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E l Ő S z ó

NEWt GINGRICHtŐl, Az EGyESült állAMOK 
KÉPvISElŐHázáNAK ElNöKÉtŐl

Bár a könyv, amit az olvasó a kezében tart, fikció csupán, valós 
tényeken alapul – talán a „jövő történelme”, ami mélyen elgon- 
dolkodtat és egyszerre el is borzaszt mindannyiunkat. Mindezt év-
tizedek alatt összegyűjtött személyes ismereteimre támaszkodva 
mondhatom arról a nagyon is valós fegyverről és fenyegetésről, 
amely Bill Forstchen Egy másodperccel később című regényének 
középpontjában áll.

A szeptember 11-i terrortámadások óta számos, a nemzetünket 
fenyegető veszélyforrás kapott széles körű figyelmet: újabb eltérített 
személyszállító repülőgépek, biológiai és vegyi támadások, sőt az 
úgynevezett „piszkos bomba” vagy egy valódi nukleáris töltet fel-
robbantásának lehetősége valamelyik amerikai nagyváros szívében.

Sokkal kevesebb szó esett viszont az EMP-t (elektromágneses 
hullámot) kibocsátó borzalmas és valóban megsemmisítő erejű fegy-
verek fenyegetéséről, amiről máig még hallani is csupán kevesen 
hallottak.

Az Egyesült államok Haditengerészeténél szolgáló barátom és 
ezen fegyvertípus legkiválóbb amerikai szakértőinek egyike, William  
Sanders kapitány a könyv utószavában szabadon hozzáférhető do-



12

kumentumok segítségével részletesen elmagyarázza majd az efféle 
fegyverek működését. Röviden összefoglalva: ha egy atombombát 
magasan a Föld légköre fölött robbantanak fel, a detonáció egy fény-
sebességgel haladó „lökéshullámot” idéz elő, amely minden elektro-
nikus eszközt rövidre zár, ami a Föld felszínére érve az útjába kerül. 
legegyszerűbben egy hatalmas villámcsapásként képzelhetjük el egy 
lakóház mellett, amely kisüti a benti számítógépet, egy valódi EMP-
támadás esetében a villám viszont az egész országot megbénítja min-
denféle előzetes figyelmeztetés nélkül, és egy csapásra tönkreteheti 
a teljes áramellátási hálózatot minden olyan elektronikus eszközzel 
együtt, amely a támadás pillanatában ahhoz csatlakozik. A veszély és 
a fenyegetés valós, nagyon is valós, és a lehetősége másokkal egyetem-
ben engem is hosszú évek óta mélységesen nyomaszt.

Kedves barátommal, Bill Forstchennel közösen hat történelmi 
regényt jelentettünk meg az évek során. Ezen idő alatt lehetőségem 
nyílt igazán jól megismerni őt. történelemből doktorált a Purdue 
Egyetemen, szakterülete pedig a katonai technológiák fejlődése, 
jelen regénye tehát nem csupán túlcsorduló fantáziájának terméke. 
A könyv ötlete eredetileg egy évekkel ezelőtti beszélgetésünkből 
fakadt, amelynek végén Bill bejelentette, hogy úgy érzi, regény for-
májában kell megismertetnie az EMP fenyegetését az emberekkel.

Ahogy korábban már leírtam, e könyvet egy rémisztő jövőkép-
nek tartom, egy olyan jövőének, ami valóban bekövetkezhet. Szá-
mos fiktív történettel előfordult ez már: H. G. Wells ijesztő pon-
tossággal jósolta meg a mára csak világháborúkként ismert világ-
égéseket, a hidegháború két nagy filmklasszikusa, az Alas, Babylon 
és a Testamentum pedig mélységesen megrendítő bepillantást nyúj-
tott abba a szörnyű valóságba, amely egy az Egyesült államok és  
a Szovjetunió között kitörő atomháború alatt várt volna a lakosságra. 
Bill maga is elismeri, hogy a fenti két klasszikus mű modellként 
is szolgált jelen könyvéhez. Mellettük mindenképp megemlíteném 
még a talán máig leghíresebb lehetséges jövőképet megfestő művet, 
George Orwell 1984-ét. Ha a totalitárius rezsimek aljas gonoszsága 
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szabadon virágozhatott volna a második világháború utáni, még 
csak romjaiból éledező Európában, Orwell könyvének világa való-
sággá válhatott volna. Könnyen lehet, hogy regényének megírásával 
Orwell felhívta a figyelmet a leselkedő fenyegetésre, és ezáltal meg-
mentett minket Nagy testvértől és a Gondolatrendőrségtől.

