ha egy nagy sátorban lesz, akkor is. Azok egyébként is 

elragadóak – magyarázta Beth elszántan és szinte könyörögve. Ha 

még Lindyt is meg kell győznie, az egy kemény menet lesz. – 

Léteznek olyan sátrak, amikből báltermet lehet varázsolni. 

Vivien aggálya hirtelen kezdett eloszlani. 

– Egy sátor? Szerintem az működhet, és tulajdonképpen, még 

tetszik is az ötlet. A városháza nekem egy kicsit egyébként is 

rusztikus volt. De ha nem lesz jó idő? 



– Emiatt nem kell aggódnunk, mert befedik a kiépített utakat. Ez 

is rendben lesz. Nem emlékszel Samantha és Edward esküvőjére? 

Tél közepén tartották egy sátorban, és csodálatos volt. 

Vivien bólogatni kezdett, és Beth remélte, hogy talán, de inkább 

csak esetleg, az anyja beleegyezik az új tervbe. 

– Az egy szép esküvő volt, és egy nagyon gazdag emberhez ment 

hozzá a mi kis Samanthánk. 

– Persze, még ki kell találnunk, hogy hol állíthatnánk fel a sátrat – 

tette hozzá egyre inkább felbátorodva Beth. 

– Ó! – vágott közbe Lindy. – Én szerintem ismerek egy alkalmas 

helyet. 

– Előbb meg kell bizonyosodnunk, hogy ilyen rövid idő alatt 

tudunk-e sátrat szerezni – mondta Vivien figyelmeztetőleg. – Ha 

nem találunk, a városháza az enyém. – Gyorsan helyesbített. – 

Helenáé. 

– Mindjárt megnézem a neten – mondta Beth. – Tudom, hogy 

valami csodálatosat fogok találni. Anya, szerintem vissza kellene 

menned a pubba! Lindy most már szeretné megetetni a fiúkat, és le 

is kell feküdniük. 

– Rendben. De Beth, ismersz, hogy milyen vagyok, engem nem 

lehet megtéveszteni. Ha nem találsz egy olyan szép sátrat, ami a 

templomhoz is illik… Istenem! Muszáj megírnom a kórusnak, hogy 

hova jöjjenek, különben nem fognak idetalálni. Rohanok is, nekem 

nincs időm itt csevegni. – És azzal ki is viharzott a házból. 

– Ó, Lindy, Úristen! Annyira bocsánatot kérek az anyám miatt. 

– Igazából most te nehezítetted meg a dolgokat. 

Lindy miközben ezt mondta, mosolygott, ezért Beth nem érezte 

olyan rosszul magát. 

– Tudom és sajnálom. Szerinted Sukey miért mondta el 

anyámnak? 

Lindy vállat vont. 

– Nem igazán tudom. Vivien vette fel a telefont, és talán ez a sokk 

idézte elő nála, hogy kifecsegje a dolgot. 



– Megyek és kutatok tovább a megfelelő sátor után. 

– Miért nem kérdezed meg Rachelt? Raff biztos ismer valakit. 

Biztos vagyok benne. Neki ilyen fajta kapcsolatai vannak. Én 

megkérdezem Angust, hogy használhatjuk-e a földjét. Egyébként 

bérelnünk kell majd, és örülni fog szerintem, mert minden pennyre 

szüksége van az új házhoz. 

Egy pillanatra Beth észrevette, hogy Lindy úgy beszél Angusról, 

mint aki többet jelent neki, mint a gyerekei nagybátyja, és a volt 

sógora, de ezzel most nem volt ideje mélyebben foglalkozni. 

Küldetése volt. 

– Persze, megoldjuk azt is. Elkérhetem a furgont? 

– De mire készülsz? Miért kell neked a kocsi? 

– Elmegyek, hogy megkeressem Finnt és a srácokat, mert 

valahogy meg kell tudniuk, hogy a koncert nem szombaton lesz, 

hanem pénteken. 

– Beth, a megmentő. Rendben. 

Beth hirtelen nagyot sóhajtott. 

– De neked is kell a kocsi? Vagy mivel mész Angushoz? 

– Ma nem megyek, majd holnap, ne aggódj. Edward eljön a 

fiúkért. Elmegyek velük én is, és majd hazajutok valahogy. 

Bármikor kölcsönvehetem a szüleim egyik autóját, ha megszorulok. 

Nyugodtan vidd el a furgont, de félek, hamarosan kifogy belőle a 

gázolaj. 

Egy órával később Beth már átadta a probléma kezelését 

Rachelnek, és teletöltötte a furgont üzemanyaggal, hála az apja 

jótékony adományának. Hirtelen eszébe jutott, hogy mi lenne, ha az 

anyja tudná, hogy az apja időről időre segíti anyagilag, de ezzel – 

úgy döntött – most nincs ideje foglalkozni. Mindig az apjával volt 

jobb a kapcsolata, bár amióta közösen szervezik az esküvőt, talán 

egy kicsit sikerült közelebb kerülnie az anyjához is. Már nem lakott 

vele, s így nem kellett magát megalázva éreznie egy percig sem. 

Még mindig rémes személyiség volt, de tisztes távolságból, ez 

mindig kevésbé ijesztő. 



Beth egy kicsit aggódva kelt útra az ismeretlen vidékre. Fél 

hétkor már sötétedett, és úgy becsülte, még másfél óráig lesz 

világos. Szerencséjére volt egy nagyon jó térkép a kocsiban, és 

nagyjából tisztában volt vele, hogy melyik irányba induljon, csak 

azt nem tudta, hogy mi lesz, ha időközben rásötétedik. A helyzet 

egyre bonyolultabb lett, ahogy elérte Newberry Parva-t. 

Kérdezősködnie kellett volna, de senki nem volt az utcákon. Ami 

még ennél is jobban aggasztotta, az a lehetséges fogadtatása volt. 

Sukey még akkor is nagy vonakodás közepette árult el a címet, 

amikor tudta, hogy miről van szó. Lehet, hogy Finn nagyon ideges 

lesz. És az is valószínű, hogy ő olyasmibe dugta az orrát, amibe nem 

kellett volna. Reménykedett benne, hogy ha Finn megtudja az 

indítékot, nyugodt és hálás lesz. 

Végre megtalálta a helyet. Egymás mellett álltak a farmszerű 

épületek, amiket ma már sokkal jövedelmezőbb dolgokra 

használtak, mint a lovak nevelése. Egy nagy dupla kapuval és egy 

kaputelefonnal találta magát szemben. Gondolkozott, hogy 

megnyomja-e a kaputelefont, de hamar rájött, hogyha nem Finn 

veszi fel, elég nehezen fogja tudni elmagyarázni, hogy kicsoda is ő. 

Oldalt parkolt le az autóval, és átmászott a sorompón. 

Ahhoz képest, hogy attól tartott, két dobermann veti rá magát a 

sorompó mögött, legnagyobb megkönnyebbülésére nem látott 

semmi veszélyeset. Bejutott. Már csak azt kell kitalálnia, hogy a 

zenekar melyik épületben van. Egyszerre csak halk lüktetés 

hallatszott a legnagyobb csűr felől. Beth nagy levegőt vett, és 

elindult abba az irányba. 

Ahogy közeledett a bejárat felé, a zaj folyamatosan erősödött. 

Végül nagy elektromos kábeleket fedezett fel az ajtó alatt. Biztos, 

hogy jó helyen jár. De innen hogyan tovább? Kopogjon be? 

Meghallanák egyáltalán? Vagy várja meg, amíg két szám között 

szünetet tartanak, és akkor kopogjon? Eldöntötte, hogy egyszerűen 

kinyitja az ajtót, ha egyáltalán kinyílik, és besétál. 



Az egész épület sötét volt, csak a színpad volt megvilágítva. 

Inkább nem sétált fel a színpadra, mint egy magányos, eltévedt 

rajongó, hanem úgy döntött, hogy megvárja, amíg szünetet 

tartanak. Lehet, hogy okkal volt ekkora sötétség, és hamarosan 

felkapcsolják a villanyokat. Úgy érezte magát, mint egy nyomozós 

thriller főszereplője, de remélte, hogy nem fognak halálra rémülni 

tőle. 

Egy asztal mellé ült le, egymásba pakolt székek mellé, melyekből 

egyet a színpad felé fordított. Lassan megszokta a hangerőt, és 

megszerette a zenét. 

Megnézte Finn régi fiúcsapatát a YouTube-on, és eléggé tetszett 

neki, de ez most sokkal összetettebb, gazdagabb hangzásvilág volt. 

Hirtelen vége lett a zenének. Beth úgy megmerevedett, mint egy 

szobor. Most előre kellene mennie? Vagy reménykedjen benne, 

hogy észreveszik? Megköszörülte a torkát, amilyen hangosan csak 

tudta, de felhangzott egy újabb gitárszóló. Senki sem hallotta meg. 

Eldöntötte, hogy ellazul és hallgatja a zenét. Végül úgyis 

észreveszik, és ő majd kimagyarázza, hogy miért nem akart zavarni. 

Könnyebben tudott koncentrálni csukott szemmel, és beengedte 

magába a zenét. Finn nagyon jó énekes-gitáros volt. Nagy zeneiség 

áradt a hangjából, de ugyanakkor volt benne egy kis nyerseség, 

amitől még szexibb lett. Meleg volt a pajtában, és ahogy pihent 

egyre tisztábban értette a szavakat, majd egyszercsak mintha a 

saját nevét hallotta volna. 

Csak képzelődsz – mondogatta magának. De aztán újra hallotta a 

nevét, Finn lágyan mondogatta. Aztán a zene hirtelen megszakadt, 

de még mindig a nevét hallotta. 

– Hé, Beth! Mit keresel itt? 

 



Huszonhatodik fejezet 

Beth felugrott ijedtében. 

– Te jó ég! Nem hiszem el, hogy ez megtörténhetett! Elaludtam! 

Egy sötét és zajos helyen volt, és egy pillanatra teljesen 

összezavarodott. Hallotta a nevét, és Finn ott állt mellette, de 

valahogy mégsem az a Finn volt ez, akit álmai férfijának gondolt. 

Most nagyon másmilyennek tűnt. Morcosan nézett rá, és egyáltalán 

nem örült, hogy látja. Nagyon feszültnek látszott. 

Finn bólintott. 

– Hát szerintem ez közel sem annyira fura, mint az, hogy 

egyáltalán itt vagy. Hogy kerültél ide? 

Bethnek időre lett volna szüksége, hogy feldolgozza a 

történteket. Egyelőre még nem tudta, hogy miként magyarázza el 

az itt létének okát, és azt is fel kellett dolgoznia, hogy Finn ennyire 

mérges. 

– A filmeken is nagyon zavarba ejtő dolog elaludni, és velem még 

ilyen soha nem történt, és azt hittem, hogy én erre soha nem lennék 

képes. – Szája mosolyra húzódott. – De ugye most sem egy filmen 

aludtam el. 

Felállt a székről, mert mielőtt belekezd a történetbe, muszáj volt 

egy kicsit függőlegesbe kerülnie. 

– Feltételezem, hogy nem azért jöttél ide, mert fáradt voltál, és 

pihenésre vágytál. 

– Nem – mondta Beth egyetértően. 

– Tehát akkor? Azért kérdezem, mert mi éppen dolgozunk, és 

nem nagy szoktunk szociális életet élni. És ez egy titkos helyszín 

lenne, elvileg. Sukey megesküdött, hogy senkinek sem árulja el. 

Miért beszélt róla neked? 

Beth sóhajtott egy nagyot. 

– Megvan rá az oka, és méghozzá nem is akármilyen. Elmondom, 

ha el tudunk menni egy helyre, ahol ennél több fény van, és nincs 

ekkora zaj. – Amikor ezt kérte éppen egy erős gitárszóló hallatszott. 



Kiderült számára, hogy Finn nagyon-nagyon ideges, és az egész 

próbát szigorúan az ellenőrzése alatt tartja. Még soha nem is látta 

eddig munka közben. Eddig csak a pubban vagy emberek között 

találkoztak. Rosszul esett neki, hogy úgy érezte, Finn nem bízik 

benne, pedig mielőtt elutazott, igyekezett tudtára adni, hogy 

szeretné jobban megismerni. 

– Mindjárt bemegyünk a házba – mondta, aztán felment a 

színpadra, ahol röviden elmagyarázta a többieknek, hogy mi 

történt. 

Nagyon hosszú időnek tűnt, míg elsétáltak a házig. Beth már 

szinte megbánta, hogy egyáltalán eljött. 

Eddig ő meg volt győződve róla, hogy a mentőangyaluk, aki a fél 

országot átutazva egy kölcsönkért furgonnal idejött, hogy szóljon 

nekik, hogy nem szabad kihagyniuk a felkínálkozó nagy 

lehetőséget. Most inkább úgy tűnt, hogy hatalmas hibát követett el. 

Ha ez valóban így van, akkor legalább száz embert magára 

haragított a mai napon. 

Először is az anyját, majd Lindyt és Rachelt, akiknek rengeteg 

pluszmunkájuk volt a helyszínváltozás miatt. Belindát, akinek meg 

kell szerveznie a catering elszállítását, ahelyett hogy egy sátorban 

főztek volna, ahogy ezt Rachel eredetileg is javasolta. A vendégek 

sértettségéről nem is beszélve, mivel már egyszer megváltoztatták 

a dátumot, most pedig a helyszínt is. Egyre inkább hasonlít egy 

szörnyű rémálomhoz. És az a szép az egészben, hogy ez mind az ő 

hibája. 

Finn kinyitotta az ajtót, a kis házikó konyhájába léptek. A hely 

egy hétvégi házra hasonlított. Sokkal nagyobb és komolyabb 

hétvégi ház volt, mint amiben Beth lakott, de hordozta a víkendház 

jellemző jegyeit. A ház egy fiúcsoportra jellemző jegyeket is 

hordozott, egészen pontosan azt a fajtáét, akinek jobb dolga is van, 

mint a takarítás. A mosogató tele volt koszos csészékkel és a 

sarokba bedobálva sörösdobozok hevertek. Üres whiskys-és 

rumosüvegek hevertek a kupac mellett, és itt-ott egy-két koszos 



mixerpohár elszórva. Annyira nem volt nagy a kosz, mintha egy 

kanbulit tartottak volna, de a bandában egy rendszerető ember sem 

volt, ez biztos. Ha nem lenne ennyire zavarban, biztos elnevette 

volna magát, mikor eszébe jutott, hogy Rachel itt dührohamot 

kapna, és sikoltozva könyörögne, hogy vigyék vissza a sötét 

pajtába. 

– Jobb lesz, ha készítek egy teát – mondta Finn. Megtöltötte a 

kannát, alágyújtott, teafiltert keresett, és kinyitotta a nagy hűtőt a 

tejért, és ezalatt is végig mérges volt az arca. 

Beth leült a konyhaasztalhoz, Finn nem kínálta hellyel, de ő 

kezdte magát már rosszul érezni állva. Még mindig zavarban volt, 

és tele volt bűntudattal, és szép lassan urrá lett rajta a feszültség is. 

Finn azért lehet ennyire mérges, mert ő eljött ide, átlépve ezzel egy 

képzeletbeli határvonalat, amit maguknak jelöltek ki. Miért nem 

várja meg, hogy elmesélje, miért jött, hogy csak utána alkosson róla 

véleményt? 

Átnyújtott neki egy bögre teát, a teafilter még ázott benne, és 

leült mellé. Odatolta elé a tejet, majd hirtelen egy kis illem költözött 

belé. 

– Ó, kérsz cukrot? – meg sem várta a választ, csak felpattant és 

keresett egy csomag cukrot a kávé és teacseppek között. 

– Köszönöm, jó lesz így. – Kivette a teafüvet, és beletette a 

kanalába, amíg a tejet a teába öntötte. Nagyon szerette volna előbb 

megszagolni a tejet, nincs-e megsavanyodva, de úgy gondolta, ez túl 

nagy illetlenség lenne. 

– Tehát miért vagy itt? 

Bár már jó néhányszor végiggondolta a választ, és azt is pontosan 

tudta, hogy mi mi után következik a történetben, ez a kérdés egy 

kissé mégis váratlanul érte. Belekortyolt a teába. 

– Én vettem fel a telefont a pubban, amikor Mickey Wilson 

keresett. Finn az asztalra hajtotta a fejét, Beth szerette volna 

megérinteni, de inkább nem tette. Gondolkoznia kellett, hogy mivel 



folytassa. – Azt mondta, hogy nem tud eljönni meghallgatni 

szombaton titeket, mert Amerikába utazik. 

Finn nem reagált azonnal. Úgy látszott, hogy fel kell dolgoznia a 

hallottakat. Beth is tudta, hogy nem csak egy egyszerű üzenetet 

adott át. 

– Mickey Wilson engem keresett a pubban? Honnan szerezte meg 

a számot? – Felpattant, átnyargalt a szobán, és belerúgott a 

sörösdobozokba, amik szanaszét repültek. Ha nem lenne nő a 

szobában, Finn most még egy hatalmasat káromkodott is volna. 

Beth meghátrált. Nem számított ilyen viselkedésre. Gondolta, 

hogy meglepettségében kissé ideges lesz, főleg amiatt, hogy a 

koncert dátuma megváltozik. Azt is gondolta, hogy zavarni fogja 

Finnt, hogy személyesen adja át a hírt, de arra egyáltalán nem 

számított, hogy ennyire ki fogja akasztani, hogy egyáltalán 

odatelefonált. 

– Igazából én ezt nem tudom megmondani. – Finn úgy nézett rá, 

mintha nem hinne neki. Én nem is igazán tudom, hogy kicsoda ez a 

Mickey Wilson. 

Finn egy nagyot sóhajtott. 

– Egy hihetetlenül fontos és befolyásos ember. A mi 

képességeinkkel a csúcsra juthatnánk vele. Egyenesen a csúcsra, 

nem kellene végigjárnunk a ranglétrát. 

– Az előbb kiakadtál, hogy keresett. Pedig azért hívott, mert meg 

szeretne hallgatni, ezért szeretné, ha inkább pénteken játszanátok. 

– Azt hiszem, hogy nagyon is ki vagyok akadva. Honnan tudta 

meg a pub telefonszámát? 

Beth vállat vont. 

– Nem veszed fel a telefont, Finn! Mickey hívásait a hangpostád 

fogadta. 

– Kikapcsoltam, mert csak zavar a munkában, pont úgy, mint a 

látogatók – dörmögte. 

– Rendben, és ez meg is magyarázza, hogy miért vagyok itt. 

Személyesen kellett idejönnöm, mert máshogy nem tudtam 



kapcsolatba lépni veled. És mielőtt még egyszer dühbe gurulnál, 

hadd mondjam el, hogy én ajánlottam fel Mickey-nek, hogy 

pénteken is megcsinálhatnátok a koncertet. 

– Nem akkor lesz a nővéred esküvője? 

– De igen! – kiabált vissza Beth. – Kerestünk egy másik helyszínt, 

így ti megtarthatjátok a koncertet a városházán. 

Finn szemöldökét ráncolta. 

– Magyarázd el ezt nekem még egyszer! 

– A tesóm esküvőjét egy sátorban rendezzük meg. – Képzeletben 

összekulcsolta az ujjait. – A városháza a tietek lesz. Mondtam 

Mickey Wilsonnak, hogy meghallgathat titeket. Sukey szerint a 

Facebook és a Twitter miatt így is biztosan lesz közönségetek. 

Minden rendben lesz így is. Az egyetlen negatívum, hogy egy 

nappal kevesebb időtök lesz gyakorolni. 

Finn visszaült. 

