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Első fejezet

Örökre az emlékezetembe vésődött, hogy hol voltam és mit 
csináltam, amikor megtudtam, hogy apám meghalt.
Az  egyik  régi  iskolatársam  londoni  otthonának  barátságos 

kertjében üldögéltem, ölemben a Pénelopeia egyik felcsapott pél-
dánya hevert olvasatlanul,  én pedig  csak  sütkéreztem a  júniusi 
nap fényében, míg Jenny a bölcsődébe ment a kisfiáért.
Nyugodt voltam, és őszintén értékeltem a kiruccanás remek 

ötletét. A rügyező  iszalagban gyönyörködtem, amely fényes égi 
bábája segítségével szülte világra élénk színeit, amikor megcsör-
rent a telefonom. A képernyőre pillantottam, és megláttam Ma-
rina nevét.
–  Szia, Ma*, hogy vagy? – kérdeztem, és reméltem, hogy han-

gomból is melegség sugárzik.
–  Maia, én...
Marina hangja elcsuklott, és abban a pillanatban megéreztem, 

hogy valami szörnyűség történt.
–  Mi a baj?
–  Maia, ezt nem lehet kíméletesen közölni, de édesapádnak 

szívrohama volt  idehaza  tegnap délután,  és ma hajnalban...  el-
hunyt.
Hallgattam,  és  közben milliónyi  különböző  nevetséges  gon-

dolat kergetőzött a fejemben. Először arra gondoltam, hogy Ma-
rina valamilyen érthetetlen okból ízetlen tréfát űz velem.
–  Te vagy az első a nővérek közül, Maia, akinek elmondtam, 

mert te vagy a legidősebb. Meg akartam kérdezni, hogy te szeret-
néd-e közölni a hírt a húgaiddal, vagy rám hagyod a dolgot.

*  Angol nyelvterületen így szólítják a gyerekek az édesanyjukat. – A szerk.
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–  Én...
Továbbra sem tudtam értelmes szavakat formálni, de közben 

ráébredtem, hogy Marina, a kedves, drága Marina, a nő, aki leg-
inkább hasonlított egy édesanyára számomra, soha nem hazud-
na ilyesmiről. Tehát igaznak kell lennie. És abban a pillanatban a 
világom kifordult sarkaiból.
 – Maia, ugye jól vagy? Ez a legszörnyűbb telefonhívás, amit 

valaha  el  kellett  intéznem, de mégis mit  tehetnék? Ki  tudja,  a 
többi lány hogy viseli majd.
Csak ekkor hallottam meg a szenvedést a hangjában, és meg-

értettem, hogy saját maga miatt is éppannyira el akarta monda-
nia a híreket, mint miattam.  Így  rögtön  rátaláltam  jól megszo-
kott feladatomra: mások megnyugtatására.
–  Természetesen  szólok  a  testvéreimnek,  ha  így  szeretnéd, 

Ma, bár nem vagyok teljesen biztos benne, hogy merre  járnak. 
Ally talán egy vitorlásversenyre készül.
Az egész beszélgetés szürreális fordulatot vett: tovább beszél-

gettünk arról, hogy hol lehetnek a húgaim, mintha halott apám 
meggyászolása helyett egy születésnapi bulira kellene összegyűj-
tenünk őket.
–  Mit gondolsz, mikor kellene megtartanunk a temetést? Mi-

vel Electra Los Angelesben van, Ally pedig a nyílt tengeren hajó-
zik valahol,  a  jövő hétnél korábbra nem szervezhetjük,  igaz? – 
vetettem fel.
–  Hát...  –  szólalt meg Marina  bizonytalan  hangon.  – Talán 

ezt  jobb lenne akkor megbeszélnünk, ha hazaértél. Igazán nem 
kell sietnünk, Maia, ha inkább szeretnéd a nyaralásod utolsó pár 
napját Londonban tölteni, az is rendben van. Többet már úgy-
sem tehetünk érte... – fejezte be elhaló hangon.
–  Ma,  hát  persze hogy  a  következő  szabad  járattal  Genfbe 

repülök!  Azonnal  felhívom  a  légitársaságot,  és  igyekszem min-
denkivel felvenni a kapcsolatot.
–  Annyira  sajnálom,  chérie* –  jegyezte  meg  Marina  szomo-

rúan. – Tudom, hogy rajongtál érte.
–  Igen – válaszoltam, és a különös nyugalom, amely a részle-

tek egyeztetése alatt töltött el, hirtelen semmivé foszlott, akár a 

*  kedvesem (francia)
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vad  zivatar  előtti  csend.  – Később még hívlak,  ha már  tudom, 
hogy mikor érkezem.
–  Kérlek, vigyázz magadra, Maia. Szörnyű lehetett ezt hallani.
Letettem a telefont, és mielőtt a szívemben gyülekező vihar-

felhők  megszabadultak  volna  fullasztó  terhüktől,  felmentem  a 
hálószobámba, hogy összeszedjem az utazáshoz szükséges iratai-
mat, és felhívjam a légitársaságot. Míg a kezelőre várakoztam, az 
ágyra pillantottam, amelyben ma reggel egy újabb átlagos napra 
ébredtem. Hálát adtam, hogy az emberek nem látnak a jövőbe.
A hívásomat  fogadó,  fontoskodó nő nem volt  segítőkész,  és 

miközben betelt  járatokról, pénzügyi büntetésekről  és hitelkár-
tyák  adatairól  beszélt,  tudtam,  hogy  az  érzelmeim  hamarosan 
átszakítják a gátat. Végül, miután némi morgás után helyet kap-
tam egy négy órakor induló, Genfbe tartó járatra – ami azt jelen-
tette, hogy mindent azonnal be kellett szórnom az útitáskámba, 
hogy  taxival  a Heathrow  reptérre  siethessek  –,  leültem  az  ágy 
szélére,  és  addig bámultam az ágas-bogas  tapétát, míg  a minta 
táncra nem perdült a szemem előtt.
–  Elveszítettem  –  suttogtam  –,  örökre  elveszítettem.  Soha 

nem látom újra.
Arra  számítottam,  hogy  a  kimondott  szavak  utat  engednek 

majd a vad zokogásnak, de meglepetten tapasztaltam, hogy sem-
mi sem történt. Ehelyett bénultan ültem egy helyben, és a fejem 
továbbra is a gyakorlati tennivalóktól zúgott. Szörnyű gondolat 
volt, hogy a  történteket el kell mondanom mind az öt húgom-
nak,  és  lélekben  végigpörgettem  a  képzeletbeli  névjegykártyái-
mat, hogy eldöntsem, kit hívjak fel elsőként. Feltétlenül Tiggyvel 
kellett kezdenem, aki a második legfiatalabb volt hatunk közül, 
és mindig is hozzá éreztem magam a legközelebb.
Remegő ujjakkal görgettem lefelé a telefonkönyvben a nevéig, 

és  tárcsáztam. Amikor  csak a hangposta kapcsolt, nem tudtam 
mit mondani pár zavaros szón kívül, és arra kértem, hogy hívjon 
vissza. Valahol a Skót-felföldön járhatott, ahol egy elárvult és be-
teg őzekkel foglalkozó központban dolgozott.
Ami pedig a többieket illeti... tudtam, hogy a reakcióik külön-

bözőek  lesznek –  legalábbis kifelé –,  a közönytől kezdve a  túl-
áradó érzelmekig.
Mivel magam sem tudtam, hogyan jön ki rajtam a gyász, ha 
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beszélek velük,  ezért a gyávábbik megoldás mellett döntöttem, 
és egy SMS-ben megírtam nekik, hogy amint lehet, hívjanak fel. 
Aztán  sietve  összepakoltam  a  táskámat,  lementem  a  szűk  lép-
csőn  a  konyhába,  ahol  egy  gyors  üzenetben  leírtam  Jennynek, 
hogy miért kell ilyen sietve távoznom.
Úgy döntöttem, hogy szerencsét próbálok egy fekete taxi  le-

intésével  a  londoni  utcákon,  így  elhagytam  a  házat,  és  kábán 
megkerültem  a  Chelsea  Crescent  fákkal  körbevett  épületeit, 
ahogy azt egy átlagos ember tenné egy átlagos napon.
Talán még köszöntem is egy kutyát sétáltató férfinak, ahogy 

elhaladtam mellette, és még egy mosolyt is magamra erőltettem.
Senki sem sejti, hogy mi történt velem, gondoltam, miközben be-

szálltam a forgalmas King’s Roadon nagy nehezen leintett taxi-
ba, és a sofőrt a Heathrow felé irányítottam.
Senki sem sejti.

Öt órával később a nap épp komótosan ereszkedett a Genfi-tó 
tükre  felé,  amikor megérkeztem  a magánstégünkhöz  a  parton, 
ahonnan a hazafelé vezető utam utolsó lépéseit tettem meg.
Christian már várt rám vékony Riva motorcsónakunkban. Az 

arcáról lerítt, hogy már hallotta a híreket.
–  Hogy van, Mademoiselle Maia? – kérdezte, és kék szemében 

együttérzés tükröződött, miközben a hajó fedélzetére segített.
–  Én...  örülök,  hogy  hazaértem  –  válaszoltam  semmitmon-

dóan, miközben  a  hajó  végébe  sétáltam,  és  leültem  a  kipárná-
zott, krémszínű bőrülésre, amely követte a csónak farának ívét. 
Általában előreültem Christian mellé, míg átkeltünk a nyugodt 
vízen a hazáig vezető húszperces úton. De ma inkább magányra 
vágytam. Ahogy Christian beindította az erős motort, a nap le-
bucskázott a Genfi-tó partján sorakozó gyönyörű házak ablakai-
ból. Gyakran éreztem úgy ezen az úton, mintha a valóságtól el-
szakadt, földöntúli világba lépnék át.
Pa* Salt világába.
Megjelentek az első kósza könnyek a szemem sarkában, ahogy 

apám becenevére gondoltam, amelyet  én adtam neki kiskorom-
ban. Mindig  is  szeretett  vitorlázni,  és  amikor  hazaért  a  tóparti 

*  Angol nyelvterületen így szólítják a gyerekek az édesapjukat. – A szerk.
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otthonunkba, gyakran áradt belőle a friss levegő és a tenger illata. 
A név valahogy rajta maradt, és ahogy a húgaim sorban csatlakoz-
tak családunkhoz, ők is így nevezték.
Miközben a motorcsónak gyorsulni kezdett, és a langyos szél 

belekapott a hajamba, a több száz korábbi utazásra gondoltam, 
amikor  Atlantiszba,  Pa  Salt  mesébe  illő  kastélyába  tartottam. 
A  szárazföldről megközelíthetetlen, magányos  félsziget mögött 
hegyes vidék emelkedett meredeken, így csak hajóval lehetett el-
jutni ide. A legközelebbi szomszédok is több kilométeres távol-
ságban éltek a tavon, így Atlantisz a mi saját királyságunk volt, 
távol a világ többi részétől. Az egész helyet mágia járta át... mint-
ha csak Pa Salt és mi – a lányai – valamiféle varázslat bűvöleté-
ben éltünk volna ott.
Mindnyájunkat kisbabaként választott ki Pa Salt, a világ négy 

sarkából fogadott minket örökbe, és hozott haza, hogy a védel-
me alatt éljünk. Ahogy mindig mondogatta, mindnyájan egészen 
különlegesek és egyediek voltunk... az ő  lányai. A kedvenc csil-
lagképe, a Plejádok, vagyis a hét nővér után nevezett el minket. 
Maia a legelső és legidősebb.
Gyermekkoromban  gyakran  felvitt  a  ház  tetején magasodó, 

üvegkupolás  csillagvizsgálójába,  és  nagy,  erős  kezével  felemelt, 
hogy a teleszkópon keresztül fürkészhessem az éjszakai égboltot.
–  Itt is van – mondogatta, miközben beállította a lencséket. 

