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ELSŐ FEJEZET

A megözvegyülésem utáni első év volt a legnehe-
zebb. Amikor megkaptam a hírt, hogy a férjem egy 
helikopter-baleset során életét vesztette Afganisztán-
ban, úgy éreztem, mintha atombomba robbant volna 
fel a bensőmben. Mintha az egész életem, a testem, 
a szívem darabjaira hullott volna. Heteken keresztül 
emésztett a fájdalom és a veszteség, csak bukdácsol-
tam egyik napról a másikra. Helytelennek tűnt, hogy 
a világ működik tovább, miközben számomra telje-
sen megdermedt.

Mivel nem volt más választásom, minden erőmmel 
azon igyekeztem, hogy új életemnek értelmet találjak. 
Csupán néhány hónappal azután, hogy Paul halálhí-
re elért hozzám, mindenki tanácsa ellenére otthagy-
tam az üzleti világot, és megvásároltam egy panziót. 
Seattle-ből a Kitsap-félszigeten fekvő különleges kis-
városba, Cédrusligetbe költöztem.

Újdonsült panziótulajdonosként a házban töltött 
első éjszakám során olyan határozottan éreztem Paul 
jelenlétét, mintha ott ülne mellettem, és beszélne hoz-
zám. Azt mondta, ez a panzió idővel meghozza a gyó-



10

gyulást, és mindenki, aki majd megszáll itt, szintén 
gyógyulásra lel nálam. Ezért neveztem el Rózsakikö-
tőnek. Rózsa a férjem után, akit Paul Rose-nak hívtak, 
és kikötő a tőle kapott ígéret miatt.

Az elmúlt tizennyolc hónap során észrevettem, 
hogy az ígéret kezd valóra válni, mert sok vendégem-
nél tanúja lehettem a kedvező változásnak. Lassan, 
napról napra haladva alakítottam ki új, Paul nélkü-
li életemet. Nemrégiben elolvastam a férjem utolsó, 
hozzám írt sorait – egy szerelmes levelet, amelyet 
arra az esetre szánt, ha nem térne vissza. Sokáig tar-
tott összeszednem a bátorságot, hogy elfogadjam, 
amit írt, főképp, mert nem akartam tudomásul venni 
azt a tényt, hogy meghalt. Ahogyan számítottam rá, 
Paul azt írta, szeret, és hogy örökké mellettem lesz. 
Azt kérte, mindkettőnkért élvezzem az életet.

A szívembe zártam Paul szavait, és új életet kezd-
tem – amennyire tudtam, nélküle. Ahogy előre megjó-
solta, a panzió lett az új életem középpontja. Minden 
nap újabb lehetőséget adott a tanulásra, a személyes 
és szakmai fejlődésre. Sokkal gyakorlottabbá váltam 
például a konyhában, ízletes reggeliket készítettem a 
vendégeimnek. A városban is barátokra leltem, még-
hozzá igazán jó barátokra. A helyi menhelyről örök-
be fogadtam egy kutyát, Vándort, aki azért kapta ezt 
a nevet, mert amikor rátaláltak, úgy tűnt, már jó ide-
je kóborolt magányosan. Vándor lett állandó társam, 
vigasztalóm és védelmezőm. Szinte félelmetes, meny-
nyire ráérez a hangulataimra, és milyen jól reagál rá-
juk. Mintha csak Paul irányította volna az életembe.
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Az egyik legszorosabb barátságot az ezermeste-
remmel, Mark Taylorral kötöttem. Mark barátságta-
lan és titokzatos tud lenni, és bár a barátomnak tar-
tom, gyorsabban képes felbosszantani, mint bárki 
más, akit valaha ismertem. Pedig én mindig higgadt 
emberként gondolok magamra, akit nem könnyű ki-
hozni a sodrából. Markkal mégsem ez a helyzet. Elég, 
ha csak néhány szót szól, én máris a plafonon va-
gyok. Időnként annyira esztelen és fárasztó tud lenni.

Jó példa erre, ami tavaly tavasszal történt. Egy lét-
rán egyensúlyozva mostam az ablakokat kívülről, ami-
kor Mark nagyon arrogánsan követelni kezdte, hogy 
jöjjek le a magasból azonnal. Nem hallgattam rá, mire 
ő olyan dühbe gurult, hogy félbehagyta a munkáját, 
és faképnél hagyott. Pedig tényleg nem volt joga hoz-
zá, hogy megmondja, mit tegyek és mit ne. Eltartott 
egy ideig, amíg mindketten lecsillapodtunk, és megint 
értelmesen tudtunk viselkedni egymással.

Amióta Paul utolsó levelét elolvastam, érzelmi hul-
lámvasúton ülök. Úgy érzem, teljesen elveszítettem a 
férjemet. Már nem álmodom róla, és amikor kezem-
be vettem a kedvenc pulóverét, már nem éreztem raj-
ta az illatát.