– Ez egy kibaszott nagy tragédiaként is elsülhet! 

Beth legszívesebben rákiáltott volna, hogy magyarázza el, hogy 

mégis miért, de mivel rájött, hogy a válasz valószínűleg hangos 

lenne, és káromkodásokban gazdag, inkább főzött magának még 

egy teát. 

– Meg kell ezt beszélnem a srácokkal – mondta, és az ajtó felé 

vette az irányt. 

Beth nem tudta, hogy mit tegyen. Talált egy mosdót, ahol 

megmosta a kezét, majd visszament a konyhába. 

A személyiségének az a része, amelyik a pultoslányt is magában 

hordozta, aki szerette a rendet Rachelhez hasonlóan, 

legszívesebben takarítani kezdett volna. Személyiségének másik 

fele egy sokkal nőiesebb szerepbe bújt. Ha Finn örült volna a 

viszontlátásnak, és hálás lett volna, hogy eljött személyesen átadni 

az üzenetet, nem kellett volna kétszer meggondolnia, hogy 

takarítson vagy ne. De ha most nekilátna, olyan lenne, mint egy 

rajongó, egy őrült lány, aki bármit megtenne, hogy imádottja 

közelébe kerüljön. 



Sajnos így egy háromnapos Daily Mail maradt egyetlen 

szórakozásának. Ráébredt, hogy akár haza is mehetne, mivel 

büszkeségébe tiportak, de kíváncsisága itt tartotta. Tudni akarta, 

hogy mi lesz ennek az egészen furcsa estének a vége. 

Eldöntötte, hogy mindent el fog követni, hogy pénteken lépjenek 

fel, mert a szombat most már nagyon kínos lenne. 

Egyszer csak kinyílt az ajtó, és beléptek a zenekar tagjai. Finn-nel 

együtt négyen voltak. Sorban bemutatkoztak. 

– Tudod, ő Liam, ő meg Seamus, ez meg itt Pat. 

Három Finn-nel egykorú férfi vigyorgott rá. Mindegyikük nagyon 

jóképű volt, és Beth azon gondolkozott, hogy vajon mindannyian 

tagjai voltak-e az eredeti formációnak, és ha nem, ki az új tag 

közülük. Eléggé nyugtalanítóan mindegyikük úgy hangzott, mint 

Bob Geldof. 

– Pat, ő itt Beth – mondta Finn. 

– Ő Beth? – kérdezte Pat a másik kettőre nézve. Ők csak vállat 

vontak. 

– Igen – fogta rövidre Finn a választ. – Híreket hozott nekünk. 

– Rendelhetnénk pizzát, már éhen halok – mondta Seamus. 

Finn a semmibe tekintett, amíg a fiúk megrendelték a pizzát. 

Rávették Betht, hogy egyen egyet ő is. Még több sörösüveg került 

elő. 

– Hadd halljuk a híreket – mondta Liam, akibe talán több 

felelősségérzet szorult, mint a többiekbe. 

Beth, aki nagyon szívesen kért volna a söréhez egy poharat, 

megköszörülte a torkát. 

– Mickey Wilsonról van szó. 

– A nagy ember maga – mondta Pat. 

– Odatelefonált a pubba, ahol dolgozom, és Finn-nel akart 

beszélni. 

– És mit mondott? – sürgette a választ Liam. 

– Azt mondta, hogy szombaton nem tudna meghallgatni titeket, 

de pénteken ráér. 



– De azt hittem, hogy nem lehet koncertünk pénteken, mert 

esküvő lesz a városházán. 

– Megváltoztattam az esküvő helyszínét. A nővérem esküvőjéről 

van szó, amit sátorban fogunk tartani a mezőn. 

– Elintézted? – kérdezte Liam. – Tehát akkor mehet a koncert 

pénteken, és Mickey Wilson is eljönne? 

– Igen. – Beth remélte, hogy ezúttal nem éri több kellemetlen 

élmény. Finn úgy örült, hogy Raff egyik producer haverja el tud 

jönni, akkor miért van ennyire Mickey Wilson ellen? 

– De hát ez csodálatos és elképesztő! – mondta Seamus. 

– Mi csodálatos? – kérdezte Finn. 

– Ez az egyetlen esély, hogy valahogy meghallgasson minket 

Wilson. – Úgy tűnt, hogy Finn még mindig nincs túlságosan 

feldobva. 

– Te jó ég! Ember! Miért vagy ennyire felhúzva? Ez kibaszottul 

csodálatos lenne! Egy örökkévalóságba telt, mire kinyomoztam az 

elérhetőségét, felhasználva az összes ismerősi kapcsolatunkat is. 

– Szóval te intézted, Seamus? – kérdezte Finn. 

– Igen, és örülnöd kellene, nagyon, sőt meg kellene köszönnöd 

ennek a tündéri hölgynek, hogy eljött ide, és hogy megszervezte, 

hogy mindenképp halljon minket a mester – folytatta Seamus. – 

Legalább a többiek boldognak tűntek, de ez Bethnek sovány 

győzelem volt, hiszen Finn továbbra is nagyon mérges volt. 

– De készen állunk, hogy meghallgassanak? – kérdezte Finn. – 

Nem azért akartunk Anglia egy kis eldugott szegletében 

koncertezni, hogy megtudjuk, mire vagyunk képesek. 

– Mi igen is tudjuk, hogy hangzunk – mondta Liam. – És jók 

vagyunk! 

– De elég jók vagyunk Mickey Wilsonnak is? Ha meghallgat, és 

nem tetszünk neki eléggé, akkor többször már nem jön el. Tovább 

keres, és mi örökre elvesztjük az esélyt. 

– Jaj, hagyd már ezt a melodrámát! Jók vagyunk, és tudjuk is, 

hogy azok vagyunk. És még jobbak leszünk. 



– De már nincs meg bennünk, ami valaha megvolt. Már nem 

vagyunk tizenhét évesek, és nem is nézünk ki jól – tört ki Finnből. 

Ha megkérdezték volna Betht, elmondta volna, hogy 

mindegyikük sokkal jobban néz ki most, mint tizenhét évesen. 

– Ez most csak a zenéről szól – folytatta Finn. – És elég jó-e a 

zenénk? 

Beth hosszasan bámult az ajtóra. Nem kellene itt lennie, mert 

bele sem szólhat a vitába. De nagyon is tudni szeretné, hogy 

feleslegesen változtatták-e meg a nővére esküvői helyszínét vagy 

sem. 

Megérkezett a pizza, kifizették, majd hozzáláttak az evéshez. 

További sörösdobozok ürültek ki. Még mindig nem született 

konklúzió. Hogy aggodalmát leplezze, Beth egy kicsit rendet rakott. 

Bekapcsolta a mosogatógépet, odaugrott a sörösdobozok mellé, és 

kezdte bepakolni valamennyit egy zsákba. 

Elindult. Ahogy éppen bezárta volna maga mögött az ajtót, az 

egyik zenekari tag, nem tudta melyik, megszólalt. 

– Ó, Beth elment? – majd a vita tovább folytatódott. 

Megkereste a furgont és hazaindult. Finn kiabált vele, és úgy tűnt, 

a többiek sajnálják, hogy elment, de Finnt még ez sem zavarta. Úgy 

érezte, hogy a hullámok összecsaptak a feje felett. 

 



Huszonhetedik fejezet 

Lindy annak biztos tudatában ébredt fel, hogy valami rossz dolog 

történt tegnap. Hát igen, csak annyi történt, hogy az esküvő, amire 

hónapok óta készülnek, mégsem azon a helyen kerül 

megrendezésre, amit oly sokáig csinosítgattak és szépítgettek. Ez 

valóban rossz hír, de nem katasztrófa. 

Másrészt a városházának így is-úgy is szüksége volt erre a 

felújításra, amit Helena lagzijától függetlenül is teljes figyelemmel 

követtek a helyi tanács tagjai. Persze, ha a sátras terv jól működik, a 

Vintage Romantika Esküvőszervezés ugyanolyan jól jár. Úgyis 

unalmas, ha minden esküvőt ugyanott tartanak. És az is igaz, 

hogyha nem lettek volna ennyire szoros határidőhöz kötve, a 

városháza még biztos nem nézne ki ilyen jól. 

Aztán eszébe jutott, hogy ma eljön Edward a gyerekekért, és nála 

töltik az éjszakát. Ez lesz az első éjszaka, amit nélküle töltenek az 

apjukkal. Rájött, hogy ez rosszkedvének igazi forrása. 

Külföldön élt, ezért jóval kevesebbszer tudott együtt lenni a 

gyerekekkel, de ezt Lindy hamar megbocsátotta neki. Különben 

legalább a Skype-olás tekintetében nem volt olyan rossz, bár arra is 

csak havonta egyszer volt ideje. Lehet, hogy a fiúkat is meg fogja 

viselni, hogy nélküle töltik az éjszakát. 

Próbálta elmulasztani reménytelen hangulatát. Minden rendben 

lesz. A gyerekek már nagyobbak, és hozzá vannak szokva, hogy 

másutt, nagyszülőknél, barátoknál töltik az éjszakát, és úgyis velük 

megy, hogy megnézze, megfelelő ágyuk és ételük van-e, és semmi 

nem veszélyezteti-e az egészségüket és a biztonságukat. 

Ennél sokkal rosszabb lenne, ha Edward szorgalmazná, hogy 

menjenek ki hozzá Németországba, és találkozzanak az éppen 

aktuális párjával. Egyszer úgyis megtörténik ez is, kár tagadni, de ő 

harcolni fog, hogy a fiúk minél idősebbek legyenek addigra. 



A dolgok praktikus részét úgyis Angus fogja intézni, és benne 

megbízott. Tulajdonképpen szerelmes is volt belé, ha megengedte 

volna magának, hogy átélje ezt a gondolatot. 

Rákényszerítette magát az óvatosságra, de pontosan olyat érzett, 

mint a szerelem. De ez a szerelem ebben a pillanatban nagyon 

veszélyesnek bizonyult. Ha Angusszal szétmennének, abba a fiúk 

kikészülnének. Nekik sokkal jobbat tesz, ha nem engedi túl közel 

magához és a fiúkhoz sem, mert akkor a szakítás kevésbé lesz 

fájdalmas. 

De nem számít, hogy szereti-e vagy sem, illetve hogy akarja-e 

szeretni vagy sem, találkoznia így is-úgy is kell vele. Jelen 

pillanatban találnia kell egy mezőt, és meg kell róla bizonyosodnia, 

hogy Angusnak tényleg van, mert a sövényen keresztül látta csak 

eddig, amikor April esküvőjére robogott. Valószínűleg van egy nagy 

tó a közepén, és ha a farmerek nem is, de az anyja biztos tudja, hogy 

termeszt-e bármit is a földjén. Remélhetőleg ő is nagyon örülni fog, 

hogy kibérlik. 

A fiúk még mindig aludtak, csendes volt a kis ház. Tudta, hogy ez 

a boldog állapot nem tart sokáig, ezért inkább felkelt, és főzött egy 

teát. Sokáig fenn voltak előző este, tehát egy kis szerencsével lehet, 

van még egy órája. 

A teáját kortyolgatta, közben kicsit takarított, meg azokat az 

ügyes-bajos apróságokat csinálta, amit az anyák akkor szoktak, 

amikor van egy kis szabadidejük (az ő esetében ez úgy nézett ki, 

hogy még egyszer megnézte, hogy a Vivien által vásárolt bross 

tényleg nem illik-e a ruhához). De végig csak azon igyekezett, hogy 

elterelje a figyelmét Angusról, és nem akarta érezni a szerelmet, 

amit minden erőfeszítése ellenére is érzett. 

Igazán nem kellene ennyire meglepődnie az érzésein. Évekkel 

ezelőtt is bele volt már zúgva, amit már az ágyba bújás kapcsán is 

bizonygatott magának, mert így nem annyira durva, hogy vagy hat 

héttel előbb megtörtént, mint ahogy kellett volna. De tényleg 

szerelmes? Hogy hagyhatta, hogy ez megtörténjen? Rájött, hogy 



ettől még akár boldog is lehetne, de nem tudta elhessegetni az újra 

és újra előkúszó aggodalmakat. Végül a fiúk apás látogatásánál 

kötöttek ki a gondolatai, ami valamennyiük számára furcsa, és talán 

jogosan stresszes lesz. 

Edward elkésett. Lindy nem értette, miért lepődik meg ezen, 

hiszen mindig mindenhonnan elkésett. Viszont ez még most is 

nagyon irritálta. A gyerekek időre elkészültek, kedvenc ruhájukat 

vették fel – ez nem egyezett a legjobb ruhájukkal –, és olyan sokáig 

álldogáltak az előszobában, hogy a végén már nekik is elegük lett, 

és nyűgösködni kezdtek. 

Keményen dolgozott, hogy elmagyarázza nekik, hogy a férfi, 

akivel általában a számítógépen keresztül szoktak találkozni, most 

hús-vér valójában itt lesz. Kiderült, hogy Billy, a kicsi, eddig 

többnyire kétdimenziós lényként képzelte el az apját. 

Bizalmatlanságukból akkor kezdtek el kilábalni, amikor kiderült 

számukra, hogy Angus bácsi is ott lesz. Ahogy meghallották a hírt, 

mindkét fiú ugrándozni kezdett örömében, és a táskájukba 

pakolták a fél játéksereget. Tehát mostanra haptákban és lelkesen 

várták, hogy Edward végre megérkezzen. 

Lindy felhívta az anyját, hogy tud-e olyan mezőről a környéken 

Angusén kívül, ahol elférne egy hatalmas sátor, de sajnos nemleges 

választ kapott. Jó lett volna, ha van egy B-verziójuk is. 

– Lapos területre van szükségetek – magyarázta az édesanyja –, 

körös-körül dombokkal vagyunk körbevéve. Ha egy kicsivel több 

idő állna rendelkezésünkre, nem lenne kizárt egy kisebb domb 

oldalán felhúzni a sátrat, de péntekig ez már lehetetlen küldetés. 

– Köszönöm, anya – válaszolta Lindy, és könyörgött magában, 

hogy Angus földje lapos legyen, és kibérelhessék. 

A Rachellel folytatott beszélgetés sokkal vidámabbá varázsolta. 

Raffnek valóban vannak sátorbérléssel foglalkozó ismerősei, akik 

éppen tartoztak is neki egy szívességgel, tehát kiadják az egyik 

teljesen megfelelő sátrukat péntekre. 



– Azért jött össze, mert most nincs szezon – mondta Rachel. – És 

elhozzák a csinos kis dekorációkat is, kárpitozott székeket, 

asztalokat, lampionokat és sok más egyebet is. És… – Rachel vett 

egy mély levegőt, és egy pillanatnyi szünetet tartott – luxus 

mobilvécéket is biztosítanak. Egy kicsit drágák ugyan, de közel sem 

annyira, mintha főszezon lenne. – Biztos volt benne, hogy Vivien ki 

fogja fizetni. Nem bírta volna elviselni, ha Helenának vagy bárki 

másnak egy nem makulátlanul tiszta vécében kellene elvégeznie a 

dolgát a saját esküvőjén. 

– Ez nagyon jó hír, Rachel! Nekem eddig még soha nem jutott 

eszembe a vécé kérdése, pedig valóban életbevágó. Én szívesen 

pisilek egy fa mögött is, de megértem, ha ezzel nem mindenki van 

így. 

– Szerintem nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni a virágokat. – 

Rachel az égre pillantott, mint aki nem is érti, hogy ezzel még miért 

is kell foglalkoznia. – A biztonság kedvéért rendeltem kör alakú 

tükörtálcákat, amire gyertyákat pakolhatunk. Egyszerű, de 

hatékony megoldás. 

– Valószínűsítem, hogy Vivien oszlopdekorációkat szeretne 

jázminból és rózsából – fűzte hozzá Lindy kissé bosszúsan. 

– Viviennek az lesz, amit biztosítani tudunk – Rachel szigorú volt, 

de Lindy tudta, hogy ez csak a látszat, és ő is mindent megtesz, hogy 

Vivien elégedett legyen. 

– Ne feledd, hogy kimegyünk a virágpiacra – mondta Lindy. – Ott 

is tudunk majd alapanyagot venni. 

– Nem csak az alapanyagról van szó – tette hozzá Rachel –, 

hanem inkább az időről. Megvehetitek az egész piacot is, de időt 

nem fogtok tudni vásárolni. 

– Hát persze hogy nem. Ó, Rachel, minden rendben lesz? 

– Persze hogy rendben. Nekem megvan a bizodalmam. Beszélek 

Sarah-val és megkérdezem, hogy a Virág Brigád vagy bárki más 

tudna-e kis virágcsokrokat készíteni a lekvárosüvegekbe, 

mindeközben Vivien elvárásait szem előtt tartva. 



– Ha Beth nem azon a hülye misszióján lenne, akkor beszélhetne 

az anyjával. 

– Igazából én jól megvagyok Viviennel, jobb, ha én kezelem ezt az 

egészet. 

A telefonbeszélgetés végére Lindy biztosan tudta, hogy minden 

asztalon lesz virág, és ha ez még nem lenne elég, a liliom és a 

bugenvilea oszlopokban fog lógni. 

Rachel már körülbelül hetvenkilencedjére magyarázta el 

Billynek, hogy most nem tudnak főzni, amikor végre megérkezett 

Edward. 

– Szia! Bocsánat, hogy egy kicsit elkéstem. Rohadtul egy 

örökkévalóság volt a gyereküléseket a kocsiba pakolni. Biztos vagy 

benne, hogy mindenképp kellenek? 

Lindy már szinte elfelejtette, hogy Edward mindig úgy kezd bele 

a beszélgetésbe, mintha nem is ezer éve beszéltek volna utoljára. 

Ilyenformán ez elég őrjítő tudott lenni, de néha kifejezetten 

segített. 

– Igen, a gyerekülések nagyon fontosak. Szia Edward, nagyon 

barna vagy! Ugye el tudsz vinni engem is hozzátok, mert meg 

kellene kérdeznem Angustól egy dolgot. 

– Jajj, bocs, Lind! – Idétlenül megcsipkedte az arcát. – Te is 

nagyon jól nézel ki! Nyilván semmi akadálya, hogy velünk gyere, de 

miért nem hívod fel inkább? 

– Egy nagy szívességről lenne szó, amiről jobban szeretném 

személyesen megkérdezni. 

– Nos, biztos örülni fog neked. Úgy tűnik, hogy angyalként gondol 

rád: a bátor egyedülálló anya, akit elhagyott a bugris férje. A bugris 

férj lennék én. 

Edward gyűlölet nélkül mesélte mindezt, és Lindy 

rácsodálkozott, hogy minden egyes szava mennyire igaz volt. 

Tényleg ennyire szépen gondola rá Angus? Boldogság töltötte el 

ettől a gondolattól. Nyilván nem mondana ilyeneket róla, ha egy 

könnyűvérű cafkának gondolná, ugye nem? 



A fiúkat nem volt egyszerű mutatvány bepakolni az autóba, mivel 

fél délelőtt csak várakoztak, és most majd szétvetette őket az 

izgalom, hogy egyszerre lehetnek apával és Angus bácsival. Billy 

egyáltalán nem engedte, hogy becsatolják, és Edward fel is ajánlotta 

neki, hogy akkor nem muszáj. 

– Biztos, hogy be kell csatolni – szólalt meg Lindy. – Kisfiam, 

nagyon jól tudod, hogy soha nem ülünk be az autóba, úgy, hogy 

nem vagyunk bekötve. Semmilyen autóba, még apáéba sem! Még ha 

az összes többi következményt nem számítom, ez akkor is 

törvényellenes. Apát börtönbe is zárhatják emiatt. – Elmondható, 

hogy Lindynek tetszett volna ez az opció, de a fiúk nem így éreztek. 

