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Maszkat, 1958 novembere

—  Készen állsz? — Rory megigazította Joan kalapját, mellesleg 
teljesen szükségtelenül. — Nagyon csinos és elegáns vagy — mond-
ta. Joan izgatottságában elfelejtette megköszönni a bókot. Vett egy 
mély lélegzetet, és bólintott. A levegő forró volt, és száraz. Váratla-
nul érte, hogy érzi a  tenger  illatát, amely egy cseppet sem hatott 
frissítően. Kényelmetlen volt  számára a hosszú ujjú  ing,  illetve a 
nadrág,  amelyet  a  szoknyája  alatt  kellett  viselnie,  de  igyekezett 
higgadt maradni.

—  Azt  hiszem,  készen  állok,  amennyire  csak  lehetséges. Kér-
lek, most menj... azt mondta, egyedül jöjjek, és nem szeretném, ha 
látná, hogy elkísértél.

—  Hát  persze  hogy  elkísértelek.  Már  nem  Bedfordban  va-
gyunk. Egyébként pedig szívesen.

—  Ne haragudj, Rory. Köszönöm. Én csak... — A lány kissé re-
megve érintette meg a férfi kezét, és vállat vont.

—  Tudom. Tudom, mit jelent ez neked. Én csak remélem, hogy 
nem... Mindegy is. Remélem, nem fogsz csalódni. Benne. — Suttog-
va beszéltek, mivel a kis utca teljesen üres volt, és az épületek kö-
zötti árnyak szigorú könyvtárosokként figyelték őket.

A háta mögül érkező napfény félig árnyékba vonta Rory alak-
ját, így csupán homályos, sötét másolata volt önmagának. A férfi-
nak kerek, lágy arca volt — Joan mindig mackósnak látta —, barna 
szeme, enyhén lebiggyedő szája és sötét, göndör haja, akárcsak a 
lánynak. Ám a forróság és néhány álmatlan éjszaka miatt most kis-
sé karikás volt a szeme, és nyúzottnak tűnt. Alig emlékeztetett ön-
magára. Joan aggódva pillantott fel a föléjük magasodó sziklák te-
tején álló őrtoronyra, amely a szikrázó kék ég felé meredezett. Egy 
vályogház  előtt  álltak  Háret-el-Hannában,  Maszkat  falain  kívül, 
közel a főkapuhoz. Naplementekor egy régi ágyú dördül majd el a 
tengerparton, az egyik régi erődítményben, és a kapukat bezárják 
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éjszakára,  kirekesztve  a  külvilágot.  Ezt  követően  hivatalos  enge-
dély nélkül senki sem juthat be a városba.

—  Hát  persze  hogy  nem  fogok  csalódni  benne  —  felelte  Joan 
mosolyogva.

—  Tudom, de néha kiábrándító lehet, ha az ember személyesen 
találkozik egy hősével, akiről aztán kiderül, hogy ő is csak ember.

—  Badarság! Egy ilyen különleges ember esetében ez nem for-
dulhat  elő.  Különben  is,  minden  írását  elolvastam.  Úgy  érzem, 
mintha személyesen ismerném.

—  Jól van. Van nálad gyufa a lámpához a visszaútra?
—  Minden van nálam, amire szükségem lehet, Rory, tényleg — 

felelte Joan, és egyszeriben türelmetlenül várta, hogy a férfi magá-
ra hagyja. Egyedül akarta megélni ezt a pillanatot, mélyen magába 
szívni ezt az időt és teret. Nem akarta, hogy bárki szemtanúja le-
gyen izgatott várakozásának... attól mindig csak idegesebb lesz az 
ember.

—  Rendben.  Sok  szerencsét!  Aztán  nehogy  kizárjanak,  rend-
ben? — Rory közelebb hajolt, hogy megcsókolja a  lány arcát, de ő 
elhúzódott.

—  Ejnye, Rory... az arabok előtt nem lehet, ugye emlékszel?
Joan megvárta, amíg a férfi lépteinek zaja teljesen elhal, majd 

vett egy mély lélegzetet, és a mellette lévő közönséges bejárati ajtó 
felé fordult. Akárcsak a többi ajtó, ez is öreg akácfából készült, az 
arábiai  nap már  jócskán megkoptatta,  és  kőkeménnyé  szárította. 
A  vályogtéglából  épült  falakat  valamikor  fehérre  meszelték,  ám 
most úgy szőtték őket keresztbe-kasul a repedések, mint falevelet 
az erezete, és mögülük előtűnt az omladozó vakolat. A ház mind-
össze  két  emelet magas  volt,  szögletes,  lapos  tetős,  és  kelet  felé 
néző ablakain zárva voltak a  spaletták.  Szorosan a hegy  lábához 
simult,  így  biztosra  lehetett  venni,  hogy  nincs  hátsó  bejárata. 
A rozsdabarna hegyek durva kezekként meredeztek az ég felé, és 
furcsán gondoskodón ölelték körül a várost. Mindenfelé csak kő, 
szikla  és  ádáz napsütés,  sehol  semmi  lágyság. Eltelt  egy perc,  és 
Joan megdorgálta magát, amiért annyira gyáva, hogy ott ácsorog, 
mindenféle megfigyeléseket tesz, és halogatja a pillanatot, amelyre 
oly régóta várt. Torkában dobogó szívvel végül bekopogott.