– Nézd csak, Maia, ez az a gyönyörű, ragyogó csillag, amiről a 
nevedet kaptad.
És én láttam. Miközben elmagyarázta a saját és húgaim nevé-

hez  kötődő  legendákat,  alig-alig  figyeltem,  csak  örültem,  hogy 
szorosan magához ölel, és pontosan tudtam, milyen ritka és érté-
kes pillanat, ha kettesben lehetünk.
Végül  arra  is  rájöttem,  hogy Marina,  akit  gyermekkoromban 

anyámnak hittem – még a nevét is lerövidítettem „Ma”-ra –, csak 
egy nagy becsben tartott dada, akit Pa a gondozásunk miatt vett 
fel, hiszen ő maga sokat volt távol. Persze Marina sokkal többet 
jelentett számunkra. Ő törölte le a könnyeinket, ő rótt meg min-
ket az illetlen viselkedésünk miatt, és nagy nyugalommal terelge-
tett bennünket a rögös úton, ahogy lányokból nőkké váltunk.
Mindig  számíthattunk  rá,  és  akkor  sem  szerethettem  volna 

jobban, ha az életemet is neki köszönhetem.
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Gyermekkorom  első  három  évében Marinával  kettesben  él-
tünk varázslatos kastélyunkban a Genfi-tó partján, miközben Pa 
Salt  az  egész  világot  bejárta  az  üzleti  útjain.  Aztán  egyesével 
megérkeztek a testvéreim.
Általában Pa hozott  valamilyen ajándékot,  amikor megérke-

zett.  Ilyenkor  amint meghallottam  a motorcsónak  hangját,  ke-
resztülrohantam  a  hatalmas  kerten,  át  a  fák  között,  egészen  a 
mólóig,  hogy  üdvözölhessem. Mint minden  gyerek,  én  is  látni 
akartam, hogy milyen ajándékot rejtett varázslatos zsebeibe. Egy 
alkalommal  azonban, miután  átadott  egy  aprólékosan  kidolgo-
zott, fából faragott rénszarvast, amely állítása szerint egyenesen 
Szent Miklós északi-sarki műhelyében készült, előlépett mögüle 
egy egyenruhát viselő nő, aki a kezében egy sálba csavart kis cso-
magot tartott. A csomag pedig izgett-mozgott.
–  Ezúttal,  Maia,  egy  egészen  különleges  ajándékot  hoztam 

neked. Egy testvért – mosolygott rám, miközben felemelt a kar-
jába. – Mostantól nem leszel magányos, ha el kell utaznom.
Ezután  minden  megváltozott.  A  csecsemőgondozó,  akit  Pa 

magával hozott, pár hét után eltűnt, és Marina vette át a kishú-
gom gondozását. Egyáltalán nem értettem, hogy ez a kis vörös, 
visító  izé,  ami  gyakran  bűzlött,  és  elvonta  rólam  a  figyelmet, 
 miként lehetne ajándék. Egészen addig, míg az egyik reggel Al-
cyone,  aki  a  hét  nővér második  csillagáról  kapta  a  nevét,  rám 
nem mosolygott az etetőszékéből a reggelinél.
–  Megismer  –  mondtam  csodálkozva  Marinának,  aki  épp 

etette őt.
–  Hát persze, kicsi Maia. Te vagy a nagy és okos nővére, fel-

néz  rád. Neked  kell majd megtanítanod  egy  csomó mindenre, 
amit te tudsz, és ő még nem.
Ahogy pedig növekedett, valósággal az árnyékommá vált,  és 

mindenhová követett, ami egyszerre volt hízelgő és bosszantó is.
–  Maia, várj! – kiabálta, ahogy utánam tipegett.
Bár Ally – így neveztem el – először nem kívánt részévé vált 

álomszerű  atlantiszi  mindennapjaimnak,  keresve  sem  találhat-
tam  volna  kedvesebb,  szeretnivalóbb  társaságot.  Szinte  soha 
nem sírt, és nem volt rá jellemző a hasonló korú kislányok aka-
ratos hisztije sem. Aranyló, göndör hajzuhatagával és nagy, kék 
szemével Ally magától értetődő módon bűvölte el az embereket, 
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köztük apámat is. Ha Pa Salt odahaza volt az egyik hosszú, kül-
földi útja után, csak figyeltem, amint felderül a szeme – biztosra 
vettem, hogy rám így sosem nézett –, amikor meglátta őt. És míg 
én félénk és visszahúzódó voltam az idegenekkel szemben, Ally 
nyitottan  és  bizalommal  közeledett  hozzájuk,  ami  mindenkit 
magával ragadott.
Ráadásul azon gyerekek közé tartozott, akik szemmel látható-

lag mindenben kitűnnek – különösen a zenében és a vízi sportok-
ban. Emlékszem, ahogy Pa úszni tanította az óriási medencénk-
ben, és míg én küszködtem, hogy a felszínen maradjak, és utál-
tam lemerülni a víz alá, a húgom egy született sellőként lubickolt. 
És míg én a Titán, Pa óriási és gyönyörű óceánjáró jachtjának fe-
délzetén sem találtam a helyemet, Ally még odahaza is azért kö-
nyörgött, hogy apánk vigye magával a tóparti magánstégünkhöz 
kikötött kis vitorlással. Én összekuporodtam a hajó kényelmetlen 
farában, míg Pa és Ally kormányzott, és szeltük a tükörsima vi-
zet. A vitorlázás iránti közös szenvedélyük olyan kapocs volt kö-
zöttük, amit soha nem tudtam volna megadni apámnak.
Bár Ally  a Conservatoire de Musique de Genève-ben  tanult 

zenét, és kiemelkedően tehetséges fuvolás volt, aki egy profi ze-
nekarban is megállta volna a helyét, a konzervatórium elhagyása 
után vérbeli tengerésznek állt. Most rendszeresen indult vitorlás-
versenyeken, sőt Svájcot  is képviselte néhány alkalommal ilyen 
eseményeken.
Amikor Ally majdnem hároméves  lett, Pa megérkezett a kö-

vetkező  testvérünkkel,  akit  Asteropénak  nevezett,  a  harmadik 
nővér után.
–  De hívjuk csak Csillagnak! – mosolygott Pa Marinára, Ally-

re és rám, miközben családunk legújabb tagját nézegettük a böl-
csőben.
Addigra  minden  délelőtt  órákat  vettem  egy  magántanártól, 

így legújabb húgom érkezése engem kevésbé zavart, mint Allyt. 
Aztán mindössze hat hónappal később egy újabb baba csatlako-
zott hozzánk, egy tizenkét hetes kislány, Celaeno, akit Ally azon-
nal CeCének nevezett.
Csillag  és CeCe  között mindössze  három hónap  volt  a  kor-

különbség, és kettejük között már a kezdetek kezdetétől nagyon 
szoros  kötelék  alakult  ki. Olyanok  voltak,  akár  az  ikrek,  saját, 
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titkos nyelvet beszéltek, amelynek egy részét mind a mai napig 
használják. Benépesítették a saját világukat, amelyből minket, a 
testvéreiket kizártak. És bár azóta a húszat is betöltötték, semmi 
sem változott. Mindig is a fiatalabb CeCe volt a főnök, zömök 
alakja és dióbarna bőre éles kontrasztban állt a sápadt, pálcika-
vékony Csillaggal.
A  következő  évben  egy  másik  baba  érkezett,  Taygete,  akit 

Tiggynek  neveztem  el, mert  rövid,  sötét  haja  különös  szögben 
meredezett apró fejecskéjéről, és emlékeztetett Beatrix Potter hí-
res történetének sünijére.
Eddigre már hétéves lettem, és az első pillanattól kezdve, ami-

kor megláttam, kötődtem Tiggyhez. Ő volt a legtörékenyebb kö-
zöttünk,  sorra  ledöntötték  a  lábáról  a  gyermekbetegségek,  de 
már csecsemőnek is nyugodt és békés volt. Amikor pár hónappal 
később Pa egy újabb, Electra nevű kislánnyal állított be, a kime-
rült Marina  gyakran megkérdezte,  hogy  vigyáznék-e  a  folyton 
lázas és torokgyulladásos Tiggyre. Végül kiderült, hogy asztmá-
ban szenved, így csak akkor hagyta el a gyerekszobát, amikor egy 
kis időre kitolták a babakocsiját a szabadba, hiszen a nagy hide-
gek és a sűrű köd, amely a Genfi-tó mellett a telet jellemzi, nem 
tett jót az egészségének.
Electra volt a legfiatalabb húgom, és a neve tökéletesen illett 

rá. Addigra megszoktam a kisbabákat és az igényeiket, de vitán 
felül a legifjabb testvérem volt a legkeményebb dió mind közül. 
Mintha nevéhez hűen elektromosság járta volna át, egy pillanat 
alatt váltakozott a hangulata, így korábban nyugodt otthonunk 
most naponta visszhangzott  az  éles  sikoltozástól. Akaratossága 
végigkísérte gyermekkoromat, és tüzes személyisége idősebb ko-
rában sem lágyult meg.
Titokban Ally, Tiggy és én saját becenevet találtunk ki neki: 

magunk között csak Trükkösnek szólítottuk. Mindannyian olyan 
óvatosan bántunk vele, mint a hímes tojással, és  imádkoztunk, 
nehogy megzavarjuk a szeszélyes hangulatát. Őszintén mondha-
tom,  voltak  pillanatok,  amikor  gyűlöltem  a  felfordulás  miatt, 
amelyet Atlantiszra hozott.
És mégis, ha Electra tudta, hogy egyikünk bajban van, ő volt 

az első, aki segíteni próbált. Időnként hihetetlenül önző is tudott 
lenni, máskor pedig nagylelkűsége volt ugyanilyen szembeötlő.



23

Electra után az egész ház a hetedik nővér érkezését várta. El-
végre Pa Salt kedvenc csillagképéről kaptuk a nevünket, és tud-
tuk, hogy nélküle nem vagyunk még teljesek. Még a nevét is is-
mertük – Merope –, és gyakran találgattuk, hogy milyen lesz. De 
aztán  elmúlt  egy  év, majd még  egy  és még  egy,  de  apánk nem 
hozott újabb kisbabát magával.
Élénken emlékszem rá, hogy egy alkalommal ott álltam mel-

lette a csillagvizsgálóban. Tizennégy éves  lehettem, épp a nővé 
válás  küszöbén.  Egy  holdfogyatkozásra  vártunk,  amiről  azt 
mondta nekem, hogy meghatározó pillanat az emberiség számá-
ra, mert általában változás kezdetét jelzi.
–  Pa –  szólaltam meg –, haza  fogod hozni valaha a hetedik 

testvérünket?
A kérdésre erős, védelmező alakja egy pillanatra megdermedt. 

Hirtelen úgy festett, mint aki az egész világ súlyát a vállán tartja. 
Bár  nem  fordult meg, mert  igyekezett  beállítani  a  teleszkópot 
a holdfogyatkozás megfigyeléséhez, ösztönösen éreztem, hogy a 
kérdésem felkavarta.
–  Nem, Maia, nem fogom. Mert nem találtam meg.

Ahogy feltűnt a lucfenyőkből álló sűrű sövény, amely eltakar-
ta vízparti házunkat a kíváncsi szemek elől, megláttam a mólón 
álldogáló Marinát,  és  hirtelen  rám  szakadt  a  szörnyű  igazság: 
elvesztettem Pát.
Ekkor ébredtem rá, hogy a férfi, aki létrehozta számunkra azt 

a királyságot, ahol mindannyian a hercegnői lehettünk, már más-
hol jár, és nem őrizheti tovább a szigetünket védő bűbájt.

Második fejezet

Marina gyengéden átölelte a vállamat, ahogy a motorcsónakból 
kiléptem a mólóra. Egyetlen szó nélkül indultunk meg a fák alatt, 
a széles, lankás gyepen át a ház felé. Júniusban otthonunk igazán 
gyönyörű volt. A díszes kertek virágba borultak, és az elrejtett ös-
vények és titkos üregek felfedezésre csábították vendégeiket.
A ház maga a késő tizennyolcadik században épült XV. Lajos 
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stílusát  követve,  és  az  elegáns  pompa  megtestesülése  volt. 
A négyemeletes épület erőteljes, halvány rózsaszín falait táblára 
osztott,  magas  ablakok  pettyezték,  a  tetején  pedig  meredeken 
ívelt  felfelé  a  vörös  tető,  amelynek  sarkain  egy-egy  tornyocska 
magasodott.  A  fényűzően  berendezett  szobák  a  modern  luxus 
minden kellékével büszkélkedhettek, vastag szőnyegeik és puha 
kanapéik minden ott  élőt  kényelmes  selyemgubóként  fogadtak 
magukba. Mi, lányok a legfelső emeleten laktunk, ahonnan fan-
tasztikus, zavartalan kilátás nyílt a tóra a fák teteje felett. Mari-
na szintén idefent kapott egy lakosztályt velünk.
Ahogy most rápillantottam, az jutott eszembe, hogy milyen 

kimerültnek tűnik. Kedves, barna szemét beárnyékolta a fáradt-
ság, és mosolygós ajka elgyötörten feszült meg. Arra gondoltam, 
hogy  a  hatvanas  évei  közepén  járhat,  de  egyáltalán  nem  tűnt 
ilyen idősnek. Magas nő volt, horgas vonásokkal, mégis elegán-
san és csinosan, mindig kifogástalanul öltözött, és francia szár-
mazásának köszönhetően minden különösebb erőfeszítés nélkül 
is ízlésesen festett a ruhájában. Fiatalabb koromban selymes, sö-
tét  haját  kibontva  viselte, most  azonban már  kontyba  fogta  a 
tarkójánál.
Ezernyi kérdés tolult fel bennem, de csak egyet akartam azon-

nal feltenni.
–  Miért nem szóltál azonnal Pa szívrohama után? – kérdez-

tem,  miközben  beléptünk  a  házba,  és  továbbmentünk  a  nagy 
belmagasságú társalgóba, amely hatalmas kőcserepekbe ültetett, 
élénkvörös és arany színekben pompázó vízitormákkal szegélye-
zett, széles kőteraszra nyílt.
–  Maia, hidd  el,  könyörögtem neki,  hogy minél  előbb  szól-

hassak neked és a többieknek, de annyira felzaklatta a kérésem, 
hogy végül úgy kellett cselekednem, ahogy ő kívánta.
Tudtam, hogy ha Pa azt mondta neki, hogy ne lépjen kapcso-

latba  velünk,  akkor  aligha  volt  választása.  Apám  volt  a  király, 
Marina pedig a legjobb esetben is csak a legbelső udvarnoka vagy 
a szolgája volt, aki pontosan teljesítette a parancsait.
–  Hol van most? – kérdeztem. – Még odafent, a hálószobájá-

ban? Menjek fel, hogy láthassam?
–  Nem,  chérie,  nincs odafent. Kérsz  egy kis  teát, mielőtt  el-