Szeretném hinni, hogy Bill regénye is ugyanezt teszi majd. Kor - 
mányunk és állami szektorunk soraiból mindeddig csak igen keve-
sen néztek nyíltan szembe a fenyegetéssel, amelyet akár már egyet-
lenegy rossz kezekbe került, masszív EMP-hullám elindítására ka-
librált atombomba is jelenthet. Egy ilyen támadás szó szerint egy 
szempillantás alatt leszámolna a nemzet összetett, törékeny high-
tech társadalmával, és egyenesen középkori életkörülményeket te-
remtene. Már az első héten emberek milliói halnának meg, köz-
tük talán ön is, kedves olvasó, amennyiben az élet legalapvetőbb 
szükségletei – tiszta víz, élelem – mellett bizonyos gyógyszerekre is 
szüksége van az életben maradáshoz.

Bill regényének helyszíne valóságos; a történetet szándékosan 
helyezte a szülővárosába, ahol él, és a főiskolára, ahol dolgozik. Jól 
emlékszem a beszélgetéseinkre, amikor még csak dolgozott a köny-
vön. több alkalommal is mélyen felkavarták a tények, amelyek 
kutatómunkája során jutottak tudomására, és amelyeket épp egy 
történetben próbált megosztani mindannyiunkkal. A legborzalma-
sabb saját elmondása szerint az volt, amikor saját tizenéves lányát 
kellett beleképzelnie a regény rémálomszerű valóságába – hiszem, 
hogy ezt a mélységesen rémisztő szempontot olvasóként mindany-
nyian ugyanígy átérezzük. Két unokámra gondolva mindez rám is 
roppant nyomasztó hatással volt. Akárcsak Bill, én is meg akarom 
védeni őket, és egy olyan Amerikát szeretnék rájuk hagyni, ahol  
a jelen könyvben tárgyalt fenyegetés semmiképp sem válhat valóra.

A veszély valós, nekünk, amerikaiaknak pedig szembe kell néz-
nünk vele, fel kell készülnünk rá, és meg kell előznünk. Ha nem 
tesszük, az általunk ismert, dédelgetett és szeretett Amerika „egy 
másodperccel később” mindörökre kicsúszhat a kezeink közül.
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Én lettem a halál, a világok pusztítója.

E l S Ő  F E J E z E t

blAck moUNTAIN, ésZAk-kArolINA, 14:30 

John Matherson leemelte a nejlonzacskót a pultról.
– Egész biztos, hogy ezeket nézte ki? – kérdezte.
Nancy, az Ivy Corner néven futó kisbolt tulaja csak mosolygott.
– Nyugi, John! Már hetekkel ezelőtt kiválasztotta őket. El sem hi-
szem, hogy már tizenkét éves nagylány! Sok puszit és ölelést kül-
dök neki!

John bólintott, majd sóhajtva mérte végig a zacskóból kikandi-
káló Beanie Baby plüssállatkákat, egész pontosan tizenkettőt, a szü-
linapos Jennifer minden évére egyet.

– Nagyon remélem, hogy a tizenharmadikon még mindig csak 
ezekért lesz úgy oda – tette hozzá. – Isten óvjon a naptól, amikor 
bekopogtat az első randira ácsingózó srác.

Nancy egyetértőn bólogatott, és mindketten felnevettek. John 
nem a levegőbe beszélt: másik lánya, a tizenhat éves Elizabeth már 
most épp elég okot szolgáltatott arra (a már meglévők mellett is), 
hogy John azt kívánja, bár megállíthatná az időt, vagy legalább né-
hány nappal, héttel vagy hónappal meghosszabbíthatná azt a csodás 
időszakot, amire az apák később oly boldogan emlékeznek vissza:  
a korszakot, amikor a „kicsi lányuk” még valóban csak az övék.
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Csodálatos tavaszi nap volt, a cseresznyefák virágba borulva so-
rakoztak az út mentén, ide-oda szálló rózsaszín szirmaik játékosan 
kavarogtak a szélben. John Kellor doki a rendelője és a régiségbol-
tok felé indult a főutcán, és közben elsétált a múlt hónapban nyílt, 
gótikus hangulatú új művészeti galéria, a megszokott ajándékbol-
tok és az ősrégi, retrofagylaltozó mellett… Az árakon kívül (egy 
gombóc másfél dollár!) valóban minden nosztalgikus volt benne. 
A fagyizó után Benson antikváriuma és ritkaságboltja következett. 
John szívesen beugrott volna pár percre, tétovázott is egy kicsit, 
majd előbányászta a mobilját, és megnézte, mennyi az idő.