Szinte azonnal ajtót nyitott egy magas,  fekete, ománi stílusú, 
szürke disdását — hosszú, bő tunikát — viselő férfi. A derekára erősí-
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tett övön íves tőr, handzsár lógott. Beesett arca volt, és tökéletesen 
fekete írisze körül a szeme fehérje tejeskávészínűvé barnult. A sza-
kálla ősz volt, akárcsak az a néhány hajtincs, amely kilógott a tur-
bánja alól. Joan nem tudta megítélni, hány éves lehet. A férfi arca 
öregnek  tűnt,  de  a  hátát  és  a  vállát  egyenesen  tartotta,  és  olyan 
néma komolysággal meredt rá, hogy a lány szólni sem bírt. A férfi 
keze lazán lógott a teste mellett, és Joan felfigyelt a hatalmas mére-
tére... hosszú ujjai akár a pók lábai.

—  Ön Joan Seabrook — szólalt meg a férfi rövid hallgatás után 
éles hangon.

—  Igen — felelte Joan, aki zavarba jött saját magától, és elpirult. 
— Joan Seabrook vagyok — ismételte meg a nevét teljesen feleslege-
sen. — Ez Maude Vickery háza? Azt hiszem, vár rám.

—  Ez így van, máskülönben nem nyitottam volna magának aj-
tót  — mondta  az öreg. Ráncos  száját  alig  látható mosolyra húzta. 
Angol kiejtése szinte tökéletes volt, és minden szót olyan alapos-
sággal formált meg, akár egy szobrász a követ. — Menjen fel a lép-
csőn. A hölgy már várja. — A férfi hátralépett, a lány pedig elhaladt 
mellette.

Bent a házban istállószag terjengett. Még mielőtt észbe kapott 
volna, Joan az orra elé kapta a kezét. A bűz fojtogató volt, nem job-
ban, mint az otthoni  istállókban,  csakhogy  itt váratlanul érte. Az 
ajtó bezárult mögötte, alig látott a sötétben, és az öreg halk, reked-
tes kuncogását vélte hallani. Rápillantott, de a férfi arca árnyékba 
burkolózott. Az öreg nem mozdult, és nem is szólalt meg többé, de 
Joan  látta, ahogy éber szeme megcsillan. Zavartan és ügyetlenül, 
akár egy gyerek, továbbment a folyosón a lépcső aljáig, majd elin-
dult felfelé.

A lépcsőfordulóban fény áradt be a nyitott ablakon, így látha-
tóvá  vált  a  földet  borító  állati  ürülék,  talán  kecskéé  vagy  birkáé 
lehetett,  és  a  szanaszét  szórt  szalma.  Joan  zavartan összevonta  a 
szemöldökét. A lépcső tetejére érve mindössze két szoba nyílt két 
irányban. Megállt, és egy pillanat múlva jobbról szólította valaki.

—  Ne habozzon, bárki is az. Itt vagyok. Kérem, bocsássa meg, 
hogy nem kelek fel, de nem tudok. — A hang kemény volt, és kissé 
panaszos, az illető kiejtése egyértelműen London környéki, és Joan 
szíve  ismét hevesebben kezdett verni. Nem tudta megállni, hogy 
ne mosolyogjon, egy pillanatig azt hitte, elnevetni magát. Követte 
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a hangot  egy  fehérre  festett,  négyzet  alakú  szobába,  amelynek  a 
homlokzati falán lévő alacsony, boltíves ablakokat faspaletták söté-
títették el. Csak egyetlen ablak volt nyitva, amely dél felé, a mere-
dek sziklákra nézett, és az innen érkező fény lágyan megvilágította 
a helyiséget. Egy régi, fekete kerékpár volt a keskeny ágy végének 
támasztva,  az  ágyon kopott  takarók,  gondosan betűrve  a matrac 
alá. Két oldalról egy-egy hatalmas, cserepes pálma fogta közre, és 
egy szépen megmunkált, fémből készült lámpás állt a padlón. Joan 
látott még egy rendezett íróasztalt és egy hosszú könyvszekrényt 
is, amelynek a  legfelső polcai üresen  tátongtak. A könyveket egy 
méter húsz centiméter magasságig pakolták fel, a többi pedig a föl-
dön sorakozott, és minden helyet elfoglalt. A faszékek a szoba kö-
zepén álltak a szövött szőnyegen, a piros szófával szemben. A szó-
fa mellett  tornyosuló,  arab és  angol nyelvű újságokat  tartalmazó 
kupac ledőlt, és szétterült a padlón.

Két világos szőrű perzsa agár aludt takarókból rakott kuckójá-
ban  a  hátsó  fal mellett,  méghozzá  annyira  összebújva,  hogy  azt 
sem lehetett tudni, hol kezdődik az egyik, és hol végződik a másik. 
Egyikük kinyitotta,  és  Joanra emelte borostyánszínű szemét. Egy 
pillanatig az ebek halk horkolása volt az egyetlen hang a csendes 
szobában. A szaguk elvegyült az áporodott levegővel. Dohányzó-
asztalként egy berakásos faláda szolgált, mellette állt a régi, nád-
ból készült kerekesszék, és benne ült Maude Villette Vickery. Joan 
próbálta  nem  megbámulni  a  nőt.  Nyugtalanító,  majdhogynem 
szürreális érzés volt szemtől szemben állni azzal a személlyel, akit 
oly  sokszor maga  elé  képzelt már,  hogy  szinte  valószerűtlennek 
látszott, hogy ez a találkozás a valóságban is létrejöhetett.

