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 1.
Tyler O’Neil leverte a havat a bakancsáról, aztán belökte 
tóparti háza ajtaját – és kis híján átesett egy pár csizmán 
meg egy dzsekin, melyek a folyosón hevertek. Szerencsére 
sikerült megtámaszkodnia a falon, így megőrizte az egyen-
súlyát. Hangosan szitkozódni kezdett, majd felordított:

– Jess!
A lánya nem került elő, de Ash és Luna, a két szibériai 

husky, kirohant a nappaliból, Tyler pedig beletörődőn fi-
gyelte a feléje száguldó kutyákat.

– Jess! Már megint nyitva hagytad a nappali ajtaját, pe-
dig pontosan tudod, hogy a kutyák nem mehetnek be oda. 
Gyere le azonnal, és pakold el a csizmád meg a kabátod! 
Nem! – kiáltott az ebekre. – Nem ajánlom, hogy felugorja-
tok rám… Ó, hogy az a…!

Ash természetesen azonnal ugrálni kezdett, az engedel-
mesebb Luna viszont a mellkasának támasztotta a mellső 
lábát, és megpróbálta megnyalni az arcát.

– Még jó, hogy a gazda szava törvény. – Tyler megva-
karta a szuka füle tövét, ujjai elmerültek a dús szőrzetben.

Jess ebben a pillanatban jött ki a konyhából. Az egyik 
kezében pirítóst tartott, a másikban okostelefont, és amíg 
ki nem húzta a füléből a fülhallgatót, buzgón bólogatott a 
zene ütemére. Az apja egyik pulóverét viselte, és a nyaká-
ban lógott Tyler egyik aranyérme is, melyet műlesiklásban 
nyert annak idején.

– Szia, apa! Milyen napod volt?
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– Gond nélkül túléltem, de csak addig, míg be nem lép-
tem a házamba. Több olyan lejtőn is lesiklottam már, ame-
lyek biztonságosabbak voltak, mint ez a folyosó. – Tyler 
komoran nézett a lányára, visszaszorította az izgatott ku-
tyákat, és félrerúgta a hótaposókat az útból. – Azonnal 
vidd ki ezeket innen a verandára! Semmi keresnivalójuk 
idebent.

Jess a pirítósát rágva nyugodtan megjegyezte:
– Hiszen te sem ott vetted le a csizmád.
Tyler nem először tűnődött el a szülői léttel együtt járó 

kihívásokon.
– Hát jó, mostantól új szabályok vannak érvényben. Én 

is kinn hagyom a csizmámat a verandán. Így nem hozzuk 
be a havat a házba. És lehetőleg akaszd fel a kabátodat, 
ahelyett hogy ledobnád valahová.

– Te is le szoktad dobni, nem?
Hogy a fene vinné el!
– Tévedés, felakasztom. Nézd csak! – A férfi levette a 

dzsekijét, majd széles mozdulattal elhelyezte a folyosói fo-
gason. – És légy szíves, vedd halkabbra azt a zenét, már 
csak azért is, hogy halld, ha ordítozom veled.

Jess elvigyorodott.
– Pont azért hangos, hogy ne halljam, ha ordítasz. 

Különben a nagyi küldött egy sms-t, csupa nagybetűvel. 
El kellene magyaráznod végre neki, hogy működik a te-
lefonja.

– Azt te sokkal jobban el tudod mondani. Úgyhogy 
hajrá!

– A múlt héten végig nagybetűkkel írt, az azt megelőző 
héten pedig tévedésből Jackson bácsit hívogatta helyettem.

– El tudom képzelni, hogy örült a bácsikád – vigyorgott 
Tyler kárörvendőn, mert biztosra vette, hogy a munkamá-
niás Jacksont az őrületbe kergette az állandóan csöngő te-
lefon. – És mit akart tőled a nagymama?

– Kért, hogy menjek át hozzá, amikor ti a szabad-
időközpontban értekeztek. Szeretné, ha segítenék neki a 
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főzésben. – Jess újfent beleharapott a pirítósába. – Ma este 
családi vacsora lesz, ugye nem felejtetted el? Mindenki ott 
lesz, még Sean bácsi is.

Tyler felnyögött.
– Csapatértekezlet és horrorvacsora egy napon? Kinek 

az ötlete volt ez?
– A nagyié természetesen. Aggódik miattam, mert ná-

lad lakom egy olyan házban, ahol a sört leszámítva semmi 
nincs a hűtőben. És nem kellene horrorvacsorának hívnod 
a családi összejöveteleket. Ha végeztünk a főzéssel, be-
ugorhatok az értekezletre?

– Halálra unnád magad.
– Nem igaz. Imádok része lenni a családi vállalkozás-

nak. Sokkal jobb, mint az iskola, nekem elhiheted. Hiszen 
te bármikor felállhatsz és elmehetsz síelni. Én viszont be 
vagyok zárva egy terembe, amikor odakint minden csupa 
hó… Egy kemény széken ülök, és próbálom felfogni a ma-
tekot. Hát nem esik meg rajtam a szíved?

