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Első fejezet

1939. szeptember 1.

Hatalmas ricsaj uralkodott a játszótéren. Voltak gyere-
kek, akik fölös energiáikat kergetőzéssel és kiabálással vezet-
ték le, és voltak, akik csak csöndben bambultak maguk elé 
megigézetten. A táskáik és a zsákjaik nagy halomban hever-
tek az iskola falánál. A nyári szünet pár nappal korábban ért 
véget, mint általában, és bár ezt az exodust már elpróbálták 
párszor az előző évben, Louise-nak kétségei voltak afelől, 
van-e fogalmuk a gyerekeknek arról, mi is történik velük. 
Honnan lett volna, ha még ő sem tudta igazán? A hatóságok 
igencsak biztosak lehetnek abban, hogy háború és bombázá-
sok következnek, ha a fővárosi gyerekek ilyen tömeges kite-
lepítését rendelik el.

Miss Hereward, az igazgatóhelyettes vadul megrázta a 
kezében lévő csengőt, amikor az iskola kapuja előtti járda-
szegélynél öt autóbusz parkolt le.

— Táskákat a kézbe, gyerekek, és osztályok szerint sora-
kozó! — kiáltotta. — Megtanulhatnátok végre.

Louise megragadott két gyereket a kabátja hajtókájánál 
fogva:

— Frederick Jones és Margaret Gordon, ti mentek elöl. 
A többiek utánuk.

A többi tanár is követte a példáját. A káoszból szép las-
san rend lett, és az öt osztály kettes oszlopokban felsorako-
zott, készen az indulásra. A táskáikat már kinyitották és el-
lenőrizték, hogy az anyukák számára korábban megküldött 
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lista összes tétele benne van-e a csomagban. A fiúknak váltás 
alsó, zokni, tiszta ing, a lányoknak bugyi, zokni, egy további 
kockás kötényruha vagy szoknya és blúz volt kötelező. 
Mindannyiuknak kellett hogy legyen pizsamája, fésűje, tö-
rülközője, fogkeféje és fogkrémje. A hőség ellenére több ka-
bátot is viseltek, mivel ezeket könnyebb volt rájuk adni, mint 
elpakolni. Minden gyereknek csomagoltak szendvicseket és 
egy almát is az útra, illetve küldtek velük egy löncshús-, va-
lamint egy sárgabarackkonzervet, a pótmamák részére. Min-
den ruhadarabjukat felcímkézték a nevükkel, címükkel, va-
lamint annak az iskolának a nevével, amelyikbe jártak. 
Ugyanilyen cédulákat helyeztek el a poggyászaikon is. 
A nyakukban kis kartondobozokban gázmaszkok lógtak, 
ezeken szintén rajta volt a nevük. Bár a listát nem volt nehéz 
megírni, és Edgware egyáltalán nem számított szegény kör-
nyéknek, nem minden anyának volt könnyű betartania az 
előírásokat. És vajon számításba vette bárki is, milyen nehéz 
is lesz mindez egy kisgyereknek?

Felolvasta a nyolcévesekből álló osztályának a névsorát, 
és kiderült, hogy ketten hiányoznak.

— Nem jönnek — szólalt meg Freddie Jones. — Az anyuká-
juk meggondolta magát. Azt mondta, ha meg kell halniuk, 
akkor haljanak meg együtt.

— A Bright ikrek nem jöttek el — mondta Louise Miss 
Here wardnak, aki éppen a saját osztályát terelgette befelé az 
első autóbuszba.

— Nem ők az egyetlenek. Nélkülük kell elindulnunk.
Louise hátranézett a gyerekek sorára, és észrevette, hogy 

Tommy Carter egy nála is fiatalabb gyerek kezét markolja, és 
láthatóan arra készül, hogy vele együtt fog felszállni a buszra.

— Thomas, ő kicsoda?
— A kishúgom. Anya azt mondta, vigyem magammal, és 

vigyázzak rá.
— Nem lehet, nincs rá keret...
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— De muszáj.
Louise körülnézett, és próbálta kitalálni, mitévő legyen. 

Az út túloldalán ott álltak az anyukák és néhány apuka, 
hogy elbúcsúzzanak a gyermekeiktől.

Egyesek sírtak, némelyek beletörődve mosolyogtak, és 
voltak, akik néma fájdalmukban maguk elé meredtek.

— Ott van az anyukád?
— Nem, munkába kellett mennie. Ezért kell magammal 

vinnem Beattie-t. Gladys néni szokott rá vigyázni, ha anya 
dolgozik, de ő leutazott a gyerekeivel vidékre, és most nincs, 
aki gondját viselje Beattie-nek. Valójában nem az igazi nagy-
néném — tette hozzá amúgy mellékesen.

— Apukátok hol van?
— A kereskedelmi flottában, tanárnő.
Miss Hereward és az első osztály busza már el is indult, 

így Louise-nak nem volt kitől tanácsot kérnie. Lenézett az uj-
ját szopó kislányra.

— Beatrice hány éves? — kérdezte.
— Csak Beattie, tanárnő, és négyéves. Nagyon rendes 

lány, nem lesz vele baj, esküszöm. Vigyázok rá.
Louise nem értette, hogy miként várhatják el ezt a fiútól. 

Nem tudhatták, mi vár rájuk az út végén, de ezt a gyermeket 
nem lehetett magára hagyni.

— Nos, ha így áll a helyzet, akkor jobb lesz, ha felszálltok 
a buszra — felelte végül. — Nagyon figyelj oda rá!

Talán, ha majd odaértek, megkéri Miss Evanst, az ötéve-
sek tanítónőjét, hogy vegye fel a csöppséget az osztályába. 
Aztán persze írni kell a kislány anyjának. Minden gyerek ka-
pott egy előre felbélyegzett képeslapot, hogy megírhassa a 
szüleinek az ideiglenes lakcímét, és hogy biztonságban meg-
érkezett. De jelen esetben neki is írnia kell majd, hogy meg-
nyugtassa Beattie szüleit.

Az ő buszuk indult el utolsóként, a többiek addigra már 
a láthatáron túl voltak. Louise a gyerekek után szállt fel, és 
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szólt a sofőrnek, hogy készen állnak az indulásra. A diákok 
az ablakokra tapadtak, amint a busz elindult, és integettek az 
összegyűlteknek. Visszanézve Louise látta, hogy néhány 
szülő az út közepére szalad, és onnan integet tovább a zseb-
kendőjével. Helyet foglalt Tommy és a húga mellett egy ülé-
sen. Hogy mi következik, azt nem tudja senki. Louise is 
maga mögött hagyta a szüleit.

Az apja már korábban, a nyáron letorkolta dühében, 
amiért ragaszkodott hozzá, hogy elkísérje a gyerekeket.

— Semmi értelme, hogy te is velük menj — mondta. — Ott 
is lesznek tanárok, és édesanyádnak szüksége van rád. Tu-
dod, milyen gyenge...