Joannak  elsőként Maude  apró  termete  tűnt  fel.  Szinte  olyan 
volt, mint egy gyermek. Vékony térde és könyöke élesen kirajzoló-
dott régimódi, magas derekú szoknyája és álló nyakú, rakott blúza 
alatt, a bokája és a  lábfeje, amely a szék lábtartóján pihent, olyan 
törékenynek látszott, mint egy babáé. A hőség ellenére vastag ha-
risnyát viselt. Acélszürke, egyenes szálú haját kócos csomóba fogta 
össze a tarkóján, és bár az arca beesett és ráncos volt, az arccsontja 
erőteljesnek tűnt. Néhány másodperc elteltével Maude vonásai át-
alakultak, és most arra a  fiatal nőre hasonlított,  akit  Joan a  fény-
képekről ismert: tiszta, szürkéskék szem, élénk tekintet, horgas orr. 
Joan tisztes távolságban megállt előtte, nem akart fölé magasodni.
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—  Jöjjön közelebb, nem harapok! — mondta Maude. Joan enge-
delmesen  tett  felé  néhány  lépést.  Lába  nyomában  kis  porfelhők 
szálltak a magasba a szőnyegből. Maude hunyorogva nézett fel rá, 
és  alaposan  szemügyre  vette.  —  Jó  ég, maga  aztán magasra  nőtt! 
Vagy tévedek? Nekem mindenki magasnak tűnik. Abdalláh! — ki-
áltotta hirtelen az ajtó felé hajolva, mire Joan hátrahőkölt. — Hozz 
teát, Abdalláh! — folytatta, bár válasz nem érkezett a kiáltásra. Ha-
nyagul  vállat  vont,  majd  ismét  Joanhoz  fordult.  —  Tudom,  hogy 
hall engem. Az öregnek olyan a hallása, akár a denevéré — mondta, 
majd elhallgatott.

—  Csodálatos, hogy megismerhetem, Miss Vickery — jelentette ki 
Joan. — Igazán hatalmas öröm ez számomra. A híve vagyok, amióta... 
— Hirtelen a torkán akadt a szó, mivel egy gazella baktatott be a szo-
bába a szemközti helyiségből. Döbbenten bámulta. Az állat megállt, 
és vizenyős szemével Joant figyelte, a szemét övező fekete-fehér csí-
kok eltúlzott sminknek tűntek. Ezután lágyan fújtatott egyet, Maude- 
hoz ballagott, és megszaglászta az ujjait. A nő mosolygott.

—  Te kis kapzsi  jószág! Akkor ehetsz datolyát, amikor mi is... 
amikor Abdalláh felszolgálja, az előtt nem — mondta.

—  Önnek van egy gazellája — jegyezte meg Joan ostobán.
—  Bizony, van. A piacon  találtam,  le akarták vágni. Abdalláh 

meg akarta főzni, de nézze, milyen elragadó kis pofája van. Ki tud-
na neki ellenállni? És ezek a nevetségesen hatalmas  fülek! Olyan 
szánalmas  kis  jószágnak  tűnt,  képtelen  lettem  volna megenni.  — 
Maude bánatosan pillantott fel Joanra. — Gyengeség, tudom.

—  Azt  hittem,  a  nők  nem mehetnek  a  piacra  —  jegyezte meg 
Joan zavartan.

—  Egy így is van — értett egyet Maude, miközben a csigavonal-
ban nőtt szőrt simogatta a gazella két szeme között, és nem szol-
gált további magyarázattal. Az állat aranyszínű irhája olyan simá-
nak tűnt, akár a selyem.

—  Nos,  ez  megmagyarázza  a...  —  Joan  hirtelen  észbe  kapott, 
még mielőtt meggondolatlanul kimondta volna, ami már a nyelve 
hegyén ült. Maude ráemelte a tekintetét.

—  A  trágyát?  Igen.  Biztosan  büdös,  igaz?  Nos,  sajnálom.  Én 
már hozzászoktam, észre sem veszem. Csak ebben a szobában irá-
nyítom a dolgokat, keveset tudok arról, mi zajlik a ház többi részé-
ben. Majd beszélek Abdalláhhal.
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—  Sajnálom,  Miss  Vickery,  nem  akartam  tolakodó  lenni  — 
mondta Joan. Maude legyintett apró kezével.

—  Jobban  kijövünk  majd  egymással,  ha  őszintén  elmondja, 
amit gondol. Én is mindig ezt teszem, sok időt megspórolok vele.