mondom a részleteket? – kérdezte.
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–  Őszintén szólva, egy erős gin-tonik jobban esne – vallottam 
be, miközben fáradtan leereszkedtem az egyik hatalmas kanapéra.
–  Máris  megkérem  Claudiát,  hogy  készítsen  egyet.  Azt  hi-

szem, kivételesen én is csatlakozom hozzád.
Néztem, ahogy Marina elhagyja a  szobát, hogy megkeresse a 

házvezetőnőnket, Claudiát, aki ugyanolyan régóta élt Atlantiszon, 
mint Marina. Német származású volt, és szigorú külseje mögött 
aranyszív rejlett. Akárcsak mindannyian, ő is rajongott a ház urá-
ért. Hirtelen eszembe jutott, hogy vajon mi lesz majd vele és Ma-
rinával. És egyáltalán Atlantisszal, most, hogy Pa elhunyt.
 Még mindig úgy éreztem, hogy a világ kifordult magából. Pa 

mindig „elment” valahová, hogy a rejtélyes ügyeit intézze, bár sem 
az alkalmazottai, sem a családja nem sejtették, hogy pontosan mi-
ből is teremti elő megélhetését. Egyszer megkérdeztem tőle, ami-
kor  a  barátom,  Jenny  meglátogatott  minket  egy  iskolai  szünet 
alatt, és szemmel láthatólag elbűvölte a fényűző életmódunk.
–  Apád  biztosan  mesésen  gazdag  –  suttogta,  ahogy  leszáll-

tunk Pa magánrepülőjéből, ami épp akkor ért földet a saint-tro-
pez-i  La Môle  repülőtéren.  A  sofőr  az  aszfaltcsíkon  várt  ránk, 
hogy elvigyen minket a kikötőbe, ahol felszálltunk a csodálatos, 
tíz  hálóhelyes  Titán nevű  jachtra,  és  elhajóztunk  éves  földkö-
zi-tengeri utunkra, amelynek célját mindig Pa Salt szeszélye ha-
tározta meg.
A többi gyerekhez hasonlóan – legyenek azok gazdagok vagy 

szegények – úgy nőttem fel, hogy nem ismertem más életmódot, 
így a sajátunkban semmi különöset nem találtam. Fiatalabb ko-
runkban  a  húgaimmal  magánórákat  vettünk  odahaza,  és  csak 
tizenhárom  éves  koromban,  a  bentlakásos  iskolába  kerülve  éb-
redtem rá, hogy mennyire másként éltünk, mint a többi ember.
Amikor egyszer megkérdeztem Pát, hogy mit is dolgozik, mi-

vel biztosítja családunk számára az elképzelhető legnagyobb lu-
xust, titokzatos mosollyal nézett rám, és azt mondta:
–  Afféle varázsló vagyok.
Ezzel persze semmit sem árult el. Pont, ahogy szerette volna.
Ahogy idősebb lettem, lassan ráébredtem, hogy Pa Salt az il-

lúziókeltés mestere,  és  semmi  sem  az  körülötte,  aminek  elsőre 
látszik.
Amikor Marina  visszajött  a  társalgóba  két  gin-tonikkal  egy 
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tálcán, harminchárom év után először  jutott eszembe, hogy fo-
galmam sincs, ki is volt az apám Atlantiszon kívül. És azon töp-
rengtem, hogy vajon most megtudom-e.
–  Itt is van – mondta Marina, ahogy letette elém a poharat. 

– Igyunk apádra! – emelte magasba a sajátját. – Az örök világos-
ság fényeskedjék neki!
–  Igen, igyunk Pa Saltra! Nyugodjék békében!
Marina nagyot kortyolt, majd letette a poharat az asztalra, és 

a kezemet a kezébe vette.
–  Maia, mielőtt bármi másról beszélnénk, el kell mondanom 

neked valamit.
–  Mit? – kérdeztem, ahogy elcsigázott szemébe néztem, mi-

közben aggódva ráncolta a szemöldökét.
–  Az imént azt kérdezted, hogy apád itt van-e még a házban. 

Igazság szerint már el  is  temették. Az volt a kívánsága, hogy a 
temetés azonnal történjék meg, és ti, lányok ne legyetek jelen.
Úgy bámultam rá, mintha megtébolyodott volna.
–  De Ma, pár órával ezelőtt azt mondtad, hogy ma hajnalban 

halt meg! Hogyan lehetséges, hogy a temetést ilyen hamar elren-
deztétek? És miért?
–  Maia, apád ragaszkodott hozzá, hogy halála után a  testét 

azonnal vigyék a repülőjére, és szállítsák a jachtjára. A fedélzeten 
egy  ólomkoporsóba  kellett  helyezni,  amelyről  kiderült,  hogy 
évekkel ezelőtt vitték a Titánra erre az eseményre készülve. Ez-
után kihajóztak vele a tengerre. Természetesen a víz iránti szere-
tete miatt érthető, hogy azt akarta, az óceán legyen a nyughelye. 
A lányainak pedig nem kívánt fájdalmat okozni a... temetésével.
–  Ó,  istenem! – mondtam,  ahogy  rémülten beleborzongtam 

Marina szavaiba. – De biztosan tudta, hogy szerettünk volna il-
lően elköszönni tőle. Hogy tehette ezt? Mit mondjak a többiek-
nek? Én...
–  Chérie, mi ketten éltünk legrégebb óta ebben a házban, és 

mindketten tudtuk, hogy ha apádról volt szó, a miért soha nem 
került elő. Csak azt tudom elképzelni – tette hozzá csendesen –, 
hogy úgy kívánt örök nyugalomra térni, ahogy élt: magányosan.
–  És uralkodva – vágtam oda hirtelen  felébredő dühömben. 

– Mintha még azokban sem bízott volna, akik a legjobban sze-
rették.
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–  Legyen bármi is az oka – mondta Marina –, remélem, idő-
vel  olyan  szerető  apaként  emlékszel majd  rá,  amilyen valóban 
volt. Csak  annyit  tudok,  hogy  ti  voltatok  számára  a  legfonto-
sabbak.
–  De ugyan melyikünk ismerte? – kérdeztem a kétségbeesés-

től könnyes szemmel. – Eljött egy orvos, hogy megerősítse a ha-
lál  beálltát?  Biztosan  készült  egy  halotti  bizonyítvány.  Láthat-
nám?
–  Az orvos a személyes adatai felől érdeklődött, tudni szeret-

te  volna  például,  hogy  hol  és mikor  született. Mondtam  neki, 
hogy  én  csak  egy  alkalmazottja  voltam,  így  nem  tudok  semmi 
biztosat. Megadtam neki Georg Hoffman elérhetőségét, ő az az 
ügyvéd, aki apád ügyeit intézi.
–  De miért titkolózott ennyit, Ma? A repülőn azon gondol-

koztam hazafelé, hogy nem emlékszem olyan alkalomra, amikor 
barátokat hozott volna Atlantiszra. Időnként, amikor a jachttal 
hajóztunk, néhány üzleti partnere meglátogatta egy-egy tárgya-
lás miatt, és eltűntek a dolgozószobájában, de soha nem élt tár-
sasági életet.
–  A családot élesen elválasztotta az üzlettől,  így ha hazaért, 

teljesen a lányaira koncentrálhatott.
–  A  lányokra,  akiket  a  világ  különböző  pontjain  fogadott 

örökbe, és aztán hazahozta őket. Miért, Ma, miért?
Marina  csendesen  nézett  vissza  rám,  bölcs,  nyugodt  szeme 

nem árulta el, hogy ismeri-e a választ.
–  Úgy értem, gyermekként – folytattam – úgy nősz fel, hogy 

elfogadod az életed. De mindketten tudjuk, hogy nagyon is szo-
katlan,  sőt  egyenesen  furcsa,  hogy  egy  egyedülálló,  középkorú 
férfi hat kislányt fogad örökbe, majd hazahozza őket Svájcba, és 
egy fedél alatt neveli fel őket.
–  Apád valóban különös férfi volt – bólintott Marina egyetér-

tően.  – De  azt  csak  nem  vethetjük  a  szemére,  hogy  rászoruló 
árváknak megteremtette  a  jobb  élet  reményét  a  saját  védelme 
alatt? – próbálta elterelni a szót. – Sok tehetős ember fogad örök-
be gyermeket, ha nincs sajátja.
–  De többnyire házasok – böktem ki. – Ma, tudsz arról, hogy 

volt-e Pának valaha barátnője? Valaki, akit szeretett? Harminc-
három évig ismertem, és soha nem láttam nővel.
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–  Chérie, megértem, hogy apád halála után hirtelen rengeteg 
kérdés  jutott eszedbe, amire választ akartál kapni tőle, és most 
már nem kaphatsz, de nem segíthetek. Ráadásul nem  is ennek 
van itt az ideje – tette hozzá Marina gyengéden. – Most azt kell 
ünnepelnünk, amit nekünk jelentett, és úgy kell emlékeznünk rá, 
mint arra a  szerető  férfira, akinek Atlantisz  falai között megis-
mertük. Ne feledd, hogy apád jóval túl járt a nyolcvanon. Hosz-
szú és boldog élete volt.
–  De hiszen három hete még kihajózott a vitorlással, és úgy 

járkált  a  fedélzeten,  mintha  csak  feleannyi  idős  lenne  –  em-
lékeztem vissza.  – Nehéz  összeegyeztetni  ezt  a  képet  egy hal-
doklóéval.
–  Igen,  és  hálát  adhatunk  Istennek,  hogy  nem  követte  sok 

kortársa sorsát, és nem szenvedett hosszú, elhúzódó halálos be-
tegségben. Csodálatos, hogy te és a többi lánya boldog és egész-
séges képet őriztek róla – bátorított Marina. – Ő is biztosan így 
akarta volna.
–  Nem szenvedett  sokat, ugye? – kérdeztem óvatosan, de a 

szívem mélyén tudtam, hogy ha így is történt volna, Marina ak-
kor sem árulná el.
–  Nem. Tudta, hogy mi vár rá, Maia, és megbékélt Istennel. 

Úgy hiszem, hogy boldogan várta a véget.
–  Mégis  hogyan mondjam  el  a  többieknek,  hogy  apánk  el-

hunyt? – kérdeztem kétségbeesetten. – És azt, hogy még csak a 
testét sem temethetik el? Azt fogják érezni, amit én is, hogy egy-
szerűen eltűnt a semmibe.
–  Apád erre is gondolt a halála előtt, és Georg Hoffman, az 

ügyvédje ma már meg is keresett. Ígérem, hogy mindannyian al-
kalmat kaptok a búcsúzásra.
–  Pa még a halálakor is mindent az irányítása alatt tartott – 

sóhajtottam lemondóan. – Egyébként üzenetet hagytam a húga-
imnak, de eddig egyikük sem hívott még fel.
–  Georg Hoffman készen áll, hogy átjöjjön, amint mindenki 

megérkezett. És kérlek, Maia, ne is kérdezd, mit akar majd tőle-
tek,  mert  fogalmam  sincs.  Claudiával  főzettem  neked  egy  kis 
levest. Kétlem, hogy ettél valamit ma reggel óta. Inkább a Pavi-
lonban  fogyasztanád  el,  vagy  szívesebben  maradnál  a  házban 
ma este?
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–  Megeszem itt a levest, aztán hazamegyek, ha nem baj. Sze-
retnék egyedül lenni.
–  Természetesen – hajolt oda hozzám Marina, hogy átöleljen. 