— Jól vagyok — vetette közbe az asszony halovány  hangon.
Annyira rettegett a basáskodó férjétől, hogy csak ritkán 

merte előzetes jóváhagyás nélkül kinyilvánítani a vélemé-
nyét. — Ha Louise úgy érzi...

— Egyáltalán nem vagy jól! — csattant fel az édesapja. — 
Louise pedig azt fogja tenni, amit én mondok!

— Utasítottak, hogy jelentkezzem az osztályommal 
együtt — mondta Louise, életében először végre a sarkára áll-
va, annak ellenére, hogy nagyon aggódott az édesanyja mi-
att. — Ez a munkám. Ezért kapom a fizetésemet.

— Azért kapod a fizetésedet, hogy a Stag Lane-i Általá-
nos Iskolában taníts, nem pedig másutt! Ha meggondolom, 
hány és hány szálat mozgattam meg a helyi oktatási hatósá-
goknál, hogy az édesanyád egészségi állapota miatt ott kap-
hass állást, közel az otthonunkhoz! Hát ezt velem nem nyele-
tik le, annyi szent!

— Úgy tudom, az iskola működését felfüggesztik. Ha itt 
maradok, nem lesz munkám.

— Akkor itthon is maradhatsz, és segíthetsz anyádnak. 
Lelkészfeleségnek lenni, úgy látszik, túl nagy teher neki.

— Sajnálom, apa, de nekem is megvan a saját köteles-
ségem.
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— A kötelességed az, hogy engedelmeskedj apádnak és 
anyádnak. Ez a tízparancsolat egyike!

— Tiszteld őket, nem pedig engedelmeskedj nekik. —  Louise 
megengedett magának egy félmosolyt.

Az apja megrögzötten ragaszkodott a pontosan idézett 
szövegekhez, így némi visszafogott diadalérzet öntötte el, 
amiért kijavíthatta. Ezt sem merte volna, ha nem tudta volna, 
hogy úgyis elmegy.

— Az ugyanaz — felelte a férfi. — Nem kell ez a szőrszál-
hasogatás. Beszélsz velük, és megmondod, hogy nem tudsz 
menni.

Az apja ezzel lezártnak tekintette a dolgot, de Louise 
ezúttal, életében először, szembeszegült vele. Huszonhárom 
éves volt, és mindössze három évet töltött távol az otthoná-
tól, Homertonban, ahol tanárnak tanult, és még onnan is 
minden ünnep alkalmával és a legtöbb hétvégén hazauta-
zott. A főiskola azonban pont elég volt arra, hogy megízlel-
hesse a szabadságot. Aggódott, hogy mi lesz vele, és sokáig 
tartott, amíg hozzászokott a diákok szabados, laza életmód-
jához: az iváshoz, a dohányzáshoz és a pletykálkodáshoz, 
amelynek a fő témái általában a fiúk voltak. Betekintést nyert 
egy olyan világba, amelyet nem ült meg a parókia nyomasz-
tó légköre. Most itt volt a lehetőség, hogy kirepülhessen a 
fészekből, és úgy döntött, meg is fogja ragadni.

A két órán át tartó búcsúzkodás az apjából dühöt, az 
anyjából félelmet, belőle pedig eltökéltséget váltott ki. Az 
apja annyit kiabált, hogy elvörösödött a feje. Édesanyja és ő 
csak zokogtak, de Louise végül nem engedett az elhatáro-
zásából.

— Felnőtt ember vagyok — jelentette ki. — Én hozom meg 
a saját döntéseimet.

— Felnőtt, ugyan! — kiáltotta az apja. — Ha elmégy és baj-
ba kerülsz, ide ugyan vissza nem jössz, akárhogy sírsz is 
majd! Leveszem rólad a kezemet!
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Ezzel betrappolt a dolgozószobájába, és bevágta maga 
mögött az ajtót.

— Hogy érti, hogy ha bajba kerülök? — kérdezte Louise az 
édesanyjától.

— Szerintem a fiatalemberekre gondolt, tudod.
— Nevetséges. Mintha fennállna a veszélye. Felnőtt nő 

vagyok, és tudok viselkedni. Elég jól belém verték.
— Tudom, drágám, tudom.
Louise megölelte az édesanyját.
— Te megérted, miért kell mennem, igaz?
— Ó, nagyon is megértem. — Az asszony megcsókolta a 

lánya arcát. — Ne aggódj, minden rendben lesz. Apád is meg-
nyugszik majd, ha már elmentél. Küldd meg a címedet, 
amint tudod!

Louise végignézett a busznyi gyereken, és arra gondolt, 
vajon náluk milyen lehetett a búcsúzkodás. Az édesanyjuk 
számára bizonyára szívszorító érzés volt elengedni őket. Azt 
latolgatta, vajon ő elküldte volna-e a saját gyerekeit idege-
nekhez, azt sem tudva, hol is kötnek majd ki. Szörnyen ne-
héz döntést kellett meghozniuk a szülőknek: elküldjék-e a 
gyermekeiket a biztonságos vidékre, vagy maradjanak 
együtt, történjen bármi is? És mit érezhetett vajon Mrs. Car-
ter, amikor a kis Beattie-t egy nyolcéves fiú gondjaira bízta? 
Louise lenézett a kislányra, aki láthatólag elégedetten szopta 
az ujját, és szinte érezte az anya fájdalmát.

— Mióta szolgál apukád a kereskedelmi flottában? — kér-
dezte Tommyt.

— Mindig is ott volt — felelte a fiú. — Fűtő.
— Azt mondtad, anyukádnak munkába kellett mennie. 

Mit csinál?
— Az Oaklands mosodában dolgozik.
— Talán eljön meglátogatni, ha már berendezkedtetek.
— Talán — felelte a gyerek, de nem úgy tűnt, mint aki iga-

zán hisz ebben az eshetőségben.
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— Mikor kezdi Beattie az iskolát?
— Amikor ötéves lesz.
— Az mikor lesz?
— Jövő júniusban.
— Akkor hát még egy teljes tanév van addig előtte.
— Gondolom — válaszolta Tommy, majd elővett egy gyű-

rött zsebkendőt, és Beattie orrához tartotta. — Fújd ki! — hang-
zott az utasítás.

A kislány engedelmeskedett, a fiú pedig megtörölte az 
orrát, és zsebre rakta a zsebkendőt.

— Gyakran kell vigyáznod a kishúgodra? — kérdezte 
 Louise.

— Igen, iskola után és szombat délelőttönként.
— És nem bánod?
— Nem, tanárnő, nagyon rendes kislány. És különben is, 

apa azt mondta, hogy én vagyok a családfő, amíg ő távol van.
— Biztos remekül ellátod a feladatodat, de gondolom, 

azért néha jó lenne kimenni, játszani a barátaiddal.
— Azt megtehetem, ha végeztem a feladataimmal, de 

csak ha Beattie is jön.
Louise elmosolyodott azon, mennyire korlátozhatja ez a 

fiút, de Tommy láthatóan zokszó nélkül elfogadta ezt, mint 
megmásíthatatlant. Szegény fiúnak túl korán kellett felnőnie. 
És most még nagyobb felelősség terheli majd. Elhatározta, 
hogy ha segíteni tud neki valahogy, akkor megteszi.