—  A kutyák nem bántják? — Joan az alvó agarak felé biccentett.
—  Ne legyen nevetséges! Nézzen rájuk! Évek óta nem kerget-

tek meg senkit. Már akkor is jócskán benne jártak a korban, amikor 
az a ravasz öregember, Bin Hemjar nekem adta őket. A Zöld-hegy 
ura. Ez aztán a dicséretnek álcázott  sértés, nem  igaz? Tudja, volt 
egy antilopom is. Teimúr bin Feiszal szultán személyesen ajándé-
kozta nekem, miután arról panaszkodtam, hogy az utazásaim so-
rán soha egyet sem sikerült elejtenem. Azt hiszem, azért adta, hogy 
lelőjem, de  ez  igazán nem  lett volna  fair,  lévén a  szegény állatot 
egy póznához kötözték. De termetes vadállat volt, így kint kellett 
maradnia. Azok a szarvak! Akár halálosak is lehetnek. Hamar el-
szökött az én antilopom. Sohasem  láttam viszont, azután azt ha-
zudtam a szultánnak, hogy lelőttem, megettem, és nagyon ízletes 
volt. Még ott,  azokat  is  beszereztem bizonyítéknak  — mondta,  és 
egy pár  sötét  antilopszarvra mutatott  a  falon.  — Persze  csak  idő-
pocsékolás  volt, mivel  kétlem,  hogy  egyáltalán  emlékezett  volna 
rá, hogy nekem ajándékozta azt a jószágot.

—  Azt  olvastam,  hogy  olyan  közeli  kapcsolatban  állt  Teimúr 
szultánnal, amilyenben egyetlen más nyugati nő sem.

—  Az apjával is. Hát, tudja, hogy van ez — mondta Maude bi-
zonytalanul.  — Akkoriban  talán...  akkoriban  újdonság  voltam  itt, 
érti, ugye? Ő pedig mindig szerette az új játékokat. Akárcsak a töb-
bi férfi.

A magas, idős szolgáló, aki korábban Joant fogadta, halkan ki-
nyitotta az ajtót, és egy tálcával a kezében besétált a szobába. Las-
san  lehajolt,  és  egyetlen  hang  nélkül  a  ládára  helyezte  a  tálcát, 
amelyen ónból készült teáskannát, kis üvegpoharakat, egy tál da-
tolyát és cukrot hozott. Ezután anélkül, hogy bárki kérte volna rá, 
kitöltötte a teát.

—  Abdalláh, emlékszel az antilopra, amit Teimúr szultán aján-
dékozott nekem? — kérdezte Maude.

—  Igen, hölgyem. Emlékszem.
—  Hogy is hívtam? Fel tudod idézni?
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—  Hópehelynek nevezte, hölgyem.  — Abdalláh az  egyik  teás-
csészét közelebb tolta Maude-hoz.

—  Hópehely! Pontosan. Milyen találó név! — Maude nagyot só-
hajtott. — A bundája olyan tiszta fehér volt, amilyet még nem látott. 
Tudom, hogy kávét kellene innunk a datolyához, de attól tartok, a 
gyomrom már nem fogadja be az ilyesmit. Hogy is hívják magát, 
kis hölgy?

—  Én... Joan Seabrook vagyok, Miss Vickery.
—  Úgy is van. Maga írta azokat a leveleket. Méghozzá jó sokat. 

Köszönöm, Abdalláh. Kíváncsi lennék, mi történt Hópehellyel. Az 
is lehet, hogy visszatért a sivatagba, bár ezt azért kétlem. De bizto-
san erre vágyott, ahogyan én is. Mindkettőnknek jobb dolga volt a 
sivatagban. Miss Seabrook, mit is szeretne pontosan? — Maude hir-
telen izgatottnak, szinte bosszúsnak tűnt. Kisimította a szoknyáját, 
majd az ölében összekulcsolta a két kezét. — Hiába a sok levél, nem 
tudtam megfejteni.  — Amikor Abdalláh  távozott  a  szobából,  Joan 
érezte, hogy futólag rápillant. Nem bírta megállni, hogy ne nézzen 
utána. Abdalláh végtelenül kecsesen mozgott.

—  Nos, én... — kezdte Joan zavarodottan.
—  Magára  vonja  az  ember  figyelmét,  nem  igaz?  —  szakította 

félbe Maude, és gyanakodva nézett rá.
—  A szolgálója kétségtelenül... figyelemre méltó ember.
—  Ó, ő nem szolgáló, Miss Seabrook. Abdalláh a rabszolgám. 

A  tulajdonom.  Egy  árverésen  vásároltam  egy  barlangban, Nizva 
közelében. Na, ehhez mit szól?

—  Hallottam, hogy errefelé még  létezik  ilyesmi —  felelte  Joan 
óvatosan.  Korosodó  bálványa meglehetősen  zavarbaejtően  visel-
kedett,  Joan nem  igazán  tudott eligazodni a hangulatain és kissé 
heves vérmérsékletén. Maude hátradőlt, és csalódottnak tűnt.

—  Nos. Látom, keményebben kell próbálkoznom, ha meg aka-
rom döbbenteni önt, Miss Seabrook.

—  Biztosra  veszem,  hogy  ha  lesz  időm  elmélkedni  a  dolgon, 
meg leszek döbbenve, Miss Vickery. Egyelőre még a gazella feletti 
megrökönyödésemből  sem  ocsúdtam  fel.  —  Pillanatnyi  csend  tá-
madt. Maude hunyorogva nézett rá, majd pajkosan elmosolyodott.

—  Ha! — mondta nevetés helyett. — Helyes,  lányom! Nem túl-
zottan udvarias, ezt már szeretem.