–  Megértem,  hogy  milyen  szörnyű  megrázkódtatás  lehet  ez  a 
számodra. És sajnálom, hogy megint a te válladat nyomja a fele-
lősség súlya a többi lány helyett is, de apád kérése szerint téged 
kellett először értesítenem. Nem tudom, hogy ez megnyugtat-e 
valamennyire.  Megkérjem  Claudiát,  hogy  melegítse  meg  a  le-
vest? Azt hiszem, mindkettőnknek jót tenne valami harapnivaló.
Az étkezés után megmondtam Marinának, hogy lefekszem, és 

adtam neki egy jóéjt-puszit, mert láttam, hogy ő is kimerült. Mi-
előtt kiléptem volna a házból,  felmentem a számtalan  lépcsőfo-
kon a legfelső emeletre, és belestem a húgaim szobáiba. Minden 
éppen úgy  volt  elrendezve,  ahogy  az  itt  lakók hagyták, mielőtt 
elindultak volna a saját útjukra, és az egyes szobák még mindig 
kifejezték a bennük élők különböző személyiségét. Ha időnként 
visszatértek, ahogy a galambok a víz melletti fészkükbe, a legke-
vésbé sem akarták megváltoztatni a szobájukat. Én sem.
Ahogy  kinyitottam  a  régi  szobám  ajtaját,  rögtön  a  polchoz 

léptem, mert még mindig  itt  tartottam  a  gyermekkori  kincsei-
met. Levettem egy  régi kínai babát,  amelyet Pától kaptam kis-
koromban. Mint mindig, akkor is varázslatos történetet szőtt ar-
ról, hogy a baba egyszer egy fiatal orosz grófnőhöz tartozott, ám 
nagyon magányossá vált a moszkvai palotában, amikor az úrnője 
felnőtt,  és megfeledkezett  róla.  Azt mondta,  hogy  Leonorának 
hívják, és egy szerető ölelésre vágyik.
Ahogy  visszatettem  a  babát  a  polcra,  a  dobozért  nyúltam, 

amelyben egy, a tizenhatodik születésnapomra Pától kapott aján-
dék lapult. Kinyitottam, és előhúztam belőle a nyakláncot.
–  Ez egy holdkő, Maia – mondta nekem, ahogy a szokatlan, 

opálos  kőre  bámultam,  amely  kékesen  derengett,  és  apró  gyé-
mántokkal  volt  körülvéve.  – Még nálam  is  öregebb,  és  nagyon 
érdekes a története – emlékeztem, hogy elhallgatott, mintha csak 
mérlegelne valamit. – Talán egy napon majd elmondom neked – 
folytatta. – Talán most még egy kicsit túl felnőttes neked a nyak-
lánc. De szerintem egy szép napon nagyon jól illik majd hozzád.
Pa nagyon is jól látta a helyzetet. Akkoriban a testemet – akár-

csak iskolástársaimét – olcsó, ezüst karkötők, és a nyakam körül 
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bőrzsinegekről lógó, hatalmas keresztek díszítették. A holdkövet 
soha nem hordtam, és azóta is itt hevert a polcon, elfeledve.
De arra gondoltam, hogy most már szívesen felvenném.
Odaléptem  a  tükörhöz,  összekapcsoltam  a  finom  aranylánc 

kicsiny csatját a nyakam körül, és szemügyre vettem. Talán csak 
a képzeletem játszott velem, de a kő mintha finoman ragyogott 
volna  a  bőrömön. Ösztönösen megérintettem,  ahogy  az  ablak-
hoz  léptem,  és  lepillantottam  a Genfi-tó  felszínén  szikrázó  fé-
nyekre.
– Nyugodj békében, kedves Pa Salt – suttogtam.
És  mielőtt  még  a  többi  emlék  a  hatalmába  kerített  volna, 

gyorsan kisiettem a gyerekszobámból, ki a házból, végig a szűk 
ösvényen, amely a nagyjából kétszáz méterre  fekvő,  felnőttkori 
otthonomhoz vezetett.
A Pavilon  bejárati  ajtaját mindig  nyitva  tartottam,  hiszen  a 

szigeten a legmodernebb biztonsági rendszer működött, így nem 
volt rá esély, hogy valaki meglovasítja a személyes tárgyaimat.
Ahogy beléptem, megláttam, hogy Claudia már járt itt, és fel-

kapcsolta  a  lámpákat  a nappaliban.  Fáradtan  ereszkedtem  le  a 
kanapéra, és hatalmába kerített a kétségbeesés.
Én vagyok az a nővér, aki sosem ment el innen.
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Tizenharmadik fejezet

Izabela Rosa Bonifacio apró lábak kaparászására ébredt a par-
kettával borított szobában. Felült, lenézett az ágyról, és azt látta, 
hogy egy sagui bámul rá. A kezében – sajátjának miniatűr, szőrös 
mása  –  a majom  egy  fésűt  tartott.  Bel  akaratlanul  is  elnevette 
magát, ahogy a sagui tovább nézte, és vizenyős, fekete szemével 
kérlelte, hogy kereket oldhasson új játékszerével.
– Szeretnéd megfésülni a  szőröd? – kérdezte, miközben ha-

son  előrecsúszott  az  ágy  széléig.  – Kérem!  –  nyújtotta  a  kezét 
a majom felé. – Add vissza! Az az enyém, és mãe* nagyon dühös 
lesz, ha elcsened tőlem.
A majom a menekülőútja  felé  fordította a  fejét, és ahogy Bel 

hosszú, vékony ujja előrelendült, hogy kikapja a markából a fésűt, 
az állat könnyedén az ablakpárkányra ugrott, és eltűnt szem elől.
Bel nagyot sóhajtott, és visszahanyatlott az ágyra, mivel tud-

ta, hogy újabb fejmosásra számíthat a szüleitől, akik szerint pon-
tosan ilyen okból kell estére bezárnia a spalettákat. A fésű kagy-
lóból készült, és a keresztelőjére kapta ajándékba apai nagyany-
jától,  és  ahogy  azt  a majomnak  is mondta,  édesanyja nem  fog 
repesni a boldogságtól. Bel visszavergődött a helyére, lehajtotta a 
fejét a párnájára, és azt a hiú reményt ápolgatta, hogy a sagui ta-
lán eldobja a fésűt a kertben, miközben visszamenekül az ottho-
nába a ház mögötti hegyoldal dzsungelében.
Az enyhe szellő ráfújt egy sűrű, sötét hajtincset a homlokára, 

és magával hozta az ablaka alatti kertben növő guáva- és citrom-
fák finom illatát. Bár az ágya melletti óra szerint még csak regge-
li  fél  hét  volt, máris  érezte  a  közelgő  forróságot.  Felnézett,  és 

* anya (portugál)
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látta, hogy egyetlen felhőpamacs sem csúfítja el a gyorsan világo-
sodó égboltot.
Loen,  a  szobalánya még  egy óráig nem kopogtat  az  ajtaján, 

hogy  segítsen  neki  felöltözni.  Bel  azon  töprengett,  hogy  vajon 
végre  lesz-e  bátorsága  kimerészkedni  a  házból,  míg  mindenki 
más alszik, és úszni egyet a gyönyörű, kék csempés úszómedence 
hideg vizében, amelyet apja, Antonio építtetett a kertben.
A medence Antonio legújabb szerzeménye és büszkesége volt, 

hiszen ez volt az egyik első darab, amely egy riói magánreziden-
cián kapott helyet. Egy hónapja az összes  fontos barátját meg-
hívta, hogy nézzék meg, és mindenki kötelességtudóan állt mel-
lette,  hogy megcsodálhassa. A  férfiak drága,  egyedi  szabású öl-
tönyt viseltek, a nők a legújabb párizsi divat szerint öltöztek, a 
ruháikat az Avenida Rio Branco exkluzív boltjaiban szerezték be.
Bel akkor ironikusnak gondolta, hogy senki sem hozott magá-

val fürdőruhát, és ő maga is teljes ünnepi díszben feszített a per-
zselő hőségben, miközben forrón vágyakozott az után, hogy ki-
bújhasson az elegáns ruhából, és belevethesse magát a hűs, tiszta 
vízbe. Tulajdonképpen mind a mai napig nem látott senkit sem 
fürdeni a medencében. Amikor megkérdezte, hogy ő maga füröd-
het-e benne, az apja megrázta a fejét.
–  Nem, querida, a szolgák nem láthatnak meg fürdőruhában. 

Olyankor ússz benne, amikor senki sincs a közelben.
Mivel a szolgák mindig a közelben voltak, Bel gyorsan ráéb-

redt, hogy a medence csak egy újabb dísz, afféle drágaság, amely-
lyel apja lenyűgözheti a barátait. Egy újabb állomás a hőn áhított 
társadalmi rang elnyeréséért folytatott, soha véget nem érő küz-
delemben.
Amikor megkérdezte mãe-t, hogy pai* miért tűnik mindig elé-

gedetlennek  azzal,  amije  van,  miközben  Rio  egyik  leggyönyö-
rűbb házában élnek, és gyakran ebédelnek a Copacabana Palace 
Hotelban, ráadásul egy vadonatúj Ford automobiljuk is van, az 
anyja egykedvűen vállat vont.
–  Pusztán azért, mert mindegy, hogy hány autója vagy birto-

ka van, a családnevét soha nem változtathatja meg.
Bel az elmúlt tizenhét évben megtanulta, hogy az apja olasz 

*  apa (portugál)
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bevándorlóktól  származott,  akik  Brazíliába  érkezésük  után  a 
São  Paulo  körüli  zöldellő,  termékeny  földek  kávéültetvényein 
kezdtek dolgozni. Antonio édesapja nemcsak szorgalmasan dol-
gozott, hanem okos is volt, hiszen elegendő megtakarítást gyűj-
tött össze egy saját telek megvásárlásához és a saját üzlete be-
indításához.
Mire Antonio elég idős lett a családi vállalkozás átvételéhez, a 

kávéültetvény virágzott, így további hármat vásárolhatott. A pro-
fitból meggazdagodott  a  család,  így  amikor  Bel  nyolcéves  lett, 
édesapja megvásárolt egy gyönyörű, régi fazendát Riótól ötórányi 
autóútra. A lány máig ezt a helyet nevezte az otthonának. A ma-
gas hegycsúcsok között megbúvó óriási ház nyugodt és barátsá-
gos volt,  ráadásul Bel  legkedvesebb élményei  is  innen származ-
tak.  Akkoriban  szabadon  bejárhatta  a  birtok  kétezer  hektáros 
területét, így idilli, gondtalan gyermekkora volt.
Most  azonban,  bár  közelebb  került  Rióhoz,  Antonio  még 

mindig elégedetlen volt. Bel emlékezett rá, hogy egyszer együtt 
ebédelt  a  szüleivel,  amikor édesapja  elmagyarázta az anyjának, 
hogy egy napon miért kell majd beköltözniük a városba.
–  Rio  a  főváros,  Brazília  hatalmi  központja.  A  részévé  kell 

válnunk.
Antonio vagyona a vállalkozásával együtt növekedett. Három 

évvel  ezelőtt  az  édesapja  hazaérkezése  után  bejelentette,  hogy 
vett  egy házat Cosme Velhóban, Rio  egyik  legfelkapottabb ne-
gyedében.
–  Mostantól a portugál arisztokraták sem nézhetnek levegő-

nek, mivel a szomszédaink lesznek – büszkélkedett Antonio, mi-
közben győzedelmesen az asztalon dobolt.
Bel és édesanyja rémült pillantást váltottak, amikor megtud-

ták, hogy el kell hagyniuk a hegyekben álló otthonukat a nagy-
város kedvéért. Ám mindig visszafogott édesanyja ezúttal ragasz-
kodott hozzá, hogy ne adják el a Fazenda Santa Terezát, és tart-
sák meg a házat afféle menedékként, ha nem bírnák elviselni a 
nyári hőséget Rióban.
–  Miért, mãe,  miért?  –  sírdogált  Bel  aznap  este,  amikor  az 

édesanyja belépett a szobába, hogy jó éjszakát kívánjon neki. – 
Úgy szeretek itt lakni. Nem akarok a nagyvárosba költözni.
–  Mert  édesapádnak  nem  elég,  hogy  olyan  gazdag  legyen, 
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mint a portugál nemesek Rióban. Társadalmilag is egyenlő akar 
lenni velük. És ki akarja vívni a tiszteletüket.
–  De mãe, még én is tudom, hogy a riói portugálok lenéznek 

minket, olasz paulistákat*. Soha nem fogja elérni a célját, igaz?
–  Nos – válaszolta édesanyja fáradtan –, Antonio eddig min-

dent elért, amit csak akart.
–  De honnan tudjuk majd, hogy miként kell viselkednünk? – 

kérdezte  Bel.  –  Egész  életemben  a  hegyek  között  éltem.  Soha 
nem fogunk úgy beilleszkedni, ahogy pai szeretné.
–  Édesapád máris azt tervezi, hogy találkozunk Senhora Na-

thalia  Santosszal,  egy  portugál  arisztokrata  hölggyel,  akinek  a 
családja nehéz helyzetbe került. Abból él, hogy a hozzánk hason-
ló családoknak tanítja meg, miként kell viselkedniük a riói társa-
ságban. Sőt be is vezeti őket a társaságba.
–  Tehát játék baba lesz belőlünk, aki a legszebb ruhákat hord-

ja, szépen válaszol, és még illedelmes is? Inkább a halál! – utá-
nozta Bel egy fuldokló hangját, hogy kifejezze elégedetlenségét.
–  Nagyjából  erről  van  szó,  igen  –  kuncogott  Carla  a  lánya 

helyzetfelismerésén, meleg, barna szeme pedig  ragyogott a cso-
dálkozástól.  –  És  persze,  Izabela,  te,  egy  szem,  szeretett  lánya 
vagy a tyúk, amelyik aranytojást tojhat. Már most  is gyönyörű 
vagy,  Bel,  édesapád  pedig  abban  reménykedik,  hogy  a  külsőd 
miatt jól házasodhatsz majd.
Bel döbbenten nézett az anyjára.
–  Pai velem akarja megvásárolni a társadalmi elismertséget? 

Hát, arra várhat! – Azzal hátat fordított, és belebokszolt a pár-
nájába.
A gömbölyded Carla az ágyhoz sétált, leült a szélére, és pár-

nás kezével megveregette a lánya hátát.
–  Nem olyan rossz a helyzet, mint gondolnád, querida – nyug-

tatta meg.
–  De  hiszen  csak  tizenöt  éves  vagyok!  Szerelemből  akarok 

házasodni,  és nem a pozíció miatt. Ráadásul a portugál  férfiak 
sápadtak, cingárak és lusták. Jobb szeretem az olaszokat.
–  Ugyan már, Bel, nem mondhatsz ilyet. Minden nemzetnek 

*  São Paulo állam lakosa. – A szerk.
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vannak  jó  és  rossz  tulajdonságai.  Biztos  vagyok  benne,  hogy 
apád talál neked valakit, aki kedvedre való. Rio nagy város.
–  Nem megyek!
Carla előrehajolt, és megcsókolta lánya fényes, sötét haját.
–  Azt meg kell hagyni, hogy apád természetét örökölted. Jó 

éjszakát, querida!