A busz megállt a Liverpool Street-i állomásnál, a gyere-
kek leszálltak, és újból sorokba rendeződtek. A korábbi pró-
bák során ilyenkor csak visszaszálltak a buszokra, és mentek 
vissza az iskolába. De a mai nap más volt, mert ma már éles-
ben ment a dolog. Louise bevezényelte őket az állomásra.

Ha az iskolánál nagy volt a kavarodás, akkor itt, az állo-
másnál ez hatványozottan igaz volt. Egy-egy gőzt pöfögő 
mozdony és megannyi vagon állt az összes vágányon, ame-
lyekre a tanárok és az állomás személyzete gyerekek százait, 
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mi több, ezreit igyekezett felterelni. A várótermek zsúfolásig 
teltek a peronokról kitiltott anyákkal, akik azért jöttek, hogy 
elbúcsúzzanak a gyermekeiktől. Ahogy egyre több gyerek 
érkezett, és a teli vonatok kezdtek kifutni az állomásról, egy-
re jobban eluralkodott rajtuk a pánik. Louise tudta, hogy ez 
történik most az összes nagyobb állomáson Londonban. El-
képesztő energiákat igényelt a szervezés.

Louise megállította a gyerekeket, és odament a csíptető-
táblás emberhez, hogy megkérdezze, merre van a többi Stag 
Lane-i gyerek.

— Elmentek. Pár perce indultak el — felelte a listájára pil-
lantva. — Azt javaslom, hogy szálljon fel a gyerekekkel arra 
ott. — Ceruzájának végével egy vonatra mutatott. — Szerintem 
be fogják érni őket.

Louise visszatért a csoportjához, és betessékelte a diák-
jait három szomszédos vagonba a vonat hátuljában. Sokuk 
csak most kezdte felfogni, hogy ez az utazás nem olyan, mint 
amilyenre számított. Nehezen viselték a zajt, a tömeget és az 
anyukáik hiányát. Voltak, akik elpityeredtek, mások száraz 
szemmel, de érezhetően átvették a még a felnőttekből is su-
gárzó általános feszültséget, megint mások nevetgéltek, vagy 
hangosan csacsogtak arról, hogy szerintük mi is történik 
majd, ha odaértek. Louise mindenkit leültetett, és az összes 
kis táskát feltuszkolta a fejük feletti poggyásztartókra, majd 
kézen fogta Beattie-t, és ő maga is helyet foglalt. Az őr be-
zárta a vagonajtókat, füttyszó harsant, a férfi meglengette a 
zöld zászlót, majd felugrott a vonatra, ahogy elindultak.

Maguk mögött hagyták az állomást, az elágazásokat, a 
düledező épületeket, és a vonat elpöfögött észak felé, az an-
gol vidék irányába. Hogy hová mentek, azt csak a masinisz-
ta tudta.
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— Késnek — jegyezte meg Mrs. Wayne Mr. Helliwellnek, 
a szállásfelügyelőnek. — Mit gondol, lehet, hogy már nem is 
jönnek? Akár haza is küldhetnénk az embereket. Határozot-
tan kezdenek idegeskedni.

Edith Wayne a falu leginkább köztiszteletben álló gazdá-
jának a felesége és a Nők Önkéntes Szolgálatának alapító 
tagja volt. A szervezet koordinálta a kitelepítettek elhelyezé-
sét. A leendő pótmamák a községházában gyülekeztek, hogy 
találkozhassanak a gyerekekkel, akiket, önként vagy vona-
kodva, de befogadnának, csakhogy a londoni gyerekeknek 
se híre, se hamva nem volt.

— Várjunk még egy kicsit — szólalt meg végül a férfi. — Az 
ég tudja, mennyi rábeszélés kellett néhányuknak, hogy egy-
általán eljöjjenek, ha elküldöm őket, sosem jönnek vissza. 
Megkérem Mrs. Johnst, hogy csináljon még teát.

Már így is megittak vagy két kancsóval, megették az ösz-
szes kekszet, és már kezdtek morgolódni.

— Haza kell mennem vacsorát főzni az öregnek — mond-
ta Mrs. Sadler. — Már biztosan megfejte a teheneket, és ki is 
takarított.

— Az én uramnak a gazdák szakszervezetének az ülésére 
kell mennie — kontrázott rá Mrs. Barker, miközben átvett egy 
csésze teát Mrs. Johnstól. — Ha nem érnek ide tíz percen be-
lül, én megyek.

A tíz percből húsz lett, aztán negyven, és Mr. Helliwell 
már azon volt, hogy hazaküld mindenkit, amikor meghallot-
ták, hogy egy busz megáll az iskola játszóterénél. Pár perccel 
később kinyílt az ajtó, és egy csomó rongyos, mocskos és bü-
dös utcagyerek masírozott be, bagoly módra pislogva, ahogy 
a kinti vaksötétből a fényes fogadóterembe léptek. Egy fel-
nőtt kísérte őket, karján egy aprócska, alvó kislánnyal.

— Ó, édes istenem! — fakadt ki Greta Sadler a várakozók 
nevében.

— Sajnálom, hogy ilyen állapotban kell bemutatnom 
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őket — mondta Louise. — De egész nap utaztak, és sokuk 
rosszul lett.

— És ha jól látom, sokan összekoszolták a nadrágjukat is 
— jegyezte meg Honor Barker a szemöldökét ráncolva. — Nem 
ismerik a vécét?

— Dehogynem ismerik — vágott vissza élesen Louise, 
 Beattie-t egyik karjából a másikba helyezve. — Általában na-
gyon is tiszták, és most legalább annyira szomorúak, mint 
amennyire maguk is. Megerőltető és felkavaró nap volt ez 
számukra. Borzasztóan korán indultunk el, és most mind na-
gyon fáradtak. — Nem tette hozzá, hogy ő is legalább annyira 
kimerült, mint a tanítványai, mivel egész úton gyerekeket 
tartott ki az ablakon, hogy ne a vagonba hányjanak, vagy kí-
sérte ki őket a vécére, miközben igyekezett megakadályozni, 
hogy a nagyobb fiúk kipisiljenek az ablakon — de persze ha 
minden vécé foglalt, mi mást tehettek volna? Nem volt szép 
ezzel bántani őket.

Mr. Helliwell előrelépett a táblájával.
— Walthamstow-i felső tagozatosok?
— Nem, Stag Lane-i alsósok.
— Az hol van?
— Edgware-ben.
— Mi történt a walthamstow-iakkal?
— Fogalmam sincs.
Beattie-t egyre nehezebbnek érezte. Leült egy székre, és 

az ölébe vette a kislányt.
— Azt sem tudom, hol vagyunk. Sötét volt, mire elértük 

Elyt. Ott sokáig várakoznunk kellett, hogy egy másik moz-
donyt állítsanak a vagonjaink elé. Onnantól kezdve nem lát-
tam, merre mentünk. Amikor legközelebb megálltunk, azt 
mondták, szálljunk át egy autóbuszra.