Délután fél három volt. Az iskolabusz háromra ér be, ma te-
hát ki kell hagynia a kávét és az általában vég nélküli, többnyire 
könyvekről és történelemről folyó beszélgetést. Walt Benson persze 
már kiszúrta a kirakatüvegen keresztül – egy bögrét mutatott fel, és 
kedélyesen integetett felé. John csak a fejét rázta, és sajnálkozva  
a csuklójára mutatott, bár valójában már rég nem hordott karórát. 
lassan továbbindult taylor vas- és vegyeskereskedése felé a követ-
kező sarkon, ahol talon terepjáróját hagyta.

Egy pillanatra megállt, visszafordult, és végignézett a hosszú fő-
utcán, amelyen egész idáig bandukolt. Mint egy átkozott Norman 
Rockwell-festmény, gondolta magában, immár legalább ezred-
szerre.

Itt kötött hát ki végül… A fene se gondolta volna, ő maga sem 
így tervezte, sőt eleinte igazából nem is igen akart belemenni. 
Nyolc évvel ezelőtt még hadtörténetet tanított, és az aszimmetri-
kus hadviselésről tartott előadásokat a Carlisle-i Katonai Főiskolán 
Pennsylvaniában, és tűkön ülve várta, hogy végre előléptessék, és 
ezzel megkapja az első katonai csillagát.

Röviddel ezután két dolog is történt. Az előléptetést jóváhagy-
ták, Johnt pedig egyből ki is nevezték összekötő tisztnek a NAtO 
brüsszeli kirendeltségéhez. Ez igencsak hízelgő megbízás volt, ami  
karrierjének csúcsa és egyben utolsó állomása is lehetett volna… 
Pár nappal ezután azonban Mary holtsápadtan, összeszorított aj-
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kakkal állított haza az orvostól. Két szót tudott csak kinyögni: 
– Mellrákom van.

Bob Scales, a Carlisle-i Katonai Főiskola főparancsnoka, John 
régi barátja és Jennifer keresztapja tökéletesen megértette a kérést, 
amellyel John ezek után megkereste: mi lenne, ha az előléptetés 
után inkább a Pentagonba helyeznék? így lehetőség nyílna rá, hogy 
a család a Johns Hopkins Egyetem és Mary családjának közelében 
maradhasson.

A dolog persze kivitelezhetetlen volt. A leépítések már koráb-
ban megkezdődtek, és bár a fejesek mind igyekeztek együttérzőnek 
mutatkozni, a rég várt csillagot csak akkor kaphatta meg, ha elfo-
gadja a brüsszeli posztot – egy év múlva talán már találnának neki 
helyet az államokban.

John beszélt Mary orvosával, majd otthagyta a hadsereget. Mary 
kívánságára inkább hazatértek az észak-karolinai Black Mountain 
kisvárosába, közel a Chapel Hill-i rákkezelő központhoz.

Bob kapcsolatai egészen rendkívülinek bizonyultak, miután  
John megemlítette neki Black Mountaint. Egyetlen telefonhívásba 
került az egész; bár az öregdiákok mindenkor összetartó hálózatá-
hoz fordulni már akkor sem igazán számított politikailag korrekt 
megoldásnak, a kitaposott utak továbbra is remekül működtek: 
mindenki ott segítette a régi barátokat, ahol tudta. Black Moun-
tain ugyanis Mary szülővárosa volt, a helyi Montreat Főiskola rek - 
torának pedig „nagy hirtelen” égető szüksége támadt egy asszisz-
tensre a fejlesztési igazgató mellé. Bár John szívből gyűlölte a vé-
geláthatatlan adminisztrációs munkát és a felvételikkel való bíbe-
lődést, összeszorított foggal mégis kivárta, amíg végül felszabadult 
egy oktatói állás a történelem tanszéken, amelyet négy évvel ezelőtt 
végül be is tölthetett.