Jess eltüntette az utolsó falat pirítóst is, és amikor köz-
ben pár morzsa a földre hullott, Tyler homloka ráncba sza-
ladt. Ash lelkes örömmel vetette rá magát az ételre.

– Te tehetsz róla, hogy üres a hűtő – mondta a lányá-
nak. – Kieszel a vagyonomból. Ha tudtam volna, hogy ki-
csi lány létedre ekkora az étvágyad, sosem vettelek volna 
magamhoz. A végén még anyagi romlásba döntesz.

Az, hogy Tyler ilyeneket mert mondani, Jess pedig jó-
ízűt nevetett a zsörtölődésén, jól mutatta, mennyire meg-
erősödött a kapcsolatuk az elmúlt évben.

– Érdekes. A nagyi szentül meg van győződve róla, 
hogy belefulladnál a koszba, ha nem takarítanék rád.

– Naná hogy takarítasz, hiszen te magad vagy az, 
aki koszt csinál! Most is telemorzsáltad a folyosót. 
Használhatnál tányért is, tudsz róla?

– Te sem használsz tányért, és te is folyton morzsázol.
– De senki nem mondta, hogy engem kell utánoznod.
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– Te vagy a mintám. A példaképem. Kit utánozzak, ha 
nem téged?

Már önmagában ez a gondolat is elég volt ahhoz, hogy 
Tylert kiverje a hideg verejték.

– Azt nem tudom. Mi volna, ha megpróbálnád pont az 
ellenkezőjét csinálni annak, amit én? Garantáltan jobban 
járnál. – A férfi figyelte, ahogy Jess előrehajol, és játszani 
kezd Lunával. A nyakában közben ide-oda himbálódzott 
az aranyérem. – Miért akasztottad a nyakadba az érme-
met?

– Mert erőt ad nekem. Különben pedig szerintem 
klassz példakép vagy. A legklasszabb apuka a világon. És 
szeretek veled lakni. Legfőképpen akkor, ha megpróbálsz 
viselkedni.

– Nálam hízelgéssel semmire sem… – Tyler elszakí-
totta a pillantását az éremtől, amely túlságosan fájdalma-
san emlékeztette sportmúltjára. – Ezt meg mégis hogy ér-
ted?

– Úgy, hogy szeretek itt lakni nálad. Mert akármilyen 
fárasztó is vagy időnként, nem ugyanazok miatt a dolgok 
miatt balhézol, mint a legtöbb szülő.

– Pedig lehet, hogy kellene. – Tyler megdörgölte a tar-
kóját. – Nagyanyád sokat nőtt a szememben az elmúlt egy 
évben. Hogy tudott minket, hármunkat felnevelni anélkül, 
hogy kitekerte volna a nyakunkat?

– Nagymama soha senkinek sem tudná kitekerni a nya-
kát. Türelmes és jóságos.

– Ez igaz. Neked viszont nincs ilyen szerencséd, mert 
rólam nem lehet elmondani, hogy türelmes vagy jóságos 
lennék, és mégis én vagyok az apád.

Ez utóbbi tény még mindig sokkal nagyobb félelmet 
keltett Tylerben, mint a legveszélyesebb, legnehezebb sí-
terep a profi pályafutása során. Ha ezt itt elpuskázza, an-
nak komolyabb következményei lesznek, mint egy törött 
láb vagy egy derékba tört karrier.

– Kész a leckéd?
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– Nem, még nincs. Elkezdtem, de aztán úgy döntöttem, 
hogy inkább megnézem a Beaver Creek-i lesiklásodról ké-
szült felvételt. Nincs kedved csatlakozni hozzám?

Előbb fogyasztja el a síbotját reggelire!
– Talán majd máskor – felelte Tyler, és témát váltott: 

– Jut eszembe, felhívott az osztályfőnököd! Hétfőn elmu-
lasztottad leadni a házi feladatodat.

– Luna megette.
– Hát persze. Félévente csak egy leckét szabad késve 

leadni, és te már kétszer is elkéstél az idén.
– Na és te milyen gyerek voltál? Soha nem adtad le 

megkésve a beadandóidat?
Dehogyisnem. Állandóan…
Tyler komolyan elgondolkodott rajta, mi készteti az 

embereket két-három-négy gyerek vállalására, ha egyszer 
ilyen borzalmasan nehéz szülőnek lenni.

– Ha eljutsz öt késésig, a délutánjaidat a napköziben kell 
töltened, vagyis sokkal kevesebb időd jut majd a síelésre.

Jess ajkáról lefagyott a mosoly.
– Jó. Mindjárt megírom a leckét.
– Helyes válasz. És legközelebb, kérlek, ne kapcsold be 

a tévét addig, amíg el nem készültél az összes feladatoddal.
– Te is tudod, hogy nem egyszerűen csak tévét néz-

tem, hanem téged néztelek. Próbálok tanulni tőled, el-
lesni a technikádat, hiszen te voltál a legjobb. Ezen a té-
len minden szabad percemben síelni fogok. – Amikor Jess 
ezt az utolsó mondatot mondta, ujjai összezárultak az apja 
aranyérme körül, úgyhogy az egész úgy hatott, mint va-
lami fogadalom. – Ott leszel holnap a lesiklóedzésemen? 
Megígérted, hogy megpróbálsz eljönni, emlékszel?