Miközben lassan elengedtem Pault, gondolataimat 
azzal igyekeztem lefoglalni, hogy megfejtsem azt a 
rejtélyt, amely Markot övezi. Mindig is titokzatosan 
viselkedett, soha nem beszélt a múltjáról. Pontosan 
tudtam, hogy titkol valamit. Kérdésekkel bombáz-
tam, amelyekre vagy nem volt hajlandó válaszolni, 
vagy úgy tett, mintha meg sem hallotta volna. Olyan 
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emberektől érdeklődtem utána, akik ismerték, mi előtt 
én Cédrusligetre költöztem, de hiába. Odáig merész-
kedtem, hogy úgy három héttel ezelőtt meghívtam, 
vacsorázzon velem és a szüleimmel. Anyámban van 
valami, amitől megnyílnak az emberek, ezért ha va-
laki információt csikarhat ki Markból, az biztosan 
ő. Ám Mark ismét keresztülhúzta a tervemet azzal, 
hogy visszautasította a meghívásomat.

A kíváncsisággal, amellyel felé fordultam, igyekez-
tem palástolni a félelmemet, hogy kezdem elfelejteni 
Pault, és amikor erre rájöttem, bocsánatot kértem 
Marktól, mire ő válaszul egy vallomással döbbentett 
meg. Azt állította, hogy szerelmes belém.

Mark belém szeretett? Alig voltam képes felfogni. 
És ha ettől nem döbbentem volna meg eléggé, ami 
ezután következett, még inkább meghökkentőnek 
tűnt: közölte, minden alkalmat megragad, hogy mel-
lettem lehessen. Eddig a pillanatig fogalmam sem 
volt a dologról, de ekkor mintha villámcsapás ért vol-
na, egyszeriben minden világossá vált. Bár bevallotta 
az érzéseit, azt is kijelentette, nem hagyja, nem en-
gedheti, hogy amit érez, tartós viszonyhoz vezessen. 
Csírájában el akarta fojtani.

Képzelhetik, hogyan kavarogtak a gondolataim. 
Mark ekkor jelentette be, hogy elhagyja Cédruslige-
tet. Természetesen ellenkeztem, mert nevetségesen 
viselkedett. Soha nem fogom elfelejteni, amit ekkor 
mondott – beleégett az emlékezetembe.

Tekintetét a távolba fordította, nem volt hajlandó a 
szemembe nézni, és úgy szólalt meg:
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– Maga Paul Rose felesége volt, aki egy hős. Paul 
feláldozta az életét a hazánk védelmében. Nagy em-
ber volt, én pedig egy senki vagyok. Semmiben sem 
hasonlítunk. – Azzal folytatta, hogy a múltja sötét ve-
rem, és neki kellett volna meghalnia, nem Paulnak.

Szinte úgy tűnt, bűntudatot érez, amiért életben 
van, miközben Paul halott. Képtelen voltam elhinni, 
hogy komolyan el akarja hagyni Cédrusligetet. Olyan 
hirtelen és esztelen döntés volt, hogy csak azt felté-
telezhettem, nem gondolja komolyan. De tévedtem.

Gyanítottam, hogy még aznap este összecsoma-
golt volna, ha nem sikerül meggyőznöm, hogy ma-
radjon, legalább amíg befejezi a kerti pavilonomat, 
amelynek megépítésére korábban megbízást adtam 
neki. Kénytelen voltam emlékeztetni arra, hogy szer-
ződést kötöttünk, igaz, nem írásos, jog szerint köte-
lező érvényűt, hanem csak szóban. Ha tudtam vala-
mit Markról – de komolyan, ha jobban belegondolok, 
többet tudtam róla, mint sejtettem –, ő mindig tar-
totta a szavát. Már belekezdett a munkába. Láttam 
rajta, hogy nem örül, amiért a szükségesnél tovább 
kénytelen a városban maradni, de végül vonakodva 
beleegyezett.

Reméltem, így időt nyertem ahhoz, hogy képes le-
gyek maradásra bírni. Miután Mark szerelmet val-
lott, számot kellett vetnem a magam érzéseivel, de 
képtelen lettem volna rá, ha ő közben eltűnik.

A következő három hét alatt megbizonyosodtam 
arról, Mark teljesen komolyan mondta, hogy elhagyja 
Cédrusligetet. Hogy elhagy engem. Korábban akár-
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milyen megbízást adtam neki, mindig hetekig, sőt 
gyakran hónapokig húzta. Ezúttal azonban nagyon 
igyekezett, hogy mielőbb végezzen. Korán reggel ne-
kilátott, hogy aztán jóval napnyugta utánig dolgoz-
zon, a teljes kimerültség határáig, amíg végül a söté-
tedés miatt már képtelen volt folytatni a munkát.

Eredetileg, amikor megbíztam Markot a kerti pavi-
lon megépítésével, úgy számoltam, hogy három-négy 
hónapig is el fog tartani egy ekkora munka. Úgy vél-
tem, szerencsésnek mondhatom magam, ha karácso-
nyig befejezi. Ennek ellenére néhány hét alatt szinte 
teljesen elkészült. Pedig nem látott még olyat a világ, 
hogy Mark valamit három hét alatt elvégezzen.

Sőt, ma reggel is hallottam őt odakint. Még alig 
kelt fel a nap, máris hozzálátott a munkához. Fél órá-
val azelőtt keltem fel, épp betettem a serpenyőbe a 
vendégeimnek szánt reggelit. Az egyik kedvencemet 
készítettem, bundás kenyeret. Lefőztem a kávét, és 
megterítettem az asztalt.

