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Negyedik fejezet

Travis Parker az ablaknál állva nézte, ahogy Gabby az autó-
jához megy Mollyval. Elmosolyodott, amikor eszébe jutott a 
szomszédja néhány arckifejezése. Bár még alig ismerték egy-
mást, Travis azt azért megállapította, hogy ami Gabbynek a szí-
vén, az a száján is. Ritka tulajdonság manapság! A legtöbb ember 
megjátssza magát, álarcot visel, ám a színjáték során elveszíti az 
egyéniségét. Meg volt győződve róla, hogy Gabby nem ilyen.

Zsebre tette a kulcscsomóját, és az autójához indult. Azt 
mondta Terrinek, hogy fél óra alatt megebédel, és visszajön. Be-
tette a hűtőtáskáját – minden reggel ebbe pakolta az ebédjét –, 
és elindult a szokásos helyére. Egy évvel korábban vett egy tel-
ket, amely a Front Street végén lévő Shackleford Banksre né-
zett. Azt tervezte, hogy egyszer majd ott építi fel álmai házát. 
Csak az volt a baj, hogy nem igazán volt tisztában azzal, hogy ez 
mivel jár. Alapvetően elég egyszerűen élt, és arról álmodott, 
hogy épít egy rusztikus kis kalibát, olyat, amilyet Florida Keys-
ben látott: karakteres, kívül régies, ám belül meglepően világos, 
tágas házikót. Nem volt szüksége nagy térre – a nappali mellett 
egy hálószobával és egy dolgozószobával beérné –, de amikor 
belekezdett az építkezésbe, ráébredt, hogy a telekre inkább egy 
családi házat lenne érdemes építeni. Ez egy kissé átalakította az 
álmai házáról kialakított elképzeléseit, hiszen óhatatlanul szá-
molnia kellett azzal, hogy egyszer lesz felesége, lesznek gyere-
kei, igaz, ezt abban a pillanatban még elképzelni sem tudta.

Travis néha elgondolkozott azon, hogy sem ő, sem a húga 
nem nagyon igyekszik családot alapítani. A szüleik közel har-
mincöt éve házasok, és egyiküket sem tudná elképzelni egye-
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dülállóként, egymás nélkül. Csak ha piros hó esik. Persze ő is 
hallotta megismerkedésük történetét: középiskolás korukban 
egy gyülekezeti sátortáborban az anyja elvágta az ujját, miköz-
ben a süteményt szeletelte, és az apja úgy állította el a vérzést, 
hogy a kezét tette rá szorítókötésként. „Egy érintés, és mintha 
áramütés ért volna! – ezt mondta mindig az apja. – Akkor el-
döntöttem, hogy ő lesz a feleségem!”

Hát Travis eddig nem érzett ilyen áramütést. Ami azt illeti, 
még hasonlót sem. Igaz, a középiskolában volt egy barátnője, 
Olivia; mindenki úgy gondolta, tökéletesen összeillenek. Ma-
napság Morehead Cityben él, a híd túloldalán, és gyakran ösz-
szefutnak egy-egy áruházban. Egy-két percig felszínesen elbe-
szélgetnek, aztán mindenki megy a maga dolgára.

Olivia óta természetesen rengeteg barátnője volt. Volt tehát 
elképzelése arról, mit kezdjen egy nővel. Vonzók voltak, csino-
sak, és legfőképpen, Travis őszintén kedvelte őket. Büszke volt 
arra, hogy soha senkitől nem vált el úgy, hogy fájdalmat okozott 
volna a másiknak, vagy akár magának. A szakítás szinte mindig 
közös döntés volt; a nagy tűzijáték helyett inkább csendben ki-
aludt a tűz. Mindegyikükkel jó barátságban maradt, köztük a 
legutóbbi barátnőjével, Monicával is. Travis remélte, hogy ők is 
így gondolták. Egyszerűen nem egymásnak teremtette őket a 
sors. Három egykori barátnője is remek férfit talált végül magá-
nak, és mindhárman meghívták az esküvőjükre. Ritkán érezte 
úgy, hogy állandóságra vagy lelki társra vágyna, de azon ritka 
alkalmakkor, amikor erre gondolt, az illetőt olyannak képzelte, 
aki ugyanazoknak az aktív, szabadtéri hobbiknak hódol, mint ő. 
Az élet arra való, hogy éljük, nem? Persze mindenkinek vannak 
kötelezettségei, és ez így van rendjén. Szerette a munkáját, jól 
keresett, volt saját háza, időben kifizette a számláit, de nem 
akarta, hogy ennyiből álljon az élete. Szeretett volna minél több 
dolgot  kipró bálni. Nem, ez így nem pontos. Muszáj minél több 
dolgot kipróbálnia!

Amióta az eszét tudta, mindig ilyen volt. Már gyerekként is 
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összeszedett, ügyes, jó tanuló volt, simán szerzett jó jegyeket, 
de általában nem nagyon izgatta magát, ha ötös helyett négyest 
kapott. Az anyját megőrjítette ezzel. „Képzeld el, milyen jól tel-
jesítenél, ha komolyan vennéd a tanulást!” – ismételgette min-
dig, amikor hazavitte a bizonyítványát. De az iskola sohasem 
érdekelte annyira, mint az őrült gyors biciklizés vagy a szörfö-
zés az Outer Banks partjainál. Amíg a többieknek a baseball 
vagy a futball jelentette a sportot, neki a terepmotorozás, és az 
töltötte el boldogsággal, ha egy óriási ugratásnál sikerült épség-
ben földet érnie. Mindig is az extrém sportok vonzották, akkor 
is, amikor ez még nem volt divat, és harminckét éves korára 
szinte mindet ki is próbálta.