Tyler a feltétlen csodálattól meghatódva nézett Jess sze-
mébe, és ugyanazt a szenvedélyt látta ott, amely benne is 
égett.

Aztán a rengeteg munkára gondolt, ami a lányára vár, 
és azokra az évekre, amikor alig volt vele.
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– Ott leszek – mondta kurtán, aztán bement a nemrég 
felújított konyhába, és szitkozódni kezdett, amikor hideg 
nedvességet érzett a zoknin keresztül. – Jess, az ég sze-
relmére! Az egész házba behoztad a havat! Olyan a padló, 
mintha egy folyóban gázolnék!

– Az nem én voltam, hanem Luna. Meghempergett a 
hóban, aztán bejött, és lerázta magáról.

– Legközelebb ne engedd be a házunkba addig, míg 
odakint le nem rázza magát.

– Féltem, hogy megfázik… – Jess a füle mögé simította 
a haját. – Azt mondtad, hogy a házunkba – ismételte meg.

– Luna egy kutya, kislányom, olyan bundája van, 
hogy sosem fázik meg. És persze hogy azt mondtam, a 
házunkba… Mindketten itt élünk, nem? Egyikünknek 
sincs rá esélye, hogy ezt akárcsak időlegesen is elfelejtse. 
– Átlépett egy újabb tócsát, és ismét zsörtölődni kezdett. – 
Az elmúlt évet a ház felújításával töltöttem, de még mindig 
az az érzésem, hogy idebent is jobb lenne viselni a bakan-
csomat…

– Szeretem Asht és Lunát – jelentette ki Jess. – A csa-
ládhoz tartoznak. Chicagóban sosem lehetett kutyám. Sőt 
még igazi karácsonyfánk sem volt soha, mert anya utálta a 
lehulló tűleveleket.

A feszültség és a düh tovatűntek. Ahogy Jess megemlí-
tette az édesanyját, Tyler úgy érezte magát, mintha valaki 
jó sok havat tömött volna a nyakába. Már nem csak a lába 
fázott.

Lenyelte a megjegyzést, mely pedig már a nyelve he-
gyén volt. Hogy Janet Carpenter mindent és mindenkit 
utált. Vermontot, a síelést, a havat, a vidéki életet. De a 
legjobban Tylert utálta.

A család viszont megkövetelte a férfitól, hogy Jess je-
lenlétében soha egy rossz szót se mondjon az anyjára. És a 
férfi, bár időnként csaknem belehalt ebbe, igyekezett tar-
tani magát ehhez a szabályhoz.
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– Idén gyönyörű karácsonyfánk lesz. Elmegyünk az er-
dőbe, és magunk választjuk ki, jó? És örülök, hogy szere-
ted a kutyákat, de attól függetlenül jó lenne, ha bezárnád 
annak az átkozott nappalinak az ajtaját, ha idebenn vannak 
a házban. Ugyanis vége az építkezésnek. Az új szabályok 
szerint pedig kutyának nincs helye sem a kanapén, sem az 
ágyban.

– Szerintem Luna jobb szerette a régi szabályokat. 
– Jess szemében nevetés bujkált. – Különben pedig nem 
mondhatsz olyat előttem, hogy átkozott nappali. A dédi 
nem szereti, ha káromkodsz.

Tylernek arcizma se rezzent.
– Ha nem tévedek, a dédi nincs itt.
A férfi nagyszülei még mindig az üdülőközpont terü-

letén éltek, az egykor Cukorháznak becézett épületben, 
mely valamikor réges-rég a juharszirupgyártás központja 
volt Snow Crystalon.

– És ha bemártasz nála, esküszöm, megfürdetlek a hó-
ban, úgyhogy vizesebb leszel, mint Luna. Most pedig igye-
kezz, láss neki a leckédnek, nem akarok versenybe szállni 
a legrosszabb apa csöppet sem megtisztelő címéért!

Jess elmosolyodott.
– Ha megcsinálom a leckémet, és megígérem, hogy 

senkinek nem mondom el, hogy káromkodsz, akkor nézel 
velem utána műlesiklást a tévében?

– Ezt Brennától kellene megkérdezned. Ő az oktatód, 
nem? – Tyler csaknem kivett a hűtőből egy üveg sört, ami-
kor eszébe jutott, hogy a lánya az imént a példaképének 
nevezte, így aztán végül egy pohár tejet töltött magának. 
– Majd ő elmagyarázza, mit látsz, és hogyan kellene jól 
csinálni.

– Igen, Brenna megígérte, hogy segít, ha bejutok a suli 
sícsapatába. Jut eszembe, láttad már Brennát a fitneszte-
remben? Eszméletlen hasizmai vannak…

– Igen, láttam. – Tyler próbált nem gondolni Brenna ha-
sára.