— Hová kellett volna megérkezniük?
— Azt sem tudom. Elszakadtunk a többi osztálytól.
— Nem számít — vágta rá Edith. — Egyik hely olyan, mint 
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a másik, és úgy vélem, Cottleshamben is lesz olyan jó, mint 
bárhol másutt. Az biztos, hogy ma este már nem mehetnek 
tovább, szóval szállásoljuk el a gyerekeket, és fürdessük meg 
őket. Honor, te két fiút mondtál, igaz? Greta, te két lányt. 
Pauline, egy lány. Nekem mindegy. Nálunk van hely egy 
egész családnak.

Szép lassan minden gyermek nevelőszülőre talált, és el-
indultak ideiglenes otthonukba. Louise megindultan nézett 
utánuk. Elveszettnek és feldúltnak tűntek, ráadásul olyan fá-
radtak voltak, hogy már sírni sem maradt erejük. Azok, akik-
nek testvéreik voltak más osztályokban, aggódtak, vajon mi 
lehet velük, és hogy mit szólna az édesanyjuk, ha tudná, 
hogy elszakadtak egymástól. Valaki Tommy Carternek is fel-
ajánlotta, hogy magával viszi, de a fiú makacsul visszautasí-
totta, hogy magára hagyja a húgát. Közben Beattie felébredt, 
és nyafogni kezdett.

— Csitt, kicsi szívem — mondta Louise. — Mindjárt kerí-
tünk neked egy ágyat.

Bár ebben korántsem volt biztos. Mrs. Wayne azt mond-
ta, hogy körbejárja velük a várost, és bekopogtat pár helyre. 
Mennyire megalázónak érezte Louise, hogy így kell könyö-
rögnie!

Épp nekiállt egy újabb csésze teának, amikor egy hatal-
mas férfi lépett a szobába. A negyvenes évei elején járhatott, 
hófehér üstöke és olyan kék szeme volt, amilyet Louise még 
sohasem látott.

— Remélem, nem késtem el. Nem tudtam korábban jön-
ni. Azok a légierős fiúk elég szilaj természetűek, és nem szí-
vesen hagytam volna velük egyedül Jennyt.

Tommyra és Beattie-re pillantott.
— Csak ők maradtak?
Louise fáradtan elmosolyodott:
— Attól tartok.
— Ön az édesanyjuk?



~  18  ~

— Nem, a nevem Louise Fairhurst. A tanáruk vagyok.
— Részvétem.
— Nem engem kell sajnálni, hanem ezeket a gyerekeket 

— felelte Louise. — Befogadná őket? Nekem is szállást kellene 
még keresnem, ha már mindannyiukat elhelyezték.

— Hát, a kislánnyal kapcsolatban vannak félelmeim.
— Attól tartok, vagy mindkettőjüket elviszi, vagy egyi-

küket sem. Thomasnak szigorúan megparancsolták, hogy 
gondját kell viselnie a kishúgának.

A férfi felhúzta a szemöldökét.
— Rendben van. Jöjjenek velem.
Elvette Beattie-t a tanárnőtől. A kislány fészkelődött, 

majd Louise után nyúlt.
— Ne aggódj, csöppségem — mondta a férfi. — A tanárnő 

is velünk jön.
— Menjen csak nyugodtan — szólalt meg Mrs. Wayne, 

amikor látta, hogy Louise habozik. — A többi gyermekről 
gondoskodunk ma éjszakára. Majd reggel átmegyek, és 
együtt megnézzük őket.

Thomas elszánt igyekezetében, hogy ne veszítse szem elől 
a testvérét, már el is tűnt a nagydarab férfi mögött. Louise fel-
vette a bőröndjét a küszöbről, ahol hagyta, és elindult utánuk.

Egy kétkerekű lovas kocsin megtett rövid út után kide-
rült, hogy a szállásuk egy Fácán nevű fogadó lesz. Louise 
sosem járt még ilyen helyen, és ahogy követte a házigazdát a 
hátsó ajtó irányába, azon mosolygott, vajon mit gondolna 
róla most az apja, ha látná. Számára a kocsmák jelentették a 
bűn melegágyát.

Egy tágas konyhába léptek be. Egy, a harmincas évei vé-
gén járó asszony poharakat mosogatott. Feléjük fordult, ami-
kor beléptek, megtörölte a kezét, és egy üdvözlő mosollyal 
fogadta őket.

— Biztosan kimerültek — mondta Louise-nak, miközben 
átvette Beattie-t a férfitól.
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— Ő a feleségem, Jenny — mutatta be az asszonyt a nagy-
darab ember. — Be sem mutatkoztam, az én nevem Stan Gos-
port. Miénk ez a fogadó.

— Örvendek — felelte Louise, és kinyújtotta a kezét.
A férfi megragadta, és rázni kezdte.
Jenny elnevette magát, Louise pedig összerezzent.
— Stan nincs tisztában a saját erejével.
— Én Louise Fairhurst vagyok, a gyerekek tanára. — A ke-

zét Thomas vállára helyezte. — Ő itt Thomas Carter és a húga, 
Beatrice.

— Tommy vagyok, nem Thomas — vetette közbe a fiú. — Ő 
pedig Beattie. Négyéves.

— Ideje ágyba kerülnötök — mondta Jenny. — Majd holnap 
körbevezetünk benneteket. Gyere velem, fiatalúr.

Jenny elindult a hallon át egy lépcsősor irányába, Tom-
myval a nyomában.

— Hallotta a híreket? — kérdezte a mögötte haladó 
 Louise-tól.

— Nem. Egész nap utaztunk.
A lány megállapította, hogy a furcsa szag, amely az épü-

let belsejéből száll feléjük, sörszag, bár mire a lépcsőforduló-
hoz értek, már nem is érezte.

— Hitler lerohanta Lengyelországot. Azt hiszem, eldőlt a 
dolog. Most már biztos, hogy háború lesz.

— Szent isten, félek, hogy igaza van.
A fogadó igen nagy volt, már amennyire a fenti lépcső-

fordulóból nyíló ajtók számából meg lehetett állapítani az 
ilyesmit. A gyerekeket egy szempillantás alatt megfürdették, 
hálóruhába öltöztették, és ágyba tették. Louise-nak is egy 
kényelmes hálószoba jutott, közvetlenül az ő szobájuk mel-
lett. Aznap először végre egyedül volt, és a csendben sike-
rült elgondolkodnia ennek az elképesztő napnak az esemé-
nyein.

Kimerültnek érezte magát, és bár lefeküdt, képtelen volt 
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elaludni. Túl sok minden járt a fejében. Szinte még mindig 
érezte a vonat zakatolását, hallotta a kattanásokat, ahogy át-
haladnak a váltókon, a füttyentést, amikor elértek egy állo-
mást, és megállás nélkül keresztülzötyögtek rajta, majd a 
 hirtelen csendet, ahogy álltak, és várták egy mellékvágá-
nyon, hogy egy tehervonat elrobogjon mellettük. Még min-
dig hallotta a gyerekeket: „Tanárnő, rosszul vagyok. Tanár-
nő, Johnny megette a szendvicsemet. Tanárnő, ki kell men-
nem a vécére. Tanárnő, hol vagyunk most? Hová megyünk?”