– Apa azt mondta, hogy nem kell! – erősködött Billy. 

– Én meg azt mondom, hogy be kell kötnöd magad! – mondta 

Lindy higgadtan. 

– De az apák a főnökök! – üvöltötte Billy. 

– Ki a fene mondta ezt neked? – Lindy kezdte elveszteni a 

türelmét, de nem is Billy, hanem az exférje miatt. 

– Még életemben nem hallottam ekkora hülyeséget! – Dühében 

végre sikerült összehúznia a biztonsági övet. – Meg is vagyunk, csak 

beülök, bekapcsolom a biztonsági övem, és indulhatunk is. 

– Végig velünk maradsz? – kérdezte Ned úgy, hogy egyértelmű, 

volt, hogy azt szeretné hallani, hogy igen. 

– Egy kis ideig veletek leszek, mert meg kell kérdeznem Angus 

bácsitól egy dolgot. – Most furcsa volt nagybácsinak nevezni azt az 

embert, akivel lefeküdt. 

– Ó, istenem! – kiáltott fel Edward. – Te csecsemőt csinálsz a 

gyerekekből! 

Lindy megköszörülte a torkát, és kifelé bámult az ablakon. Nem 

most volt itt az ideje, hogy erre reagáljon, és elmondja, nem ő tehet 

róla, hogy a gyerekek előtt nincs férfi modell. 

Érezte, hogy rendkívül izgatott, hogy újra láthatja Angust. 

Váltottak néhány nagyon kedves üzenetet, de a viszontlátás öröme 

újra eszébe juttatta a titkos éjszakát. Edward kiszagolhatja, hogy mi 



folyik a háttérben? Már belegondolni is rémisztő. És most az sem 

segített, hogy a gyerekek szinte hozzátapadtak. 

– Helló! – köszönt Lindy vidáman, hátha ezzel megelőzi, hogy a 

szituáció bármennyire is kínos legyen. 

– Sziasztok, srácok! – mondta Angus mosolyogva! 

De a fiúk most nem voltak nyitottak a vidámságra. 

– Szia Angus bácsi! – suttogták. 

Edward idegesen pillantott rájuk. 

– Szomjasak vagytok? Hoztam néhány különleges innivalót. 

Lindy tudta, hogy elfelejtette megkérni, hogy ne adjon nekik 

olyan italt, amiben túl sok cukor van, mert felpörögnek tőle. Késő 

lett volna a figyelmeztetéshez, de a fiúk szerencsére a fejüket 

rázták. 

– Szerintem apa körbe szeretne vezetni titeket egy kicsit – 

próbálta őket előrenyomni Lindy, de nem akartak leszakadni róla. 

– Jó ötlet! – mondta Angus. 

– Igen – csatlakozott Edward. – Gyertek, nézzük meg a faházat, 

amit nektek építettünk! 

Miután végre már nem hozzá, hanem az apjukhoz tapadtak, 

Lindy a kis faházon gondolkozott, és biztos volt benne, hogy a 

munka nagy részét Angus végezte. Edward még nem volt annyi 

ideje az országban, hogy ennyit tudjon kalapácsolni és szegezni. 

A fiúk előrefutottak Edwarddal, Lindy kissé lemaradva követte 

őket Angusszal. Muszáj volt megkérdeznie, amiért idejött. 

– Angus? – kezdte kissé félénken. 

– Lindy, jól vagy? – Valószínűleg elbizonytalanodott, mert 

hirtelen nagyon aggódós lett a hangja. 

– Igen, jól vagyok, csak kérnem kell tőled egy tényleg nagy 

szívességet. 

– Bármit kérhetsz, megteszem. 

– Olyan nagyon kedves vagy! De ez nem pontosan nekem kell, 

hanem a Vintage Romantika Esküvőszervezésnek. 



– Gondolom, hogy nem egy esküvői kilátó építészeti tervére 

lenne szükségetek. 

Lindy nevetett. 

– Nem, ennél egy sokkal prózaibb dologról van szó. 

– Tehát? 

– Szükségünk lenne egy mezőre, és neked van olyan, amelyik elég 

lapos. 

– Tényleg van, de miért kell nektek? Nem mintha nem adnám 

oda, természetesen odaadom, bár éppen egy fából készült bunker 

ácsorog rajta, de megoldjuk. 

Lindy elmesélte, hogyan változott meg az esküvői helyszín és 

hogy jött képbe a sátor. 

– Szóval kibérelnétek? Biztosan meg tudunk egyezni a bérleti 

díjról. 

– Természetesen megoldható a dolog, de egy kis rendrakás ráfér, 

és a fabunkert is biztonságosan kell eltávolítani. 

Ők ketten még nem értek oda a bunkerhez, de a fiúk már 

hallhatóan bejutottak. 

– Jaj, az szörnyű lenne. Biztosan nagyon sokat bajlódtál, hogy 

felépítsd. 

– Bár eléggé a mező szélén van, szerintem rendben lesz. Van már 

sátrunk? 

Lindynek nagyon tetszett a többes szám első személyű kérdés. 

– Igen, Raff szerezte, és hamarosan fel is kell majd állítanunk. 

– Nézzük meg, hogy le kell-e fednünk majd a bunkert. 

Amikor elérték a házikót, Lindy jól láthatta, hogy a házikó a mező 

szélén van. A föld kellőképp lapos volt, és a néhol kissé hepehupás 

talaj sem okoz majd gondot, mert a sátornak lesz aljzata. A terület 

olyan hatalmas volt, hogy az autósoknak sem kell majd sokáig 

parkolóhelyet keresgélniük. 

Talán csak a csíra-és a földiszeder-parcellák túl terebélyesek 

ahhoz, hogy elrejtsék őket a padló alá. 



– Szerinted a facsemetéktől és a bokroktól fel lehet állítani a 

sátrat? 

– Nem tudom, szerintem a bokrok nem jelenthetnek problémát, 

de a facsemeték esetleg igen. 

– Ez egy gyönyörű helyszín egyébként – mondta Lindy. – Képzelj 

csak el egy nyári esküvőt itt. 

Angus lágyan nevetett. 

Edward otthagyta a játszadozó fiúkat a faházban, és csatlakozott 

hozzájuk. 

– Talán ki kell majd vágni az összes facsemetét – mondta Angus. 

– Miért? – kérdezte Edward. – Eléggé feleslegesnek tűnik. 

– Fel kell állítanunk egy hatalmas sátrat ezen a mezőn péntekig. 

Esküvő lesz – magyarázta Lindy. 

– Komolyan? Uramistenem! Miért nem mondtad? Gratulálok! 

Legalább nem kell megváltoztatnod a neved Lindy Lou! 

– Nagyon vicces vagy! – mondta Angus, és Lindyre pillantott. 

– Nem mi fogunk összeházasodni – mondta Lindy világos 

hangon. 

– Legalábbis nem most – pontosított Angus. 

– Micsoda? – kérdezte Edward. 

– Csak vicceltem – felelte Angus. 

Edward haragos lett. 

– Csak a násznéphez tartozom. – Lindy megpróbálta enyhíteni a 

két testvér közötti furcsa feszültséget. – Tudom, hogy meséltem. 

Egy nagyon kedves lány esküvőjét szervezzük a Vintage 

Romantikával. 

– Mikor lesz az esküvő? 

– Most pénteken. 

– Egy kissé az utolsó pillanatra hagytátok, azt hiszem. 

A gyerekek végre ott maradtak az apjukkal, és Lindy elindult a 

ház felé Angusszal. 

– Mindig Lindy Lounak szólít? – kérdezte, amikor már 

hallótávolságon kívül voltak. 



– Csak ha fel akar idegesíteni. 

– Akkor én soha nem foglak így hívni! 

Lindy gondolkodás nélkül vágta rá. 

– Nyugodtan szólíthatsz úgy! Elhallgatott, csak csendben sétáltak 

az ösvényen a bokrok között. 

Elérték Angus szükségmegoldásos konyháját, ami kétségkívül 

kevésbé tűnt szörnyűnek, mint legutóbb. Lindy tudta, hogy Angus 

előbb-utóbb haza fogja vinni, de most valahogy jó volt itt lenni. 

Ekkor megcsörrent a telefonja, Rachel volt az. Raff és a sátras 

ember a környéken jártak, és szerették volna megnézni a helyszínt. 

Ha így alakult, Lindy úgy gondolta, Raff is hazaviheti. 

Miután alaposan végigjárták a mezőt, bár néha szívták a fogukat, 

a sátras ember a végén megállapította: 

– Nem lesz probléma, a padló lenyomja ezt. Holnap jövünk! 

Raffel mindig nagyon jól érezte magát. Beült mögé a traktorba, és 

arra jött rá, hogy Raff az az ember, aki mindig mindenre tud 

megoldást. Hagyja működni azt, aminek kell, és gátat szab a 

felesleges dolgoknak. Egy az egyben Rachelhez való. Rachel, akinél 

folyton nála van a kis mindentudó laptopja, és Raff, aki úgy, ahogy 

van, útra kelne bármikor. Remekül kiegészítik egymást. 

– Sokba kerül a sátor? – kérdezte Lindy. 

Raff lehajtotta a fejét. 

– Hát, haveri alapon számlázzák a dolgot, és még szezon előtt 

vagyunk, tehát nem lenne drága, de mivel ilyen gyorsan fel kell 

építeni, mégis sokba fog kerülni, mert sok ember kell hozzá. 

Lindy nyelt egyet. 

– Hát, a menyasszony anyukája fizeti. 

– De nem az ő hibája, hogy nem a városházán lesz a lagzi, ugye? 

Még akkor sem, ha rossz napra foglalta le a templomot, vagy nem 

tudom, hogy történt pontosan. 

Lindy kénytelen volt felülírni Raffről alkotott véleményét, mert 

néha aggasztó dolgokat mondott. 



– Igazából ez Beth hibája volt, de nem hiszem, hogy Vivien vele 

szeretné kifizettetni. És nem is velünk. Azt hiszem, minden rendben 

lesz. 

– Elmondom, amit Racheltől hallottam. 

– Rendben. 

– Szerinte Vivien titokban sokkal jobban örül a sátornak, mert 

jóval elegánsabb lehet, mint a városháza. A városháza különleges, 

és mi nagyon szeretjük, de nem kifejezetten elegáns. A sátor 

mesésen tud kinézni. 

– Ó, isten áldja Rachelt! Most már sokkal jobban érzem magam. 

– Rachel jó lány – mondta Raff. 

Lindy megelégedettséggel figyelte. Volt néhány konfliktusa az 

anyjával a boronálás miatt, de most láthatta, hogy a terv milyen 

sikeres volt. 

Bethre gondolt, aki biztosan nagyon beleszeretett ebbe a Finnbe, 

mert hatalmas távolságot tett meg, ezzel magának nem kevés 

kényelmetlenséget okozva csak azért, hogy egy ügynök vagy 

menedzser meg tudja őket hallgatni. Remélte, hogy Finn nem fogja 

átverni. Bár reálisan nézve a dolgokat ennek szerencsére nem volt 

nagy esélye. 

Lindy rendet rakott a házban, könnyes szemmel pakolgatta a fiúk 

szobáját, a játékokat a nagy sietségben szétdobálták. Megcsörrent a 

telefon. Könyörgött magában, hogy Rachel vagy Beth keresse, úgy, 

hogy éppen felajánlják, hogy átjönnek egy üveg borral, de egy 

pubban töltött este is megtenné. Most az egyszer nem volt szükség 

bébiszitterre sem. 

Jókedvűen vette fel a telefont. Angus volt a vonal másik végén. 

– Sajnos történt egy kis baleset Neddel. Semmi komoly, de azt 

hiszem, be kell vinnünk a kórházba. 

Lindy szája azonnal kiszáradt. 

– Mi történt? 

Meglepte, hogy ennyire nyugodtan tudott viselkedni. 

– Leesett a fáról. 



Lindy nagyot nyelt. Nem ez volt a legalkalmasabb idő arra, hogy a 

fára épített bunkerekről alkotott véleményét hangoztassa. 

– A fejét ütötte meg? 

– Nem, a karját. Szerintem eltört. Már hívtam Sarah-t. 

Átjön, hogy Billyvel legyen, hogy ne hagyjuk egyedül, mert 

Edward… nos, hát… 

Lindy félbeszakította Angust, aki éppen az öccse érzelmi 

állapotát szerette volna körülírni. 

– Hívtatok már orvost vagy mentőt? 

– Igen, már felhívtuk a mentőket, de megbeszéltük, hogy 

gyorsabb lesz, ha bevisszük autóval. Felveszünk útközben. 

– Nem lesz valakire szüksége a kocsiban, amíg te vezetsz? 

– Már eddig is nagyon bátor volt. Tudja, hogy az apukájának 

Billyvel kell maradnia, amíg Sarah ide nem ér. És ez nem hosszú út. 

– Angus, lehetne úgy, hogy megvárjátok, amíg anyám odaér… – 

Lehet ez, hogy a hároméves kisfiát egy fél órára sem meri egyedül 

hagyni az apjával? Nem az a baj, hogy nem bízik benne, csak nem 

hiszi, hogy meg tudná nyugtatni a picit. 

– Oké, ha ezt szeretnéd. Szerencsére Sarah már a közelben van, 

tizenöt perc, és ideér. 

– Addig itt várok. 

– Minden rendben lesz, Lindy, csak bízz bennem. Most szörnyű, 

de hosszú távon nézve egyáltalán nem veszélyes. 

Lindy most úgy érezte, elsírja magát. 

– Köszönöm – suttogta, és remélte, hogy nem hallja elcsukló 

hangját. 

 



Huszonnyolcadik fejezet 

Végül huszonöt perc telt el, mire odaértek. Lindy háza még soha 

nem volt ennyire tiszta és rendezett. Senkit sem hívott fel, hogy 

nehogy foglalt legyen a vonal, ha Angus vagy az anyja hívni akarja. 

Takarított, porszívózott, port törölt, kihúzta a kanapét és egy 

komplett hadsereget talált a háta mögött, egy csomag csokis keksz 

törmelékében. Éppen készült letörölni az ablakpárkányt, amikor 

megszólalt a csengő. 

Már rohant is Angushoz, még a hátsó ajtót nyitva is felejtette. 

– Jól vagyok, anya, komolyan – mondta Ned. 

Nem nézett ki jól. Zöldes színe volt, mint aki bármelyik 

pillanatban megbetegedhet. Lindy beült mellé, aztán kipattant az 

autóból. 

– Hoznom kell egy vödröt – mondta. 

Futás közben észrevette, hogy az első ülésen is ül valaki. Edward 

is eljött, persze érthető módon, de tovább növelve a lehetséges 

komplikációk számát. 

– Az anyád Billyvel maradt, jöttem, hogy támogassam Nedet – 

mondta Edward, amikor Lindy visszatért a vödörrel. – Igazából 

jobb lett volna, ha én viszem egyedül. A barátnőm tanítónő, és azt 

mondja, hogy a gyerekek sokkal rosszabbak, ha velük van az 

anyjuk. Meg kellene végre tanulnod, hogy a gyerekek nem igénylik 

a túl nagy felhajtást. Csak rosszabb lesz minden, meglátod. Angus 

ragaszkodott hozzá, hogy szóljunk. Azt mondta, hogy biztos 

szeretnél itt lenni. 

– Köszönöm, Angus! – mondta Lindy Ned mellé préselődve. 

Idegesítő, de Edward barátnőjének igaza volt a túl sok gondoskodás 

tekintetében, de akkor is el tudja dönteni, hogy mi az, ami még 

éppen elmegy, és mi az, ami már sok. 

Amint elindultak, Angus megszólalt. 

– Nem adtuk neki inni és enni, arra az esetre, ha esetleg meg 

akarják operálni… 



– Rendben. – Lindy minden erejével azon volt, hogy Ned kedvéért 

nyugodt maradjon. 

– Nem lesz szükség operációra! – mondta Edward. – Csak leesett 

egy fáról. A gyerekek folyton megsérülnek. Eleve semmi szükség 

nincs erre az egészre, csak zúzódás. 

Angus nem foglalkozott Edwarddal. 

– Nincsenek sokan a helyi kórházban. Sarah ismeri az egyik 

nővért, és mondta, hogy nyugodtan jöhetünk most. 

– Ilyenkor úgy érzem, megéri egy kisvárosban lakni – mondta 

Lindy. A sürgősségi nem olyan rémálom, mint a nagyobb 

településeken. 

Lindy örült, hogy lassan besötétedett, és senki nem láthatta, még 

Ned sem, hogy mennyire aggódik, mégha a hangja nyugalmat is 

sugároz. Lassú be-és kilégzéseket végzett, és úgy találta, hogy ez 

segít. A kezébe vette Ned kis kezét. 

– Minden rendben lesz, Neddy, nyugalom! 

– Persze hogy úgy lesz! – mondta Edward. – Ne fontoskodj, 

Lindy! 

Lindy látta, hogy Ned kicsit felszegett fejjel ült, talán a fájdalom 

miatt, vagy a sírást így tudta visszatartani. 

– Nyugodtan sírhatsz – suttogta neki Lindy, remélve, hogy az apja 

nem hallja meg. – Az segíthet. 

Az anyósülés utasa nagyon hangosan fújta ki a levegőt. 

– Ami tényleg segíthetne – mondta Angus fojtott hangon 

öccsének –, ha végre befognád, és békén hagynád Lindyt, hogy 

nyugodtan foglalkozhasson a gyerekkel. Sokkal jobban tudja, hogy 

mire van szüksége. 

– Nagyon örülök, hogy itt vagy te is, anya – suttogta Ned Lindy 

kezét szorongatva. – Nem baj, ha nem leszek bátor? 

Gondolatban teste minden porcikájával átkokat szórt a volt 

férjére. 

– Persze hogy nem baj. Nem kell olyannak lenned, ami nem 

akarsz. 



A nővér már kint várta őket. Mrs. Haslamnak hívták, és mivel 

Lindy már régóta ismerte, nehezen bírta ki, hogy ne sírja el magát 

az ismerős arc megnyugtató látványától. 

– Nos, fiatalúr, veled meg mi történt? Szerintem csak egy kicsit 

túl keményen viselkedtél – mondta a nővér. – Ti, fiatal katonák 

valósággal úgy dobáljátok magatokat, mintha mindannyian Bear 

Gryllsek lennétek. 

Edward nem bírta ki, hogy ne lovagolja meg a témát. 

– Ez így igaz. Ned egy kicsit keményke, igaz fiam? 

Habár ez a hozzászólás halálosan idegesítette, nagyon hálás volt 

Mrs. Haslamnak, pontosabban Sue-nak. Ned csodálta Bear Gryllst, 

és csodálkozásában, hogy Sue is ismeri ezt a figurát, megölelte a 

nővért. 

– Menjünk oda, ahol meglátjuk, hogy mi is van itt 

tulajdonképpen. – Azzal kihúzott egy tolószéket. – Ültél már 

ilyenben valaha? 

– Nem – mondta Ned. 

– Pattanj be! Itt az ideje kocsikázni egyet. 

– Biztos vagyok benne, el tud addig gyalogolni – mondta Edward. 

– Tudom – mondta egyetértően Sue –, de nagyon sápadt, és senki 

sem örülne, ha lehányná a tiszta padlót. Én legalábbis nem 

szeretném. 

– Hozok néhány forró italt az automatából – ajánlotta Angus. – 

Felesleges ide ennyi ember. 