Ez már  három  éve  történt,  és  Bel  édesanyjának  elsuttogott 
egyetlen szava sem változott. Édesapja még mindig ambiciózus, 
édesanyja pedig még mindig gyengéd volt, a riói társadalom pe-
dig épp annyira nem engedett a hagyományokból, mint kétszáz 
évvel ezelőtt, sőt a portugál férfiak sem váltak vonzóbbá.
És mégis, jelenlegi otthonuk Cosme Velhóban gyönyörű volt. 

Finom, okkerszínű falai és magas tolóablakai gyönyörű, arányos 
szobákat  rejtettek,  amelyeket  apja  utasításai  alapján  újítottak 
fel. Ahhoz  is  ragaszkodott, hogy a  legmodernebb kényelmi be-
rendezések is helyet kapjanak a házban, úgymint a távbeszélő és 
az emeleti fürdőszoba. Odakint a tökéletesen rendezett kert Rio 
világhírű arborétumának pompájával vetekedett.
A házat Mansão da Princesának nevezték el Isabel hercegnő 

után,  aki  egyszer  ivott  a  telken  áthaladó,  és  állítólag  gyógyító 
erővel rendelkező Carioca folyó vizéből.
Ám Bel a tagadhatatlan luxus közepette is nyomasztónak ta-

lálta  a Corcovado-hegy  komor  közelségét,  amely  közvetlenül  a 
ház mögött magasodott az épület fölé. Gyakran kapta azon ma-
gát, hogy még mindig a hegyek tágas, szabad terei és friss levegő-
je után vágyakozik.
Amióta megérkezett a városba, Senhora Santos, az illemtanár 

Bel mindennapi életének részévé vált. Tőle tanulta meg, miként 
kell belépnie egy szobába – vállak hátra, fej egyenesen, lebegés –, 
és  minden  fontos  riói  portugál  család  történetét  bemagoltatta 
vele. És mivel franciából, zongorázásból, művészettörténetből és 
az európai irodalomból vett leckéket, Bel álmodozni kezdett ar-
ról, hogy egyszer majd elutazik az öreg kontinensre.
Ám  a  gyámkodás  legnehezebb  része  az  volt,  hogy  Senhora 

Santos  mindenáron  el  akarta  vele  feledtetni  az  anyanyelvét, 
amelyet édesanyjától  tanult a bölcsőben. Bel még mindig olasz 
akcentussal beszélte a portugált.
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Gyakran nézett bele a tükörbe, és ilyenkor megengedett ma-
gának egy fanyar kacajt. Hiszen Nathalia Santos minden erőfe-
szítése  ellenére  még  mindig  kiütközött  a  vonásaiban  az  igazi 
származása. Hibátlan bőre, amelynek fent a hegyekben elég volt 
egy csipetnyi napfény, és máris sötét, ragyogó bronzszínűre bar-
nult  –  Senhora  Santos  újra  és  újra  figyelmeztette,  hogy  tartsa 
távol magát a napfénytől –, tökéletesen illett dús, sötét fürtjeihez 
és hatalmas, barna szeméhez, amely szenvedélyes toszkán éjsza-
kákról mesélt az igazi otthonának hegyei között.
Telt ajka érzéki természetről árulkodott, melle pedig minden 

áldott nap tiltakozott a szorosan meghúzott fűző ellen. Miköz-
ben Loen minden egyes reggel belegyömöszölte a hátsó pántok-
ba, és próbálta megszelídíteni nőiessége külső jeleit, Bel gyakran 
gondolt arra, hogy a szűkös viselet pontos metafora a helyzeté-
re.  Olyan  volt,  akár  egy  ketrecbe  zárt  vadállat,  tele  tűzzel  és 
szenvedéllyel.
Nézte, ahogy egy apró gekkó végigcikázik a mennyezet egyik 

sarkából a másikba, és eltöprengett, hogy a saguihoz hasonlóan a 
hüllő is bármikor megszökhet a nyitott ablakon keresztül. Eköz-
ben ő még egy napot tölt kötözött sonkaként, arra várva, hogy 
bedobják  Rio  társadalmi  kemencéjének  perzselő  forróságába, 
míg ő próbálja elnyomni istenadta természetét, és inkább az apja 
által elvárt illedelmes hölgy szerepét játssza.
A  következő  héten  pedig  a  jövőjéről  szőtt  tervek  új  szintre 

lépnek. Betölti tizennyolcadik életévét, és egy látványos bálon a 
gyönyörű Copacabana Palace Hotelban bevezetik a riói társasági 
életbe.
Bel  tudta, hogy ezután az apja belekényszeríti  a  legjobbnak 

tűnő házassági ajánlatba, amelyet csak kap. És ezzel örökre el-
veszíti szabadsága utolsó morzsáit is.
Egy órával később ismerős kopogás figyelmeztette az ajtónál 

Loen érkezésére.
–  Jó reggelt, Senhorita Bel. Hát nem gyönyörű ez a mai nap? 

– kérdezte a szobalány, miután belépett.
–  Nem – válaszolta Bel rosszkedvűen.
–  Jöjjön, fel kell öltöznie. Mozgalmas napja lesz.
–  Igazán? – tettetett tudatlanságot, miközben pontosan tud-

ta, milyen kötelezettségek várnak rá napközben.
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–  Minha pequena*, ne  játszadozzon  velem!  –  figyelmeztette 
Loen, és mint oly sokszor, amikor kettesben voltak, most is visz-
szatért a becenévhez, amelyet gyerekkorában adott Belnek. – Ön 
is épp olyan jól tudja, mint én, hogy tíz órakor zongoraórája lesz, 
aztán jön a franciatanára. Délután pedig Madame Duchaine ér-
kezik, hogy utoljára igazítson a báli ruháján.
Bel lehunyta a szemét, és úgy tett, mintha nem hallott volna 

semmit.
Loen zavartalanul odasétált az ágyhoz, és gyengéden megráz-

ta a vállát.
–  Mi van magával? Egy hét múlva tizennyolc éves lesz, és az 

apja  csodálatos  bált  szervezett  a  tiszteletére.  Egész  Rio  eljön 
majd. Talán nem izgatott?
Bel nem válaszolt.
–  Mit  szeretne ma  felvenni? A  krémszínűt  vagy  a  kéket?  – 

kérdezősködött tovább Loen.
–  Mindegy!
A szobalány nyugodtan odasétált a ruhásszekrényhez és a fi-

ókokhoz, majd saját maga válogatta ki a  ruhákat, és  leterítette 
őket Bel ágyának szélére.
A lány vonakodva összeszedte magát, és felült.
–  Ne haragudj,  Loen!  Szomorú  vagyok, mert ma  reggel  be-

surrant a szobába egy sagui, és elcsente a nagyanyámtól ajándék-
ba  kapott  fésűmet. Mãe  dühös  lesz  rám,  mert  megint  nyitva 
hagytam a spalettát.
–  Ne! – kiáltott fel Loen döbbenten. – Azt a gyönyörű kagy-

lófésűt  ellopta  egy  majom  a  dzsungelből?  Hányszor  mondták 
már, hogy zárja be a spalettát éjszakára?
–  Sokszor – ismerte el Bel.
–  Szólok  a  kertésznek,  hogy  nézzen  körül  a  földön. Hátha 

megtalálják valahol.
–  Köszönöm  –  válaszolta  Bel, miközben  felemelte  a  karját, 

hogy Loen könnyebben lehúzhassa róla a hálóinget.

Reggeli közben Antonio Bonifacio a Copacabana Palace-ban 
szervezett bál meghívottainak listáját tanulmányozta.

*  kicsim (portugál)
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–  Senhora  Santos  valóban  összegyűjtötte  városunk  legjobb-
jait, és a többség el is fogadta a meghívást – jegyezte meg elége-
detten.  – Bár  a Carvalho Gomes  és  a Ribeiros Barcellos  család 
nem lesz jelen. Sajnálják, de más elfoglaltságuk van – vonta fel a 
szemöldökét.
–  Nem tudják, miről maradnak le – tette a kezét megnyugta-

tóan a  férje vállára Carla, hiszen ő  is  tudta, hogy ez a két  leg-
fontosabb család Rióban. – Az egész város erről beszél majd, ők 
is biztosan hallanak róla.
–  Remélem – morogta Antonio. – Nem  lesz olcsó mulatság. 

És te, drága princesa, te leszel a fénypontja.
–  Igen, papa. Nagyon hálás vagyok.
–  Bel, tudod, hogy nem hívhatsz papának. Pai vagyok – kor-

holta Antonio.
–  Sajnálom, pai, nehéz megváltoztatni egy ilyen régi megszo-

kást.
–  Tehát – hajtogatta össze gondosan az újságot Antonio, mi-

előtt  felállt volna az asztaltól, hogy búcsúzóul odabiccentsen a 
feleségének és a lányának – bemegyek az irodába, hogy elvégez-
zem a munkát, amiből majd kifizetjük.
Bel pillantásával követte az apját, ahogy az távozott a szobá-

ból, és arra gondolt, hogy még mindig milyen jóvágású, magas, 
elegáns megjelenésével, dús, sötét hajával és épphogy őszülő ha-
lántékával.
–  Pai olyan feszült – sóhajtott fel Bel az édesanyja mellett. – 

Szerinted aggódik miatta?
–  Bel,  az  édesapád  mindig  feszült.  Mindegy,  hogy  épp  az 

egyik kávéültetvényünk idei termése vagy a neked szervezett bál 
miatt, mindig talál valamit, amin idegeskedhet. Ő egyszerűen... 
ilyen  –  vont  vállat Carla.  – Most mennem kell.  Itt  találkozom 
Senhora  Santosszal ma  reggel,  hogy  átbeszéljük  a Copacabana 
Palace-ban tartott fogadás utolsó részleteit. Szeretné, ha csatla-
koznál hozzánk a zongora- és franciaórád után, hogy átnézzük a 
vendéglistát.
–  De mãe, már így is betéve tudom az egészet – zsörtölődött Bel.
–  Tudom, querida, de mindennek tökéletesen kell sikerülnie.
Carla felállt az asztaltól, aztán még egy pillanatig tétovázott, 

és visszafordult Bel felé.
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–  Még valamit el kell mondanom. Az egyik kedves unokatest-
vérem, Sofia épp egy nagyon komoly betegség után lábadozik, és 
meghívtam a három gyermekével együtt, hogy jöjjenek el a fazen-
dánkra, amíg lábra nem áll. Mivel ott csak Fabiana és a férje la-
kik, el kell küldenem Loent, hogy segítsen a gyerekek körül, amíg 
az unokatestvérem pihen. Attól tartok, hogy a hét végéig Loen-
nek el kell utaznia a hegyekbe.
–  De mãe!  –  kiáltott  fel Bel  felháborodottan.  – A bálig már 

csak pár nap van hátra. Mihez kezdek majd nélküle?
–  Sajnálom, Bel, de nincs más választásom. Gabriela itt ma-

rad, és biztosan megad minden segítséget, amire  szükséged  le-
het.  Most  pedig  mennem  kell,  különben  elkésem  –  veregette 
meg Carla a lánya vállát megnyugtatásképpen, majd távozott a 
szobából.
Bel visszasüppedt a székébe, és próbálta megemészteni a kel-

lemetlen  híreket.  Bosszantotta,  hogy  legszorosabb  szövetségese 
nélkül kell felkészülnie élete egyik legfontosabb eseményére.
Loen  a  fazendájukon  született,  ahol  afrikai  elődei  rabszolga-

ként dolgoztak a kávéültetvényen. Amikor a rabszolgaságot vé-
gül 1888-ban eltörölték, sok felszabadított rabszolga azonnal el-
dobta  a  szerszámokat,  és  elhagyta  korábbi  gazdáját,  ám  Loen 
szülei a maradás mellett döntöttek. Tovább dolgoztak a  fazenda 
akkori lakóinak, egy gazdag portugál családnak, míg sok más riói 
arisztokratához  hasonlóan,  akik  rabszolgák  híján  nem  tudták 
megművelni az ültetvényeket, ők is kénytelenek voltak eladni a 
földjüket. Loen apja ezt a pillanatot választotta, hogy egy éjsza-
ka örökre eltűnjön, így édesanyja, Gabriela és a kilencéves Loen 
magára maradt.
Amikor  Antonio  pár  hónappal  később  megvette  a  fazendát, 