Joan helyet  foglalt  a  piros  szófa  végében,  közel  az  íróasztal-
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hoz. Teát  ittak, amely édes volt a  cukortól, keserű a mentától,  és 
datolyát  fogyasztottak hozzá. Kintről egy szamár patkójának do-
bogása és bőrszandál csoszogása szűrődött be. A fény bágyadtabb 
lett,  és  legyek  keringtek  lustán  körbe-körbe  a  szobában.  Maude 
lassan  elmajszolt  egy  datolyát,  a  tekintete  merengő  volt,  ismét 
nyugodtnak, szinte távolinak tűnt. Egy rózsafából készült ceruza-
tartó állt az asztalán, de csak egyetlen gyűrű hevert benne. Az ék-
szer kicsi volt, mégis masszív:  csavart ónötvözet, amelyet durva, 
élénkkék kő díszített.

—  Érdekes  gyűrű  —  jegyezte meg  Joan,  és  közelebb  hajolt  az 
ékszerhez. — Milyen kő...

—  Ne nyúljon hozzá! — csattant fel Maude hangosan.
—  Nem, nem, én... — Joan megrázta a fejét. Nem állt szándéká-

ban megérinteni a gyűrűt.
—  Nehogy hozzányúljon! — ismételte az idős asszony. A tekin-

tete egyszeriben haragos lett, és Joan rájött, hogy nem is őt, hanem 
a gyűrűt nézi így.

A  kezét  összefonta  az  ölében,  és  igyekezett  témát  váltani. 
A gyűrűvel kapcsolatban nem mert többet kérdezősködni.

—  Ezt a házat  is Teimúr szultántól kapta ajándékba, Miss Vi-
ckery? Az antilop után ajándékozta önnek? — váltott inkább témát. 
Maude pislogott néhányat, majd olyan higgadtan felelt, mintha mi 
sem történt volna.

—  Természetesen  nem.  Magam  vásároltam...  méghozzá  drá-
gán. Teimúr apjától engedélyt kaptam, hogy életem hátralevő ré-
szét Ománban töltsem... ami igen nagylelkű volt a részéről. Tudja, 
azt hiszem, én vagyok az egyetlen. Az egyetlen európai, aki puszta 
kedvtelésből él itt, nem pedig hivatalos vagy üzleti okokból. A je-
lenlegi  szultán,  Szaíd Feiszal unokája. Amikor  az  éppen  aktuális 
szultán meghal, mindig kíváncsian várom, hogy  az utódja vajon 
kiteszi-e a szűrömet. De egyelőre erre még nem került  sor. Szaíd 
szörnyen konzervatív, de vannak különös ügyei. Például azok az 
amerikai  misszionáriusok.  Fogalmam  sincs  róla,  miért  engedi, 
hogy itt maradjanak. Kedves emberek, de ostobák, mint a liba. Ko-
molyan azt hiszik, hogy áttéríthetik az arabokat a kereszténységre. 
De az övék az ország egyetlen kórháza. — Maude Joanra mutatott. 
— Nehogy elkapja a tífuszt vagy a tuberkulózist odakinn, Miss Sea-
brook. A tej tuberkulózissal fertőzött. Mielőtt a kávéjába teszi, gon-
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doskodjon  róla,  hogy  fel  legyen  forralva. Miután  engedélyt  kap-
tam rá, hogy Maszkatban maradjak, csak ezt az öreg házat tudtam 
megvásárolni.  A  jobb  házakat  megtagadták  tőlem.  Azt  hiszem, 
Maszkat kormányzója azt akarta, hogy tudjam, hol a helyem, ugye 
érti? Találkozott már vele? Szaíd Sehábbal? Félelmetes  egy  fickó, 
Szaíd szultántól szinte teljesen függetlenül  intézi az ügyeket,  így, 
hogy  az  uralkodó  Szalálában  székel.  Gondoskodott  róla,  hogy 
megbecsüljenek,  de  azért  ne  túlságosan.  — Maude  alig  láthatóan 
elmosolyodott.

—  Meglehetősen szigorúnak tűnik az itteni kormány.
—  Ez így van. Ezért aztán elkerülhetetlen a kérdés: mégis ho-

gyan  sikerült  engedélyt  kapnia,  hogy  idejöjjön,  Miss  Seabrook? 
Ománban  nem  látják  szívesen  a  külföldi  látogatókat,  ahogy  az 
egyszerű kíváncsiskodókat sem. És ez mindig is így volt. — Maude 
egy datolyát nyújtott a gazellának, amely óvatosan vette a szájába 
a gyümölcsöt a nő ujjairól.

—  Igaz — felelte Joan feszengve. — Az apám egy iskolába járt a 
jelenlegi vezírrel, a szultán külügyminiszterével. Ő segített. A rezi-
dencián szálltunk meg... a vőlegényem, Rory és én.

—  Még ma is vezírnek hívják ezt a pozíciót? Milyen különös. 
Akkor, ha  jól sejtem, Omán továbbra  is brit  fennhatóság alatt áll, 
igaz? Még ha nem is nevezik már így... manapság mindenki pró-
bálja kerülni a gyarmatosítás látszatát.

—  Ezenkívül  az  öcsém, Daniel  is  itt  tartózkodik már  hat  hó-
napja. Tudja, ő katona, a szultán hadseregében szolgál. Engedélyt 
kaptam rá, hogy meglátogassam.