Lindy szerette volna, ha a néhány kivételezett emberbe, aki itt 

marad, Angus is beletartozik, de ezt nem mondhatta ki. Edward 

egyáltalán nem volt együtt érző. Lehet, hogy egy borzalmas apa, de 

elvileg szereti a gyerekeit. De akkor nem világos, hogy miért nem 

tud egy kicsit érzékenyebb lenni. Valószínűleg bűntudata volt. 

– Tehát, hogy történt a dolog fiatalember? – kérdezte a nővér. 

Ned az apjára nézett. 

– Éppen a fán lévő kis házban játszottunk. 



– Építettem nekik egy faházat a testvérem telkének egyik fájára. 

Sajnálatos módon már nem vagyunk együtt az anyukájukkal – 

Lindyre pillantott –, és ezzel szerettem volna emlékezetessé tenni 

az együtt töltött időt. 

– Istenem – gondolta Lindy –, ez úgy hangzott, mint egy idézet a 

„Hogyan legyünk jó apák, miután már nem élünk együtt a 

gyerekünk anyjával” című könyvből. 

– Szóval, mi történt, drága? – kérdezte Lindy, miközben letérdelt, 

hogy jobban megértse a dolgok mögöttes tartalmát. Edwardot 

ismerve érezte, hogy lesz még itt egy kis háttérinformáció. 

– Apa azt mondta, hogy ugorjak le, és ne használjam a létrát, mert 

az csak a veszteseknek való – suttogta Ned, és nem nézett senkire. 

Lindy tudta, hogy igazat mond. 

– Igaz ez, Edward? – kérdezte szinte követelve a választ Lindy. 

Tudta, hogy a férfi hajlamos letagadni. 

– Nos, igen, hát Ned egy kicsit elrontotta a dolgot. Nem mondom, 

hogy… 

– Tényleg azt mondtad, hogy a létra a veszteseknek való? 

Edward elgondolkozott. 

– Az is megeshet. De az isten szerelmére, én nem azt akartam, 

hogy leessen, és eltörje a karját! 

– Oké, most nincs időnk sajnálkozni. Nagy baj lenne, kicsim, ha 

csak anya maradna itt veled? Jobb, ha nincs itt ennyi ember. 

Edward szó nélkül kisétált a rendelőből. Lindy eddig csak 

gyanakodott, hogy köze van Ned balesetéhez, de most a gyanú 

beigazolódott. 

– Nagyon szerencsés kis emberke vagy – mondta az orvos az 

örökkévalóságig tartó fájdalomcsillapítás, röntgenek, vizsgálatok és 

gipszelés után –, csak egy apró töréssel van dolgunk, nagyon 

gyorsan meg fog gyógyulni. Majd el kell jönnöd egyszer még az 

ortopédiára, hogy megnézzük, mi történik odabenn. Az anyuka adja 

neki a fájdalomcsillapítókat, ahogy a gyermeknek szükséges. 

Hamarosan megbeszélhetünk egy újabb időpontot. 



Lindy általában utálta, amikor a gyerekein kívül más is anyának 

szólította, de ez egyszer megbocsátotta a dolgot, mert az orvos 

nagyon jól bánt Neddel. 

Miután mindenkinek szépen köszönetet mondtak, megtalálták 

Angust. Edward nem volt a közelben. 

– Hazament taxival a házamba. Hazaviszlek titeket – mondta 

Angus. – Vettem a bátorságot, hogy felhívjam Sarah-t, és azt 

ígértem neki, hogy amint kijöttök, felhívjátok. 

– Annyira hálás vagyok neked! Mennyi az idő? Nekem már olyan, 

mintha egy örökkévalóság óta itt lennénk. 

– Kilenc körül van. 

– Felhívom anyát. 

Sarah elmesélte, hogy Billy elaludt a kanapén, ezért hazavitte 

magához, és most ott vigyáz rá. Edward kicsivel hamarabb 

hazament a szüleihez, mint ahogy tervezte, mert úgy látta, hogy a 

kórházban ő csak felesleges, Lindy sokkal ügyesebb ezekben a 

dolgokban. Rögtön továbbállt, mivel így, hogy nem használhatják a 

faházat, már nem látott perspektívát a fiúkkal töltött időben. Lindy 

a fiúk miatt sajnálta, de egyébként örült a távozásának. Másrészről 

nagyon megkönnyebbült, hogy végre mindkét fiát biztonságban 

tudhatta. 

– Akkor visszaviszlek titeket. Mit érzel most, Ned? 

– Már egyáltalán nem fáj, de lehet, hogy csak a gyógyszer miatt. 

– Van még nálam egy pár darab, szóval csak szólj, ha megint fájni 

kezd. 

– Éhen halok, mama. Most már ehetek? 

– Jó lenne hazafelé egy kis fish&chips? – kérdezte Angus. – Na, 

induljunk! 

A kocsiban várták, hogy Angus felszolgálja a vacsorájukat, 

amikor Lindy telefonja pittyegett. Vivien jelentkezett. 

Ne felejtsd el, hogy holnap reggel 4:30-kor ott leszek érted. 

Tudom, hogy hülye egy időpont! Vivien, puszi. 



Persze hogy teljesen elfelejtkezett róla, hogy le kellene mondania 

a találkozót. Elvégre a fia eltörte a kezét. Ha minden az eredeti terv 

szerint alakult volna, és a fiúk az apjuknál alszanak, semmi 

akadálya nem lett volna, hogy a ház előtt várjon abban a „hülye 

időpontban”. Találnia kell egy bébiszittert. A nagymamája 

elvállalná, de ahhoz már most oda kellene vinnie, pedig neki most 

az anyukájára volt szüksége. Már egyébként is bűntudta volt, hogy 

az anyja és a nagymamája folyamatos készenlétben áll a sok 

elfoglaltsága miatt. 

Lehet, hogy Rachel vagy Beth elmehetne helyette. Ekkor eszébe 

jutott, hogy ők akkor éppen Belindának segítenek a zöldségek 

előkészítésében. Majd bérelniük kell edényeket és az ételeket 

melegen tartó tálalóeszközöket, mert ez sokkal egyszerűbb, mintha 

a városháza konyhájából hordanák ki az összes fogást egyesével 

mindenkinek. Vivien egyébként is ki nem állhatta azt a 

„konyhácskát”, ezt a véleményét többször is nyíltan hangoztatta. 

Lindy rájött, hogy folyamatosan azon dolgozik, hogy elkerülje a 

konfliktust. Vivien márpedig egyedül utazik, és meg is fogja neki 

mondani. 

Megfogalmazta az üzenet elejét: „Annyira sajnálom, de a fiam 

leesett egy fáról, és eltörte a karját…”. Amikor eddig eljutott, 

visszajött Angus. Lindy ölébe tette a becsomagolt ételt. 

– Baj van? – kérdezte Lindy aggódó arcát látva. – Rendben vagy, 

Ned? 

– Jól vagyok – válaszolta, de látszott is rajta. 

Kaptam egy üzenetet Vivientől. Teljesen kiment a fejemből, hogy 

holnap hajnalban el kellene vele mennem a birminghami 

virágpiacra, és éppen most fogalmazom a választ. Sajnálom, hogy 

csalódást kell okoznom neki, és csalódott is vagyok, hogy nem 

mehetek. 

Elindultak. 

– Ne írj még neki, várd meg, míg hazaérünk! Hányingered lesz, ha 

egy mozgó járműben próbálsz SMS-t írni. 



– Igaz is. És ha egyből válaszol, nekem is azonnal kell, és biztos 

tengeri beteg leszek a végére. 

– Biztosan meg fogja érteni, hogy le kell mondanod. 

Lindy nem győzött hálálkodni magának, hogy a várakozás 

szomorú perceit a ház teljes kitakarításával töltötte. Kár, hogy 

amikor nincs ebben az idegállapotban, nem képes ilyen gyorsan 

haladni. 

Nem sokkal később már hárman ülték körül a konyhaasztalt sült 

krumplit és halat falatozva. Ned tanulgatott egy kézzel enni. Lindy 

megszólalt: 

– Szólnom kell Viviennek, hogy nem tudok menni. Talán nem is 

bánja annyira, hogy egyedül megy. Nem bírja el egymaga a sok 

virágot, de biztos vagyok abban, hogy minden ujjára akad egy jól 

termett segítség – mondta, miközben ketchupba mártott egy sült 

krumplit. – Máskor is elmehetek a piacra, bár egy birminghami 

hajnali virágpiaci látogatás nem olyan program, amit különösebben 

erős nyomós ok nélkül is megvalósítasz. 

– Miért nem tudsz menni, anya? – kérdezte Ned. 

Lindy idegességében csavargatni kezdte a fürtjeit, amikre már 

ráfért volna egy fodrász. 

– Muszáj valakinek vigyáznia rád. Túl korán kell indulnom, és 

addig nem ér ide a nagyi vagy Sarah. 

– Miért nem vigyáz rám Angus bácsi? Billy nincs itthon, tehát 

csak rám kell figyelni. 

– Drágaságom! Angus bácsinak dolgoznia kell holnap. 

– Igazából Angus bácsinak nem nagyon van most dolga, szívesen 

teljesítene itt szolgálatot. 

– Komolyan? Tudnál itt dolgozni holnap? 

– Ez azért nem annyira meglepő a huszonegyedik században. Van 

géped és internetkábeled is, ha jól látom. Ráadásul a te házadban 

jobban is tudnék dolgozni. Nem kell folyton azzal foglalkoznom, 

hogy az építőmunkások mit csinálnak. Nem lennének persze soha a 

fiúk közelében, az egész teljesen biztonságos. 



Szerencsére Lindy túl fáradt volt az efféle aggodalmakhoz. 

– Ha teljesen biztos vagy benne, és Nednek sincs ellene kifogása, 

akkor… 

– Én örülnék neki! 

Angust némi büszkeség töltötte el. 

– Nos, akkor ezt megbeszéltük. – Egy pillanatra elhallgatott. – De 

itt kellene maradnom éjszakára is, mert nem szívesen állítanám be 

hajnali háromra a vekkerem. 

– Megtennéd, komolyan? Ez nagyon kedves tőled. És biztos, hogy 

jó lesz így, Ned? Áthívhatom reggelre a nagyit, bár talán az egész 

időt át fogod aludni. – Elhallgatott. – Srácok, ti tényleg annyira 

tündérek vagytok, hogy így elkényeztettek, hogy megkaphatom, 

amire nagyon vágytam. 

– Minden rendben lesz, anya. Néha az anyáknak is jár egy kis 

kényeztetés. 

Mivel ezt a mondatot szóról szóra tőle hallotta, nem tudott mást 

csinálni, csak egyetérteni az előtte szólóval. 

Eltöltötte a megkönnyebbülés, hogy ilyen egyszerűen sikerült 

megoldaniuk egy megoldhatatlannak tűnő problémát. Boldog volt. 

A megkönnyebbülés miatt, vagy annak örült, hogy a „nagybácsi” a 

házban tölti az éjszakát? 

Angus kiugrott a pubba egy üveg borért, míg Lindy megtartotta a 

szükséges megnyugtató beszámolót a nagyinak és a 

dédnagymamának. 

– Gondolod, hogy jól teszem, ha iszom? – kérdezte Lindy, miután 

már hosszan szemezett a borral. Ned már elaludt, a karja alá 

párnákat pakoltak. – Arra gondolok, hogyha vészhelyzet lenne 

Neddel, muszáj észnél lennem. 

– Nem lesz semmilyen vészhelyzet Neddel – mondta Angus 

határozottan –, de mivel ijesztően korán kelsz holnap, szigorúan 

csak egy pohárral ihatsz. Én nem is iszom, hogy vészhelyzet esetén 

tudjak vezetni. 



– Te egy hihetetlenül figyelmes ember vagy. – Lindy elfogadta a 

felé nyújtott poharat. – Nagyon hálás vagyok neked. 

– Hát ez nem tűnik izgalmas tulajdonságnak – nevette el magát 

Angus. 

– Néha az izgalom nagyon rosszat tesz – mondta Lindy, de tudta, 

hogy Angus a legjobb értelemben izgalmas. 

– Szerintem azért vagyok ilyen, mert én voltam az idősebb. 

Mindig készenlétben kellett állnom. Edwardnak sokkal nagyobb 

szabadsága volt a bolondozásra. Tudod, ő nem rossz apa, csak nem 

nagyon volt alkalma beletanulni a szerepbe. És a tanítónő 

barátnője, aki tizenegy éveseket tanít, olyan elvárásokkal tömte tele 

a fejét, hogy csak pislogok. – Angus egy pillanatra elszomorodott. – 

Láttam, hogy egyre nagyobb vakmerőségekre veszi rá Nedet, és 

tudtam, hogy sírás lesz a vége, ahogy a régi klisé mondja. De mit 

csinálhattam volna? Rá kellett volna szólnom Edwardra. 

– A szavak nem használnak Edwardnál. Ha fejbe vágtad volna egy 

lapáttal, akkor most talán előrébb lennénk. De inkább nem ajánlom, 

hogy kipróbáld. 

– Legalábbis nem a fiúk előtt – mondta egyetértően Angus. 

Lindy kinyújtotta a kezét, és átfogta Angus csuklóját. Totális 

félénkségben szenvedett, de nagyon vonzotta is a férfi. Egyszerre 

érezte magát teljes biztonságban mellette, de ugyankakkor 

egyáltalán nem mert az érzéseiről beszélni. Zavarában egy nagyot 

ásított. 

– Lefekvés! – utasította Angus. – Nagyon korán kell kelned. 

Elég sokáig egyeztették, hogy ki hol aludjon. Lindy győzött. Billy 

ágyába fekszik be, így Nedre is oda tud figyelni. Angus azt akarta, 

hogy Lindy aludjon a saját ágyában, ott kényelmesebb. 

Keresett neki egy új fogkefét, és sok zavart okozó pillanat volt a 

fürdőszobában. 

Angus egyik ilyen zavaros pillanatot sem használta ki arra, hogy 

megcsókolja, vagy csak egy jóéjt puszit nyomjon az arcára. Olyan 

volt, mintha nem is lett volna az a kellemes kis este, aminek a végén 



Lindy ágyában kötöttek ki. Lindy tisztelte, amiért nem akarta 

megint ágyba vinni, de másrészt egy kicsit meg volt sértődve 

miatta. 

Elfogadta, hogy ez az este több okból sem véletlen, hogy így 

alakul. Most inkább szülői szerepükben voltak jelen, neki négykor 

kellett kelnie, ez az egész nap másmilyen volt. 

Mindent megértett, de ahogy Billy ágyában magához ölelt egy 

dinoszauruszt, és a foszforeszkáló világítást nézte, magányos volt. 

Kemény órákon volt túl, és arra vágyott, hogy Angus puha, ölelő 

karja elhozza számára a megnyugvást, és szüntesse meg a stresszt. 

De ő nem fog semmit kezdeményezni, mert már kipróbálta, hogy az 

milyen, és sokat szenvedett a következményeitől. Többször nem 

csinálja meg. Jólesett neki elképzelni, hogy Angus a szomszéd 

szobában az ő ágyában alszik. Nemsokára az is kiderül, hogy 

horkol-e. 

Nem bírt elaludni. Tudta, hogy ez azért van, mert reggel korán 

kell kelnie. Beállította az ébresztőórát, mindennek a terv szerint 

kell mennie. 

Miután felsorolta magában az összes általános iskolai 

osztálytársát, muszáj volt tennie valamit az elalvásáért. Volt néhány 

fájdalomcsillapító a fürdőszobában, de Ned miatt is hoztak párat. 

Forró tejjel beveszi, és máris elalszik. Lábujjhegyen közelítette meg 

az elsősegélydobozt, nem akarta felébreszteni Angust. 

Aztán bele sem gondolt, hogy mit csinál, csak bement a saját 

hálószobájába, és ott kóválygott. 

Angus megfordult. Egyértelmű volt, hogy még nem alszik. 

– Nem tudok aludni – mondta Lindy. – Bebújhatok az ágyadba? 

Felemelte a takarót. 

– Természetesen. Azt hittem, már soha nem kérdezed meg. 

Lindy telefonja Nedet felébresztette, csak ő nem hallotta meg. 

Ned belépett a hálószobába. 

– Ó, szia Angus bácsi! 

Lindy és Angus erősen pislogtak a hirtelen jött nagy fényárban. 



– Tehát akkor mostantól mindig anya ágyában fogsz aludni, vagy 

csak néha? 

Angus megköszörülte a torkát. 

– Csak néha, ha ez anyunak sem jelent gondot. 

Lindy próbált magához térni. 

– Igen, azt hiszem, hogy nem jelent problémát. 

– Szuper! – mondta Ned. – Feltéve, ha Billy és én is odaférünk, ha 

rémálmunk van. 

– Persze! – mondta Lindy. – Nektek mindig jut hely! 

– De azért lehet, hogy egy kicsit nagyobb ágyra lenne 

szükségünk! – fűzte hozzá Angus. 

 



Huszonkilencedik fejezet 

– Hé! – kiáltott Rachel, amikor meglátta Lindyt a sátor 

előterében. Elérkezett Helena esküvőjének reggele. – Gyere át ide, 

segíts nekem ezekkel az üvegekkel, kérlek. 

Rachelnek nem ez volt az egyetlen feladata, Belindának is segített 

és Vivienen is rajta tartotta a szemét. Vivien elpletykálta neki, hogy 

Lindy nagyon fel volt dobva, amikor a virágpiacra mentek. Rachel 

tudni akarta ennek az okát, teljesen biztosra vette, hogy Angusnak 

köze van hozzá. Mi másért lehetne feldobva egy anyuka, akinek a 

kisfia előző nap eltörte a karját? 

Lindy még egy adag lekvárosüveget pakolt az asztal mellé. 

– Ezeket nagyitól hoztam, itt vannak a törmelékek is bele. 

Vettünk szalagot? 

– Csilliárdot rendeltünk az interneten – mondta Rachel. – Beth 

vette őket, szerencsére még az előtt, hogy ő és Sukey Finn 

zenekarának nem hivatalos píárosává léptek volna elő. Remélem, 

sikerült áttenniük a koncert időpontját, különben az egész munka 

hiábavaló volt. Természetesen most már koszorúslány 

üzemmódban van. 

– Mit csinálunk most éppen? 

– Kétoldalú ragasztóval körberagasztjuk az üvegeket. – Rachel 

átadott Lindynek egy tekercset. – De néhányra szalagot is teszünk. 

Öt üveg jut egy asztalra, tehát ötvenet kell összesen elkészítenünk. 

– Rachel, te aztán vérbeli könyvelő vagy, komplett táblázatokat 

tárolsz a fejedben. 

– Na, ne szemtelenkedj! Ülj le, és csináld a dolgod! – Rachel úgy 

örült, hogy a barátjával dolgozhat. Bárcsak egyedül maradhatott 

volna Lindyvel, olyankor mindig önmaga lehetett. Vivien 

jelenlétében tökéletes munkássá vált, Belinda pedig már-már 

menyeként kezelte, ezért neki is meg akart felelni. Lindyvel 

könnyen ment az ellazulás. 



– Nem hiszem el, hogy én csinálom a virágokat, bár sokkal 

pihentetőbb, mint Viviennel harcolni a Helena ruhájára való extra 

kristályokért. Helenának nagyon tetszettek, de Vivien szerint 

közönségesen néztek ki. Én nyilván a menyasszony pártján állok. 

Rachel érdekes arcot vágott. 

– De legalább elmentél vele a piacra, és az ara édesanyját teljesen 

levetted a lábáról. 