Vándor ki akart menni, ezért a kávémmal a kezem-
ben kiálltam a tornácra, miközben Markot fi gyeltem 
munka közben. Tudta, hogy ott vagyok, de nem vett 
tudomást rólam. Nem lepett meg. A beszélgetésünk 
óta gyakorlatilag fi gyelmen kívül hagyott, amennyire 
csak tudott. Viaskodtam vele, mert képtelen voltam 
megérteni, hogyan állíthatja az egyik pillanatban, 
hogy szerelmes belém, aztán tesz úgy a következő-
ben, mintha láthatatlan volnék. Mark mindig nehéz 
eset volt, de ez már egyenesen az őrületbe kergetett.

– Jó reggelt! – kiáltottam oda vidáman.
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Biccentett, de anélkül, hogy felém pillantott volna.
– Jó reggelt! – ismételtem meg a köszöntést ezúttal 

hangosabban.
– Jó reggelt! – köszönt vissza kelletlenül.
– Látom, remek hangulatban van ezen a szép na-

pon. Mi a baj? – Gyakran volt hallgatag és mogorva, 
de eltökéltem, hogy nem törődöm vele.

Ahogy gondoltam, Mark meg sem hallotta a kér-
dést. Más taktikához folyamodtam.

– Kér egy csésze kávét?
– Nem, köszönöm.
– Hozhatok magának valamit? Kekszet? – Eskü-

szöm, Mark süteményfüggő lett nálam, főleg a kek-
szeimért volt oda.

– Semmit.
A köszönöm ezúttal elmaradt. Egy húszliteres vö-

dör fehér festék állt mellette a fűben, ami azt jelen-
tette, hogy a munka a végső stádiumához érkezett. 
Összeszorult a gyomrom.

– Mozgalmas lesz a hétvége – mondtam, miközben 
leültem a legfelső lépcsőre, a bögrémet pedig a két 
kezembe fogtam. Kissé csípős volt a reggel, és a kávé 
melege lassan felfelé araszolt a karomban. Közeledett 
az ősz. A sárguló levelek mellett a levegőben a nap-
fény és a fenyő gyenge illata érződött. Vándor mel-
lém telepedett, egészen közel hozzám, mintha csak 
megérezte volna az izgalmamat.

Mark egy szót sem szólt.
– Délután két nő érkezésére számítok. Mindketten 

Seattle-ben élnek, most lesz a tízéves érettségi ta-
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lálkozójuk. Azt mondták, ha sokáig tart a buli, nem 
akarnak késő éjjel visszamenni a városba, úgyhogy 
péntek és szombat éjjelre is foglaltak szobát.

Mark egy kedvetlen vállrándítással felelt.
Terhessé vált a köztünk lévő csend. Nehezemre 

esett folytatni ezt az egyoldalú beszélgetést. Szinte 
lüktetett a feszültség a levegőben. Kétség sem fér-
hetett hozzá, Mark nem akarta, hogy a közelében 
legyek. Nyilvánvalóvá tette, hogy a legszívesebben 
ott lenne, ahol én nem vagyok. Ha komolyan gyen-
géd érzelmekkel viseltetik irántam, akkor miért ke-
rül? Annyi kérdés zsúfolódott össze a fejemben, hogy 
attól féltem, mindjárt szétdurran, de nem lett volna 
értelme faggatóznom. Számtalanszor megpróbáltam 
már, de annyit ért, mint a falra hányt borsó.

Amikor meghallottam a konyhai időzítő berregé-
sét, amely a bundás kenyér elkészültét jelezte, szinte 
hálás voltam, hogy van ürügyem a távozásra. Mielőtt 
beléptem a házba, még hátrapillantottam. Láttam, 
hogy Mark válla leereszkedik, mintha megköny-
nyebbülne, hogy menni lát. Szinte úgy éreztem, nyo-
masztja, ha a közelében vagyok, pedig ez korábban 
egyáltalán nem így volt. Hiányzott a férfi , aki a ba-
rátom volt, aki késő délutánonként elüldögélt velem 
a teraszon. Aki meghallgatott, amikor elmeséltem 
a napomat. Igen, időnként próbára tette a türelme-
met és felbosszantott, ám leggyakrabban mégis el-
gondolkodtatott. Újból érzéseket ébresztett bennem, 
amikor érzéketlenné vált a szívem. Markkal képes 
voltam nevetni.



17

A vendégeim, egy házaspár, akik egyetlen unoká-
juk születésnapi ünnepségére érkeztek a városba, so-
káig elidőztek a reggeli mellett, majd kijelentkeztek 
a panzióból. A  repülőtérre igyekeztek. Kimentem, 
megálltam a tornácon, és integettem nekik, bár Mark 
jobban érdekelt, mint az éppen távozók. Rá akartam 
jönni, hogyan törhetném át a betonfalat, amelyet 
maga köré emelt. Eleinte azt feltételeztem, hogy za-
varban van, mert megvallotta nekem az érzéseit, de 
kiderült, hogy nem ez a helyzet. Többször megpró-
báltam rávenni, hogy beszéljen róla, de újra és újra 
elutasította az igyekezetemet. Nem kért belőle.