—  De valójában nem ezért jött.
—  Nem. Nos, részben. Én csak... — Joan elhallgatott, és egy pil-

lanatig  valamiféle  kétségbeesés  lett  úrrá  rajta.  Mintha  olyasmit 
akarna megragadni, amiről előre lehet tudni, hogy ki fog csúszni a 
kezei közül.

Valójában  nem  tudta  megfogalmazni,  miért  akarta  minden-
áron  látni  Arábiát.  Oly  régóta  befészkelte  magát  a  lelkébe  ez  a 
vágy, hogy többé már nem is gondolkodott rajta. Amikor Danielt 
áthelyezték Ománba, és Robert Gibsont kinevezték vezírré, ő pe-
dig az apja halálát követően örökölt egy kis pénzt, úgy tűnt, min-
den feltétel adott, hogy végre eljusson ide, Ománba... Arábia egy 
távoli kis szegletébe, de azért mégiscsak Arábiába. Amióta az apja 



~  20  ~

meghalt,  úgy  érezte,  ezen  a  vidéken  talán maradt  belőle  valami. 
Csaknem  egy  évbe  telt,  hogy  csillapodni  kezdjen  a  gyász  bénító 
fájdalma,  és megszülessen az elhatározás. Ám miután megszüle-
tett, Joan tudta, többé semmi sem állhat az útjába.

Nem  volt  könnyű  elmondani  az  anyjának,  Olive-nak,  hogy 
mire akarja költeni az örökségét. Végül főzés közben hozta szóba a 
dolgot, hiszen az anyja ilyenkor volt a legboldogabb.

—  Hát nem elég, hogy már  az  egyik gyerekem azon az  isten 
háta mögötti  helyen  él?  —  kérdezte Olive  szinte  folyton  reszkető 
hangján, és megállt a kezében a hatalmas kés, amelyre ráragadt a 
szalonnazsír. — Joanie, te nem vagy felkészülve erre. És képes len-
nél itt hagyni engem egyedül? — A köténye zsebéből előhúzott egy 
gyűrött zsebkendőt, megtörölte a szemét, Joan pedig érezte, hogy 
fokozatosan  úrrá  lesz  rajta  a  bűntudat  ismerős  érzése,  és  kezdi 
már is megkérdőjelezni a döntését. Olive levertnek, törékenynek és 
sebezhetőnek tűnt. — Az apád nem is járt ott soha, ezt te is tudod. 
— Joan valóban tudta. Amikor már elég idős volt ahhoz, hogy meg-
értse,  elképedve  vette  tudomásul,  hogy  varázslatos  történetei 
ellenére, az álmai, a lelkesedése és a nagyszabású tervei ellenére az 
apja sohasem járt Franciaországnál messzebb. Joan abban azonban 
biztos volt, hogy David szerette volna, ha a lánya eljut oda, ahová 
neki nem sikerült. Az apja azt akarta, hogy megvalósítsa az álmait. 
Ő pedig mindig is Arábiáról álmodozott. Hallani vélte a férfi hang-
ját, és látni vélte hatalmas szemét, buzgó tekintetét. Szindbád, a ten
gerész, Sába királynője, a tömjén, a dzsinnek és a kívánságok földje! Min-
dig mindent eltúlzott, méghozzá szándékosan... mindig készen állt 
rá, hogy varázslatot vigyen a lánya világába.

Joan próbált úrrá lenni elkeseredésén, de a Maude Vickeryvel 
folytatott beszélgetése egyáltalán nem úgy alakult, ahogy remélte 
vagy elképzelte.

—  Kislány korom óta a hősömnek tekintem, Miss Vickery. Sze-
retnék elmenni a sivatagba, ahogy ön is tette. A Rab-el-Háliba, az 
Üres Negyedbe. A világ  legnagyobb homoksivatagába... Tudom, 
hogy már sokan jártak arra, de a nagy része még ma is érintetlen. 
Szeretnék  eljutni  a  Dzsabrín  erődhöz,  szeretném  feltérképezni, 
esetleg  rajzokat  készíteni  róla.  Régész  vagyok...  talán  emlékszik 
még  a  leveleimből.  Vagyis  csak  majdnem.  Még  nem  végeztem 
 régészeti  kutatásokat,  de  megszereztem  a  diplomát.  Épp  most 
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 jelentkeztem egy állásra a helyi múzeumban... persze gyakornoki 
állásról  van  szó.  Jövőre  kezdenék,  már  ha  megkapom,  amiben 
 biztos  lehetek,  ha  fel  tudok  mutatni  valamilyen  kutatási  ered-
ményt...  És  nagyon  szeretnék...  —  Joan  épp  csak  lélegzetvételnyi 
időre akart szünetet tartani, ám Maude barátságtalan tekintete be-
lefojtotta a szót.

—  Maga aztán sok mindent szeretne, Miss Seabrook. — Maude 
Joanra szegezte az ujját, a körme hullámos és  foltos volt. — És ha 
szabad megjegyeznem, ön még mindig csak lány.

—  Majdnem annyi  idős vagyok, mint ön volt, amikor először 
szelte át a sivatagot. Egészen pontosan huszonhat éves.