Hogy hol voltak? A Cottlesham név semmit sem mon-
dott neki, de úgy gondolta, valahol Cambridgeshire-ben 
vagy Norfolkban lehetnek. A névtáblákat levették az állomá-
sokról, és mivel nem ismerte ezt a vonalat, csak találgatni 
tudta, merre járhatnak. Mi lett vajon a többi osztállyal? Bizto-
san elkevertek valamit, de vajon ki fogják igazítani? Lehan-
goló volt arra gondolni, hogy mi lesz, ha újra vonatra kell 
szállnia a gyerekekkel, és megint vigyáznia kell rájuk, mint 
egy nyájra. Ha itt maradnak, akkor el kell rendeznie a beis-
kolázásukat.

Ráadásul ott voltak még azok a szörnyű hírek. Mr. 
Chamberlain megpróbálkozott a békítéssel az előző év során: 
megengedték Hitlernek, hogy bevonuljon Csehszlovákiába, 
és elfoglalja a Szudéta-vidéket, de idén márciusban megszeg-
te az ígéretét, miszerint nem növeli tovább a területe nagysá-
gát, és bekebelezte Cseh- és Morvaország maradékát, miköz-
ben a szlovákok kikiáltották a saját köztársaságukat. A kö-
vetkező követelése a danzigi korridor volt, Lengyelországban. 
Nagy-Britannia és Franciaország felajánlotta a segítségét a 
lengyeleknek, arra az esetre, ha Lengyelországot megtámad-
nák, és ebből már nem lehetett többé kihátrálni. A háború el-
kerülhetetlennek tűnt, emiatt kellett a gyermekeket is evaku-
álni, és ez volt az oka a tartalékosok mozgósításának is. Azon 
töprengett, vajon mit jelent majd a háború az átlagemberek 
számára. A legutóbbi konfliktus borzalmas volt. Számtalan 
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fiatalember veszett oda, és ezzel együtt számtalan asszony 
vesztette el a férjét, számtalan gyermek az apját, és számta-
lan szülő a gyermekét. Voltak, akiknek olyan súlyosan káro-
sodott a tüdeje a mustárgáztól, hogy soha többé nem voltak 
képesek dolgozni. Vajon most is erre kell majd számítani?

Louise végül elaludt, és akkor kelt csak fel, amikor Jenny 
bekopogott egy csésze teával a kezében.

— A gyerekek már reggeliznek. Ez a Tommy egy csuda 
pofa. Úgy vigyáz a kishúgára, mint tyúkanyó a kiscsibére.

Louise beleszürcsölt a forró, erős teába.
— Azt hiszem, sokat kellett rá vigyáznia. Az édesanyja 

egy mosodában dolgozik, az apja pedig a kereskedelmi flot-
tában szolgál.

— Szegény fiú. És mi a terve mára?
— Meg kell találnom az iskola többi osztályát, és keres-

nem kell a gyerekek számára egy osztálytermet, ha itt mara-
dunk. Hol is van ez az itt, amúgy?

— Nem tudja? — nevetett Jenny.
— Annyit tudok, hogy Cottlesham a falu neve, de hogy 

hol van, és hogy mekkora, arról fogalmam sincs.
— Cottlesham egy kicsi mezőgazdasági falu Norfolkban. 

A legközelebbi város Swaffham. Oda járunk vásárolni, és ott 
van a legközelebbi vasútállomás is. Busz indul a főutcáról 
néhányszor egy nap. Norwichba is elmehet busszal, ha van 
egy szabadnapja.

— Ideje felkelnem — felelte a lány. — Van egy olyan érzé-
sem, hogy sűrű napom lesz.

Tommy és Beattie láthatólag teljesen kipihenték az uta-
zás fáradalmait, és már kint játszottak, mire Louise lement 
elfogyasztani a saját reggelijét, egy nagy tál mindenféle sült 
finomságot, amely nagyban kárpótolta az előző napi szegé-
nyes táplálékért. Még be sem fejezte, amikor megjelent Mrs. 
Wayne egy ütött-kopott Forddal, és beviharzott a konyhába.

— Jöttem, hogy körbevigyem a faluban, és megnézzük a 
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gyerekek lakhelyeit — jelentette be. — Benézünk az iskolába is 
John Langfordhoz. Ő az igazgató, úgyhogy vele kell majd 
egyeztetnie. Az egyik lábát elvesztette a legutóbbi háború-
ban, de remekül jár a falábán is.

Louise rádöbbent, hogy nem pusztán tanári minőségben 
kísérte el a gyerekeket, hanem egyben a jólétükért is ő a fele-
lős, különösen most, hogy elszakadtak az iskola többi osztá-
lyától, így a tapasztaltabb tanároktól is.

— Köszönöm, éppen erre gondoltam én is.
— A múlt héten minden szállást ellenőriztem Mr. Helli-

well-lel — mondta Edith, amikor elindultak. — Néhány falusi 
vonakodott befogadni a gyerekeket, és mindenféle kifogást 
kitaláltak. Úgy éreztem, nem szükséges erőltetnem a dolgot, 
mert az nem szolgálta volna a gyerekek érdekeit, de a leg-
többen nem akadékoskodtak. Mindenesetre, ha úgy alakul, 
hogy valahol nem megy rendben a beilleszkedés, akkor még 
mindig találhatunk nekik helyet máshol.

A nő vidám, határozott hangvétele megnyugtatta Lou-
ise-t, így aggodalom helyett inkább csak bámészkodott az 
autóban ülve. A település egy tipikus vidéki falucska volt, 
szűk utcákkal és magas sövényekkel. Volt egy csodás, ap-
rócska, régi temploma, és egy hosszú kocsiút végén ott állt 
Cottlesham Hall, amint azt megtudta, Sir Edward Dryton 
otthona. A legtöbb ház a templom, az iskola és a szélmalom 
köré csoportosult, de a távolban tanyákat és kisbirtokokat is 
lehetett látni.

— Itt van a postahivatal és vegyesbolt — magyarázta Mrs. 
Wayne, a sarkon álló boltra mutatva. — Van itt hentes, pék, 
lakatos és cipész is. Mr. Chapman hetente egyszer jön az élel-
miszer-szállító furgonjával, a tejesember naponta körbejár a 
biciklijén egy nagy kannával, a pék is kiszállítja a kenyeret, 
szintén a biciklijén, és attól tartok, nagyjából ennyi. Más, 
mint London, ugye?

— Igen, de úgy vélem, hozzá fogunk szokni.
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— Be kell mennie Swaffhambe, ha olyasmire lenne szük-
sége, ami nincs a postán.