– Nagyszerű lett a pavilon! – jegyeztem meg újbóli 
próbálkozásként. Összefontam a két karomat. – Ha-
marosan a végére is ér. – Csodálatos munkát végzett 
eddig: az építmény pontosan úgy nézett ki, ahogyan 
elképzeltem, elég nagy lett esküvők vagy kisebb ösz-
szejövetelek megrendezésére is, ahogy eredetileg 
reméltem. Könnyen el tudtam képzelni a párokat a 
pavilon közepén, miközben összekötik az életüket, és 
hűséget fogadnak egymásnak.

Mostanáig a panzió éppen csak nem volt veszte-
séges. Meg kellett találnom a módját, hogy további 
bevételre tegyek szert, és az esküvői rendezvények 
tartása jó ötletnek tűnt.

– Látom, már a festéket is megvette.
Semmi válasz.
Bosszantott, hogy nem felel, ezért visszatértem a 

házba, magamra kaptam egy könnyű pulóvert, és 
elővettem Vándor pórázát. A  kutyasétáltatás majd 
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segít kiszellőztetni a fejemet. Ha Mark nem akar tu-
domást venni rólam, hát legyen. Hogy lélegezni tud-
jon, akkora helyet hagyok neki, amekkorát csak akar, 
sőt még nagyobbat.

Amikor visszatértem a pórázzal, Vándor a fűben 
feküdt, egészen közel a pavilonhoz, ahol Mark dolgo-
zott. Fejét a két mancsán pihentette, miközben mere-
ven szemmel tartotta az ezermesteremet.

– Van kedved sétálni, Vándor? – kérdeztem. A ku-
tyám általában azonnal talpra ugrik, amint meglátja 
a pórázt, és erőteljesen csóválni kezdi a farkát, alig 
várva, hogy induljunk. Ma reggel azonban nem így 
történt. Vándor rám nézett a sötétbarna szemével, 
azután Markra pillantott, majd megint felém fordult.

– Vándor! – ismételtem egy kissé nyomatékosab-
ban. – Gyere, sétáljunk egyet!

– Indulás! – horkant fel Mark, és a kutyám felé bic-
centett.

– Hozzám beszél vagy a kutyámhoz? – kérdeztem.
– Mindkettőjükhöz.
– Rendben. – Odaléptem Vándorhoz, és rácsatol-

tam a pórázt. Úgy tűnt, egyáltalán nem érdekli, amíg 
egy kicsit meg nem rángattam. Akkor felállt, és meg-
indult mellettem kifelé a kertből. A kutyám egy pilla-
natra megállt, és hátranézett, pontosan úgy, ahogy 
én tettem korábban.

Amint leértünk a felhajtóról, komolyabb tempóra 
kapcsoltam, hogy kigyalogoljam magamból a dühö-
met. Akkor úgy éreztem, teljesen megszabadultam 
Mark Taylortól. Ha el akar költözni Cédrusligetből, 
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csak rajta! Én nem bánom. Mark mogorva, rigolyás 
és kellemetlen alak.

Mire két-három saroknyit gyalogoltunk felfelé a 
domboldalon, kifulladtam. Olyan iramot diktáltam, 
hogy valószínűleg megjavítottam az egyéni csúcso-
mat. A jó az volt, hogy csökkent a bosszúság, amelyet 
az előbb még éreztem. Néhány mély lélegzetet vet-
tem, és lassítottam. Vándor hálásnak tűnt.

Olyan okok miatt, amelyekre gondolni sem akar-
tam, úgy döntöttem, Mark háza felé indulok. Eszem-
be jutott egy korábbi alkalom, amikor a műhelyében 
találtam rá. Összerogyott egy asztal, és maga alá te-
mette. Eltört a lába, és bizonyára borzalmas fájdal-
mai voltak.

Heves tiltakozása ellenére segítséget hívtam, az-
tán követtem a mentőt a kórházba. Miután megrönt-
genezték és begipszelték a lábát, hazavittem. Azt az 
egyet elmondhatom Markról, hogy borzalmas beteg. 
Leteremtett, panaszkodott, és úgy parancsolgatott 
nekem, mintha személyesen én volnék a felelős a sé-
rüléséért. Úgy tüntette fel, mintha én lennék az ő ke-
resztje. Csak a jó ég tudja, mikor talált volna rá bárki 
is! Épp ezért az ember úgy vélné, hálás lehetne, de 
nem, Mark esetében ez kizárt.

Hogy igazságos legyek, később azért megköszön-
te. Hetekkel később, és akkor is kelletlenül.

Annak ellenére, hogy Mark szerelmet vallott nekem, 
én magam nem tudtam, hogyan érzek iránta. Arra is 
alig adott lehetőséget, hogy felfogjam, hát még, hogy 
feleljek rá. Beszélni akartam róla, de ő nem kért belőle.
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Markkal szinte semmilyen témában nem értettünk 
egyet. Eltartott egy ideig, mire rájöttem, hogy szán-
dékosan húzott fel. Eleinte feldühített. Csak később 
eszméltem rá, hogy a vele való vitatkozás megmoz-
gatta az érzékeimet. Korábban hónapokra belemerül-
tem a fájdalomba. A Markkal folytatott viták azonban 
kimozdítottak ebből az állapotból, és bebizonyították, 
hogy még mindig képes vagyok érezni.