John esélyeit tovább javította Bob Scales és Dan Hunt, a főiskola  
rektorának régre visszanyúló barátsága: a hetvenes években Bob 
egy bevetéskor egy éles aknamezőről mentette ki Dant, az efféle 
tartozást pedig nem felejti el egyhamar az ember. Az incidensben 
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Dan végül így is elveszítette az egyik lábát, Bobot pedig a mentő-
akcióért újabb bronzcsillaggal tüntették ki. Máig jó barátok ma-
radtak, és mindig igyekeztek segíteni, ha kihúzhatták a másikat, 
netán a másik szeretteit a pácból.

Mary tehát hazatérhetett végre, miután összesen húsz évig kö-
vette Johnt a Benning erődből Németországba, majd Okinaváról  
a Sivatagi vihar hadművelet izzasztó csatái közé. Hazatérésük után 
a Pentagon következett, egy csodálatos év a West Point Katonai 
Akadémián, majd három másik a Carlisle-i Katonai Főiskola okta-
tójaként. A szíve mélyén John mindig is történelemprofesszor volt, 
a Pentagon személyzeti irodájában görnyedő rohadék tehát, aki az 
áthelyezési kérelmét annak idején megtorpedózta, valójában óriási 
szívességet tett neki.

így alakult tehát, hogy egyszer csak újra az észak-karolinai Black 
Mountainben találták magukat. A lehetőség láttán John egy per - 
c ig sem hezitált, és azonnal lemondott posztjáról az előléptetéssel 
együtt, hogy így Mary kívánságának megfelelően visszavonulhas-
sanak az eldugott karolinai hegyek közé.

Újra visszanézett a főutcára – az idő és a temérdek emlék egy 
pillanatra teljesen megbénította. A jövő héten lesz négy éve, hogy 
Mary elment. Az utolsó alkalommal, amikor még a saját lábán moz-
dulhatott ki, épp ezen az utcán sétáltak végig lassú, kimerítő lép-
tekkel, pont itt, ahol kislány korában annyit szaladgált fel-alá.

Őszintén szólva a hely tényleg egy kiköpött Norman Rockwell-
városka volt. John Mary utolsó sétájára gondolt a főutcán: minden 
városlakó ismerte, mindenki tudta, mi van vele, és egy köszöntésre, 
egy ölelésre vagy egy puszira mégis mindenki odajött hozzá. Persze 
mind tudták, hogy a kedves gesztusok valójában a búcsú kényszerű 
rítusai, mégsem mondta ki egyikük sem. valódi szeretet sugárzott 
mindőjükből, amit John azóta sem felejtett el nekik.

Félretolta a gondolatot. Még mindig túlzottan a hatása alatt volt, 
Jennifer busza pedig húsz perc múlva beér a városba.

Beült a kocsiba, elfordította a kulcsot, bekanyarodott a State 
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útra, és kelet felé indult. Szerette az egész városon át kanyargó utca 
épületeinek homlokzatát, a boltokat és a sok-sok vörös téglás házat 
még a századforduló idejéből.

A városka annak idején virágzó, a közeli tuberkulózisszanatóriu- 
mok köré szerveződő közösség volt. Amikor az 1880-as évek ele-
jén a vasút végre áttört Észak-Karolina nyugati hegyvonulatain, 
a bevándorlók első hullámának nagy része tuberkulózisban szen-
vedő betegekből állt, szinte ezrével érkeztek a napsütötte hegyol-
dalakon gomba módjára szaporodó szanatóriumokba. Az 1920-as 
évek elejére már tucatnyi hasonló intézmény állt Asheville, a Black 
Mountaintől húsz kilométerre nyugatra fekvő nagyváros környékén.

Ekkor ütött be a gazdasági világválság, Black Mountainben pe-
dig mintha megállt volna az idő, egészen addig, míg a háború után 
forgalomba nem kerültek az antibiotikumok. A szanatóriumok 
szépen lassan kiürültek. A városka mesés, öreg épületei, amelyek 
helyét másutt már rég átvették a plázák és a bevásárlóközpontok, 
csodák csodájára szinte mind érintetlenül megmaradtak: a haladás 
szele elsüvített Black Mountain fölött.