Carla megsajnálta őket, és ragaszkodott hozzá, hogy cselédként 
a  háznál  maradhassanak.  Három  évvel  később  anya  és  lánya 
együtt költöztek át a családdal Rióba.
Ugyan  Loen  szigorúan  véve  egyszerű  szolgáló  volt,  Bellel 

együtt nőttek fel a mindentől távol eső fazendán. Mivel kevés ha-
sonló korú gyerek élt a környéken, akivel játszhattak volna, kü-
lönleges kapcsolat alakult ki közöttük. Bár alig volt idősebb Bel-
nél, Loen sokkal bölcsebb volt a koránál, így mindig készen állt, 
hogy tanácsot adjon fiatal úrnőjének, és megnyugtassa őt. Ked-
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vességéért és hűségéért cserébe Bel pedig azzal töltötte a fazendán 
a hosszú, unalmas estéket, hogy olvasni és írni tanította a lányt.
Így  legalább, sóhajtott nagyot Bel, miközben a kávéját szür-

csölgette, levelezhetnek, míg távol vannak egymástól.
–  Befejezte, senhorita? – szakította félbe a gondolatait Gabrie-

la egy barátságos mosollyal, amely arról árulkodott, hogy hallot-
ta Carla bejelentését.
Bel a kredencre pillantott, amely roskadozott a  friss mangó, 

füge, mandula  és  egy kosár még meleg kenyér  alatt. Egy  egész 
utcát jól lehetne lakatni vele, nemhogy egy háromtagú családot.
–  Igen, leszedheted az asztalt. Sajnálom, hogy ilyen sok mun-

kád lesz Loen távollétében – tette hozzá.
Gabriela egykedvűen vállat vont.
–  A  lányom is csalódott  lesz, hogy nem lehet  itt a születés-

napi előkészületei alatt. De majd megoldjuk.
Gabriela távozása után Bel az asztalon heverő Jornal do Brasil 

után nyúlt,  és  kinyitotta. A  címoldalon  egy Bertha Lutz nevű 
nőjogi  aktivistáról  készített  képet  látott,  aki  a  támogatóival 
együtt a városháza előtt állt. Senhorita Lutz hat éve indította el 
a Brazil Nők Egyenjogúságáért Egyesületet, és a brazil nők sza-
vazati  jogáért  kampányolt.  Bel mohó  kíváncsisággal  követte  a 
tevékenységét. Úgy  tűnt, hogy a  többi nő helyzete változóban 
van Brazíliában, míg ő továbbra is ódivatú apjával élt, aki abban 
hitt, hogy a nőket egyszerűen össze kell házasítani a legtöbbet 
ajánló  kérővel,  majd  egy  fészekaljnyi  egészséges  gyermeknek 
kell életet adniuk.
Amióta a városba költöztek, Antonio lényegében bezárva tar-

totta drága lányát, és még azt sem engedte meg neki, hogy női 
kísérő nélkül tegyen sétát odakint. Úgy tűnt, az apja nem ismer-
te fel, hogy az a néhány vele egykorú, udvarias teázás alkalmával 
megismert lány, akiket Senhora Santos is megfelelőnek ítélt a ba-
rátkozásra, olyan családból származott, amelyek haladtak a kor-
ral, nem pedig küzdöttek ellene.
Például a barátnője, Maria Elisa da Silva Costa portugál arisz-

tokrata  szülők  sarja.  De  a  családja  –  pai  téves  elképzeléseivel 
szemben  –  nem  pusztán  egyik  társasági  eseményről  a másikra 
röppent. A  régi portugál udvar,  amelynek pai  is  szeretett volna 
részévé  válni  a  családjával,  nagyrészt  már  eltűnt  a  történelem 



129

süllyesztőjében, és csak néhány letéteményese maradt, akik gör-
csösen ragaszkodtak ehhez a lassan eltűnő világhoz.
Maria Elisa egyike volt a Bel által megismert kevés fiatal lány-

nak, akivel közös nevezőre jutott. Az apja, Heitor elismert épí-
tészként  dolgozott,  és  nemrégiben  abban  a  megtiszteltetésben 
részesült, hogy ő építheti meg a Cristo Redentor nevű emlékművet 
a házaik mögött drámaian az ég felé magasodó Corcovado tete-
jén. A Da Silva Costa család a közeli Botafogóban élt, és ha az 
apja a hegytetőre  tartott, hogy méréseket végezzen a  szoborral 
kapcsolatban, gyakran Maria Elisa is elkísérte a Cosme Velhóig, 
hogy meglátogassa Belt, míg Heitor felvonatozott a hegyre. Bel 
ma is számított rá.
–  Senhorita, hozhatok még valamit? – kérdezte Gabriela, aki 

az ajtóban várakozott egy nehéz tálcával.
–  Nem, köszönöm, Gabriela, elmehetsz.
Pár perccel később Bel is felállt, és elhagyta a szobát.

–  Biztosan nagyon  izgatott vagy a bál miatt –  jegyezte meg 
Maria Elisa, miközben a ház kertje fölé nyúló, sűrű trópusi erdő 
árnyékában hűsöltek. A fák lombkoronáját egy kisebb hadsereg-
nyi kertész tartotta rendben, hogy az erdő ne hódítson magának 
teret a hibátlan telken, de a kerítésen túl háborítatlan dzsungel 
terült el a hegyoldalban.
–  Azt hiszem, akkor leszek a legboldogabb, ha véget ért – vá-

laszolta Bel őszintén.
–  Hát, én már nagyon várom, az biztos – mosolygott Maria 

Elisa.  –  Alexandre Medeiros  is  ott  lesz,  és  teljesen  odavagyok 
érte. Maga lesz a mennyország, ha felkér táncolni – tette hozzá, 
miközben  kortyolt  egyet  a  frissen  facsart  narancsléből.  –  Van 
olyan  fiatalember,  akin  megakadt  a  szemed?  –  nézett  kérdőn 
Belre.
–  Nem, ráadásul tudom, hogy apám akar majd férjet válasz-

tani nekem.
–  Olyan  régimódi!  Amikor  veled  beszélek,  egészen  szeren-

csésnek érzem magam pai miatt, pedig ő meg folyton a fellegek-
ben  jár,  és  csak  a Cristójával  törődik. Tudtad  –  fogta  suttogóra 
Maria Elisa –, hogy apám valójában ateista, mégis lám, ő építi a 
legnagyobb szobrot a világon a Mi Urunkról?
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–  Talán majd ez a feladat megváltoztatja! – jegyezte meg Bel.
–  Tegnap este hallottam mãe-jal beszélgetni arról, hogy Euró-

pában szeretne szobrászt keresni az emlékműhöz. Mivel sokáig 
távol lesz, mindannyian vele tartunk. El tudod ezt képzelni, Bel? 
Láthatjuk majd Firenze, Róma és persze Párizs nevezetességeit.
Maria Elisa elragadtatva ráncolta össze pisze, szeplős orrát a 

gondolatra.
–  Európában? – kiáltotta Bel, miközben a barátnője felé for-

dult. – Maria Elisa, ebben a szent pillanatban komolyan utállak. 
Mindig  is  el  akartam  jutni  az Óvilágba.  Főleg  Firenzébe, mert 
onnan származik a családom.
–  Nos, talán ha már biztos a dolog, te is velünk jöhetnél, leg-

alább egy időre. Nekem is jobb lenne, különben csak unatkoznék 
a két öcsém mellett. Mit gondolsz? – kérdezte Maria Elisa izga-
lomtól ragyogó szemmel.
–  Azt hiszem, csodás ötlet, de az apám nem engedné – jelen-

tette ki Bel egykedvűen. – Ha még az utcán sem sétálhatok egye-
dül, aligha fogja megengedni, hogy Európába utazzak egy óceán-
járón. Ráadásul azt akarja, hogy  itt  legyek Rióban, mert minél 
előbb férjhez akar adni – morzsolt szét egy hangyát a cipője alatt 
szomorkásan Bel.
A kocsibeállóról egy autó hangja hallatszott: megérkezett Ma-

ria Elisa apja.
–  Akkor – állt  fel,  és ölelte meg Belt barátságosan a  lány –, 

jövő csütörtökön találkozunk a bálodon?
–  Igen.
–  Adeus, Bel! – mondta, miközben végigsétált a kerten. – És 

ne aggódj, ígérem, kieszelünk egy tervet.
Bel  tovább üldögélt a helyén, és arról álmodozott, hogy mi-

lyen lenne látni a firenzei dómot és a Neptun-kutat. A Senhora 
Santos által szervezett órák közül mindig is a művészettörténe-
tet  kedvelte  a  leginkább.  Egy művészt  vettek  fel,  hogy  tanítsa 
meg neki a rajzolás és a festés alapjait. Rióba érkezése óta ezek a 
délutánok, amelyeket az Escola Nacional de Belas Artes egyete-
men található, tágas műteremben töltött,  jelentették számára a 
legnagyobb örömet.
A művész  szobrász  volt,  és  azt  is  megengedte  neki,  hogy  a 

sűrű,  vörös  agyag megformálását  is  kipróbálja.  Bel még mindig 
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emlékezett a nedves, puha anyagra az ujjai között, és hogy  milyen 
könnyen alakítható volt, miközben igyekezett formába önteni.
–  Igazán tehetséges – bólintott elismerően a művész, miután 

megmutatta  neki  a  milói  Vénuszról készített,  saját  meglátása 
szerint  meglehetősen  gyenge  másolatot.  Ám  függetlenül  attól, 
hogy volt-e tehetsége a dologhoz, vagy sem, Bel imádta a műte-
rem hangulatát, és az órák befejezése után hiányoztak neki a lá-
togatások.
Hallotta,  hogy  Loen  szólongatja  a  teraszról,  és  jelzi,  hogy 

Madame Duchaine megérkezett az estélyi  ruha utolsó próbája 
miatt.
Bel maga mögött hagyta az európai izgalmakról szőtt gondo-

latait a dzsungelben,  felállt,  és visszasétált a kerten keresztül a 
házba.

Tizennegyedik fejezet

Tizennyolcadik  születésnapjának  reggelén  Bel  arra  ébredt, 
hogy komor, szürke felhők suhannak át az égen az ablakán túl, és 
fülét megütötte  a  közeledő  vihar  robaja.  Ez  égszakadásra  utalt, 
amely először baljósan gyűjt erőt, míg az eget betöltik az óriási, 
vakító villámok. Aztán hirtelen megnyílnak a felhők, és teketóriá-
zás nélkül Rióra engedik terhüket, hogy eláztassák a város lakóit.
Gabriela a szobában sertepertélt, és Bel programját részletez-

te, majd az ablak felé fordult, hogy az eget tanulmányozza.
–  Reménykedjünk, hogy még a bál előtt leszakad az ég, és el-

vonul a vihar, mire megérkeznek a vendégek. Milyen szörnyűség 
lenne, ha a gyönyörű báli ruháját összesározná, amikor kiszáll az 
autóból a hotelba menet. Benézek a kápolnába, és megkérem a 
Szűzanyát, hogy estére állítsa el az esőt, bújjon elő a nap, és szá-
rítsa fel a tócsákat. Jöjjön, Senhorita Izabela, a szülei már várják 
a  reggelivel.  Az  apja  szeretné  látni,  mielőtt  munkába  menne. 
Mindannyiunk számára különleges ez a nap.
Bár nagyon szerette Gabrielát, Bel századjára is azt kívánta, 

hogy bárcsak itt lenne Loen, hogy osztozzon vele ezen a külön-
leges napon, és biztosan kissé meg is nyugtatná.
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Tíz  perccel  később  belépett  az  étkezőbe.  Antonio  felállt  az 
asztaltól, és felé tárta a karját.
–  Drága  kislányom! Ma  felnőtté  válsz,  és  nem  is  lehetnék 

büszkébb rád! Gyere, öleld meg apádat!
Bel az apja erős, védelmező karjai közé bújt, és megérezte a 

jól ismert parfüm és hajolaj megnyugtató illatát.
–  Gyerünk,  adj  egy  puszit  édesanyádnak  is, mi  pedig meg-

mutatjuk az ajándékodat.
–  Piccolina* –  csúszott  ki Carla  száján  a  régi,  olasz  becenév. 

Felállt az asztaltól, és szeretetteljesen megcsókolta a lányát, majd 
hátralépett, és szélesre tárta a karját.
–  Oda nézzenek! Milyen gyönyörű vagy!
–  Ezt is persze drága édesanyádtól örökölted – szúrta közbe 

Antonio, és gyengéd pillantást vetett a feleségére.
Bel  látta,  hogy  az  édesapja  szemében könnyek  gyülekeznek. 

Manapság ritkán mutatta ki az érzelmeit, így azonnal a pai meg-
gazdagodása előtti évek jutottak Bel eszébe, amikor még csak egy 
egyszerű olasz család voltak. A gondolattól összeszorult a torka.
–  Gyere,  nézd meg, mit  vettünk  neked!  –  Azzal  Antonio  a 

mellette lévő szék felé nyúlt, és elővett két, bársonnyal borított 
dobozt. – Nézd ezeket! – nyúlt lelkesen a nagyobb doboz fedele 
után, hogy megmutathassa a tartalmát. – Meg ezeket! – nyitotta 
ki a második, kisebb dobozt.
Belnek elakadt a lélegzete az előtte fekvő, gyönyörű smaragd 

nyaklánctól és fülbevalóktól.
–  Pai! Meu Deus! Elragadóak!
Bel  közelebb  hajolt,  és  apja  beleegyező  bólintása  után  fel-

emelte a nyakláncot a selyempárnáról. Aranyból készült, és kü-
lönböző méretű smaragdok díszítették, a végén pedig egy szem-
kápráztató, fényes kő került a foglalatba.
–  Próbáld  fel!  –  noszogatta  az  apja,  és  intett  a  feleségének, 

hogy segítsen bekapcsolni hátul az ékszert.
Amikor Carla végzett, Bel ujja a nyakához tévedt, és megsi-

mogatta a sima követ.
–  Jól áll?
–  Mielőtt  megnéznéd,  a  fülbevalót  is  fel  kell  próbálnod  – 

*  kicsim (olasz)
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mondta Antonio, Carla pedig bekapcsolta  a finoman megmun-
kált, csepp alakú drágaköveket.
–  Íme!  –  terelte  Antonio  a  kredenc  oldalán  lógó  tükör  elé 

Belt. – Csodálatosak! – kiáltotta, miközben lánya tükörképét ta-
nulmányozta, amelyben csak úgy ragyogtak az ékszerek a karcsú 
nyakának krémszínű bőrén.
–  Pai, biztos egy vagyonba kerültek.
–  Minas Gerais smaragdbányájából származtak, és én magam 

ellenőriztem a megmunkálatlan drágaköveket, hogy a legszebbet 
válasszam.
–  És persze, querida, a krémszínű, smaragd cérnával díszített 

estélyidet is úgy terveztük meg, hogy jól mutasson rajta a szüle-
tésnapi ajándékod – tette hozzá Carla.
–  Ma  este  –  folytatta  Antonio  elragadtatva  –  nem  találsz 

olyan  nőt  a  bálteremben,  akinek  szebb  vagy  drágább  ékszere 
lenne. Még  akkor  sem, ha magukat  a portugál  koronadíszeket 
viselnék!
A  gyönyörű  ajándék  okozta  gyermeki,  természetes  öröm 

azonnal elpárolgott. Bel a tükörképét bámulta, és ráébredt, hogy 
az ékszer célja nem az volt, hogy Antonio örömet okozzon a lá-
nyának a születésnapján. Csak egy újabb módja volt annak, hogy 
lenyűgözze az estélyre érkező fontos embereket.
Most már közönségesnek és hivalkodónak érezte a nyakát dí-

szítő, ragyogó, zöld drágaköveket... nem volt több egyszerű vá-
szonnál, amelyen az apja a tulajdon gazdagságával kérkedhetett. 
A szemét ellepték a könnyek.
–  Ó, querida, ne sírj! – lépett oda mellé azonnal Carla. – Tu-

dom, hogy sok minden kavarog benned, de nem zaklathatod fel 
magad ezen a különleges napon.
Bel ösztönösen az édesanyja felé nyúlt, és a vállára hajtotta a 

fejét, miközben belenyilallt a jövőtől való félelem.