Hozzászoktam, hogy az időmet Markkal töltöm. 
Szókirakót játszottunk, máskor a panzió tornácán 
üldögéltünk, és a lemenő napot néztük. Segített be-
ültetni a kertet, én pedig megosztottam vele, amit ter-
mesztettem. Élveztem, amikor együtt voltam Mark-
kal, és hiányzott a vele töltött idő. Hiányzott Mark. 
És ez csupán ízelítő abból, ami azután következik, ha 
hihetek neki, és valóban elköltözik.

Az volt a kérdés, vajon én is ugyanúgy érzek-e 
iránta, mint ő irántam. Igazság szerint nem tudtam, 
képes vagyok-e Paul után másik férfi t szeretni. Talán 
Mark is érezte a kétségeimet, és úgy gondolta, hogy 
nem versenyezhet egy halott férfi val. Megcsóváltam 
a fejemet. Már biztos voltam abban, hogy egy pók-
háló vékony húrjába kapaszkodom.

Befordultam a sarkon abba az utcába, ahol Mark 
lakott. Mintha pontosan tudná, hová tartunk, Vándor 
húzni kezdte a pórázt.

– Mark nincs a házában – emlékeztettem a kutyá-
mat. – Nem kell sietnünk, nincs otthon.

Vándor ugatni kezdett, mint akit nem érdekelnek a 
szavaim, és még jobban húzta a pórázt.
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– Vándor, Mark a panzióban van.
Szinte már futottam, hogy lépést tudjak tartani 

vele, mert mintha mutatni akart volna nekem vala-
mit, valamit, amiről úgy gondolta, fontos, hogy lás-
sam.

Nem értettem, mi történik, amíg közelebb nem 
értünk. Amikor megláttam Mark házát, dermedten 
megálltam.

A tábla feltűnően állt a ház előtt, pontosan a gyep 
szélén, hogy jól lássa mindenki, aki csak erre jár.

Egy helyi ingatlanos táblája volt, amely nagy, piros 
betűkkel hirdette: ELADÓ.

Ez nem csel volt, nem átverés. Mark komolyan 
gondolta. Elhagyja Cédrusligetet, és ami ennél is 
fontosabb, elhagy engem.
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MÁSODIK FEJEZET

Kellie Crenshaw, azaz Coco alig tudta elhinni, hogy a 
középiskola befejezése óta már tíz év eltelt. Az utazó-
táskája az ágyán feküdt, miközben ő a találkozó hét-
végéjére igyekezett becsomagolni. Rengeteg ruha 
hevert szerteszét az ágyon, amíg ő számba vette a le-
hetőségeit. Csodásan kell kinéznie.

Az ablak nyitva állt, a Puget-öböl és a késő nyár 
illata töltötte be a lakást. Coco a seattle-i egyetemi 
városrész közelében lakott, egy különleges téglaépü-
letben, amelyet még a második világháború idején 
építettek. Az évek során többször felújították, ennek 
ellenére sikerült megőriznie különleges vonzerejét. 
Coco imádta a lakását, bármilyen kicsi volt is.

Fontos döntést hozott azzal, hogy Washington ál-
lamban maradt, miután az apja elfogadott egy chica-
gói állást. A család, vele együtt a két húga, heteken 
belül elköltözött. Mindez hat évvel ezelőtt történt, 
nagyjából abban az időben, amikor Coco befejezte a 
tanulmányait. Ő úgy döntött, a bátyjával együtt Se-
attle-ben marad. Később sokáig aggódott még azon, 
hogy rossz döntést hozott, mégis örült annak, hogy 
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ismerős terepen él. Nagynénik, nagybácsik, unoka-
testvérek laktak elszórva mindenfelé Washington ál-
lam nyugati részén, így valójában sosem volt egyedül.

Rezegni kezdett a telefonja, és Coco gyorsan elol-
vasta az üzenetet. Katie Gilroytól, középiskolai barát-
nőjétől jött.

Még otthon vagy?

Aha. Te?

Kétség gyötör. Nem biztos, hogy menni akarok.

Coco dühösen nyomkodta a betűket. Szinte számí-
tott arra, hogy ez történik majd.

Már késő. Hamarosan ott leszek.

Szó sem lehet róla, hogy Katie-t kiengedje a hurok-
ból. Elmennek erre a találkozóra, nemleges választ 
nem fogad el. Coco foglalta le a szobákat a Rózsaki-
kötőben két éjszakára. Egy csomót kellett veszeked-
nie, hogy szabadságot kapjon erre a péntek délután-
ra. Nem hagyja, hogy Katie most kihátráljon.

Nem volt könnyű meggyőznie a lányt, hogy vele 
tartson, de Coco végül Katie minden kifogását le tud-
ta gyűrni. El fognak menni.