Egyes szanatóriumi épületeket jelenleg különféle felekezetek bé - 
reltek konferenciaközpontok gyanánt, másokban nyári táborokat 
szerveztek gyerekenek és fiataloknak. John jelenlegi főiskoláját is 
egy ilyen kúriában alapították a mindenki által csak a „szoros-
ként” emlegetett területen. Apró intézmény volt, nagyjából hat-
száz diákkal főképp észak- és dél-karolinai kisvárosokból, de jöt-
tek néhányan Atlantából és Floridából is. Bár a fiatalok egy részét 
hamar kikészítette a külvilágtól való hozzávetőleges elzártság, ami 
a főiskolát jellemezte, sokan azért pironkodva bár, de elismerték, 
mennyire a szívükhöz nőtt a festői campus, az általános biztonság 
vagy épp a régi favágó ösvény a főépület mellett, amely egyenesen 
a Mitchell-hegyre vezetett. vadvízi kajakozáshoz sem kellett mesz-
szire menni, az erdő pedig a relatíve szigorú főiskolai házirendet 
megkerülve remek bulihelyszínnek bizonyult az ezt igénylő diá-
kok számára.
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A városka, amely csodával határos módon megtartotta bájos, 
századfordulós jellegét, az 1980-as években újra éledezni kezdett: 
manapság nyáron és ősszel csak úgy hömpölygött az utcákon a sík 
vidékek forrósága elől menekülő charlotte-i vagy winston-salemi 
kirándulók és turisták tömege. Nyaranta több százan költöztek ki 
a nagyvárosokból a szorosban álló „villákba”, amelyek közül sok 
egyenesen a déli államok letűnt gazdagságát idéző palota és egyben 
mementó volt.

Mary családja is itt élt, mélyen a déli államok régi fényének és  
kultúrájának szívében. Jennie mama, Mary anyja és Jennifer név-
adója máig makacsul ragaszkodott a szorosban álló házhoz, és hal-
lani sem akart a költözésről, még annak ellenére sem, hogy a rák 
utolsó stádiumban lévő tyler papa egy ideje már egy közeli idős-
otthon lakója volt.

John tovább vezetett kelet felé; a Swannanoa felől beáramló for-
galom a 40-es autópályán nagy robajjal húzott el a bal oldalán.  
A városka nagy öregjei a mai napig gyűlölték az „átkozott autópá-
lyát”: mielőtt elért volna idáig, Black Mountain egy álmos falucs-
ka volt csupán a déli hegyek között. Az autópálya azonban utat 
nyitott a fejlődés, a forgalom és a hétvégi turisták tömegei előtt  
a kereskedelmi kamara nagy-nagy örömére, mindenki más azon-
ban csak fogcsikorgatva tűrte az elkerülhetetlen változásokat.

John kiért a városból, és az autópályával párhuzamos régi or-
szágúton hajtott tovább még nagyjából másfél kilométert, majd 
jobbra ráfordult a város fölé emelkedő domboldalban kanyargó 
földútra. Ahogy a régi hegyi vicc is tartotta: „Ha a földút felé iga-
zítanak útba, nem kérdés, hogy a hegyekbe tartasz.”

New Jersey-i gyerekként John még mindig élvezte, hogy egy 
hamisítatlan földút mentén, a déli államok szívében él egy hegy-
oldalban, ahonnan mindennap pazar kilátás tárul elé.

A Maryvel közösen vásárolt ház a térség első nagyobb fejlesz-
tési hullámában épült. A megyében ekkor még nem voltak előre 
kijelölt övezetek; a domb alján pár lakókocsi árválkodott csupán 
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Connie yarborough kalyibája mellett, aki áram és központi vízve-
zeték nélkül is bűbájos alsó szomszédnak bizonyult. Connie telke 
mellett Jim Bartlett, egy ízig-vérig hatvanas évekből itt maradt kü-
lönc volkswagen-műhelye állt, az udvarán tucatnyi, egymás he-
gyén-hátán rozsdásodó bogárhátúval, furgonnal és néhány valóban 
nagy értéket képviselő vW busszal és Karman Ghiával.

A házból, amelyet Mary és John, a két vérbeli tolkien-rajon-
gó találóan csak völgyzugolynak hívott, lenyűgözően széles kilátás 
nyílt az alant elterülő völgyre. A láthatáron Asheville legmagasabb 
épületeit a Great Smoky-hegység fogta keretbe, a ház pontos nyu-
gati fekvése miatt pedig Mary mindennap megcsodálhatta a nap-
lementét.