– Igen, ott voltam. Megmondom az igazat: szörnyen zavarba 

ejtően viselkedett, folyton magához rendelte az embereket, az ujját 

harapdálta. Úgy éreztem, muszáj bátorítanom a nagyobb 

rendelésekhez. – Lindy ráírt az egyik félretett lekvárosüvegre. – És 

csodálatos látványt nyújtottak a virággal teli dobozok, amiket 

cipeltem. Az illatuk elképesztően finom volt. 

– Szóval jól érezted magad? 

– Igen, nagyon. Hallottad, ugye, hogy mi történt Neddel. Angus 

óriási volt. 

– Eljutott hozzám is egy-két foszlány. Angus hősiesen 

viselkedett? 

Lindy beharapta az ajkát, a tekintete kissé ábrándos lett. 

– Szerintem még most is az. 

Rachel összecsapta a tenyerét. 

– Én annyira tudtam, nagyon összeilletek! Meséld el, hogy mi 

történt! Lefe….? 

Lindy félénken bólintott. 

– Na, gyerünk már! Meséld el, hogy tetted túl magad azon, hogy 

egy férfit sem bírtál elviselni magad körül a fiúk miatt? 

– Megharcoltam érte. Már egy ideje együtt vagyunk Angusszal, 

egészen pontosan már a kvíz előtt is alakultak köztünk a dolgok. 

– Beth mesélt még erről akkoriban. Tudtuk, hogy neked tetszik, 

és egyértelmű volt, hogy te is tetszel neki, már rögtön az elejétől. De 

miért nem mondtad el nekünk? 

– Mert akkor még nem tudtuk, mi lesz. Akkor még csak a szexről 

szólt az egész. 



– Ó, értem – mondta Rachel egy halk sóhaj kíséretében –, az a 

kellemes szex. 

Lindy nyelt egyet, ebben a tekintetben bizonyára egyetértett 

Rachellel. 

– De hogy alakult ki a dolog? – Rachel igazán nem hagyta, hogy 

Lindy egy részletet is kihagyjon. 

– Ned volt a hibás. Az ágyamban voltunk, és elfelejtettem, hogy 

beállítottam hajnali négyre a mobilom, akkor mentünk a 

virágpiacra. Négykor felébredt a csörgésre, és bejött a szobába, 

ahol ott feküdtünk együtt. Egyáltalán nem lett mérges… 

– Ó, Lindy, én annyira örülök. Szerintem ő teljesen neked való 

férfi, De… – Elfintorodott. – Raff hozzám nem is illik annyira, aztán 

nézz meg minket, milyen jól megvagyunk! Hát akkor ti? 

– Szerintem illik hozzád. 

– Meséd el, hogy mi minden történt a virágpiacon! 

Lindy arcán széles mosoly jelent meg, miközben felidézte azt a 

reggelt. 

– Még be voltam csípve induláskor. El is aludtam az úton, de 

amikor megérkeztünk – Lindy egy pillanatra szünetet tartott, hogy 

megtalálja a legpontosabb szót az elé táruló látvány leírására –, 

olyan volt, mintha a legjobb fajta csokoládéboltot pillantottam 

volna meg, ahol minden tökéletesen néz ki. És végre átéltem az 

érzést, hogy nem csak egy dobozzal vehetek belőle, hanem nagyon 

sokkal. 

– Ez mindkettőtöknek maga lehetett a paradicsom. Elképzelem, 

ahogy körbeugráltak titeket az erős birminghami akcentusú 

meglett férfiak. Vivien kristálytiszta magánhangzói úgy 

ékeskedhettek, mint ti a tömegben, úgy, mint homokszemek között 

a kristály. 

– Meglepő, de nem így volt. Vivien volt már ott korábban, és 

látott hozzá hasonló nőket. De én arra jöttem rá, hogy az elegáns 

nők igenis foglalkoznak virágkötészettel, csak nem egy virágpiacon 

képzeljük el őket hajnali ötkor. 



– Ez nagyon izgalmasan hangzik, de még most sem vagyok biztos, 

hogy én ezért hajlandó lennék-e olyan korán felkelni. 

– Én szívesen mennék még egyszer. Ez egy bolt, de óriásoknak 

való. Egy hatalmas áruház, amely telis-tele van egzotikus 

virágokkal megpakolt dobozokkal, gurulós ládákkal és vödrökkel. 

Szerintem, aki egyszer elmegy oda, biztosan megszereti a 

virágkötészetet. Mosolyra húzta a száját. – De a virágkötő nem 

ugyanaz, mint a virágkompozíció-készítő. 

– Addig igyekezz magadat visszafogni a virágok terén, ameddig 

nem találunk mást, aki megvarrja helyetted a ruhákat. A te művészi 

vénád nem mindennapi adomány! 

– Vivien is ezt mondta, és ezért még azt is megbocsátottam neki, 

hogy képes volt az egyik eladót „jóembernek” szólítani. Ez rendben 

van! – mondta elégedetten Lindy, miután befejezte az egyik üveg 

díszítését. – Hogy is beszéltük, tehetek rá színes szalagot is? Vagy 

mi a szabály? 

– Nincs szabály, most szabadon alkothatunk. Legyen más színű a 

szalag, mint a törmelék. Ha az én esküvőmről lenne szó, a krémszín 

különböző árnyalatai lennének. 

– Komolyan? – kiáltott fel csodálkozásában. – Inkább ne legyen 

krémszínű! Úgy értem, hogy neked kellenek a színek. – Egy 

pillanatra megállt, oldalról Rachelre nézett. – Tervezed, hogy lesz 

esküvőd? 

Rachel gondolatban minden alkalommal a saját esküvőjét 

szervezte, amikor egy esztétikai kérdésben nem értettek vele egyet 

a lányok. 

– Nem, a való világban, ez még egy kicsit korai. – Egy érzéki 

sóhajt hallatott. – Bár Raff tényleg nagyon édes. 

– Tényleg az, nagyon szerencsések vagyunk. 

– Tudjuk már, hogy mi történt Bethszel? – kérdezte Rachel. – 

Persze azon kívül, hogy egyedül hagyott minket. – A sátorra 

mutatott, amely tömve volt sürgölődő emberekkel, akik azért 

dolgoztak, hogy minden csodásan nézzen ki. 



– Nos, ma este lesz a koncert. Szegény Beth, biztosan ott lenne, ha 

nem a testvére esküvője lenne. 

Lindy kissé aggodalmas arcot vágott. 

– Remélem, hogy össze fognak jönni Finn-nel. Bethnek hihetetlen 

fontos volt ez a koncert, különben nem engedte volna, hogy most 

legyen, akármilyen menedzser vagy impresszárió jöjjön is el, vagy 

ne jöjjön. Ő is beismerte, hogy lehet, őrültség volt, de nem tudott 

mit csinálni, annyira szereti. Remélem, hogy ez most nem olyan 

lesz, mint a charlie-s eset. 

– Attól félek, hogy hasonló lesz. Kaptam egy üzenetet, amiben azt 

ecsetelte, hogy nem is biztos, hogy meg lesz tartva a koncert, és 

nem is érdekli, mert Finn is csak egy újabb Charlie. Tulajdonképpen 

eléggé sírós volt a hangja. Félek, hogy még egyszer nem tudjuk 

megmenteni. 

– Szegénykém! És nem is beszéltem vele mostanában. Remélem, 

jól van, de legalábbis életben. A furgont csak letette a ház mellé, a 

kulcsokat bedobta a postaládába – mondta Lindy. – Ez azért 

aggasztó – folytatta. – De felnőtt nő, egyedül kell élnie az életét. 

Még jó néhány üveget körbeszalagoztak, mikor Lindy úgy 

döntött, hogy Beth nyomorúsága nem veheti el a jókedvét. 

– Szóval, Rachel! Mikorra tervezed az esküvőd? És hol képzeled? 

Sátorban vagy hotelben? Vagy egy rendezvényteremben? – Lindy 

büszkeségtől csillogó tekintettel nézett körül az egyre szebben 

feldíszített sátorban. 

Rachel nyelt egyet. 

– A városházán, itt helyben. Én csak ezt a helyet tudom 

elképzelni. 

Lindy rátette a vállára a kezét, és kicsit megrázta. Rachel örült, 

hogy Lindy megértette, hogy ő, a rendmániás Rachel, akinek kis 

túlzással bárhol lehetne az esküvője, miért akarja a poros, nem 

tökéletes állapotú helyszínen tartani. 



– Ugyanígy érzek – mondta Lindy. – Az a városháza hozott össze 

minket, neki köszönhetjük, hogy megalakult a Vintage Romantika, 

ami csodálatos. 

Rachel bólogatott, és torkát köszörülte. 

– Ha megkéri a kezem Raff, ha nem, mi oda tartozunk. Az is lehet, 

hogy sose fog megkérni. 

Lindy is elérzékenyült. 

– Mit csinálunk az üvegekkel, miután kidekoráltuk őket? 

– Vigyük oda, azokhoz a nőkhöz. Ők a Virág Brigád. 

Kifosztották a teljes virágoskertjüket miattunk, de csodás 

munkát végeznek. Vidd át ezt a kupacot, és nézd csak meg a saját 

szemeddel. 

A hölgyek feldíszítették az összes kerek üvegasztalt, és minden 

kis befőttesüvegbe szép díszítést varázsoltak. Kiderült, hogy Lindy 

részben ismeri őket, voltak itt néhányan az anyukája és a 

nagymamája barátai közül. Megcsodálta a kis befőttesüvegeket, és 

ámulatba ejtette, hogy milyen gyorsan válogatják a kellékeket, 

keverik a törmeléket a hozzá illő díszítéssel. 

– Annyira szépek ezek a tavaszi virágok – mondta egyikük. – 

Melyik a Wordsworth-féle nárcisz? 

– Ó, biztosan emlékszel a versre: „Sétáltam, mint felhő, melyet / 

szél hajt, céltalan, könnyedén”[ii]. Ilyenek a vad nárciszok – 

magyarázta az egyik nő. – A King Alfred fajtát láthatod 

leggyakrabban. 

Rachel bólintott. 

– Teljesen egyet tudok érteni, ezek a nők tényleg emlékezetesek 

lesznek. 

Rachelnek még nagyon sok tennivalója akadt. Kinyitotta 

megbízható Emma Bridgewaterét. 

– Hagyd abba, Lindy, most már ne pletykálkodj többet! Meg kell 

néznünk, megjöttek-e az edények, hogy Belinda később tudjon 

mibe pakolni. És még szerintem néhány Swarovski kristályt is 

kellene vásárolnod. 



Lindy nevetett. 

– Biztos, hogy van belőle bőven. 

 



Harmincadik fejezet 

Ezalatt Chippingfordon túl Beth kinyitotta a szemét, és legalább 

annak örült, hogy nem esik az eső. A telefon időjárás-előrejelzése is 

ezt írta. Rendben van. A család összes tagja, Rachel és Lindy is 

napok óta figyelte a különféle előrejelzési oldalakat, de nem 

jutottak egyöntetű véleményre a várható idő tekintetében. Beth azt 

jósolta, hogy az a fajta áprilisi idő lesz, amikor mindenki megjegyzi, 

hogy „olyan, mintha nyár lenne”. Neki lesz igaza. 

Néhány percig még heverészett, és azon töprengett, hogy vajon 

mit érezhet most Helena, Jeff és az anyukája. Aggódnak, izgulnak, 

vagy csak szeretnének már „ott” lenni? Ezután eszébe jutott, 

hogyan érezheti magát Finn és a zenekar tagjai. A mai számukra is 

nagy nap lesz. Lehet, hogy ma van új karrierjük kezdete. De az is 

lehet, hogy egy kis koncert lesz, kevés emberrel, ahol a hangulatot 

neki és Sukey-nek kellene feldobnia. Tényleg nem értette, hogy 

miért foglalkoztatja ez ennyire, főleg, hogy ő nemkívánatos személy 

Finn köreiben. De az ember nem tudja csak simán kikapcsolni az 

érzéseit akkor sem, ha megérzi, hogy a másik nem viszonozza 

azokat. Ha szeretsz valakit, mindig a legjobbat akarod neki. 

Mivel mindkét esemény roppant fontos volt neki, eldöntötte, 

hogy mindkettő nagyon jól sikerül, majd ezzel a lendülettel kikelt 

az ágyból, és elindult zuhanyozni. Nem csináltat frizurát, pedig az 

anyukája hozatott fodrászt. A rövid hajnak ez is az előnye. Meg 

tudja magának is csinálni, ezzel megspórolja a pénzt, és ami még 

talán ennél is fontosabb: a fodrász idejét. Még nem mondta ezt az 

anyjának, de lassan túl kellene esnie rajta. Beth még sosem látta, 

hogy az anyja vagy Helena bármikor nyugodtak lettek volna a 

hajukat illetően. Legalább a fodrászról gondoskodott az anyja. Nem 

ők lesznek érte felelősek, ha nem végzi jól a munkáját. 

Zuhanyzáshoz a nagy napra anyjától ajándékba kapott tusfürdőt 

használta. Ahogy szappanozta a testét, elgondolkozott, hogy lehet, 

hogy ha elfogy ez a doboz Floris, soha többé nem fog ilyet 



használni. Egy ideig még ezen mélázott, aztán szentül megfogadta, 

hogy a mai napot még a szerelmi bánata sem ronthatja el. 

Eldöntötte, hogy sorba veszi a jó dolgokat is, minek is örülhetne. 

Rögtön eszébe jutott, hogy nagyon hálás, hogy nem kellett 

másoknak átadnia az otthonát, vagy, még talán ennél is rosszabb 

lett volna, ha meg kellett volna osztania idegenekkel. Jeff szülei egy 

hatalmas villát béreltek a közelben, és ott szállásolták el Jeff 

nagyszüleit, nagybácsikat és nagynéniket. A kép, hogy kiszorul a 

kanapéra, mert a húga jövendőbeli anyósának és apósának kell az 

ágyában aludnia, az előkészületek kezdete óta rémülettel töltötte 

el. Szerencsére más dolog nem zavarta tartósan az esküvővel 

kapcsolatban. 

A zenekar egyik tagja üzenetet hagyott neki Sukey-nél: „Igen”. 

Játszanak péntek este. Finnről azóta sem tud semmit. 

Legalább most már tudta, hogy mi a helyzet. Nem érdekli Finnt, 

nem akarja, hogy része legyen az életének, de attól még 

kapcsolatba léphetne vele. Mennyi időbe telik megírni egy SMS-t? 

Csak egy pár szó is elég lenne. De nem. Rendbe fog jönni. Nem az 

első alkalom, hogy ilyen történt vele, és valószínűleg nem is az 

utolsó. Nem igazán volt összehasonlítható az, amit Charlie iránt 

érzett a mostani érzéseivel, de őrült lenne, ha tovább folytatná. Már 

nem egy csapatban játszanak. Úgy tekintett rá, mint egy őrült 

rajongóra, akit soha nem tudna komolyan venni. Főleg nem egy 

kapcsolatban. 

Amúgy sem volt a csábítás művésze, de mindegy, hogy jó-e vagy 

rossz, ma koszorúslányként és a Vintage Romantika 

csapattagjaként a legjobb lesz. És legalább két barátnőjének is 

sikerült jó partit találnia. Lindy és Angus elég hamar összejöttek. 

Lindytől kapott is egy izgatott SMS-t, hiszen Angus volt anno az első 

szerelme. 

A fodrásszal és a sminkessel egyszerre ért oda Rachel házához, 

tisztán, de kevésbé frissen, mint ahogy kívülről tűnt. 



Ez megnyugtatja az anyukáját – gondolta Beth, miközben a 

bemutatkozások zajlottak. Ez egyszer energiát fordított a 

pontosságra, mert vallotta, hogy vannak pillanatok, amikor ez 

különösen sokat számít. Örült, hogy az anyja nagyobb anyagi 

hozzájárulással vett részt az esküvőszervezésben, mint eredetileg 

nyilatkozta. Most különben ő lenne a sminkes, és a koncertet sem 

lehetett volna ilyen könnyedén átrakni. April esküvőjén még 

élvezte a dolgot, de akkor könnyű volt jobbat csinálni a szörnyű 

koszorúslány sminkjénél. 

Miközben mosollyal az arcán ő is bemutatkozott, elképzelte, 

ahogy régen Helenát sminkelte… Helena és anyja vitatkoztak, de rá, 

a kicsi Bethre, senki sem hallgatott, főleg mert olyan tárgyból 

szerzett diplomát, aminek előtte az anyja még a létezéséről sem 

tudott. 

Azóta a dolgok megváltoztak. Anyja és nővére sokkal jobban 

tisztelik. Elhatározta, hogyha a sminkes most azonnal elfut, ő 

boldogan kisminkeli őket, főleg, hogy az egyen műszempilla mellé 

nem is igazán kell sok egyéb. 

Senki sem nyitott ajtót, ezért megpróbált bemenni a házba, és az 

ajtó nyitva volt. Ez egy olyan különleges nap volt, amikor az 

emberek egész nap ki-be járkáltak, ezért Rachel is félretette a 

félelmét, és nyitva hagyta az ajtót. 

– Sziasztok! Boldog esküvői napot! – kiáltott fel Beth, miközben 

beengedte a többieket. – Anna és Sophie is itt van velem, azaz egy 

fodrász és egy sminkes. 

– Szia Beth! – kiáltott le Rachel. – Menjetek be a nappaliba, egy 

pillanat múlva ott leszek, csak le akarok vinni valamit! 

Beth bevezette a két fiatal nőt Rachel nappalijába. Úgy nézett ki, 

mintha hatalmas megbeszélés kezdődne nemsokára. Rachel 

ebédlőasztalát székek vették körül, három tükröt is felállítottak, 

tehát egyszerre hárman is készülődhettek. 

– Ez nagyon hasznos – mondta Sophie, a sminkes. – Engem négy 

emberre foglaltak le, ugye? 



Beth éppen jelezni akarta, hogy ő nem kér sminket, amikor a 

lépcső felől tompa puffanásokat hallott. 

Rachel éppen egy tükörrel egyensúlyozott lefelé. Beth odafutott 

neki segíteni. 

– Szerintem nagyon fontos – mondta a cipekedéstől levegőt is 

alig kapva –, hogy ne használjuk ugyanazt a tükröt többen, ha nem 

muszáj. Csak nehezebb ez a cucc, mint gondoltam. De a nappaliban 

jóval több a hely. A hálószobámban kizárt, hogy három ember 

kényelmesen fel tudna öltözni. Mit kértek? Kávét, teát vagy 

narancsdzsúzt? Éppen sülnek a croissant-ok, készen lesznek, mire 

megéheztek. De van frissen készített gyümölcssaláta és teljes 

kiőrlésű kenyér is. 

Beth, aki ismerte Rachelt, és tudta, hogy a narancsot is saját 

kézzel facsarja, megjegyezte: 

– Azt hittem, hogy tradicionális angol reggelivel várod az 

érkezőket. 

Rachel a szájához kapott csodálkozásában. 

– Jaj, szerinted azt kellett volna? Ha kinyit egy bolt, ki tudok 

ugrani egy kis szalonnáért, de van házi bab… 

– Csak húzlak – mondta Beth. – Az asztal körül ne legyen semmi 

szaftos dolog a ruha miatt. – Megragadta a lehetőséget és bemutatta 

Sophie-t és Annát. 

– Hellóka! – kiáltott Vivien az ajtóból. – Figyelem, figyelem! 

Megérkezett a menyasszony és az örömanya. 

– Sziasztok! Hol hagytátok apát? – kérdezte Beth, majd egymás 

után megölelte mindkettőjüket. 

– A pubban maradt, hogy elintézzen néhány utolsó pillanatra 

maradt apróságot – mondta Vivien. 

– Na – szólalt meg Beth –, megkapom a díjat, amiért pontosan 

megjósoltam, milyen lesz az időjárás? 