Úgy beszélték meg, hogy délután kettőkor felveszi 
a régi barátnőjét, aztán komppal áthajóznak Seattle- 
ből Bremertonba, majd az öblöt megkerülve érnek a 
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kisvárosba, amelyet mindketten olyan jól ismernek: 
Cédrusligetbe.

Katie-vel ellentétben Coco alig várta az érettségi 
találkozót. Lily Franklin, a találkozó szervezője sze-
rint Coco volt az első, aki válaszolt a levelére. Ám a 
lelkesedésének, hogy viszontlássa a középiskolai osz-
tálytársait, egyáltalán nem az volt az oka, amelyet so-
kan talán feltételeznek.

Annak, hogy Coco visszatér a szülővárosába, az is-
kolába és az osztálytársaihoz, akikkel együtt felnőtt, 
csupán egy oka, és csakis egyetlenegy oka volt.

Ryan Temple.
Már Ryan gondolatától is felment a vérnyomása. 

Cédrusligetben szinte mindenki Adoniszként tekintett 
a fi úra, a sportolóra, aki semmi rosszra nem képes. Há-
rom éven keresztül volt a futballcsapat irányítója. Ba-
seballozott is, és elég jól csinálta ahhoz, hogy tovább-
tanulva is folytassa, sőt, hogy két év után egy profi  
egyesület vesse ki rá a hálóját, ahol néhány évig az ifi k 
között játszott, mielőtt a felnőttcsapatba került volna.

El is felejtette, melyik csapatban játszik. A  Saint 
Louisban? A  New Yorkban? Tudva, mit tett vele, 
szándékosan nem fi gyelt oda. Ryan Temple a szülő-
városa sztárja lett, amerikai hős. Coco meg sem le-
pődne, ha Cédrusliget felvonulást szervezne a tisz-
teletére. Rajongók hada szegélyezné az utcákat, a 
nők elalélnának, a gyerekek pedig utánaszaladnának, 
hogy autogramot kérjenek.

Coco azonban nem. Senki sem ismerte Ryant úgy, 
ahogy ő.
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A fi ú csúnyán elbánt vele, nagyon csúnyán, ő pe-
dig eltökélte, hogy ezúttal végre megmondja neki a 
véleményét. Coco tíz éven keresztül hordozta magá-
ban a haragját és a fájdalmát. De ennek vége. Elér-
kezett az idő, hogy Ryan Temple beismerje, mit tett.

Coco vett egy mély levegőt, hogy lecsillapítsa za-
katoló szívét. Már mindent kitervelt, és azt a gondo-
latot dédelgette, hogyan fogja kínos helyzetbe hozni 
a férfi t az osztálytársaik előtt, ahogyan egykor ő tette 
vele. Ryan megérdemli.

Coco el akart indulni, mielőtt Katie meggondolná 
magát, ezért gyorsan befejezte a csomagolást, fel-
kapta a táskáját, az erszényét és a kocsikulcsát, és tíz 
percen belül el is hagyta a lakást.

Miközben elindult az autóval, a telefonja újabb 
üzenetet jelezve berregett. Nem vett tudomást róla, 
mert tudta, csak Katie-től jöhetett.

A barátnője otthona kevesebb mint nyolc kilo-
méterre volt az övétől, de az út a sűrű forgalomban 
majdnem annyi ideig tartott, mintha átkocogott volna. 
Amint gyanította, Katie nem várta a ház előtt, ahogy 
előzetesen megbeszélték. Ez azt jelentette, hogy Cocó-
nak parkolóhelyet kellett találnia, ami nem volt köny-
nyű feladat a Denny Hill negyedben. Úgy tűnt, minden 
utcában valamiféle építkezés zajlik, ezért többször is 
körbeautózta a tömböt, mire sikerült helyet találnia.

Felkapta a táskáját, azzal kiugrott a kocsiból, és Katie 
lakásának épülete felé sietett. A barátnőjét a harmadik 
emeleten találta, amint fel-alá járkált a lépcsőházban.

– Mérges vagy, ugye? – kérdezte idegesen Katie.
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– Egyáltalán nem.
Katie sötét szeme elkerekedett a meglepetéstől és 

a hálától.
– Azt hittem, dühös leszel rám…
– Miért lennék? Eljössz a találkozóra, ahogy meg-

beszéltük.
Katie válla úgy roskadt előre, mintha a világ min-

den terhe a nyakába zuhant volna. Amikor sikerült 
legyűrnie a gombócot a torkában, siránkozó hangon 
szólalt meg:

– James nem akar találkozni velem.
– Ezt nem tudhatod – erősködött Coco, bár ha 

mindaz helytálló, amit Katie elmondott, igaza lehet. 
Ennek ellenére biztos volt abban, hogy a barátnőjé-
nek szembe kell néznie Jamesszel, hogy valamikép-
pen le tudja zárni a dolgot. Ezért úgy érezte, minden-
áron meg kell győznie, hogy vele tartson.

– Csak őmiatta jelentkeztem – nézett maga elé Ka-
tie. – Azon kívül, hogy te azt mondtad, meg kell ten-
nem. A helyzet az, hogy alig ismerek valakit, és két-
lem, hogy bárki emlékezne rám.

– Engem ismersz.
– Hát… jó, de rajtad kívül csak alig néhányat. 