— Úgy tudom, busz jár oda...
— Igen, de csak szóljon nekem, és ha épp megyek, elvi-

szem magammal.
— Ez kedves öntől.
Mrs. Wayne leparkolt az apró iskolánál.
— Benézünk Mr. Langfordhoz, jó?
John Langford ötven körül járhatott, a falába mindösz-

sze egyetlen rúdból állt, ennek ellenére meglepően fürgén 
mozgott.

— A gyerekek vén falábnak hívnak — kezdte rögtön a be-
mutatkozás után. — Persze csak a hátam mögött.

Kócos, szőke haja volt, az arcán pedig egy sebhely húzó-
dott, amely eltűnt a ráncok között, amikor mosolygott.

— Hány gyerek jár az iskolába?
— Nyolcvan, két osztályra bontva. Én tanítom az időseb-

beket, Miss Sedgewick pedig a fiatalabbakat. Jöjjön, megmu-
tatom.

Átvezette őket a kis udvaron keresztül a másik épület-
hez, majd beléptek egy, az iskolaépület oldalában nyíló ajtón.

Louise egy nagy teremben találta magát, a közepén egy 
ráccsal körbekerített kerek kályha állt. A padsorokkal szem-
ben két tanári asztal és két tábla helyezkedett el.

— Elhúzzuk a függönyöket, ha külön kell őket tanítani — 
mutatott a férfi a terem közepe felé.

— Egyértelműen nem férnek be önökhöz többen — állapí-
totta meg Louise. — Most mit csináljak? Huszonnégy gyere-
kem van. Van itt olyan helyiség, amelyik alkalmas lehet?

— Így hirtelen semmi sem ugrik be. Ott van a községháza, 
ahová a múlt éjjel megérkeztek, de az általában foglalt, a nő-
egylet, a cserkészek, az egyházmegyei tanács ülései zajlanak 
benne, és hetente egyszer egy orvos is átjön Swaffhamből, 
olyankor rendelőként üzemel. Attól tartok, osztoznunk kell.
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— Már ha itt maradunk — mondta Louise. — Fogalmam 
sincs, merre lehetnek a többiek az iskolámból.

— Tisztában vagyok vele, hogy volt némi kavarodás — fe-
lelte a férfi nevetve. — De nem hiszem, hogy újra elkezdik 
mozgatni magukat. Mellesleg a jelenlegi politikai helyzetben 
a kormánynak most sokkal komolyabb gondja is van, mint 
azon aggódni, hogy hol vannak a gyerekek. Már amennyi-
ben tető van a fejük felett, és tudnak hol tanulni.

— Valószínűleg igaza van.
Visszatértek a másik épületbe.
— Kérem, foglaljon helyet — mondta a férfi, és kezével 

egy lószőrrel tömött kanapéra mutatott.
Louise letelepedett Mrs. Wayne mellé, Langford pedig 

leült egy székre.
— Beszéljük át a dolgot!
Hosszas társalgást követően megegyeztek, hogy az egyik 

héten a falusi gyerekek használják majd az iskolát fél kilenc-
től egy óráig, a kitelepítettek pedig fél kettőtől négy óráig, a 
következő héten pedig fordítva.

— Könyvekről és ceruzákról magának kell majd gondos-
kodnia — szólalt meg a férfi. — Ezeket a saját tankörzetétől kell 
majd igényelnie.

— Természetesen. Írok nekik.
— Ha úgy látjuk, hogy a gyerekek oktatása nem kielégí-

tő, akkor megnyithatjuk az iskolát szombat reggel is — tette 
hozzá a férfi.

Louise felnevetett:
— Képzelem, mit szólnának hozzá a gyerekek.
— Igaz, de csak fél napot kell majd járniuk hétköznapo-

kon. Plusz házi feladatot kell majd adnom, hogy ezt kom-
penzáljam valahogy.

— Nekem is. — Louise habozott. — Úgy hozzuk meg eze-
ket a döntéseket, hogy nem tudjuk, mennyi időre is kell ter-
veznünk. Azt hittem, mostanra már túl leszünk a hadüzene-
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teken. Gondolja, hogy még megpróbálják megakadályozni a 
háborút?

— Talán, de csak az idejüket vesztegetik, ha engem kérdez, 
és közben Lengyelország szenved, bár a közvéleményt ez nem 
túlságosan érdekli. Az emberek fele azt sem tudja, hol van.

— Azt hiszem, akkor a földrajzot mindenképpen be kell 
illesztenünk a tantervbe — mondta Louise kacagva. — Elné-
zést, ez nagyképűen hangzott, és egyáltalán nem állt szándé-
komban az ilyesmi. Én még csak pár éve vagyok tanár, és ez 
hatalmas felelősség.

— Biztos vagyok benne, hogy megbirkózik majd a fel-
adattal, de ha segítségre lenne szüksége, csak szóljon bátran.

— Hozzám is bármikor fordulhat, ha a gyerekek ellátásá-
ról van szó — vetette közbe Mrs. Wayne, aki idáig egyáltalán 
nem folyt bele a beszélgetésbe. — Nem sok minden van, amit 
én ne tudnék erről a faluról.

— Mindkettejüknek köszönöm — válaszolta Louise, és fel-
állt. — Megyek, és tájékoztatom a gyerekeket és a nevelőszü-
lőket a helyzetről.

A férfi felállt, és rátámaszkodott a falábára:
— Az én diákjaim hétfőn reggel a megszokott rendben 

bejönnek majd az iskolába, így én kezdeném a reggeli mű-
szakkal az első héten — válaszolta. — Ez megfelel önnek?

— Igen, tökéletesen.
Kezet ráztak, és Louise követte Mrs. Wayne-t az autóhoz.
— Jó tanár — mondta Edith, ahogy sebességbe tette az au-

tót, és elindultak. — Szigorú, de igazságos, és nem tűri a sü-
letlenséget. Négy gyerek szerzett nála ösztöndíjat tavaly. 
A swaffhami Hamond Gimnáziumban kezdenek a jövő hé-
ten. Na, most azt javaslom, hogy először nézzük meg a köze-
lebb eső szállásokat, és utána haladjunk kifelé. Én pár kilo-
méternyire lakom innen, szóval hozzám megyünk utoljára, 
megiszunk egy csésze kávét, és ha akadt valami gond, kita-
láljuk, mi legyen.
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A gyerekek már el is felejtették az előző nap viszontagsá-
gait, és elkezdték felfedezni a vidéket, ahol sokuk még soha-
sem járt azelőtt, így Louise nem tudott beszélni velük. A szál-
lásuk és a körülményeik meglehetősen eltérő színvonalat 
mutattak. Egyesek Sir Edward Dryton kúriájában kaptak he-
lyet, mások egy egyszerű tanyaépületben vagy egy olyan két 
hálószobás házikóban leltek új otthonra, amelybe sem az 
elektromosság, sem a víz, sem a csatorna nem volt bevezet-
ve. Nem mindegyik házról lehetett elmondani, hogy tiszta, 
de hacsak Louise és Mrs. Wayne nem látta veszélyben a gye-
rekek egészségét és jóllétét, nem bolygatták a dolgokat.