– Még nem, drágám – mondta az anyukája határozottan. Az 

igazán lényeges időszak csak most következik, és ahogy az én 



telefonom mondja, pont, amikor a templomban leszünk, zápor 

várható. 

A templom olyan közel volt Rachel házához, hogy az aráék 

eldöntötték, hogy nem rendelnek autót. Kért perc séta a gyönyörű 

zöld pázsiton még feszültséglevezetésnek is jó lesz. 

– Tehát? – szólalt meg Anna. – Ki lesz az első? 

– A menyasszony – válaszolta Rachel. Ő a legfontosabb. 

A zuhanyzófej elér a kézmosó felé, és odatettem egy széket is, bár 

lehet, jobban elfértek nélküle. 

– Ne aggódj! – mondta Anna. Amíg meleg víz van, addig nem lesz 

probléma. 

Rachelnek jólesett ez a rugalmasság és kedvesség. 

– Nem kellene már itt lennie a fotósnak?– kérdezte Vivien. 

– Nem hiszem, hogy 8:30 előtt ideérne, és egyébként sem 

szeretnék hajcsavarós képeket. 

– Mostanában mindenki csináltat olyan képeket – mondta Anna, 

és sürgetve terelgette kliensét a fürdőszoba felé. Egyébként abban a 

pillanatban, ahogy Helena haját becsavarták az ebédlőasztalnál, 

megjelent a fotós. 

– Sziasztok! – köszönt félszegen. – Crissie vagyok, tegyetek úgy, 

mintha itt sem lennék. De mielőtt eltűnök, még ezt a kávét lehúzom. 

– Azzal a mozdulattal leemelt Rachel tálcájáról egy bögrét. – 

Elmondanátok, hogy ki kicsoda? Ki az örömanya, és hol vannak a 

koszorúslányok? – kérdezte. 

– Most még csak én vagyok itt a koszorúslányok közül – mondta 

Beth. – De még várunk egy másikat. 

– Király, és ki van… 

Mielőtt feltehette volna a kérdést, Vivien átnyújtott neki egy 

cetlit. 

– Azt hiszem, így egyszerűbb lesz. Odaírtam, hogy kin milyen 

színű ruha lesz, hogy könnyen fel tudd ismerni. 

– Mama, te mindenkitől megkérdezted, hogy milyen ruhában 

lesz?– elsőre azt érezte, hogy ez még az anyjától is túl sok, habár 



még nem ismeri, hogy az örömanyaság mit hoz ki belőle. 

Lehetséges, hogy még több főnökösködést és parancsolgatás. 

– Drágám, ez senkit sem zavart, hiszen mindenki hetekkel az 

esemény előtt tudja, hogy mi lesz rajta. 

Anna felszerelte a búrát Helena feje felé. 

Most már csak egy Hello!-ra van szükségem, és egy csésze teára – 

mondta Helena. 

– Ó, nincs Hello!, de van Grazia. 

– Csak vicc volt, Rachel – mondta Helena. Én csak… na, de nem 

számít. Kaphatnék egy teát mégis? 

– Máris érkezik. Milyen fajtát kérsz? Earl greyt, lapsangot, 

Bulider’st? Vagy van egy nagyobb kínálat gyógyteákból, 

rooibosból… 

Félt, hogy az anyja és Helena a végtelenségig ki fogják használni 

Rachel maximalizmusát, de nem tudott és nem is akart most 

közbeavatkozni. De legalább úgy érezte, hogy most már meg tudná 

tenni. 

Helena teájával együtt Rachel croissant-t és kávét is felszolgált. 

– Nem akarsz majd enni, ha már rajtad lesz a ruha, és ki leszel 

sminkelve. Együnk inkább most! 

Beth engedelmesen elfogadta a croissant-t. Tudta, hogy 

Rachelnek sok munkájába került ilyen szép darabokat összeállítani, 

és tudta, hogy később még pezsgő is lesz. Barátnője tényleg minden 

apró részletre odafigyelt. 

Beth tudta, hogy Rachel folyamatosan őt figyeli, és azt is tudta, 

hogy miért. De ma, amikor ragyogónak akart látszani, nem akart a 

megaláztatásáról beszélni. Bárcsak ezt Rachel anélkül megértette 

volna, hogy ő elmondja. Anna ellenőrizte Helena haját. 

– Még mindig nem elég száraz, akkor idehozom anyukádnak a 

másik hajszárítóm. 

Beth segített Annának behozni. 

– Rachel, annyi konnektorod van! Hihetetlen! 

Rachel egyetértően bólintott. 



– Lehet, hogy most megszállottnak tartotok, de én úgy gondolom, 

ha már beengeded a házadba a villanyszerelőt, annyi konnektort 

kérhetsz, amennyit csak nem szégyellsz. 

– Szerintem ez nem megszállottság kérdése – kiáltott Helena a 

szárító alól. – Sosem árt, ha van olyan ismerősöd, aki odafigyel az 

igazán fontos dolgokra. 

– Abszolút – válaszolta Beth. – Néha elfelejtette, hogy nem 

muszáj mindenáron kiállnia Rachel mellett. 

Sophie megtörölgette a croissant-os kezét, és egy újabb áldozatot 

keresett. A tekintete megakadt Bethen. 

– Még nincs kész a hajad, ugye? Akkor most csinálok egy sminket 

– mondta. 

Beth halálra rémült. Eddig csak egyszer sminkelték ki életében, 

de akkor is úgy nézett ki utána, mint egy túlsminkelt játék baba. 

Szörnyű volt! 

– Nekem nem kell, köszönöm. Én nem használok sok sminket, 

ezért megcsinálom magamnak. Azt hiszem, hogy elég ügyesen megy 

már. 

– Kezdjük már el, hadd gyakoroljak valakin! – mondta Sophie. – 

Meglátod, hogy milyen kellemes pihenésben lesz részed, és még 

mindig lemoshatod az egészet, ha nem tetszik. – Helenára és 

Vivienre pillanatot, akiknek még mindig száradt a hajuk. – Ők 

ketten még nem állnak készen a műveletre. 

– Jön majd egy másik koszorúslány is. 

– Ülj csak le – mondta Sophie kedvesen, és finoman leültette. 

A következő pillanatban Beth már egy tükör előtt ült, és éppen a 

sminkjét törölgette egy nedves törlőkendővel. 

Anna kihúzta Helenát a szárító alól. 

– Mindig ilyen sokáig szárad a hajad? 

– Attól tartok, hogy igen. 

– Ennél csak a húgáé volt durvább, még mielőtt levágatta – 

folytatta Vivien. – Tényleg egy év alatt se száradt meg, de annyira 

csodás hajkorona volt. 



– Most is csodásan néz ki – mondta Sophie, mert Beth nem volt 

abban a helyzetben, hogy reagálni tudjon. – Nézzétek, milyen 

fényes, mintha egy drága versenyló lenne. 

Beth elnevette magát. 

– Igazán köszönöm a bókot. 

– Tudod, hogy értettem – mondta Sophie bűnbánóan. – Most 

csukd be a szemed. 

– Igazából nagyon tetszik! – kiáltott fel Beth, amikor Sophie 

befejezte a munkát. – Így valahogy még inkább önmagamnak tűnök. 

– Mindig ezért dolgozunk – mondta Sophie. – De olyan jók az 

adottságaid, ebből nem nehéz jót kihozni. Nagy a szemed és szép a 

bőröd. És persze az a fényes, fényes haj… 

Vivien a kisebbik lányát tanulmányozta. 

– Be kell ismernem, hogy kezd eltelni annyi idő, hogy teljesen 

megszokom a rövid hajad. Most már nagyon divatosnak látom, és 

mesésen nézel ki. 

Beth odament hozzá, és egy puszit nyomott az arcára. 

Sophie elégedetten mosolygott, hiszen remek munkát végzett. Az 

ajtó kinyílt, és felugrott örömében: 

– Éljen! Itt van a másik koszorúslány! Ha nem bánnád, most 

rögtön megcsinálnám a sminked, amíg Anna nem rabol el. 

Rachel odament Bethhez, amíg bögréket mosogatott. Volt 

mosogatógépe, de Beth tudta, hogy nincs az a gép, amely tudná 

velük tartani a ritmust. 

– Jól vagy, Beth? – kérdezte Rachel, miközben a bögréket 

törölgette. 

– Igen, jól. De ne akard, hogy ma meséljek róla. – Beth azt 

kívánta, hogy Rachel bárcsak olvasna a gondolataiban, és nem 

erőltetné a dolgot. 

– Ma este játszik a zenekar. Más információ nem jutott el hozzám. 

Megbeszéltük Sukey-vel, hogy ír majd egy SMS-t, hogy milyen a 

hangulat. 

– Nem tudsz lelépni a lagziról egy kicsit? 



– Nem, nem nagyon. Megkaptad az üzenetem? – Rachel szó 

nélkül bólintott, Beth folytatta. – Őszintén szólva nem vagyok biztos 

benne, hogy szívesen látott vendég vagyok. Finn nagyon mérges 

volt rám, hogy olyanba avatkoztam, amihez semmi közöm. Tényleg 

azt hittem… – Beth intésre emelte a kezét, hogy Rachel ne kezdjen 

bele a méltatlankodásba. – Kérlek, ne most! 

– Oké, értem – mondta Rachel, de a hangja tele volt 

együttérzéssel, és Beth tudta, hogy hamarosan elsírná magát. 

– Átadnád ezt Lindynek is? Szeretnék az esküvőre koncentrálni, 

és nyitott szívvel átélni. Ha elkezdek az érzéseimről beszélni, nem 

biztos, hogy ez meg fog történni. 

Rachel megveregette Beth hátát, miközben odanyúlt egy 

bögréért. 

– Értettem, és el fogom mondani Lindynek. 

Lindy nem sokkal később meg is érkezett. Tele volt a keze a 

varrás kellékeivel, gyűszűvel, tűvel, cérnával. Biztosra akart menni, 

hogy a ruhák teljesen tökéletesek legyenek. 

– Sziasztok! – mondta boldogan. – Mindenki jól van? Van nálam 

nyugtató, ha bárki ideges lenne. 

– Mindenki ideges – mondta Vivien. – Én rátapadtam erre az 

üveg pezsgőre. Rachel? 

– Érkezem – válaszolta Rachel, egy ronggyal körbetekert 

pezsgővel a kezében. 

– Te meg miért vagy ideges? – kérdezte Helena. A haja még 

mindig nem készült el. – Neked most már semmit nem kell 

csinálnod, már mindent elintéztél, amit tudtál. Nagyon köszönök 

mindent! 

Vivien szipogásban tört ki, és rögtön kezébe rántotta az asztalon 

lévő zsebkendős dobozt. 

– Nem akarok sokat sírni, mert a végén még azt fogják hinni, 

hogy nem örülök az esküvőnek. Eleinte még bizonytalan voltam, de 

most már tudom, hogy Jeff tüneményes férje lesz a lányomnak és jó 

apja az első unokámnak. – Egy orrfújásnyi szünetet tartott. – És ti, 



lányok, megmutattátok nekem, hogy akkor is lehet élvezni valamit, 

ha megdolgoztunk érte. 

Rachel és Beth kivette a pezsgőket a dobozokból, 

pezsgőpukkanás és egy pillanat múlva már Vivien kezében volt a 

teli pohár. 

– Most már jobban lettem, hogy megittam egy fél pohárral. 

Egész nap sürgés-forgás volt, folyamatosan érkeztek a dolgok. 

Ajándék-és virághegyek, a koszorúslányok utolsó pillanatban 

idepostázott cipői, az első tánc zenéje is mind-mind megérkezett. 

Majd beállt a csend. Helena virágokat tűzetett a hajába, Anna is 

szépen dolgozott. Chrissie elindult abba a házba, ahol a vőlegény 

készülődött, mert nagyobb életre vágyott, mint ami itt volt. 

Beth végigsimította a ruhát. Lindy szép munkát végzett rajta. 

Balett-táncosnak néztek ki, akik a főszereplő királynőt kísérik a fő 

jelenetben. A felékesített királynő szerepében Helenát láthattuk. 

Helena ruhája is csodásan nézett ki: szemet gyönyörködtető fűző, 

rajta halvány színekben ragyogó tüllrétegek, és a mindent 

megkoronázó csillogó kristálykövek. 

– Szabad megjegyeznem annyit, hogy mindannyian mennyire 

csodálatosak voltatok? Anya, Beth, Nancy, a koszorúslányom, Lind 

a ruhák felelőse, Rachel, a mindent megszervező és persze végül, de 

nem utolsósorban, apa. – Megemelte narancslével töltött 

pezsgőspoharát. – Bocsánat, hogy nem koccinthatok veletek úgy, 

ahogy illik, de a terhesség miatt teljesen le kell róla mondanom. 

Még egyszer annyit mondanék, hogy nagyon élveztem ezt az 

egészet veletek. 

– Nagyon jól szórakoztunk – helyeselt Beth is. 

– Nagyon jó volt – mondta egyetértőleg Lindy, és közben még a 

biztonság kedvéért hozzáöltötte Vivien ruháját a melltartóhoz. 

– Ez volt a legjobb dolog, ami azóta történt, hogy… – Úgy tűnt, 

Rachelnek nem jut eszébe, hogy mi volt eddig a legjobb dolog, ami 

az elmúlt időszakban az életében történt. A bőség zavara. 



Most amikor mindannyian pityeregtek egy kicsit, és talán be is 

voltak már csiccsentve, megérkezett Helena édesapja. 

– Gyerünk, édesem, el kell indulnunk. 

Helena Rachel öreg kakukkos órájára nézett, abban mindig 

lehetett bízni. 

– Még nem lehet, papa, és ennek két oka van. Az első, hogy még 

nincs kész a hajam, a másik, hogy nem szeretnék tizenöt perccel 

hamarabb odaérni, mint ahogy kell. Három perc innen a templom 

gyalog. 

– És nekem kell először odaérnem, Ted – mondta Vivien. – 

Lindyvel el kell rendeznünk a ruhát. 

– Nekünk is ott kellene lennünk koszorúslányként – mondta 

Nancy. 

– Jó lenne, ha kész lenne már a haja. Sajnálom, de nagyon sokáig 

tart. 

– Ó – mondta Beth kissé rémülten. – Lesz nálad valami kék? 

Tudom, hogy régiként ott lesz a mama fátyla, de kell valami kék is. 

– Na, kicsim – szólt bele az apjuk –, ez csak egy babona, nem kell 

hogy legyen nálad semmi kék. 

– De kell! – mondták a jelenlévő nők kórusban. 

– Lindy? – kiáltott Vivien. 

– Azt hiszem, hogy van nálam egy kis kék szalag, amit meg tudok 

varrni… 

– Minden rendben – mondta Sophie és hatalmas 

sminkesbőröndjéből szinte ki sem látszott. – Kék körömdíszítő kő a 

lábujjára. Egy perc alatt meg is van. Vagy nem is szandál lesz rajta? 

– Balettcipő – válaszolta Rachel. – Anello & Davide kollekciójából, 

az eBayről elcsípve. 

– Nos, igencsak sietnünk kell! – mondta Ted, ahogy az órájára 

nézett. 

– Nyugi, apa – Helenának éppen a körmeit festették. – Rengeteg 

időnk van még! 



– Tényleg nincs már sok – mondta Vivien. – Lehetne egy kicsit 

hajszárítózni a lakkot is? Tudom, hogy senki sem látja, de inkább ne 

kenődjön el. De muszáj most azonnal elindulnunk. Ó, drágám! A 

hajad egyszerűen mesés! Segítek felvenni a fátylat. 

– Mikor indulunk, anya? – kérdezte Helena. 

– Tudod, hogy apád a pontosság mintaképe. 

– Valóban? – Csodálkozva hallotta, hogy az ő késős apja hirtelen 

milyen embernek lett beállítva. 

– Általában nem vagyok az, de vannak szituációk, amikor 

legszívesebben megfognálak, és kiraknálak úgy, ahogy vagy az ajtó 

elé. 

Rachel megállt az ablaknál. 

– Istenem! 

 



Harmincegyedik fejezet 

Rachel bejárati ajtaja előtt, a zöld füvön állt a meglepetés, melyet 

Georgette Heyer nemes egyszerűséggel díszfogatként írt volna le. 

Hintó és lovak álltak a ház előtt, de a legcsillogóbb és legelegánsabb 

fajtából. 

A fogat két fekete lovának szőre olyan fényes volt, mint Beth 

haja, vigyázva várták az indulást jelző ostorcsattanást. A hintó 

tetején két férfi ült, mintha a Büszkeség és balítéletből léptek volna 

elő. Egyikük leugrott, ahogy kinyílt a bejárati ajtó. Raff volt az. 

Rachel eddig is tudatában volt, hogy mennyire odáig van érte, de 

ez a látvány és annak rá gyakorolt hatása még őt is meglepte. Raff 

úgy viselte a szűk lovaglónadrágot a testre szabott kabáttal, mint 

aki egész életében ilyen élére vasalt ruhákban járt-kelt. Rachel 

érezte, hogy még a lábából is kiment az erő. 

– Szívesen azt mondanám, hogy „Hölgyem, a hintója előállt”, de 

ez most Helena díszfogata – mondta Raff, majd egy fejhajtást és 

meghajlást követően továbbállt. 

Rachelnek torkán akadt a szó, teljesen sokkot kapott. Hogy tudna 

úgy megszólalni, hogy ne árulja el rögtön, hogy mennyire 

jóképűnek látja? Legyezgesse tovább a hiúságát, vagy így is eléggé 

fenn hordja az orrát? De lehet, hogy mégsem. Rachel nagy levegőt 

vett. 

– Szólok neki – mondta Rachel, majd Raff két mozdulattal 

elkapta, és karjaiba szorította. Amikor abbahagyták a csókolózást, 

megszólalt: 

– Most már jobban érzem magam. 

Nem engedte el Rachelt, mindig visszahúzta, hogy újra és újra 

megcsókolhassa. 

Rachelt pechére hatalmas taps fogadta a házban, a vendégek, 

élükön Chrissie-vel már jó hangulatban voltak. 

– Hé, kinek lesz itt esküvője? – kérdezte Nancy. 



– Ez értem jött? – kérdezte Helena, de a szavak alig jöttek a 

szájára meglepetésében. – Ó, anya! Mindig arról álmodtam, hogy 

majd az esküvőmre lovas kocsival érkezzek. 

– Tudom, drágám, láttam a vendégkönyvet. 

– De soha nem gondoltam, hogy ez megtörténhet. 

– Gyere, szállj be! – szólt neki Ted, aki szintén nagyon jól nézett 

ki a szűk nadrágban és zakóban. 

Rachelék nézték a távolodó hintót, a legtöbben gyalog 

közelítették meg a templomot. Chrissie a hintó mellett futott, az 

örömanyát fotózta, aki hatalmas széles karimájú kalapját fogta és 

Bethszel beszélgetett. 

– Bocsánat, hogy vulgáris vagyok, de Raff nem úgy néz ki, mint 

egy selyemfiú ebben az inasöltözékben? – tette fel a kérdést Lindy. 

– De! Én eddig nem is tudtam, hogy lenne bármi köze a lovakhoz. 

– Nagyon sok adottsága van – mondta Lindy –, ezek közül az 

egyik, hogy képes úgy kinézni, mint Mr. Darcy. 

– Valóban. – Rachel próbálta nem részletekbe menően felidézni a 

többi dolgot, ami Raff erőssége volt. 

– Jobban tenném, ha sietnék, hogy le ne maradjak a ruha és a 

fátyol elrendezéséről – mondta Lindy. – Jössz velem? 