Amikor a barátainak próbálta leírni a látványt, John általában 
csak ennyit mondott: – Csak nézzétek meg Az utolsó mohikánt. Fél-
órányira forgatták a házunktól.

A ház maga egy meglehetősen modern, magas mennyezetű csa- 
ládi fészek volt. A nyugati falat a hálószobától a nappalin át az ebéd-
lőig egybefüggő üvegelemek alkották. Az ágy Mary kérésére szem-
ben állt vele, hogy a hatalmas ablakon át életének utolsó napjaiban 
is zavartalanul figyelhesse tovább a kinti világot.

John begördült a kocsibehajtóra. A két „bolond” házőrző, Ginger 
és zach épp a hálószoba teraszán napozott. Gyönyörű, de bámula-
tosan buta golden retrieverek voltak: John közeledtére villámgyor-
san felpattantak és őrült ugatásban törtek ki, mintha betolakodót 
szimatolnának. John persze nem volt valódi betolakodó; ha az lett 
volna, a két jómadár ijedtében már rég maga alá piszkított volna az 
ijedségtől Jennifer szobájában.

A két kutyus átrohant a hálószobán, majd kiszaladt a bejárati 
üvegajtó alsó felén tátongó lyukon. John már évekkel korábban 
feladta az ezzel kapcsolatos küzdelmet; bármivel is egészítette vol-
na ki az üvegajtót, a kutyák pár nap alatt úgyis tönkretették volna.

Az, hogy az ajtót kulcsra zárja, ma már szinte eszébe sem jutott. 
Bármilyen furcsa volt is eleinte, az emberek Black Mountainben 
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csak nagy ritkán zárták be a házaikat, és a kocsikulcsot is bátran 
az autóban hagyták. A gyerekek itt esténként kint játszottak az út 
közepén, július negyedikén, karácsonykor és a teljesen nevetséges 
tobozfesztiválon pedig minden évben parádés felvonulás haladt vé-
gig a városon, ez utóbbi alkalom nem lehetett teljes a tobozher- 
cegnő ünnepélyes megkoronázása nélkül. Mary már bimbózó kap-
csolatuk elején majdnem elsüllyedt szégyenében, amikor tyler papa  
büszkén John orra alá tolta a lányáról mint 1977 hivatalos tobozher- 
cegnőjéről készült megsárgult fotót. Itt a világos nyári estéken még  
mindig járt a fagylaltoskocsi… New Jersey államban, Newarkban 
eltöltött gyerekkorához képest Johnnak mindez máig egy egészen 
más világot jelentett.

A kocsibehajtó végében egy másik autó állt. Jennie mama, Mary 
anyja már korábban megérkezett.

Egyelőre 1959-es, különösen szeszélyes Ford Edselének kormá-
nya mögött üldögélt. Ford… innen származott Mary családjának 
vagyona: egy Észak- és Dél-Karolinában elterjedt autókereskedés-
láncból, amelynek története összekapcsolódott a híres Henry Ford 
fénykorával. A szorosban álló ház falán még egy bekeretezett fotó 
is lógott Mary dédnagyapjáról, amint Henry Ford mellett áll egy 
charlotte-i autókereskedés ünnepélyes megnyitóján, még az első 
világháború előtt.

Bár a városkában nemigen dívott a túlzottan „üzleties” visel-
kedés, és maga Jennie is jobban szeretett a kifinomult déli hölgy 
szerepében tetszelegni, John tudta, hogy a maga idejében a mama, 
akárcsak a férje, éles eszű és ravasz üzletasszony volt.

John bekanyarodott az Edsel mellé, mire Jennie letette a kezé-
ben tartott könyvet, és kiszállt a kocsiból.

– Szia, Jen!
Jen egyenesen gyűlölte, ha John „mamának”, „anyukának”, 

„anyunak” vagy ne adj’ isten – a főbenjáró bűnök legsúlyosabbika-
ként – „maminak” vagy „nagymaminak” szólította. Az igazat meg-
vallva annak idején nem épp egy északi jenkit szánt a kislánya férjéül,  
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a kezdeti ellenszenv azonban idővel megszelídült, különösen azután, 
hogy Mary diagnózisát követően veje azonnal hazaköltözött, és így 
hazahozta az unokáit is.