James világossá tette, hogy már semmit sem akar tő-
lem. Tudomásul vettem.

Coco csípőre tette a kezét, és felhorkant:
– Azért ebbe neked is van beleszólásod!
Katie gyötrődve nézett rá.
– El kell fogadnom. James elutasította, hogy isme-

rősnek jelöljön a Facebookon. Nem válaszolt a Linke-
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dIn-meghívásomra, és letiltotta az e-mailjeimet. Fog-
tam az üzenetet. Ami megtörtént, megtörtént.

– Jelentkezett az érettségi találkozóra, nem? Ez le-
het az egyetlen esélyed, hogy beszélj vele. Komolyan 
el akarod veszíteni ezt a lehetőséget? Ha megteszed, 
egész hátralévő életedben bánni fogod.

Katie rövid időre behunyta a szemét.
– Igazad van.
– Gyanítom, hogy ő is találkozni akar veled, bár ezt 

sosem vallaná be.
Katie kételkedett ebben, és a tekintete is erről árul-

kodott.
Coco másképpen vélekedett.
– Biztosan tudta, hogy rajta vagy a listán.
– Nem feltétlenül – vitatkozott a barátnője. – Gon-

doskodott arról, hogy tudjam, hogyan érez, és őszin-
tén szólva túl fájdalmas lenne az újabb elutasítás. Ré-
gen volt, ami köztünk történt. Továbblépett, ahogyan 
én is. A találkozón való részvétel csak megint felszín-
re hozná a fájó emlékeket mindkettőnkben.

– Szeretnéd tisztázni a félreértéseket, vagy sem? – 
kérdezte Coco, mert tudta, hogy Katie pontosan erre 
vágyik a leginkább.

– Igen – hangzott a vonakodó válasz.
– Akkor hozd a táskád, és induljunk!
Amit Coco nem mondott el a barátnőjének, sőt 

magának sem vallott be, hogy a találkozón való rész-
vétel számára sem könnyebb. Semmi szükség nem 
volt arra, hogy a saját érzelmi csomagjával terhelje 
Katie-t, amikor a barátnőjének is megvolt a magáé.
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Katie még mindig vacillált.
– Talán soha többé nem lesz ilyen lehetőséged – 

emlékeztette Coco.
Valahányszor Katie ideges vagy bizonytalan volt, 

az alsó ajkát harapdálta. Ez a szokás középiskolás ko-
ruk óta megmaradt. Cocónak feltűnt, hogy a barát-
nője ezúttal is így tesz.

– Oké, oké – adta be a derekát a lány. – De remé-
lem, nem bánom meg.

– Bízz bennem, nem fogod!
Katie gúnyos hangot hallatott, miközben kinyitotta 

a lakása ajtaját a csomagért. Szerencsére a bőröndjét 
már korábban bepakolta. Coco elkapta az utazótáska 
fülét, és rohant végig a folyosón, maga után húzva a 
bőröndöt. Nem hagy esélyt Katie-nek, hogy meggon-
dolja magát… már megint.

Katie kelletlenül követte Cocót az autóhoz. Kétség 
sem fért hozzá, hogy ezen a hétvégén a barátnőjének 
minden csepp bátorságára szüksége lesz.

Coco a bőröndöt betette a csomagtartóba a saját 
poggyásza mellé, miközben Katie beült a kocsiba, és 
bekapcsolta a biztonsági övet. A vállát mereven tar-
totta, mintha fi zikai ütközetre készülne.

Amikor Coco megfogta a kormánykereket, elbi-
zonytalanodott. Szerette Katie-t, és őszintén hitte, 
hogy a barátnője számára az lesz a legjobb, ha részt 
vesz az érettségi találkozón. Ám részben önző okból 
erősködött, hogy Katie elkísérje. Nem volt más fon-
tos ember az életében, és nehéz lett volna egyedül be-
sétálnia a találkozóra. Katie jelentette számára a biz-
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tonsági hálót, a barátot, aki mögé elbújhat, ha netán 
kitörne a botrány Ryan miatt.

Coco szorosan megmarkolta az indítókulcsot a ha-
lovány bűntudattól, amiért Katie-t arra kényszerítet-
te, hogy vele tartson.

– Még mindig szereted, ugye?
Katie bólintott.
– Mulatságos, nem? Létezik egyáltalán olyan em-

ber, aki képes teljesen túljutni az első szerelmén?
– Minden jól fog alakulni. Tudom.
Katie-n nem látszott, hogy elhiszi, de elmosolyo-

dott, mintha csak belekapaszkodna a remény vékony-
ka fonalába, és minden erejével azon lenne, hogy ki 
ne csússzon a keze közül.

 Útépítéseken, terelőtáblák mellett és sűrű for-
galmon keresztülkígyózva Coco a part felé vette az 
irányt. Megvették a jegyet, majd besoroltak a Céd-
rusliget felé tartó komphoz.