– Megyek, ha lesz rá időm. Át kell szaladnom a sátorhoz, hogy 

megnézzem, minden rendben van-e. 

Lindy az órájára nézett. 

– Úgy tippelek, hogy még öt percem van, és utána kell indulnom, 

hogy időben odaérjek. Sikerült szóra bírnod Betht? Hogy van? 

– Őszintén szólva nincs jól. Annyit hallott, hogy ma lesz a koncert 

és nem holnap, de Finnről semmi mást nem tud. Teljesen ridegen 

viselkedett vele. Beth össze van törve, de nem akarja elrontani az 

esküvő napját. 

– Jaj, szegény drágám – sajnálkozott Lindy. 

– Mondta, hogy nyugodtan mondjam el neked, de ő nem akar róla 

beszélni. 



– Istenem, tökéletesen megértem. Semmi sem rosszabb az 

emberek együttérzésénél, amikor te tartani akarod magad. Nézd 

már! Tesznek még egy kört a hintóval! És nézz oda! Beth milyen 

mesésen néz ki! Ha boldogtalan is, egyáltalán nem tűnik annak. 

Igazi jó kislány. Még a helyiek is kijöttek az utcákra, remek munkát 

végeztünk. 

– Nagyon sok mindent nagyon jól csináltunk, főleg te végeztél 

nagyszerű munkát a ruhákkal, de ha Vivien nem nyitotta volna meg 

a bankszámláját, nem ment volna minden ilyen simán. 

– A hintót ugyan el tudtuk volna intézni, de csak Beth ex-Charlie-

ja vezethette volna, ami korábban sem teremtett volna ilyen jó 

hangulatot – mondta Lindy. 

Rachel bólintott. 

– Lelassultunk, jobb lesz, ha elindulsz most rögtön. 

Rachel bekukucskált a templomba, akarta látni, hogy néz ki 

feldíszítve. A virágoknál szebbet el sem lehetett volna képzelni: 

gyönyörűek, hatalmasak voltak, és mintha mindegyiket most 

szedték volna a szomszédos mezőn. Az illatukról nem is beszélve. 

Helena, és ami még talán e tekintetben ennél is fontosabb, Vivien 

teljesen el lesz olvadva. A templom tele volt, különböző hangok 

visszhangoztak, és az egész vendégsereg, élükön a vőlegénnyel 

nagyon izgatottan várta a menyasszony érkezését. 

Rachelnek lassan el kellett indulnia. A programleírás tökéletes 

volt, és az osztogató fiú lelkesen szaladgált vele az összes, az utolsó 

pillanatban zavaros tekintettel beeső vendég után is. 

A templom lépcsőjén találkozott Viviennel és Lindyvel, akik 

készen álltak, hogy a menyasszony külsején elvégezzék az utolsó 

simításokat. Megérkezett Helena, Beth és Nancy is, Raff és Ted 

óvatosan lesegítette őket a hintóról. Vivien kiszúrta Rachel 

tekintetét, ahogy Raffet bámulja. Raff válaszul rákacsintott, és a 

szíve majd kiugrott a helyéről. 



– Mindannyian gyönyörűek vagytok – suttogta, és elindult 

egyenesen a ház felé, hogy beüljön az autóba, és elhajtson a 

sátorhoz. 

Nehéz volt ez a szervezősdi, most, hogy a szex megszállottja lett. 

Persze Raff nem gondolta, hogy ilyen hatást vált ki Rachelből, de 

tény, hogy nem kellett megcsókolni ahhoz, hogy megkívánja. Igaz, 

már egy pár napja nem tudtak találkozni, de akkor is. Ezelőtt még 

senki iránt sem érezte ezt. Házassága boldogabb napjaiban is 

élvezte a szexet, jó alkalom volt az együttlétre, de egyáltalán nem 

volt olyan jó, mint Raff-fel. A mostani kapcsolat teljesen más lángon 

égett: szenvedélyes, megfékezhetetlen, kimerítő és boldog volt 

egyszerre. Hatalmas erőt vett magán, hogy most a fogadásra 

koncentráljon. 

Autójával a személyzeti autók mellé parkolt. Volt egy kijelölt 

parkoló a vendégek számára, reménykedni kellett benne, hogy nem 

fog esni, és nem lesz nagy sár. Rachel gondoskodott róla, hogy Raff 

egyik traktoros barátja mindenképp kéznél legyen, ha bárki 

elakadna az autóval. Szerencsére nem úgy nézett ki, hogy erre a 

fickóra ma szükség lesz. Néhány napja nem esett már, és olyan jó 

idő volt, mintha nem is tavasz lenne. A konyha felé indult, amikor 

kiszúrta Angust Lindy két kisfiával. Kiabált és integetett nekik, erre 

megfordultak és odajöttek hozzá. 

– Szia Rachel! – mondta Billy. 

– Szia Billy. Hogy van a karod, Ned? 

– Ő Angus nagybácsi – mondta Billy –, és közben előre tolta 

Angust. – Ő a mi másik apukánk. 

Megdöbbenésében Rachel megszólalt, mielőtt átgondolta volna, 

hogy mit mond: 

– Ó, történt valami a régivel? 

– Ő is az apukánk maradt! – magyarázta Ned. – Billy kicsit 

elrontotta. Angus bácsi nem az apukánk, de néha anya ágyában 

alszik. 

Angus nevetett, ezek után nehéz is lett volna megszólalnia. 



És még jött rosszabb is! 

– Majd ha anya és Angus bácsi összeházasodnak, akkor már az 

apukánk lesz. 

– Ez nagyszerű lesz! – Rachel együtt érzően Angusra mosolygott. 

– Fiúk, miért nem nézitek meg, hogy felállították-e már az 

asztalokat a sátorban? – biztatta őket Angus. 

– Rendben – kiáltották a fiúk, és már futottak is. Nem tűnt úgy, 

mintha Nedet bármiben akadályozná, hogy el van törve a keze. 

– Tehát, Angus, szeretnél mondani nekem valamit? – Rachel 

tudta, hogy azonnal meg kell keresnie Belindát, de nem bírta ki, 

hogy ne húzza Angus agyát egy kevés ideig. 

– Nagyszerű gyerekek, nagyon szeretem őket, de a zavarba ejtő 

dolgokról szólva – hirtelen sokkal komolyabb hangra váltott –, 

remélem, hogy végül majd Lindy elfogad egy olyan őszinte férfit, 

mint én vagyok, de most még korai ilyen dolgokról beszélni. 

– Nagyon jó. Igazán szerencsés ember vagy! Tehát akkor itt 

fogtok élni? – Rachel a megrongált kis házikóra mutatott nem 

messze innen. 

– A végén majd lehetséges, de előbb lakhatóvá kell tenni egy 

egész család számára, nem csak nekem. 

– Szólj majd, ha segítség kell a színválasztásban – mondta Rachel. 

– Szeretek színeket kevergetni, több színnek is kívülről tudom az 

alkotóelemeit. 

– Az igen! 

– Persze, ha rám bízzátok az egészet, akkor az a fehér ötven 

árnyalata lesz. 

Angus nevetett. 

– Van egyáltalán annyi árnyalata a fehérnek? 

– Ó, igen, és még mennyi… És hidd el, hogy nem viccelek. Most 

muszáj végre megnéznem, hogy minden rendben zajlik-e 

Belindáéknál. 

– Mikor legutoljára láttam, mindenki körülötte forgolódott, 

mintha ő lenne az univerzum közepe. 



– Tökéletes – mondta Rachel és elindult, hogy ő maga nézze meg. 

Ekkor jutott eszébe, hogy Angus építész, és bizonyára van 

fogalma a színekről. 

Belinda valóban a mozgatórugója volt a cateringsátornak. 

Nagyon örült Rachel érkezésének. 

– Drágám, de jó, hogy itt vagy! El sem tudom mondani, hogy 

milyen sok örömöt szerzett nekem ez az édes kis helyiség. A 

sütőkről nem is beszélve. Minden annyira gyorsan megfő! 

Rachel annak idején részt vett egy Hogyan főzzünk lassan 

sertéshúst? című előadáson, ezért hirtelen aggodalom fogta el. 

– Szóval, hogy állnak a dolgok? 

– Minden készen van, már csak arra várunk, hogy beszórjuk a 

húst szalonnadarabkákkal, és megsüljön a krumpli. És a vegák már 

az előételtől jól fogják magukat érezni. 

– Mi lesz az? 

– Füstölt lazac. Most készítjük a kenyeret és a vajat, és 

igyekszünk frissen tartani, és természetesen hagyunk későbbre is 

bőven: kenyér és sajt is lesz. Ken egy egész hadseregre valót hozott 

belőle. 

Rachel szemöldöke az egekbe szökkent. 

– Istenem, én nem gondoltam, hogy lesz esti fogadás, mert soha 

nem mondta senki. Remélem, nem volt vele túl sok munkád. 

Rachelt eléggé zavarta, hogy ez az információ őt elkerülte, de 

aztán belátta, hogy Viviennél csoda, hogy egyáltalán semmi más 

nem csúszott el. 

– Szerintem eléggé az utolsó pillanatban derült ki, de Ken egy 

angyal volt, hogy idehozta a termékeket. Igazából már évek óta 

ismerjük egymást. Belinda sóhajtott egy nagyot. – Minden a 

legnagyobb rendben lesz, nem kell aggódnotok. – Belinda 

megpróbálta elkerülni, hogy még több dologra fény derüljön, amit 

Vivien akarattal vagy akarattalanul Rachel tudta nélkül vitt véghez, 

ezért megpróbálta elterelni a szólt. – Hogyan értékelnéd a barátod 

mai szerelését az anyukájának? 



Bár Rachel napról napra egyre jobban kedvelte Belindát, azért 

mégsem beszélhetett neki a szexről, különösen nem a fiával 

kapcsolatos szexuális élményeiről. 

– Nagyon elragadóan nézett ki, és egy hatalmas meglepetésként 

érte a menyasszonyt, hogy egy igazi lovas kocsi jött érte. 

– Raff nagyon jól megállapodott Mr. Scottal, csak sajnos az ifjú 

pár már nem tud azon a kocsin idejönni. Autóval csak tizenöt 

percbe telik, de lovas kocsival a lakodalom végére érkeznének meg. 

De milyen jó is, hogy a templomba hintóval érkeztek! 

Rachel bólintott. 

– Tulajdonképpen Helenának ez volt az álma gyerekkorától. 

Belinda kinyitotta a sütőt, ami elhomályosította a szemüvegét, 

ezért hamar elégedetten vissza is csukta. 

– És te milyen esküvőről álmodsz kislány korod óta? 

– Ó, én már voltam házas – sóhajtott. – Most arról ábrándozom, 

hogy másodjára jobban fog sikerülni. 

Belinda megköszörülte a torkát. 

– Szerintem ebben számíthatsz Raffre. 

– Belinda! Most még túl korán van, hogy ilyen dolgokról 

beszéljünk. Még jegyesek sem vagyunk. De nem is vagyunk együtt 

olyan régóta. 

Belinda egyáltalán nem jött zavarba. 

– Tudom, és nem akarlak siettetni, de van egy olyan érzésem, 

hogy… Ha teszem azt, nagyon drága menyasszonyi ruhát szeretnél, 

akkor kezdd el gyűjteni rá a pénzt. 

– Na, kérlek! – mondta Rachel elpirulva, és teljesen zavarba jött, 

majd elviharzott a konyhából, megelőzve ezzel a további 

kellemetlen kérdéseket. 

A sátor maga volt a csoda. Már akkor kezdte elnyerni ünnepi 

formáját, amikor Lindyvel a virágokat pakolták, de most olyan lett, 

mint egy gyönyörű rendezvényhelyszín, ami nem is tűnik sátornak. 

Rachel elképzelte egy-egy pillanat erejéig, hogy mi lenne, ha nem 

a városházán lenne az esküvője, hanem egy sátorban. Megengedte 



magának, hogy eljátsszon az esküvőjük gondolatával, milyen 

ruhában lennének, hogy néznének ki. De nem! Nem tervezgetheti a 

saját esküvőjét, különösen most nem, amikor Belinda direkt 

elültette a fülében a bogarat. Megpróbált hibát keresni a sátorban. 

Nem talált egyet sem. 

A tavaszi virágok csodálatosak voltak. A befőttesüvegek 

kifejezetten extravagánsnak tűntek az asztalokon. Bár a Virág 

Brigád tagjai szabadkoztak, hogy nem fogják tudni kidekorálni a 

sátrat, az egész építmény közepében mégis létrehoztak egy 

csodálatos fentről lefelé lógó nárciszokból álló leomló 

borostyánhidat. A plafonról lógó fátyol és a lámpások azt a hatást 

keltették, mintha egy igazi elegáns helyen lennénk. 

A helyért felelős férfi odalépett Rachelhez. 

– Ez így megfelelő lesz? 

Rachelnek szüksége volt néhány másodpercre, hogy ne sírja el 

magát a boldogságtól, mielőtt válaszol. 

– Szenzációs az egész! 

Jim bólintott. 

– Ez az, amit hallani szeretünk. – Körülnézett. – Elégedett vagyok. 

Tudja, hogy nagyon kevés időnk volt, de a kis lámpák és az anyagok 

tökéletesnek bizonyultak. 

– Egyszerűen meseszép! – mondta Rachel. Aztán azon is 

eltöprengett, hogy a merev mércerendszerét egy pillanat alatt 

képes volt lebontani néhány lámpa, egy jó nagy adag virág és egy 

kis tüll. – Már csak a tortára kellene ránéznem. 

– Hanem már úgyis késő – mondta Jim, aki olyan apaszerű 

jelenség volt. Az a valaki, aki mellet azt érzed, hogy nem történhet 

semmi baj, és a végén úgyis minden jól alakul majd. 

– Akkor is muszáj megnéznem – mondta Rachel. 

Itt is a friss virágok témája volt a befutó. Három réteg torta, 

melyeket virágok választottak el egymástól: fehér frézia, nárcisz és 

nagyon halvány rózsa borította. A fehércsoki árnyalata olyan volt, 

mint Helena ruhája. 



Klasszikus stílusú, és tökéletes. A tortára is került szalag, hogy a 

Degas-hatás itt is érvényesüljön. Rachel elégedetten sóhajtott. 

Vivien valószínűleg a legdrágább cukrászdát választotta a 

környéken, de a hatás nem marad el. 

– Mit gondolsz? – kérdezte Jim, aki nagyon érdeklődött a 

különlegesség iránt. 

– Szerintem nagyon szép, és a színe is tökéletes. A cukrász egy 

minta alapján dolgozott, mert tudta, hogy nem volt sok időnk, és 

abszolút hihetetlen munkát végzett. 

– Egyike a legszebb tortáknak, amit csak láttam – mosolygott. – 

Ez egy hihetetlenül jó esküvő lesz. 

Rachel észrevett valamit, amire nem számított. 

– Miért van ott színpad? Nálunk nem lesz élőzene. 

– Biztos vagy benne? 

– Hát, persze. Ez elég hamar kiderült. Készítettünk egy CD-t, amin 

rajta van a nyitótáncuk és utána a kedvenc dalaik. Beth igyekezett a 

lehető legjobb listát összeválogatni. Elkérte mindannyiuk iPodját, 

beleértve Vivienét is, hogy minden korosztály kedvenc zenéi 

elhangozzanak a lakodalom folyamán. 

Jim megértette Rachel szempontját. 

– Értem már, de ne aggódj, extraköltsége nem lesz! 

– Akkor rendben van! Táncolhatná ott a nyitótáncot az ifjú pár. 

Óvatosan rázta a fejét. 

– Hát, ez attól függ, hogy milyen típusú táncot adnak elő. Egy 

szigorúan előkészített koreográfia lesz, vagy csak egymás nyakába 

borulnak? 

– Nem igazán tudom. Az utolsó pillanatban jelentették be, hogy 

sikerült begyakorolniuk, és mégis előadják. De ki tudja! Lehet, hogy 

az egymásra borulást kellet gyakorolniuk. Kár lenne, ha nem 

láthatnánk, ahogy Helena táncra perdül abban a szépséges 

ruhában. 

– A színpad szélén van lépcső, könnyen lehet fel-le járkálni. 



Rachel megnézte a lépcsőket, majd utoljára körbejárt, kitűzött 

még néhány tüllt, beleszippantott egy-két virágdíszítésbe, és 

általában véve is elégedettnek érezte magát. 

Kiment, hogy megkeresse Angust és a gyerekeket. Végül ő is 

hivatalos volt az esküvőre, mert az időpont-változtatás miatt Vivien 

vendégei közül többen nem tudtak eljönni. Még le szerette volna 

ellenőrizni, hogy elég családbarát-e a rendezvény. Nem sok 

gyereket vártak, de Rachel azt akarta, hogy jól szórakozzanak. 

Lindy segítségével ideszerveztek néhány anyukát, hogy hozzanak 

játékokat és legyenek kéznél, ha szükség lenne rájuk. Vivien nem 

volt elragadtatva az ötlettől, hogy boldog gyerekek rohangáljanak 

mindenfelé. 

Rachel az órájára nézett, készülődnie kellett. Ott akart lenni, 

amikor az első vendég megérkezik, hogy átnyújtsa a pezsgőt. 

 



Harminckettedik fejezet 

Beth a sátor végében álldogált, és egy pohár vizet kortyolgatott. 

Fáradt volt, de nem csak a koszorúslánykodás fárasztotta el, hanem 

a szüntelen mosolygás is. Haza akart menni, be akart bújni egy 

takaró alá, csokit majszolni, és kényeztetni összetört szívét. 

Tulajdonképpen nem volt teljesen összetörve az a szív, elvégre 

nem voltak párkapcsolatban. Finn különösen kedves volt vele, ő 

pedig belézúgott, de hülyeség volt azt gondolni, hogy 

elköteleződtek egymás felé. Hazafelé vezetve azon az éjszakán azt 

gondolta, hogy Finn már utálja. Olyan pokróc volt vele, és olyan 

lélekőrlő volt az egész este. Teljesen optimistán állt a dologhoz, jót 

cselekszik a legjobb cél érdekében. Csak segíteni próbált Finn-nek 

és a bandának. 

De ahogy odaért, minden ellene fordult. Finn nem szerette volna, 

hogy játszanak Mickey Wilsonnak, legyen bármilyen befolyásos 

ember is. Raff barátja még belefért volna, mert ő nem volt annyira 

fontos ember. De Finn szerint még nem álltak készen egy ilyen 

komoly megmérettetésre. Tehát ahelyett, hogy segített volna neki, 

konfliktust keltett a zenekarban, és megutáltatta magát Finn-nel. 

Még egyszer végiggondolta az eseményeket. Arra a következtetésre 

jutott, hogy talán nem utálja őt, csak egyáltalán nem érdeklődik 

iránta, sőt eléggé zavarta a jelenléte. Éppen azon morfondírozott, 

hogy az anyja és a testvére szóba állnának-e vele még valaha, ha az 

esküvő vége előtt meglógna, amikor Rachel és Raff lépett hozzá. 

– Hé, Beth! Gyere már táncolni! – mondta Rachel, aki 

szemlátomást nagyon be volt csípve. Raff azóta átöltözött, nadrágra 

és pólóra cserélte a lovasöltözéket, de mivel jó pár gombot 

kigombolva hagyott, így is jól nézett ki. 

Raff megfogta a kezét, és hármasban hömpölyögtek a színpad 

felé. 

– Táncoljunk már! Ki választotta ezt a szörnyű zenét? – élcelődött 

mosolyogva Angus. Beth visszamosolygott rá. 