John is kiszállt a kocsiból. Közel kétméteres magasságával messze 
a százhatvan centi körüli Jen fölé tornyosult, amint üdvözlésképp 
puszit adott anyósa arcára, Jen pedig viszonzásképp gyengéden meg-
szorította a karját.

– Már azt hittem, sosem érsz ide. Jennifer bármelyik percben 
befuthat.

Jen hanghordozása egyelőre semmi jelét sem mutatta az „öreg 
hölgyek” tipikusan elvékonyodó és idővel egyre érdesebbé váló 
hangjának. John elég gyakran tűnődött is ezen; vajon éjszakán-
ként a tükör előtt állva gyakorol, hogy megtartsa fiatalosan dalla-
mos, déli hanghordozását? A hanglejtése máig kísértette: Maryé is 
szakasztott ilyen volt, amikor huszonnyolc éve először találkoztak 
a Duke Egyetemen. Néha még mindig könnybe lábadt a szeme, 
amikor Jen a szomszédos szobából elkiáltotta a lányok nevét.

– van még időnk. Miért nem bent vártál?
– Azzal a két korccsal a házban? tönkreteszik a harisnyámat az 

állandó ugrándozásukkal.
Ginger és zach bolondosan ugatott, szaladgált és ugrált John 

körül, Jentől azonban végig lelkiismeretesen távol tartották magu-
kat. tagadhatatlanul buták voltak, de golden retrieverként mindig 
megérezték, ha valaki minden megkapó bájuk ellenére sem kedvel-
te őket túlzottan.

John benyúlt a hátsó ülésre a plüssállatok zacskójáért, majd egye-
sével a házhoz vezető ösvény melletti kőfalra ültette őket, szépen 
egymás mellé.

– Ugyan, John, nem gondolod, hogy kinőtte már az ilyesmit?
– Az én kicsi lányom még biztosan nem.
Jen halkan fölnevetett.
– Nem állíthatod meg az időt, ugye tudod?
– Egy próbát azért megér, nem? – vigyorgott vissza rá John.
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Jen szomorkásan elmosolyodott.
– Szerinted mit gondoltunk rólad tylerrel, amikor először be-

állítottál Maryvel?
John gyengéden megsimogatta Jen arcát.
– Nyilván teljesen odavoltatok értem.
– Érted? Egy jenkiért? A francokat. tyler komolyan azon mor-

fondírozott, hogy előszedi a vadászpuskát, és jó messzire elkerget 
vele. Ráadásul éjszakára sem mentél haza…

Meglepő, de John még ennyi év után is elpirult, ha ez a bizonyos 
eset került szóba. Jen egy igencsak kínos helyzetben nyitott rájuk 
a nagyszoba kanapéján hajnali két óra magasságában. Bár még 
nem voltak olyan vészesen összegabalyodva, a helyzet mégis épp 
eléggé zavarbaejtő volt ahhoz, hogy Jen a mai napig rendszeresen 
felhánytorgassa.

John közben befejezte a plüssállatok felsorakoztatását, hátra-
lépett, majd szigorúan végigmérte őket, mint tapasztalt őrmester 
az újoncait. A piros-fehér-kék, határozottan hazafias megjelenésű 
medvének egyértelműen középen, a zászlóvivő helyén kéne lennie.

Hirtelen felhangzott az iskolabusz távoli morgása, amint ráfor-
dult a régi 70-es útra a domb felé.

– Már jön is – szólt izgatottan Jen.
visszaszaladt az Edselhez, behajolt a lehúzott ablakon, majd ke-

zében egy elegáns, dekoratív masnival átkötött lapos dobozkával 
tért vissza.

– Ékszer? – nézett rá kérdően John.
– Még szép, hisz tizenkét éves. Egy igazi fiatal hölgynek ilyen-

kor arany nyaklánc dukál. Az anyja is azt kapott.
– Emlékszem is arra a nyakláncra – vigyorgott John. – Azon az 

estén is az volt rajta, amit az imént emlegettél. Ő akkor mondjuk 
már húszéves volt.