Látta, ahogy a távolban vadlovak gyülekeznek Shackleford 
Banks homokdűnéinél. Miközben nézte őket, a szendvicséért 
nyúlt. Búzakenyér mustáros pulykával, egy alma és egy üveg 
víz: mindennap ebből állt az ebédje, miután reggelire elfogyasz-
totta a szokásos zabpelyhet, a rántottáját és egy banánt. Ameny-
nyire szerette az izgalmakat az élet egyéb területein, annyira 
egyhangúak voltak az étkezései. A barátai csodálkoztak azon, 
hogy ennyire erős az önuralma. Nem árulta el nekik, hogy nem 
arról van szó, hogy ennyire fegyelmezett, hanem hogy ennyire 
válogatós. Egyszer, tízéves korában muszáj volt megennie egy 
tányér gyömbéres thai tésztát, amitől aztán egész éjjel hányt. 
Azóta, ha bárhol gyömbérillat csapja meg az orrát, egyből ök-
lendezni kezd, és fut a mosdóba, az ízlése pedig teljesen átala-
kult. Sokkal óvatosabb lett az ételek terén. Jobban kedvelte az 
egyszerű, kiszámítható ízeket az egzotikusaknál. Ahogy aztán 
idősebb lett, szépen kiiktatta az egészségtelen ételeket az életé-
ből. Több mint húsz év elteltével már nem szívesen változtatott 
a szokásain.

Miközben az egyszerű és megszokott ízű szendvicsét ette, 
elcsodálkozott azon, milyen gondolatok is járnak a fejében. Ez 
nem volt rá jellemző. Nem volt híve a lelkizésnek. (Újabb ada-
lék, hogy miért laposodtak el addigi kapcsolatai, legalábbis Ma-
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ria, a hat évvel azelőtti barátnője szerint.) Általában csak élte az 
életét, tette a dolgát, és igyekezett kitalálni, mivel is töltse majd 
a szabadidejét. Ez volt az egyik nagy előnye az egyedüllétnek: az 
ember azt csinál, amihez és amikor kedve van, és csak akkor tart 
önvizsgálatot, ha akar.

Biztosan Gabby okozta a változást, bár fogalma sem volt, ez 
hogyan lehet. Alig ismerte, és abban sem volt biztos, hogy az 
igazi énjét is látta már a lánynak. Azt igen, milyen, ha mérges, 
milyen, amikor bűnbánó, de azt nem tudhatta, hogyan viselke-
dik normál körülmények között. Az volt az érzése, hogy jó hu-
mora lehet, bár ha jobban belegondol, nem is nagyon tudja, 
mire alapozza ezt a feltételezést. Vitathatatlan, hogy intelligens, 
erre a foglalkozásából lehet következtetni. De ezenkívül nem 
sok mindent tudott... Megpróbálta elképzelni, milyen lenne 
vele randevúzni, de nem sikerült. Mégis örült, hogy újra talál-
koztak, ha másért nem, hát legalább azért, hogy adhassanak ma-
guknak még egy esélyt arra, hogy jószomszédi viszonyba kerül-
jenek. Azt ugyanis már tapasztalta, hogy egy rossz szomszédság 
teljesen tönkreteheti az ember életét. Joe mellett egy olyan fic-
kó lakott, aki az első szép tavaszi napon faleveleket égetett, 
szombat hajnalban nekilátott fűnyíróval levágni a füvet, és aki-
vel többször majdnem összekaptak az éjszakai gyereksírás miatt. 
Travis időnként úgy gondolta, az illemszabályok már kissé ide-
jétmúlttá váltak, ő pedig a legkevésbé sem szerette volna, ha 
Gabby kerülné a társaságát. Talán legközelebb, amikor a barátai 
jönnek hozzá, áthívja őt is...

Igen, gondolta, ezt fogom tenni. Ahogy ezt eldöntötte, fogta a 
hűtőtáskát, és visszament az autójához. Aznap délutánra csak 
a szokásos kutyákat és macskákat várta, de háromra valaki be-
jelentkezett egy gekkóval is. Szeretett gek kókkal vagy egyéb eg-
zotikus állatokkal foglalkozni; mindig lenyűgözte a tulajdono-
sokat azzal, hogy azokhoz is ért. Élvezte, hogy ezért tisztelik és 
csodálják. Mintha azt kérdezték volna magukban: Vajon a föld 
minden állatának az anatómiájával és működésével tisztában van? Ő 
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pedig úgy tett, mintha ez valóban így lenne. Bár az igazság en-
nél prózaibb volt. Természetesen nem ismerte a föld összes ál-
latának minden titkát – ki lenne erre képes? –, de a betegségek 
kezelése nagyjából minden állat esetében ugyanúgy zajlott, faj-
tól függetlenül; csak az adagolást kellett eltalálni, erre pedig volt 
az asztalán egy könyv.

Amikor beült az autóba, azon kapta magát, hogy Gabbyre 
gondol, és arra, hogy vajon szörfözött vagy snowboardozott-e 
már életében. Nem tartotta valószínűnek, ugyanakkor furcsa-
mód kinézte belőle – az addigi barátnőivel ellentétben –, hogy 
ha lenne rá lehetősége, szívesen kipróbálná bármelyiket. Nem 
tudta, miért érzi így, és amikor beindította a motort, megpró-
bált nem foglalkozni vele. Próbálta meggyőzni magát, hogy en-
nek úgysincs jelentősége. Csak egy probléma volt: hogy nem 
sikerült.