– Te biztos tudod, hogy én csináltam a válogatást, és ez egy 

hatalmas zene volt régen. 

– Akkor táncolj rá! 

Beth észrevette, hogy Rachel sugárzóan néz ki, és erre csak a 

szerelem képes. Remélte, hogy egyszer még ő is átélheti. És ott volt 

Lindy, Angusszal táncolt, és olyanok voltak, mint a tini szerelmesek. 

Beth utálta magát, amiért érzett egy kis féltékenységet. Mindketten 

megérdemelték a rendes férfiakat, és az ezzel együtt járó 

boldogságot. Rájött, hogy ez nem féltékenység volt, csak a mostani 

események még fájóbban világítottak rá a saját helyzetére. 

El volt keseredve Charlie miatt. Sokkot kapott, amikor meglátta a 

kövér koszorúslány karjaiban. De nagyon hamar elfelejtette azután, 

hogy megismerte Finnt. 

Lindy és Angus közelebb jöttek, mind az öten egymás mellett 

voltak. Nagyon kedves volt tőlük, mégis inkább azt kívánta, bárcsak 

egyedül hagyták volna. 

Testvére és Jeff hosszasan egymás szemébe nézve táncoltak, úgy, 

mint a szülei, akik olyan szeretettel néztek egymásra, mintha ez az 

ő nagy napjuk lenne, és csak most kezdték volna a közös életüket. 

Rachel egyszer csak elkapta Lindy kezét, és olyan erősen 

magához szorította, mint ahogy a gyereket szokták megfogni, hogy 

ne rohanjon ki az úttestre. Lekapcsolták a zenét. Beth azt gondolta, 

hogy Raff kapcsolta le, de a dolog igazából nem is érdekelte ennél 

jobban. 

Raff jelent meg a színpadon, megragadta a mikrofont, és beszélni 

kezdett. 

– Ha ez az esküvő nem lenne már eddig túl különleges, most egy 

olyan dolog következik, amitől még inkább az lesz. Egy csodálatos, 

újonnan alakult együttes, akik éppen most fejeztek be egy igen 

sikeres koncertet a városházán, úgy döntött, hogy megajándékozza 

önöket is pár számmal. És tudom, hogy hamarosan nem fogjuk 

tudni úgy bekapcsolni a televíziót, hogy ne velük találkozzunk, és 

akkor majd önök is mondogathatják: „Én hallottam őket, amikor 



még nem voltak ismertek, és még Galstonburybe sem kellett hozzá 

átmennem.” Hölgyeim és uraim! A színpadon Finn és a McCools! 

Beth most megértette, hogy Rachel miért szorította olyan erősen. 

Megérezte, hogy pillanatokon belül eltűnt volna, és nem is találták 

volna meg, mivel nincs virtuálisan hozzábilincselve a barátaihoz. 

Mivel éppen semmit nem csinálhatott, Beth jobb híján nyugodt 

maradt. Ha a városházán nézi meg a koncertet, lehet, hogy nem 

látja őket ilyen közelről. Lelke egy része most ugrált a boldogságtól, 

mert Raff azt mondta, hogy jól sikerült a koncert. Nagyon remélte, 

hogy így volt, és végül jó dolog fog kisülni az illetéktelen 

behatolásból. 

Meg kellett várniuk, míg a közönség elcsendesedik. A fogadtatás 

alapján a vendégsereg hivatalosan felbérelt kritikusokból állt, nem 

lelkes rajongókból. 

Végül, egy kis hangszeres pötyögést követően elkezdődött a zene. 

Beth olyan erősen koncentrált, hogy ne kezdjen el tombolni, 

hisztérikusan sírni vagy egyáltalán túl nagy feltűnést kelteni a 

vendégseregben, hogy először szinte nem is hallotta a zenét. Aztán 

egyszer csak ellazult, és ő is azt hallotta, amit a többi esküvői 

vendég. 

Nagyon tetszettek a közönségnek a dalok, jól megírt szövegeik 

voltak, vagy felpörgették a násznépet, vagy kellemesen 

elérzékenyítették. És bármennyire ellenkezett az ember, egy idő 

után észrevette, hogy ritmusra mozog. 

– Nagyon jók, nem? – kiáltotta Rachel. 

Beth bólintott. 

– Köszönöm, hogy itt lehetnek. Te tudtad, hogy jönnek? 

Rachel a fejét rázta. 

– Csak fél órája közölte velem Helena. Raff megkérdezte, hogy 

örülne-e neki, és mondta, hogy persze. 

– Tehát akkor van remény! 

– Egyébként tökéletes esküvői zenekar, még így is, hogy nyilván 

elfáradtak a koncerten – folytatta Rachel. – Nem fognak több 



esküvőt csinálni szerintem. – Nézd csak Helenát és Jeffet! Nagyon 

belejöttek! 

Bár az ifjú pár végül kihagyta a nyitótáncot, annak ellenére, hogy 

sok mindent félretettek a gyakorlásért, végül mégis elég hosszan 

ropták. Beth emlékezett, hogy Helena említette, hogy még az 

utazásuk előtt vettek néhány jive-órát. Több maradt meg belőle, 

mint gondolták. 

A tömeg még hevesen tombolt, amikor a zenekar úgy döntött, 

hogy itt az ideje egy szünetnek. Szükség volt a pihenésre, még 

akkor is, ha mindenki lelkesen táncolt. Finn egy pillanatra 

megragadta a mikrofont: 

– Mielőtt elmegyünk szünetre, előadunk egy vadiúj dalt nektek. 

Lassú szám lesz, bizonyosodjatok meg róla, hogy a megfelelő 

partnert választottátok. 

Könnyek szöktek Beth szemébe. Neki nincsen partnere, még 

rossz sincs. Ki akart menni, de elállták az útját. Itt kevés volt a 

gyenge lökdösődés és az elnézést kérés, ha ki akart jutni. Éppen a 

tömeg kellős közepén állt. Jobb lesz, ha ott marad, és igyekezett 

elbújni. 

A dal elején halk hegedűszó hangzott fel a színpad hátuljából, 

majd Finn megragadta a mikrofont, és énekelni kezdett. 

Tekintetével vágyakozva fürkészte a tömeget. Mindenki sóhajtozott 

Beth körül. 

– Most azonnal felírom ezt a csávót a listámra! – mondta Helena 

egy idősebb barátja. 

Beth a földet nézte, ez jelen pillanatban biztonságosabb terepnek 

tűnt. 

A dal elején nem is figyelt oda, mert nem akarta Finn panaszos, 

lágy hangját hallani, főleg nem egy olyan dalban, amire ifjú párok 

ezrei fognak táncolni az esküvőjükön. Nem akart sírni, de egyszer 

csak meghallotta a refrént. 

– Hé, Beth! 



Szeme a színpadra szegeződött. Már hallotta ezt a sort korábban, 

de nem gondolta, hogy ez egy dal, annak idején azt gondolta, Finn 

szólongatja. És lehet, hogy Finn most is hozzá beszél. 

Még mielőtt Beth megérthette volna, hogy miről szól a dal, Finn 

letette a mikrofont, és leugrott a színpadról a tömegbe. Beth 

zavartan és rémülten nézte a földet. Tudta, hogy az ő irányába jön, 

de bízott a régi trükkben: ha ő nem látja Finnt, Finn sem látja őt. 

– Hé, Beth! – mondta mellé érve, Beth ránézett. 

Ott állt mellette, szomorúan mosolygott a szeme, és 

reménykedve nevetett a szája. 

– Egy szörnyeteg voltam. Nem akartalak megbántani, te vagy az 

utolsó ember a földön, akit bántani akarnék. Gondoskodni 

szeretnék rólad, bocsáss meg nekem. És táncoljunk! – Átölelte, és 

annyira szorította, hogy szinte levegőt sem kapott. 

Egymás nyakába borulva táncoltak. Biztosra akarta venni, hogy 

nem fog elfutni, és nem tudta, hogy mennyire gyakorlott táncossal 

van dolga. Lassan inogtak a zenére. 

– Legkedvesebb tündér – susogta a fülébe –, sajnálom, annyira 

nagyon sajnálom. 

Beth észrevette, hogy az emberek őket nézik, és ettől először 

zavarba jött. Aztán elkezdett mosolyogni, végül is a világ egyik 

legjobb pasijának a karjában volt. 

– Menjünk ki, hogy tudjunk beszélgetni – mondta, és egy 

pillanatra sem engedte el. 

Megfogta a karját, átvezette a másik oldalára, és a vendégek 

között kisurrantak a sátorból. Beth hozzászokott már, hogy egyes 

cselekedeteit taps kíséri, most is csak jót nevetett rajta. 

– El kell mennünk valahova, ahol nem zavarnak – mondta, 

amikor már kinn sétáltak. 

– Angus lakik itt, nem ismerem jól a környéket. 

– Minden rendben, mert eszembe jutott egy dolog, amit Angus 

mondott. Van egy faviskó valahol a közelben. Arrafelé, ahol a 

fények vannak. 



– De már nincs rád szüksége a bandának? 

– Nem, most nincs. Persze, most nagyon sajnálom azokat a 

kemény szavakat. Mickey nélkülem is szerződtetné a bandát. 

Egyébként nagyon tetszettünk neki. 

– Menjünk vissza akkor! – boldog volt, hogy nagy jövő áll a 

zenekar előtt, de ugyanakkor már megint aggódni kezdett, hogy 

nem csinált-e mégis valami rosszat. 

– Nem mehetsz vissza. Most, hogy végre elkaptalak, addig nem 

engedlek el, ameddig meg nem bocsátasz nekem. 

– Rendben, megbocsátok akkor. 

– De nem fázol, elég meleg van itt? Odaadom a kabátom. – 

Levette a bőrdzsekijét, és a vállára terítette. Csodálatosan meleg, és 

Finn-illata volt. 

– Jó lesz? 

– Tökéletes. 

– Én nagyon szerencsés vagyok, hogy egyáltalán szóba álltál 

velem. Nyugodtan a szemembe röhöghettél volna, azok után, ahogy 

bántam veled. 

Beth belékarolt, és elindultak a sötétben a pislákoló fények felé. 

Beth úgy érezte, hogy a fények a reményt szimbolizálják. Nem égtek 

állandóan, de időnként ott voltak. Lehet, hogy ő is boldog lehetne 

Finn-nel? 

– Visszatérve az esetre: bejelentés nélkül mentem oda, mikor te 

azt akartad és kérted, hogy senki se zavarjon. Nem csak te hibáztál. 

– De igen! Egy komplett idióta voltam, egy modortalan barom. 

– Gondoltam, hogy az egészet művészi heveskedésnek veszem. 

Finn nagy nevetésben tört, és felkapta Betht. 

– Sose hallottam még ekkora elfogultságot, de jó kifogás, muszáj 

lesz elfogadnom. 

– Hadd legyek őszinte! Én mindent megbocsátottam, mert írtál 

nekem egy dalt. 

– Valóban, és ráadásul egy nagyon jó dalt, ha mondhatok ilyet. 

Elérték a kis faházat. 



– Innen esett le Ned, és eltörte a karját. 

– Mesélte Raff. De bennem bízhatsz, te nem fogsz leesni. 

Megvárom itt, hogy felmássz, és kisegítelek hátulról, ha baj van. – 

Finoman nevetett. – Persze remélem, hogy szükséged lesz rám. 

Óvatosan mászott fel a létrán, nagyon vigyázott a ruhájára. És 

nem akarta, hogy megpaskolja hátulról. Elrontotta volna azt a szép 

pillanatot, ami megtörténhetett volna. 

A faház két embernek kissé szűkös volt. Talán Rachel tett 

befőttesüvegeket a fára, és helyezett gyertyákat beléjük. Annyira 

romantikus volt! 

– A ruhád foglalja el a legtöbb helyet – panaszkodott Finn, és 

közben átkarolta Betht. 

– Nem fogom levenni, mert csak a trikó van alatta rajtam. 

– Te jó ég! Egy trikó? 

A szemébe nézett, ajak ajakhoz ért, a csókból alig akartak 

szétválni. 

Teljesen elfelejtették a nem éppen ideális körülményeket, csak 

arra figyeltek, hogy ki hogy csókolózik. 

Egyszer csak egy sürgető hangot hallottak. 

– Finn! Ember! Vissza kell jönnöd, a véredet akarják! 

– Komolyan? – kérdezte Finn és csak vonakodva engedte el 

Betht. 

– Na jó, nem a véredet, de azt nagyon, hogy énekelj nekik. Vissza 

kellene jönnöd! 

Finn legszívesebben itt maradt volna, de a bandának is tartozott. 

– Gyerünk már! – nógatta Beth – Menjünk vissza! 

Nyilvánvalóan vissza kellett volna adnia a dzsekit, de 

legszívesebben örökre megtartotta volna, hogy sose felejtse el ezt 

az estét. 

– Adj még két percet, Liam! – szólt neki Finn. Szeretnénk váltani 

még néhány szót. 

– Kaptok pár percet! – felelte Liam. – Benn találkozunk! 



– Beth, szeretnék még mondani valamit, mielőtt visszamegyek. 

Nem tudom igazán, hogy mit, de inkább belekezdek. Még nagyon-

nagyon az elején járunk, de – egy aprócska szünetet tartott – 

nagyon különleges vagy számomra. – Úgy tűnt, nehéz megnyílnia. – 

Úgy néz ki, hogy turnéra megyünk. Ki kell bírnunk egymás nélkül 

egy kis ideig. De engem tényleg nagyon boldoggá tenne… Úristen, 

miért ilyen nehéz ez? Tényleg azt sem tudom már, hogy mit akarok 

kinyögni, de nagyon örülnék, ha eljönnél velem, és megismernéd a 

családom Írországban. 

Beth a könnyeivel küzdött. Amilyen nehéz volt Finn-nek 

szavakba önteni az érzéseit, olyan könnyen találtak aztán utat Beth 

szívéhez. Finn nem akart ígérgetni, de a tény, hogy mondani akart 

valamit, és hogy elviszi a családjához, megnyugtatta Betht. 

– Szeretnék Írországba menni. 

Távozásuk felkavarta a hangulatot. Mire visszaértek a sátorba, 

már egyértelmű volt, hogy mindenki rájuk várt. Egy kedves ember 

még konfettit is szórt a fejükre. A banda még nem játszott. Rachel 

válogatása ment, a fiúk Finnre vártak. Beth rájött, hogy lemaradt 

Helena csokordobásáról, és ezt egyáltalán nem bánta. 

– Drágám! – repült oda hozzá az anyja pezsgőtől mámoros 

állapotban, és az esküvőtől feltüzelve. – Az előbb elrabolt téged ez a 

gyönyörű fickó. Az egész olyan volt, mint egy filmjelenet. 

– Az volt – helyeselt Lindy, aki mögöttük ment az ösvényen, amit 

Vivien tört a tömegben. – Mint a mennyország! – megpuszilta Beth 

arcát. 

– Jól vagy? 

Beth szeméből megbizonyosodhatott róla, hogy igen. 

– A faházikóban voltunk. 

Rachel ebben a pillanatban csatlakozott hozzájuk, a karja Raff 

kezében volt. 

– Te tettél teamécseseket a fára? 

– Lehetséges – válaszolta Rachel. – Ez a dolga a Vintage Romatika 

Esküvőszervezésnek. 



– Ó, a Vintage Romantika! – szólalt meg Lindy. – Csodálatos 

dolog. – Angus lépett mellé hátulról, és átkarolta a hasát. – 

Rendesen felforgatta az életünket! 

– Nem kellene társkereső-szolgáltatást is elindítanotok? – 

kérdezte Angus. 

– Biztosan nem! – válaszolta Rachel. – Miért is tennénk? 

Raff bevitte a kegyelemdöfést. 

– Nagyon úgy látszik, hogy mindhárman elkeltetek. 

– De nyilván ez csak a véletlen műve! – tiltakozott Rachel, és 

amikor odafordult Raffhez, a férfi olyan erősen megcsókolta, hogy 

azt is elfelejtette, hogy miért tiltakozott. 

– Akárhogy is, nagyon szerencsések vagyunk, hogy 

találkozhattunk – mondta Lindy –, mindannyian nagyon 

szerencsések vagyunk. De ha a fiúkat nem számolom, a Vintage 

Romantika akkor is zseniális. 

– Tényleg az! – mondta Beth – Tökéletes vállalkozás. Hozzak 

nektek egy italt a koccintáshoz? 

– Ne! Inkább menjünk táncolni! – mondta Beth. – Odanézzetek, 

mi történik a tánctéren! 

A zenekar tagjai megszabadultak a hangszereiktől, és együtt 

buliztak a vendégsereggel. Liam Viviennel táncolt, és úgy pörgették 

egymást, mintha igazi táncosok lennének. 

– Hé! – kiáltott oda valaki. – Az örömanya a parkett ördöge! 

 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hatalmas köszönet lányomnak, Brionynak és (már) menyemnek, 

Heidinek, hogy részese lehettem esküvőjüknek, és ilyen 

fantasztikus hátteret adtak a kutatómunkához. Szintén köszönet 

nagyszerű férjeiknek – Steve-nek és Franknek. Boldogan 

megköszönném unokáimnak is a segítséget, de az az igazság, hogy 

ők nem sokat tettek hozzá a regényhez, egyszerűen csak végtelenül 

aranyosak, de nem is tudnának másmilyenek lenni. 

Köszönet a csodálatos Lotténak és Milesnak és a Prince 

Albertnek, mely annyira eredeti és autentikus pub, hogy 

egyértelműen helye volt a regényben. Feltétlenül látogassa meg 

mindenki, aki Stroudban jár. 

Az Old Endowed Schoolnak, mely a Prince Alberthez hasonlóan 

főszerepet kapott a könyvben. Az egyesület fantasztikus munkát 

végez, hogy minél több pénzt össze tudjanak gyűjteni ennek a pazar 

és történelmi épületnek a felújítására. 

Köszönet annak a rengeteg embernek, akik a lányok esküvőit 

segítették, köztük a The White Roomnak, akik pontosan tudják, mi 

kell egy fergeteges leánybúcsúhoz, Siobain Drurynak, aki elvitt a 

birminghami virágpiacra (hajnali négykor), Debbie Evansnak, aki 

fantasztikus mennyiségű kulisszatitkot árult el az esküvőkről (és 

nem mellesleg káprázatos hajköltemények kerülnek ki a keze alól). 

Toni, Jo, Carrie és az ÖTYE többi tagja – nélkületek nem sikerült 

volna így. 

A kiváló szerkesztőimnek, Selina Walkernek és Georgina 

Hawtrey-Woorenak, nekik köszönhető, hogy mindig minden sokkal 

jobb lesz. A nagyszerű ügynökeimnek, Aslan Byrne-nek, Andrew 

Sauerwine-nak és Chris Turnernek. Valamint Jen Doyle-nak, 

Rebecca Ikinnek és Vincent Kellehernek, akik mind varázslók, és 

ezt most tényleg szó szerint így értem. 

A legkedvesebb, legcsodálatosabb Charlotte Bushnak és 

csapatának, köztük Rose Tremlettnek és Millie-nek. 



Nem maradhat ki Richenda Todd sem, akire bármikor 

számíthatok, és akinek segítségére kétségbeesett szükségem van. 

A legtürelmesebb, rendíthetetlen Bill Hamiltonnak és 

csodacsapatának az A M Heath-ben. 

És tudom, hogy biztosan megint kifelejtettem valakit! De 

remélem, nem pont te vagy az. Hidd el, nem a hála hiányzik 

belőlem, egyszerűen csak rémes a memóriám… 

 

 

 

 

[i] Arany János fordítása. 
[ii] Szabó Lőrinc fordítása. 

 

 