Bel élénk emlékképek zűrzavaros forgatagaként gondolt visz-
sza a tizennyolcadik születésnapjára a Copacabana Palace-ban – 
az estére, amelyen ő, és ami talán még fontosabb, az édesapja is 
a riói társasági élet megkerülhetetlen tagjává vált.
Gabriela szemmel láthatólag megfelelő felajánlást tett a Szűz-

anyának, mert ugyan egész délután esett, négy órára, nem sok-
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kal azután, hogy Bel megfürdött, és a fodrász megérkezett, hogy 
sűrű, ragyogó fürtjeit ünnepi kontyba rendezze a feje tetején, az 
eső elállt. A frizurájába apró smaragdokat fűztek, ez egy újabb 
ajándék volt  édesapjától. Szaténból készült  ruhája pedig  egye-
nesen  Párizsból  érkezett,  és  Madame  Duchaine  tökéletesen 
szabta az alakjára, hogy ízlésesen hangsúlyozza ki a mellét, vé-
kony csípőjét, feszes hasát, és úgy simuljon rá, akár egy második 
bőrréteg.
Amikor megérkezett a hotelba, az apja által fizetett fényképé-

szek egész  tömege  lendült  akcióba, miután Antonio oldalán ki-
szállt az autóból. A vakuk kereszttüzében sétáltak be az épületbe.
A  szökőkútból  egész  este úgy  folyt  a pezsgő, mint  a  víz,  és 

Oroszországból  importált,  ritka  belugakaviárt  szolgáltak  fel  in-
gyen, mintha csak olcsó utcai étel, salgadinhos lenne egy bódéból.
Egy  pazar  homárlakoma  után,  amelyhez  a  legjobb  francia 

bort kínálták, Rio legfelkapottabb zenekara játszott a teraszon. 
Az óriási úszómedencét deszkákkal fedték le, hogy a vendégek a 
csillagok fénye alatt táncolhassanak.
Antonio  kérlelhetetlenül  elutasította,  hogy  szambát  játsza-

nak,  amelyet  növekvő  népszerűsége  ellenére  továbbra  is  a  riói 
szegények  zenéjének  tartottak.  Senhora  Santos  azonban  meg-
győzte, hogy engedélyezzen néhány ritmusosabb maxixe-számot, 
mivel ezt a gyors ütemű táncot a legfelkapottabb párizsi és New 
York-i klubokban játszották.
Bel emlékezett rá, hogy több férfi is felkérte, ám az érintésük 

a  fedetlen  vállán  épp  olyan  hatást  keltett,  mint  egy  szúnyog, 
amelyet bármikor elhessegethet.
Aztán Antonio odavezetett hozzá egy fiatalembert.
–  Izabela – mondta –, hadd mutassam be Gustavo Aires Cab-

ralt. Már régóta messziről csodál téged, és nagy örömére szolgál-
na, ha táncolnál vele.
Bel a vezetéknévből azonnal tudta, hogy ez az apró, fancsali 

képű férfi Brazília egyik legelőkelőbb családjának sarja.
–  Természetesen  –  válaszolta,  miközben  tiszteletteljesen  a 

földre  szegezte  a  pillantását.  –  Enyém  lenne  a megtiszteltetés, 
senhor.
Nem  tudta  nem  észrevenni,  hogy  Gustavo  olyan  alacsony 

volt, hogy a szeme épphogy egy magasságban volt az övével, és 
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amint előrehajolt, hogy megcsókolja a kezét, lehetősége nyílt egy 
gyors pillantást vetni máris kopaszodó fejbúbjára.
–  Senhorita, hol rejtőzött eddig? – kérdezte a parkettra menet. 

– Kétség sem fér hozzá, hogy ön a legszebb nő Rióban.
Táncolás közben Belnek nem kellett az apjára pillantani ah-

hoz, hogy tudja, önelégült mosollyal figyeli őket.
Később, miután  felvágták  a  tízemeletes  tortát,  és mindenki 

kapott még egy pohár pezsgőt a szökőkútból a köszöntéshez, vá-
ratlan robaj ütötte meg Bel fülét. A teraszon álló többi emberhez 
hasonlóan ő  is  a  zaj  irányába  fordult,  és  egy,  a  part  közelében 
ringatózó hajót  látott, amelyről több száz szikraszökőkutat, ra-
kétát  és  darabjaira  hulló  csillagot  lőttek  fel.  A  színes  tűzijáték 
fénybe borította Rio éjszakai égboltját, és mindenki elállt léleg-
zettel figyelte  a  látványosságot. Bel  épphogy ki  tudott préselni 
magából egy erőltetett, hálás mosolyt, miközben Gustavo a válla 
felett leselkedett.

Bel másnap tizenegykor ébredt, és miután írt egy levelet a fa-
zendán kuksoló Loennek – akiről tudta, hogy alig várja a híreket 
a bálról –, kijött a fürdőből, és lement a földszintre. A Bonifacio 
család csak jóval hajnali négy után ért haza,  így a szülei  is épp 
kései reggelijüket fogyasztották feltűnően fátyolos szemmel.
–  Nézzenek oda, ki van itt – kedélyeskedett Antonio a felesé-

gével. – Rio újonnan megkoronázott hercegnője!
–  Jó reggelt, pai. Jó reggelt, mãe – mondta, miközben leült, és 

Gabriela odalépett hozzá, hogy kiszolgálja. – Csak kávét kérek, 
köszönöm – hessegette el az étellel megrakott tányért.
–  Hogy vagy ma reggel, kedvesem?
–  Kissé fáradtan – vallotta be.
–  Talán túl sok pezsgőt ittál tegnap este? – kérdezte az apja. 

– Én biztosan!
–  Nem, csak egyetlen pohárral ittam tegnap. Egyszerűen csak 

fáradt vagyok. Ma nem kell bemenned dolgozni az irodába, pai?
–  Dehogynem. Csak  arra  gondoltam,  hogy most  az  egyszer 

kések egy kicsit. Nézd csak! – mutatott Antonio egy ezüsttálcára 
az  asztalon,  amelyen  borítékok  sorakoztak.  – Máris  akadt  pár 
vendég, aki elküldte a szolgálóját egy köszönőkártyával a tegnap 
esti  bálért,  és meghívott  téged  ebédre  vagy  vacsorára. Van  egy 
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levél, amit külön neked címeztek. Természetesen nem olvastam 
el, de a hátán lévő pecsétből rögtön látszik, hogy kitől érkezett. 
Vedd csak el, Izabela, és áruld el a szüleidnek, hogy mi áll benne!
Antonio odanyújtotta neki a borítékot, Bel pedig meglátta az 

Aires Cabral család viaszba nyomott címerét a boríték hátulján. 
Felnyitotta, és elolvasta a néhány soros üzenetet a dombornyo-
másos papíron.
–  Nos? – sürgette Antonio.
–  Gustavo Aires Cabral  írta, megköszönte a tegnap estét, és 

reméli, hogy hamarosan újra találkozunk.
Antonio elragadtatottan csapta össze a tenyerét.
–  Izabela,  hogy  te milyen  okos  lány  vagy! Gustavo  a  néhai 

uralkodó  leszármazottja,  és Rio  egyik  legelőkelőbb  családjához 
tartozik.
–  És pont a mi lányunknak írt! – tette a kezét a kebelére Car-

la, akit szintén magával ragadott a gondolat.
Bel  egy darabig  tanulmányozta  szülei  lelkes  arcát, majd na-

gyot sóhajtott.
–  Pai, Gustavo csak egy köszönőlevelet küldött a tegnap este 

után. Ez még nem lánykérés.
–  Nem, querida, de egy szép napon az is lehet belőle – kacsin-

tott rá az apja. – Láttam rajta, hogy el volt ragadtatva tőled. Ő 
maga  is  bevallotta.  És miért  ne  lenne?  –  emelte  fel  Antonio  a 
Jornal do Brasil aktuális számát, amelynek címlapján a bálba érke-
ző, gyönyörű Bel szerepelt. – Mindenki rólad beszél a városban, 
princesa. Az életünk mostantól megváltozik.

És valóban, a következő pár hétben, ahogy közeledett a kará-
csony, és Rio társasági élete élénkebb lett, Bel azt sem tudta, hol 
áll a  feje. Madame Duchaine-t visszahívták a házhoz, és újabb 
estélyiket kértek  tőle Bel  számára  a bálokhoz,  az operába  és  a 
vacsorameghívásokra. Mivel  Senhora  Santos  alaposan  felkészí-
tette, Bel minden eseményen magabiztosan vett részt.
Gustavo Aires Cabral,  akit Maria  Elisával  titokban  görény-

nek neveztek el, mivel külsőleg nagyon hasonlított erre az állat-
ra, ráadásul folyton Bel körül szaglászott, sok eseményen szin-
tén részt vett.

A Don Giovanni nyitóelőadásán a Teatro Municipalban az elő-
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csarnokban botlott bele, és a fiú ragaszkodott hozzá, hogy a szü-
netben csatlakozzon hozzá a szülei páholyában, hogy hivatalo-
san is bemutathassa a családjának.
–  Igazi megtiszteltetés – vonta fel a szemöldökét Maria Elisa, 

miután  Gustavo  távozott,  és  pezsgőt  szürcsölve  végigsétált  az 
előcsarnokban tolongó tömegen a darab kezdete előtt. – Rióban 
az  ő  szülei  állnak  a  legközelebb  ahhoz,  amit  királyi  családnak 
nevezhetnék. Legalábbis – kuncogott – úgy viselkednek.
És  valóban,  amikor  Belt  bevezették  a  páholyba,  úgy  érezte 

magát a váratlan udvariassági  látogatás közepén, mintha magá-
val a néhai császárral találkozna. Gustavo édesanyja, Luiza Aires 
Cabral gőgös stílusban, tetőtől talpig gyémántokkal díszítve, ri-
deg, szúrós tekintettel méregette.
–  Senhorita Bonifacio, ön valóban olyan gyönyörű, mint azt 

állítják – mondta kegyesen.
–  Köszönöm – válaszolta Bel szégyenlősen.
–  És a  szülei? Ők  is  itt vannak? Azt hiszem, még nem volt 

szerencsénk találkozni.
–  Nem, ma nem tudtak eljönni.
–  Úgy  hallottam,  hogy  az  apjának  kávéültetvényei  vannak 

São Paulo környékén? – kérdezte Gustavo apja, Maurício, aki a 
fia idősebb mása volt.
–  Igen, senhor.
–  És  természetesen  meg  is  gazdagodott  belőle.  Rengeteg 

pénzt lehet keresni a régióban – tette hozzá Luiza.
–  Igen, senhora – hagyta rá Bel, amikor kiérezte a lekezelést a 

hangjából.
–  Nos – vágott közbe Maurício, miközben figyelmeztető pil-

lantást vetett a feleségére –, nagyon örülnénk, ha valamikor meg-
látogatnának minket ebédre.
–  Hogyne  –  bólintott  Senhora Aires Cabral Belnek, majd  a 

szomszédjához fordult.
–  Azt  hiszem,  szimpatikusnak  találták  –  mondta  Gustavo, 

miközben kivezette  a  lányt  a páholyból,  és  visszakísérte  a he-
lyére.
–  Igazán? – kérdezte hitetlenkedve Bel.
–  Igen. Kérdéseket  tettek  fel, és érdeklődtek. Ez meglehető-

sen jó jel. Majd emlékeztetem őket, hogy meghívták a szüleit.
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Bel később elmesélte a történteket Maria Elisának, és közben 
reménykedett, hogy Gustavo megfeledkezik az ígéretéről.