— Nem hiszem, hogy egy kis portól baja lenne a gyere-
keknek, amíg van mit enniük — mondta Mrs. Wayne, ahogy a 
csalánnal meg turbolya- és feketeribizli-bokrokkal szegélye-
zett kis utakon hajtottak.

— Hálás vagyok a segítségéért — válaszolta Louise. — 
Nem is tudom, mihez kezdtem volna, ha nekem kellett volna 
otthont találnom a gyerekeknek.

— Örülök, ha segíthetek — felelte, majd egy óriásit féke-
zett, hogy elkerülje az ütközést egy, az úton kóborló birkával. 
— Hát ez meg hogy jutott ki?

Leállította az autót, és kiszállt, hogy befogja az állatot. 
Louise elindult, hogy segítsen neki, bár a haszonállatokkal 
kapcsolatban — a nézegetésükön túl — semmilyen tapasztalat-
tal nem rendelkezett.

— Ez Bill Youngé — szólalt meg Edith, átölelve a juh nya-
kát. — Általában nagyon ügyel rá, hogy zárva tartsa a kapu-
ját. Visszavisszük neki.

Átvezette az állatot egy nyitott kapun, majd épp amikor 
gondosan becsukta, egy harminc körüli férfi jelent meg az 
úton, egy biciklin.

— Nyitva volt a kapud, Bill — mondta Edith.
— Azok a nyavalyás kitelepített kölkök — felelte a férfi, 
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miközben leszállt a nyeregből. — Egész reggel őket pesztrál-
tam. Nem értenek azok semmihez.

— Szörnyen sajnálom — szólalt meg Louise. — Nem szok-
tak hozzá a vidéki életmódhoz. Gondoskodom róla, hogy ne 
forduljon többet elő.

A férfi feléje fordult, és tetőtől talpig végigmérte, tekinte-
te elidőzött a tweedszoknyáján, csinos blúzán és lapos talpú 
cipőjén.

— Maga felel értük?
— Ő Miss Fairhurst, a tanítónőjük — világosította fel a fér-

fit Mrs. Wayne. — Miss Fairhurst, Bill Young. Övé a Bel-
mont-tanya ott, az út végén. Ő fogadta be Frederick Jonest és 
Harold Summerst.

Louise kezet rázott a férfival. A kézfogása határozott 
volt, a tenyere száraz.

— Gondolom, mindannyiunknak sokat kell majd tanul-
nia — mondta Young. — Csak kérem, vésse az eszükbe, meny-
nyire fontos becsukni a kapukat.

— Így lesz.
Louise ebből azt a következtetést vonta le, hogy a falu-

siak úgy tekintenek a gyerekekre, mintha mindannyian az 
övéi lennének. Úgy érezte magát, mint egy tyúkanyó.

— Eljönne az iskolába, és elmondaná ezt a saját szavai-
val is?

— Persze, mikor?
— Minél előbb, annál jobb. Hétfőn délután, ha önnek is 

megfelel.
— Kettőre oda tudok menni. — A férfi a kapuhoz lépett, és 

ellenőrizte, hogy minden birka megvan-e, a két nő pedig út-
nak indult.

— Teljesen az ujja köré csavarta — szólalt meg Edith. — Ál-
talában nem ilyen türelmes. És ezt, hogy előadást tart a diá-
koknak, na, ezt felírjuk a kéménybe korommal. Azt még én is 
meghallgatnám.
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— Megteheti, ha szeretné.
— Meghagyom önnek ezt az élvezetet — nevetett Edith, 

majd lekanyarodott egy kapunál, és leparkolt egy tanyaépü-
let ajtaja előtt. — Itt vagyunk.

Az asszony otthona nagy volt, és a legfontosabb helyi-
ség, a konyha még a házhoz képest is hatalmas. A közepén 
egy tisztára sikált asztal állt, rajta szanaszét szórt papírok.

— Elnézést a rendetlenségért — mentegetőzött Edith, 
majd összeszedte őket, és letette az egyik falat szinte teljes 
egészében elfoglaló fenyőkomódra. — A Nők Önkéntes Szol-
gálatának anyagai. Kérem, üljön le.

Edith nekilátott megfőzni a kávét. A víz már elő volt ké-
szítve a kannában, a tűzhelyen.

Aztán kávézgatva beszélgettek a gyerekekről, a részükre 
kiutalt szállásokról és az egyedi igényeikről. Ez a feladat 
messze többet követelt annál a tudásnál, amelyet  Louise a 
tanítóképzőben megszerezhetett.

— Mr. és Mrs. Young nagyon le lesznek terhelve Freddy-
vel és Harryvel — mondta Louise. — Ők a legnagyobb rossz-
csontok az egész osztályban, ráadásul képesek felhergelni 
egymást. Úgy vélem, külön kellene választani őket.

— Szerintem Youngék megbirkóznak velük — felelte Mrs. 
Wayne. — Hagyjuk őket egyelőre, aztán majd meglátjuk, hogy 
alakulnak a dolgok.

— Nem tudom, mi lesz — merengett Louise. — Ha háború 
lesz, mindannyiunknak alkalmazkodnunk kell majd.

— Szerintem itt már nincs semmiféle „ha”, nem gondolja?
— Nem, valóban nincs.
Louise visszatért a kocsmába, ahol együtt ebédelt Mr. és 

Mrs. Gosporttal meg Tommyval és Beattie-vel. Tommy nem 
tudott betelni a faluban látottakkal, és elmesélte, hogy talál-
koztak két helyi gyerekkel is.

— Nem értettem őket — mondta. — Szerintem nem is an-
golul beszélnek.
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— Dehogynem — vágta rá Stan. — Csak egy kicsit más-
ként, ennyi az egész. Hamar meg fogod szokni.

Louise különösen felelősnek érezte magát kettőjükért, de 
szerencsére Jennyt jelölték ki a pótmamájuknak, aki tökélete-
sen alkalmasnak bizonyult a gondozásukra. Délután a szo-
bájába vonult, és leveleket írt. Az előre begyűjtött képesla-
pok ott sorakoztak előtte az asztalon, az összes gyermek szü-
leinek írnia kellett, ami nem kis feladat volt. Írt továbbá a 
Stag Lane-i Általános Iskola igazgatójának is. Ő úgy döntött, 
hátramarad, és tovább tanítja azokat a gyerekeket, akiket 
nem telepítettek ki. Persze a saját szüleinek is írt, bár levelé-
ben a fogadót óvatosságból aranyos hotellé léptette elő. Sa-
jogtak az ujjai, mire végzett, és örült, hogy végre elindulhat a 
postára, és a saját lábán járhatja be a falut.

Mindenki biccentett felé, akivel csak találkozott.
— Szép napot, kisasszony! — köszöntötték az emberek. 

Ebből arra következtetett, hogy a faluban már elkezdtek 
pletykálkodni.