– Aljas fráter – szólt Jen kissé megenyhülve, és finoman bele-
bokszolt John vállába, aki erre úgy tett, mintha legalábbis eltört 
volna a karja.
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Ginger és zach egyszerre abbahagyták az ugrándozást John 
lába körül, és mindketten feszülten hegyezni kezdték a fülüket  
a közeledő iskolabusz brummogását és a fékek csikorgását követve.  
A busz végül megállt a meredek feljáró alján – rikítóan sárga színé-
vel szinte teljesen beleolvadt a virágzó tavaszi fák hátterébe.

A kutyák végül villámgyorsan, kicsattanó ugatás közepette ro-
hantak le a feljárón, pár pillanattal később pedig John már hallotta 
is Jennifer kacagását, amint a szomszédok srácaival, a tizenhárom 
éves Patriciával és a tizenhét éves Sethtel baktattak felfelé.

Amíg a lányok felfelé sétáltak, Seth felkapott egy botot, és jó 
messzire hajította, rövid időre elterelve ezzel a kutyák figyelmét, az 
ebek azonban hamarosan visszatértek a lányok mögött sprintelve  
a dombtető irányába. Seth integetett, majd átvágva az úttesten meg-
indult hazafelé.

John érezte, amint valaki megszorítja a kezét… Jen volt az.
– Kiköpött anyja – súgta elcsukló hangon.
John is jól látta a tagadhatatlan hasonlóságot: Jennifer sudár, 

nádszálvékony kislány volt vállig érő szőke hajfürtökkel, akár csak 
annak idején Mary. Hirtelen lelassított, hogy egy fának támaszkod-
va kifújja magát. Patricia megfordult, és bevárta. John egyszerre ag-
gódni kezdett, és azonnal segíteni indult volna, bár tudta, hogy 
valójában fölösleges; végül Jen tartotta vissza.

– A széltől is óvod, John – súgta oda neki. – vannak dolgok, 
amikkel magának kell megbirkóznia.

A kis Jennifer összeszedte magát, kissé sápadtan felnézett, és vég-
re meglátta a rá várakozó kicsi társaságot. Arcára azonnal sugárzó 
mosoly ült ki.

– Mama! Az Edsellel jöttél? Kocsikázunk egyet?
Jen óvatosan elengedte John kezét, és lehajolt. Jennifer felsza-

ladt a lejtőn, és egyből nagymamája karjába omlott.
– Na, hogy van az én szülinapos lánykám?
Sokáig ölelték egymást, majd Jen mama pontosan tizenkét csó-

kot zúdított Jenniferre, egyesével számolva mindegyiket. Patricia 
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meglátta a katonás sorban üldögélő plüssállatkákat, és mosolyogva 
nézett fel Johnra.

– Jó napot, Mr. Matherson.
– Hogy s mint, Pat?
– Azt hiszem, Jennifert ellenőrizni kéne – szólt halkan a lány.
– Még várhat egy kicsit.
– Apu!
Most John következett, s egy pillanattal később Jennifer már az 

ő karjában volt. Felemelte és jó erősen addig szorította a lányát, 
míg az el nem nevette magát, és játékosan fel nem jajdult: – Ropog 
a hátam, apu!

John engedett a szorításból, letette, és fürkészve figyelte lánya 
tekintetét, amint elnézett mellette, és észrevette a kőfalon sorban 
üldögélő Beanie Baby plüssállatokat… Nem vitás, még mindig csak 
őszinte gyermeki csillogás tükröződött bennük.

– Hazafias medve és Ollie, a strucc!
John győztes mosollyal sandított Jenre, amíg Jennifer szaporán 

felkapkodta a falon pihenő ajándékokat. Ő még mindig az én kicsi 
lányom, gondolta magában.

Jen láthatóan értette a célzást, és bátran elfogadta a kihívást. 
Most rajta volt a sor: Jenniferhez lépett, és átnyújtotta neki a lapos 
díszdobozkát.

– Boldog születésnapot, kedves!
Jennifer egyetlen mozdulattal tépte le a csomagolópapírt. A föld-

re hulló papírfecniket Ginger saját személyes ajándékának nézte, 
és rögtön be is habzsolta a csomagolás nagy részét, majd elszaladt, 
zach pedig utána.

Jennifer szeme egészen kikerekedett, amint leemelte a doboz fe-
delét.

– ó, mama!
– Ideje, hogy az én kis lánykámnak valódi arany nyaklánca le-

gyen. A barátnőd majd segít felvenni.
John rápillantott az ajándékra. A lánc közel ceruzavastagságú 