– Jó kis hétvége lesz – erősködött Coco inkább 
azért, hogy a hangulatot javítsa, semmint meggyő-
ződésből. Számtalanszor elismételt magában minden 
szót, amelyet Ryannek készült mondani. Ryan Temple 
végre kénytelen lesz szembenézni vele, és megjárni 
a poklot, átélni ugyanazt a megaláztatást, amelyben 
a fi ú miatt egykor ő részesült. Ha minden úgy megy, 
ahogyan eltervezte, Ryan soha többé nem meri majd 
odadugni a képét a városba. Jófi úképe örökre elho-
mályosul.

Bár a hőmérséklet nem volt több húsz foknál, a ko-
csiban hamarosan fülledtté és túlságosan meleggé 
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vált a levegő. Katie hátradőlt az ülésén, fejét a támlá-
nak támasztotta.

– Tudod, James sosem bocsátott meg nekem – sut-
togta anélkül, hogy Cocóra pillantott volna.

– Tudom. – Pontosan ismerte ezt az érzést.
– Te Ryan miatt mész, ugye? – Katie elég közeli ba-

rátnő volt ahhoz, hogy tudja, Cocónak megvannak a 
saját indítékai, hogy ott legyen a találkozón.

– Inkább nem beszélnék róla, ha nem bánod.
– Megértem. – Katie elpirult, bár lehet, hogy csak a 

kocsiban lévő hőség volt az oka.
– Semmi gond, nem nagy ügy. – Hogy elterelje a 

gondolatait, Coco beindítva a motort előbbre gör-
dült, és leengedte az ablakokat, hogy hűvösebb leve-
gőt engedjen be. A tengerszoros illata még áthatóbb 
volt ilyen közel a vízhez. Sirályok köröztek felettük, 
rikoltozásuk visszhangzott a komp érkezésére vára-
kozó autók felett.

– Ryan megnősült?
Coco a vezetőülés felőli ablakon bámult kifelé, 

hogy kerülje a barátnője tekintetét.
– Nem tudhatom. – Az ég könyörüljön azon a sze-

gény nőn, aki elég ostoba volt ahhoz, hogy kapcso-
latba kerüljön az ilyen Ryan Temple-félékkel. Coco 
magán érezte a barátnője pillantását.

– Jó okod van rá, hogy gyűlöld.
– Miért gyűlölném? – Coco elbagatellizálta a kese-

rűségét, mert nem akarta, hogy Katie rájöjjön, mi-
lyen erősek az érzései. – Annak már tíz éve. Rég túl-
tettem magam rajta. – Ez csak félig volt igaz. Zsúfolt 
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időbeosztásával Coco nem gyakran randizott. Nem 
volt rá ideje, bár ha belebotlana a megfelelő férfi ba, 
találna időt rá.

Ostoba, álmodozó tekintet jelent meg Katie szemé-
ben.

– Ti voltatok a leghelyesebb pár! Emlékszem, néz-
tem, ahogy Ryannel végigsétáltatok a folyosón, és 
arra gondoltam, milyen tökéletesen összeilletek. Ki 
gondolta volna, milyen is valójában?

Coco hitetlenkedve felhorkant, és más témát kere-
sett, amellyel elterelhetné a szót a férfi ról.

– Összeillettetek – erősködött Katie. – Legalábbis 
én úgy láttam.

– Az már nagyon régen volt.
– Tíz éve – motyogta Katie. – El tudod hinni, hogy 

már tíz éve…? Mind együtt voltunk… – Hirtelen ki-
egyenesedett, a szeme tágra nyílt. – Az időkapszula. 
Elástunk egyet, emlékszel? A  találkozó részeként ki 
fogjuk ásni, ugye?

– Csak a huszadik érettségi találkozónkon.
– Ja, tényleg.
– Ha a következő tíz év is olyan gyorsan eltelik, 

mint ez a tíz, észre sem vesszük, és már ki is nyithat-
juk a kapszulát.

A távolban feltűnt a közeledő komp. Nemsokára 
felhajthatnak a fedélzetre. Szerencsére a kocsi már 
lehűlt.

– Érettségi előtt gondoltál arra, vajon milyen lesz 
az életünk tíz év múlva?

Coco eltűnődött.
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– Nem igazán. – Az érettségi napján már szomorú 
volt, zavarodott és dühös. Az első két érzés az évek 
során elhomályosult, a harag azonban nem. Az meg-
maradt. A részévé vált, extra tartozékává, mint egy 
harmadik kéz vagy láb.

A komp kikötött, majd hosszú kocsisor indult meg 
róla, hogy aztán becsatlakozzon a vízpart menti for-
galomba. Coco beindította a motort, sebességbe tet-
te az autót, majd követte a kompra az előtte felhajtó 
teherautót.

Katie egy hosszú percig egyetlen szót sem szólt, 
majd azt suttogta:

– Örülök, hogy rávettél, hogy eljöjjek erre a hét-
végére.

– Én is örülök, hogy eljöttél.
– Mindkettőnk számára nagyszerű lesz, találko-

zunk a régi barátokkal, sok mindent megtudunk a 
többiek életéről, bár nem hiszem, hogy velem kap-
csolatban bárki sok dologra emlékezne.

– Emlékezni fognak – ígérte Coco.
– Kétlem – ellenkezett Katie –, de nem számít. Én 

csak egyetlen emberrel akarok találkozni.
Coco ugyanúgy érzett.
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