Nem is látott a fogadóban más vendéget, egészen addig, 
amíg be nem esteledett, és a gyerekek ágyba nem kerültek, ő 
pedig végre leülhetett vacsorázni az étkezőben. Két férfi tar-
tózkodott a fogadóban rajta kívül, mint szállóvendég, mind-
ketten a wattoni reptér kibővítési munkálatain dolgoztak. 
Egyiküket Alfred Lynchnek hívták, harmincöt körül lehe-
tett, ő volt az idősebb, és — mint később megtudta — a mű-
vezető. Zömök felépítésű, vállas, vastag nyakú ember, ellen-
tétben Tony Walshsal, a másikkal, aki sovány volt, inas, és 
alig egy-két évvel idősebb Louise-nál. Fekete haj, borostyán-
sárga szem. Ő volt a művelet műszaki ellenőre. A két férfi 
már évek óta együtt dolgozott különböző reptereken, ami-
óta a kormány őrült építkezésbe kezdett, miután nyilván-
valóvá vált, hogy a háborút nem lehet örökké elkerülni. Lát-
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hatólag roppantmód élvezték egymás társaságát, és folyton 
csak tréfálkoztak meg nevetgéltek. Louise-ra üdítően hatott 
a  humoruk.

— Egy kétfedelű Hawker megpróbált leszállni ma reggel 
a reptéren — mondta Alfred. — Szerintem eltévedt, és nem 
tudta, hogy üzemen kívül helyezték. Beragadt a sárba. Nem 
kis időbe telt, mire kiástuk, viszont fogadok, hogy a sár men-
tette meg a pilóta életét. Elég jól tompította a landolást.

— Fel tudott szállni utána? — kérdezte Louise.
— Igen, miután mindenkit összecsődítettünk, és egy trak-

tort is kerítettünk vontatókötéllel, ami felrángatta arra a kis 
betonnal borított részre, amivel már elkészültünk.

— Úgy tűnt, a pilóta rosszul van — vetette közbe Tony. — 
Nem hiszem, hogy régóta repül.

— Ha ilyenekből áll most a légierő, akkor az Úr kegyel-
mezzen nekünk — replikázott Alfred. — Sürgősen szükségünk 
lesz jó pilótákra.

— Gondolja? — kérdezte Stan.
— Semmi kétség. Maga szerint minek építjük ezt a renge-

teg repteret?
— Repterek ide vagy oda, nekem most ki kell nyitnom — 

mondta Stan, és felállt. — Ha inna egyet a bárban, Miss Fair-
hurst, csak jöjjön át.

— Igen, kérem — vágta rá azonnal Tony. — Olyan jó lenne 
Alfred badarságainak hallgatása helyett egy intelligens em-
berrel társalogni.

— Badarságok? — kérdezte Alfred vigyorogva. — Ki volt 
az, aki szerint a fritzek apácának öltöztetett kémeket dobtak 
le ejtőernyővel?

— Csak továbbadtam, amit hallottam — mondta Tony. — 
Ez még nem jelenti azt, hogy el is hittem. Csak azt akartam 
szemléltetni, hogy egyesek milyen hiszékenyek.

A férfiak átsétáltak a bárba, Louise pedig segített Jenny-
nek elmosogatni, mielőtt csatlakozott hozzájuk. Azon az es-
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tén kóstolta meg először a sört. Élvezte az ugratást, a ricsajt, 
és annyit nevetett, hogy észre sem vette, amikor újratöltötték 
a poharát. Mosolygott, amikor végül elindult lefeküdni az-
nap este.

Épp amikor álomra hajtotta a fejét — legalábbis így gon-
dolta —, hatalmas robajra riadt fel, amelyről kiderült, hogy 
nem más, mint mennydörgés. Az ablakhoz ment, és elhúzta 
a függönyt. Odakint egy villám hasított át az égbolton, dü-
börgő mennydörgés visszhangzott utána. Eső zúdult le a 
kertre és az üres parkolóra.

— Méltó befejezése az első vidéken töltött napomnak — 
motyogta magának, majd visszafeküdt.

Másnap reggelre az esőnek már nyoma sem volt, ragyo-
gó napsütésre ébredtek. Elvitte Tommyt és Beattie-t a temp-
lomba, ahol megtudták, hogy Mr. Chamberlain minden igye-
kezete hiábavalónak bizonyult, hogy elkerüljék a háborút. 
A tiszteletes, Mr. Capstick továbbadta a híreket a gyülekezet-
nek a mise után.

— Háború van — jelentette be, majd elmondott egy imát 
mindazokért, akik részt vesznek benne, mielőtt megadta a 
végső áldást.

A misét követően, ahogy a tiszteletes kezet rázott a gyü-
lekezet tagjaival a templom bejáratánál, és megvitatta az ese-
ményeket néhány egybegyűlttel, Louise bemutatkozott neki, 
mivel tudta, hogy az apja ezt várná tőle. Biztosra vette, hogy 
kikérdezi majd, miféle ember a tiszteletes, és hogy milyen az 
előadásmódja — amely nagyban különbözött az apjáétól, sok-
kal finomabb és toleránsabb volt. A férfi kerülte a tűzről és 
kénkőről szóló passzusokat, amelyek az apja prédikációinak 
központi elemét képezték. Persze fiatalabb is volt, alig idő-
sebb Louise-nál, mosolygós és üde arcú.

— Nagyon örvendek, Miss Fairhurst — kezdte. — A falusi 
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iskola anglikán intézmény, így minden héten járok oda az 
evangéliumot oktatni az egész iskolának. Remélem, az ön di-
ákjai is csatlakoznak.

Louise elmagyarázta az iskola felosztásának a rendsze-
rét, és hogy a londoni gyerekek nem lesznek jelen ugyanab-
ban az időpontban, mint a falusiak.

— Vannak köztük katolikusok is — mondta. — És egy-két 
zsidó.

— Nem számít. Az én tanításaim mindenkinek szólnak. 
Nálam nincs megkülönböztetés, de az ön belátására bízom, 
ha úgy gondolja, valakit felmentene, csak nyugodtan. Ha 
már berendezkedtek, külön tanítom majd az ön osztályát. 
Már amennyiben megengedi.

— Természetesen, feltéve hogy nem költöztetnek el  minket.
— A közeli jövőben ez nem túl valószínű, nem gondolja?
— Nem, valóban. Aggasztó ez az egész. Felelősnek érzem 

magam, nem akarom cserbenhagyni sem a gyerekeket, sem 
pedig az iskolát. Még csak két éve vagyok tanár, és még min-
dig tanulom a dolgokat.

— Biztos vagyok benne, hogy remekül boldogul majd, 
Miss Fairhurst — felelte a férfi, bátorító mosollyal az arcán.

A lány is bízott benne, és imádkozott, hogy így legyen. 
Nem mondhatni, hogy az apja védnöksége és uralma alatt 
töltött addigi élete jó alapot nyújtott az előtte álló feladatok-
hoz. De nem csupán neki kellett elhagynia a biztonságos, 
kényelmes, ismerős kis világát. Mindenkinek, minden férfi-
nak, nőnek és gyereknek, idősnek, fiatalnak alkalmazkodnia 
kellett az új körülményekhez, ha meg akarták nyerni ezt a 
háborút.