Az Aires Cabral család otthonába szóló ebédmeghívás azon-
ban annak rendje és módja szerint megérkezett a három Bonifa-
cióhoz. Carla megállás  nélkül  azon  aggódott,  hogy mit  kellene 
felvennie egy ilyen eseményre, és az egész ruhatárát kipakolta.
–  Mãe, kérlek, hiszen csak egy ebédről van szó – perelt vele 

Bel. – Biztos vagyok benne, hogy az Aires Cabral családot nem 
érdekli, mi van rajtad.
–  Dehogynem érdekli! Hát nem érted, hogy vizsgáznunk kell 

előttük? Egyetlen rossz szó Luiza Aires Cabraltól, és a kapukat, 
amelyek eddig oly könnyedén nyíltak meg előtted Rióban, azon-
nal bevágják az orrunk előtt.
Bel sóhajtott, és távozott az anyja öltözőszobájából. Legszíve-

sebben üvöltött volna, hogy mit sem számít az Aires Cabral csa-
lád róla vagy szüleiről alkotott véleménye, mert őt senkinek sem 
adhatják el úgy, mint egy darab húst.

–  Hozzámész,  ha  megkéri  a  kezedet?  –  érdeklődött  Maria 
Elisa,  amikor  aznap  délután  látogatóba  jött,  és  Bel  beszámolt 
neki a meghívásról.
–  Te jó ég! Alig ismerem. Ráadásul biztos vagyok benne, hogy 

a  szülei  egy  portugál  hercegnőt  képzelnek  el  a  fiuk  mellé  egy 
olasz bevándorlócsalád sarja helyett.
–  Talán tényleg így van, de apám szerint az Aires Cabralokra 

rájár a rúd az utóbbi időben. Sok más régi arisztokratacsaládhoz 
hasonlóan ők is a Minas Gerais-i aranybányákból gazdagodtak 
meg,  de  ennek  már  jó  kétszáz  éve.  Aztán  a  kávéültetvényeik 
tönkrementek a  rabszolgaság eltörlése miatt. Apám szerint az-
óta nem sokat tettek a helyzet rendezéséért, és a vagyonuk el-
párolgott.
–  Mégis  hogyan  lehetnek  olyan  szegények,  ha  közben  Rio 

egyik legszebb házában élnek, és Gustavo anyja csak úgy roska-
dozik az ékszerek alatt? – kérdezte Bel.
–  A  gyémántok  a  családi  örökség  részei,  a  házat  pedig már 

vagy  ötven  éve  nem újították  fel. Pai  egyszer  elment  felmérni, 
mert olyan rossz állapotban volt. Azt mondta, hogy a falak any-
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nyira átnedvesedtek, hogy az  egész  fürdőszoba penészedik. De 
amikor árajánlatot adott Senhor Aires Cabralnak, az teljesen le-
döbbent  az  összegen,  és  elzavarta  –  vont  vállat Maria  Elisa.  – 
Csak a nevük jelentős, a vagyonuk már nem. Az apád ugyanak-
kor nagyon gazdag – nézett fürkészőn Belre. – Hiába tagadod, te 
is biztosan látod, hogy mi történik.
–  Még ha meg is kéri a kezemet, akkor sem vehetnek rá, hogy 

hozzámenjek, Maria  Elisa. Ha  boldogtalanná  tenne,  akkor  szó 
sem lehet róla.
–  Azt hiszem, édesapádat nehéz lenne meggyőzni erről. Maga 

lenne a valóra vált álom számára, ha a lánya vezetékneve Aires 
Cabral lenne, és az ő unokái vinnék tovább a vérvonalat. Bárki 
láthatja, hogy tökéletes párosításról van szó: te hozod a szépsé-
get és a pénzt, Gustavo pedig a nemesi rangot.
Bár Bel mindent megtett, hogy ne gondoljon erre az eshető-

ségre, Maria Elisa szavai szíven ütötték.
–  Édes istenem! – sóhajtott fel. – Mit tehetnék?
–  Nem tudom, Bel, tényleg nem tudom.
Bel inkább témát váltott, hogy legyűrje a kétségbeesést, amely 

egyre inkább kezdett eluralkodni rajta, és szóba hozott valamit, 
ami már azóta foglalkoztatta, hogy Maria Elisa először felvetette.
–  Mikor indultok Európába?
–  Hat héten belül. Olyan izgatott vagyok. Pai már le is foglal-

ta a kabinunkat a gőzösön, ami átszeli velünk az óceánt, és elvisz 
minket Franciaországba.
–  Maria Elisa... – ragadta meg a barátnője kezét Bel. – Kérlek, 

kérdezd meg édesapádat, hogy nem beszélne-e az enyémmel ar-
ról, hogy én is Párizsba utazzak veletek! Győzd meg, hogy ma-
gyarázza el neki, milyen előnyös lenne számomra az Óvilágban 
pontot tenni a tanulmányaim végére, ha már úgyis a házasságra 
készülök! Tényleg,  ha most nem  teszek  valamit,  igazad  lesz:  a 
szüleim hozzáadnak Gustavóhoz egy-két hónapon belül. El kell 
menekülnöm innen. Kérlek!
–  Rendben – nézett Maria Elisa barna szemével megnyugta-

tóan a kétségbeesett Belre. – Beszélek pai-jal, és meglátjuk, hogy 
mit  tehetünk. De  lehet,  hogy már  túl  késő. Az,  hogy  az Aires 
Cabral  család meghívott  a  szüleiddel magukhoz,  azt  súgja  ne-
kem, hogy bármikor megtörténhet a lánykérés.
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–  De hiszen még csak tizennyolc éves vagyok! Túl fiatal a há-
zassághoz! Bertha Lutz azt mondja, hogy küzdjünk a független-
ségünkért, és legyen saját keresetünk, hogy ne kelljen eladni ma-
gunkat a legtöbbet ajánló kérőnek. És egyre több nő csatlakozik 
hozzá, és követeli az egyenlőséget.
–  Igen, Bel, ám azok a nők nem hasonlítanak hozzád. De – 

veregette meg Maria Elisa a barátnője kezét támogatása jeleként 
– ígérem, hogy beszélek apámmal, és talán meg tudunk szöktetni 
Rióból, legalább néhány hónapra.
–  És talán soha nem térek vissza – suttogta maga elé Bel.

Másnap reggel Bel beszállt szüleivel az autóba, és elindultak 
az A Casa das Orquídeas felé, amely az Aires Cabral család ott-
hona volt. Carla ott ült mellette, és a lánya érezte rajta a feszült-
séget.
–  Ugyan, mãe, hiszen csak egy ebédről van szó.
–  Tudom, querida – mondta az anyja, miközben kibámult az 

ablakon, a sofőr pedig áthajtott a magas, kovácsoltvas kapun, és 
megállt egy impozáns kúria előtt, majd hármasban elindultak az 
oszlopokkal övezett, tetős bejárat felé.
A ház méretei és lenyűgöző, klasszikus stílusa ellenére Belnek 

akaratlanul is eszébe jutottak Maria Elisa szavai, miközben ész-
revette az elhanyagolt kertet és a viharvert festést.
Egy szobalány fogadta, majd bevezette őket egy merev, hiva-

talos társalgóba, amely tele volt antik bútorokkal. Bel beleszip-
pantott a levegőbe. A szobában nedves szag érződött, és a lány a 
kinti hőség ellenére dideregni kezdett.
–  Máris szólok Senhora Aires Cabralnak, hogy megérkeztek 

– mondta a szobalány, és hellyel kínálta őket.
Leültek, majd szokatlanul hosszúnak tűnő várakozás kezdő-

dött, amelyet csendben töltöttek, míg Gustavo be nem lépett a 
szobába.
–  Senhora és Senhor Bonfacio, Senhorita Izabela olyan bol-

dog  vagyok,  hogy  az  otthonunkban  köszönthettem  önöket. 
A  szüleim  kis  késésben  vannak,  de  hamarosan  csatlakoznak 
hozzánk.
Gustavo megrázta Antonio kezét, Carláét megcsókolta, majd 

megfogta Belét.
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–  Hadd  jegyezzem meg,  hogy milyen  gyönyörű ma,  Izabela. 
Megkínálhatom önöket valami frissítővel, míg a szüleimre várunk?
Végül  tízpercnyi mesterkélt beszélgetés után Senhora és Se-

nhor Aires Cabral is belépett a szobába.
–  Elnézésüket kérem, egy családi ügy kötötte le a figyelmün-

ket, de most már itt vagyunk – mondta Senhor Aires Cabral. – 
Átmegyünk a másik szobába ebédelni?
Az étkező igazán hatalmas volt, és egy akkora asztal állt a kö-

zepén, amelynek elegáns mahagóniból készült oldalai körül Bel 
szerint  akár  negyven  vendég  is  kényelmesen  elférhetett.  De 
ahogy felnézett maga fölé a plafonra, hatalmas repedéseket pil-
lantott meg az egykor aprólékosan díszített berakáson.
–  Minden  rendben,  Senhorita  Izabela?  –  kérdezte Gustavo, 

aki mellette ült.
–  Igen, minden rendben.
–  Remek, remek.
Bel  lázasan  kutatott  alkalmas  beszédtéma  után,  miután  az 

előző vacsorákon már kimerítették az összeset, amiről általában 
csevegni szoktak.
–  Mióta él a családja ebben a házban? – bökte ki végül.
–  Kétszáz éve – válaszolta Gustavo. – És úgy hiszem, azóta 

nemigen változott semmi – tette hozzá mosolyogva. – Néha úgy 
érzem, mintha egy múzeumban laknék, bár a kiállítás kétségtele-
nül gyönyörű.
–  Valóban az – bólintott Bel.
–  Ahogy ön is – bókolt Gustavo.
A vacsora alatt akárhányszor fordult is felé, Bel minden egyes 

alkalommal azon kapta Gustavót, hogy őt bámulja. A szeme ki-
zárólag rajongásról árulkodott, a szüleivel ellentétben, akik nem 
pusztán udvarias beszélgetésbe bonyolódtak a Bonifacio házas-
párral, hanem valósággal vallatták őket. Bel látta az asztal túlol-
dalán  ülő  anyja  arcát,  amely  feszült  és  sápadt  volt,  miközben 
Senhora Aires Cabrallal próbált beszélgetni. Vetett rá egy bátorí-
tó pillantást.
Ám ahogy a bor feloldotta az étkezőasztalnál ülők szorongá-

sát, Gustavo is fesztelenebbül kezdett mesélni neki, mint koráb-
ban. Az ebéd során Bel hallhatott az irodalommal és a klasszikus 
zenével  kapcsolatos  szenvedélyéről  és  arról,  hogy  görög  filozó-
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fiát,  valamint portugál  történelmet  tanult. Mivel  soha egyetlen 
napot sem dolgozott, Gustavo az idejét művelődésre fordította, 
és akkor élénkült fel igazán, amikor ezek a témák kerültek szóba. 
Ahogy a művészetek iránti rajongásáról beszélt, Bel egészen fel-
oldódott mellette, és az ebéd hátralévő része kellemesen telt.
–  Ön igazán művelt – mosolygott rá, miközben a társaság fel-

állt az asztaltól, hogy átvonuljon a társalgóba egy kávéra.
–  Ez nagyon kedves öntől, Izabela. Az ön bókja ezerszer töb-

bet  ér, mint bárki másé. Ön  is  igazán  tájékozott  a művészetek 
dolgában.
–  Mindig is szerettem volna Európába utazni, hogy megnéz-

hessem a nagy mesterek alkotásait – ismerte el a lány egy sóhaj 
kíséretében.
Fél órával később a Bonifacio család távozott.
Miközben  az  autó  eltávolodott  a  háztól,  Antonio  hátrafor-

dult, és lelkesen nézett a feleségére és a lányára, akik a kocsi hát-
só ülésén foglaltak helyet.
–  Azt hiszem, nem is mehetett volna jobban.
–  Igen,  drágám  –  hagyta  helyben  szokásához  híven  a  férje 

gondolatait Carla. – Az ebéd remekül sikerült.
–  De a ház...  te  jóságos ég! Földig kellene rombolni, és újat 

építeni  a  helyére.  De  legalábbis  egy  kávéültetvénnyi  vagyonra 
lenne szükség a renoválásához – vigyorgott Antonio önelégülten. 
– És az étel, amit felszolgáltak... Egy part menti bódéban is et-
tem  már  jobbat.  Szóval  jövő  héten  meghívod  őket  vacsorára, 
Carla, és megmutatjuk nekik, hogy kell ezt csinálni. Szólj a sza-
kácsnak, hogy szerezze be a legjobb halat és marhát, és ne spó-
roljon a kiadásokkal!
–  Igen, Antonio.
Amikor  hazaértek,  Antonio  azonnal  távozott,  azt  állította, 

hogy pár órát az irodájában kell töltenie. Carla és Bel végigsétál-
tak a kerten a házig.
–  Gustavo  nagyon  kedvesnek  tűnt  –  tapogatózott  az  édes-

anyja.
–  Igen, tényleg az – bólintott Bel.
–  Ugye tudod, Bel, hogy egészen beléd habarodott?
–  Ugyan, mãe, mégis hogyan? Hiszen a mai ebédnél beszél-

gettünk először rendesen.
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– Néztem, ahogy figyel  téged ebéd közben, és én mondom,
odáig van érted – sóhajtott nagyot Carla. – Legalább ennek örül-
hetek.