Maude rosszallóan felmordult.
—  Fiatalabbnak tűnik. De akárhogy is, attól  tartok, egy álmot 

kerget. A nyomdokaimba akar lépni, de mi jót hozhat az magának? 
Ez nem felfedezés! Nem kaland! És ha jól sejtem, ön kalandra vá-
gyik, nem  igaz? Meg kell  találnia a saját útját... magának kell ki-
járnia, egyedül. Maga Szaíd szultán is megjárta az Üres Negyedet 
néhány évvel ezelőtt... gépkocsival. Semmi rejtély nem maradt már 
ott — mondta Maude keserűen, majd lassan, mereven, az erőfeszí-
téstől  remegve  előrehajolt.  — Az  elsőnek  kell  lennie. Másképp  az 
egész értelmetlen.

—  Ez nem lehet igaz! Maga sem elsőként járt az Üres Negyed-
ben... nem ön volt  a  legelső, mégis volt  értelme. A sivatag hatal-
mas... és európai ember még nem térképezte fel a Dzsabrín erődöt, 
nemhogy egy  régész. A  térképek még azt  sem mutatják, hol van 
pontosan. De ön járt ott, igaz? Maga látta.

—  Az egy kígyóktól hemzsegő romhalmaz — Maude legyintett. 
Tapogatni kezdte a ruháját, mintha keresne valamit, és közben za-
vartan ráncolta a homlokát. — Még csak nem is túl öreg, mindössze 
néhány száz éves, és többé nem titok, merre van. Menjen el Baha-
láig, és ott forduljon balra.

—  De az a hír járja, hogy nagyszerű kincseket rejt...
—  Ne  legyen ostoba! Az arabok nem hagynak hátra elhagya-

tott kincseket. Maga olyan, mint a beduinok... ők aztán megszál-
lottjai a rejtélyes kincsek gondolatának. Az a sok sületlenség, amit 
a sivatagi emberekről mondanak... hogy csak a víz számít nekik, az 
arany nem. Fontos nekik a víz,  a vendégszeretet,  az, hogy etetni 
tudják az állataikat, meg a fegyverek és az arany — számolt Maude 
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az  ujjain.  — Mindezeknek  nagy  értéket  tulajdonítanak.  Nincs  ott 
semmiféle eltemetett kincs, Miss Seabrook.

—  Hiszen a hely maga is kincs, hát nem érti?
—  Egyébként is, hogy akar eljutni oda? Maszkatban külföldie-

ket nem engednek a vezír rezidenciájától keletre, ahogy Matrában 
sem mehet külföldi a hadsereg főhadiszállásától nyugatra, sem a 
város határain kívül a hegyekbe, nemhogy a sivatagba... Ez mindig 
is így volt. Szaíd szultán nagyon zárkózott ember, és ezt a jellem-
vonását ráerőlteti az egész országra. Ezenkívül, javítson ki, ha té-
vednék, de nem zajlik épp valami háború is? — Maude felemelte a 
hangját,  szinte  kiabált,  bár  Joan  nem  értette, mi  bosszantotta  fel 
ennyire. Idegesen kortyolt a teájába.

—  Nem annyira háború... — mondta. — Legalábbis az igazi há-
borúhoz, a világháborúhoz képest. Mr. Gibson inkább felkelésnek 
nevezi.  És  ha  jól  tudom,  csak  a  hegyekben  folynak  harcok,  nem 
igaz? — Maude egy pillanatig meredten bámulta a lányt, majd elő-
rehajolt, és ismét kinyújtotta felé bütykös mutatóujját.

—  Miss Seabrook, maga csak egy turista. Semmi több.

Egy  ideig  ebben  a  kellemetlen,  feszült  csendben ücsörögtek, 
majd Maude álla a mellkasára bukott,  és elnémult.  Joan megszé-
gyenülve feszengett. Amikor Abdalláh bejött a tálcáért, biccentett 
egyet a lány felé.

—  Jöjjön — mondta halkan, és visszatért a lépcsőhöz. — A hölgy 
nincs hozzászokva a látogatókhoz. Most pihennie kell. — Joan hálá-
san  követte.  Abdalláh  egyetlen  szó  nélkül  ajtót  nyitott  neki,  de 
óvatos tekintete szemet szúrt a lánynak. Úgy érezte, mintha bírá-
lóan nézne rá, mint olyasvalakire, aki rosszul teljesített. A nap már 
közel  járt  a horizonthoz, de  az  ég még világos volt,  és  az  ágyúk 
sem dördültek el. A bumbum ceremóniára, amely az esti kijárási ti-
lalom kezdetét jelezte, még várni kellett.

Joan felvette a kalapját, majd besétált a főkapun, félénken mo-
solygott az őrökre, akik bólintottak felé, és próbálgatták szegényes 
angoltudásukat.

Joan néhány lépéssel a város határán belül megállt. Ekkor jött 
rá, hogy nem kapott meghívást, hogy visszatérjen Maude Vickery 
otthonába.  Elöntötte  a  csalódottság,  aminek  a  lehetőségére  Rory 
előre figyelmeztette, de ő inkább magában csalódott, mint Maude- 
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ban. Az  idős  felfedezőről  tudni  lehetett,  hogy nehéz  ember. Már 
fiatal korában konok, kissé tapintatlan nőszemély volt, aki olykor 
figyelemre méltó gorombaságról tett tanúbizonyságot. Mindez ki-
olvasható  volt  az  írásaiból,  az  önéletrajzából  és  az  összegyűjtött 
leveleiből.  Joan  felkészült  erre, mégis biztosra vette, hogy  célt  ér 
nála, és hogy Maude rájön, valójában rokonlelkek. Most azonban 
úgy  érezte,  nem  a  megfelelő  dolgokat  sikerült  mondania  neki. 
Nem győzte meg őt az őszinteségével, egyáltalán nem nyűgözte le. 
Mélyen bántotta, hogy Maude becsmérlően turistának nevezte, fő-
leg mivel úgy érezte, ez egyáltalán nem áll messze az igazságtól. 
Zavartan és bánatosan leült egy lépcsőre, és az alkonyi fényben a 
járókelőket  figyelte, amint ki-be siettek a kapun, még mielőtt azt 
bezárnák éjszakára: ománi nők  fekete köpenyben és  fejkendővel; 
beludzs nők a szultán észak-pakisztáni territóriumáról, kendő nél-
kül, tarka, színes ruhákban; indiaiak és perzsák, meg Abdalláhhoz 
hasonló, sötét arcú rabszolgák. Valójában olybá tűnt, mintha több 
külföldi élne Maszkatban, mint ománi.

Ománban korán beköszöntött az este, valamivel hat óra előtt. 
A nap késő délután is erősen tűzött, és a harminc fok feletti hőmér-
séklet perzselőnek tűnt a hűvös, nyirkos angliai tél után. Rory kü-
lönösen megszenvedte a hőséget. Az arca folyton kipirult, és sokat 
ásítozott. A  tél  inkább  neki  való  volt...  a  csípős,  szeles,  brit  telet 
szerette,  olyankor  az  arca  is  egészségesnek  tűnt,  nem  ilyen bete-
gesnek. Csak három napja érkeztek Maszkatba, miután Joan élete 
első repülőútját követően Kairóban landoltak, majd átszálltak egy 
Szalálába  tartó gépre, és onnan hajóval  indultak  tovább  lassan, a 
part mentén.

—  Nem voltam benne biztos, hogy valaha is eljutunk ide — je-
lentette  ki  Rory,  amikor  leszálltak.  —  Tudod,  mit  mondanak  a 
 BOAC-ról? Hogy az ember jobban jár, ha tevére száll.

Ezt  Joan  is  tudta,  ahogy  azt  is,  hogy  a  vőlegénye  alig  várta 
már, hogy közölhesse vele a viccet. Ő ugyanakkor varázslatosnak 
találta az ideutat. Ahogy Kairó felé repültek, megpillantotta a pi-
ramisokat a repülő szűk kis ablakából, és megborzongott az izga-
tottságtól.

Eddig nem volt lehetőségük meglátogatni Joan öccsét, Danielt 
Matrában,  a  Beit-el-Faladzs  katonai  támaszponton,  a  maszkati 
földnyelv túloldalán. A helyszínt hajóval vagy a sziklás hegyolda-
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lon vezető földúton lehetett megközelíteni, de azt mindenképpen 
meg  kellett  várniuk,  hogy  Daniel  visszatérjen  a  támaszpontra. 
A parancsnokától  úgy  tudták,  hogy  jelenleg  szárazföldi  felderítő 
csapatokat  vezet  a  hegyekben.  Miután  Joan  megírta  neki,  hogy 
Maszkatba készül, Daniel válaszlevelében részletesen beszámolt a 
felkelésről. Ez volt a fő, ám nem az egyetlen érve, amellyel próbál-
ta lebeszélni a nővérét a tervéről.

Annak ellenére, hogy Anglia a szultánt ismerte el mind Masz
kat, mind Omán uralkodójaként, hagyományosan a szultánnak csak 
Maszkatban és a partvidéken volt hatalma, Omán belsőbb területeit, 
a sivatagot és a hegyeket meghagyta az imámnak. Nemzedékeken át 
jól megvoltak így egymással, ám amikor szárnyra kapott a hír a siva
tagban található olajról, Szaíd szultán ki akarta terjeszteni egyed
uralmát arra a vidékre is. Komoly zavargások törtek ki, de a segítsé
günkkel sikerült Gáleb imámot lemondásra kényszeríteni. Azonban a 
fivére, Táleb unszolására hamarosan visszatért. Most visszavonul
tak, és az embereikkel a hegyekben rejtőztek el, a szultán pedig nem 
nyugszik, amíg mindenkit ki nem füstölünk onnan. Így tehát nyug
talan időket élünk, Joanie, ezért ez nem a legjobb pillanat, hogy itt 
töltsd a szabadságodat. Az is lehet, hogy egyáltalán nem láthatjuk 
egymást... ha addig nem térnék vissza a támaszpontra. Nincs másik 
hely, ahová szívesen mennél? Ha muszáj idejönnöd, gyere inkább jö
vőre, amikor ennek az egésznek vége.

A háború gondolata megrémisztette Joant. Öccse levelét köve-
tően csaknem felhagyott a  tervével. A háború gyermekkora érzé-
seire emlékeztette: a nyomorúságos félelemre, a folytonos rettegés-
re és a bensőjét szorongató állandó nyugtalanságra, amelyen kép-
telen volt úrrá lenni. Ám amikor levelet írt Robert Gibsonnak, apja 
régi barátjának, a férfi biztosította róla, hogy a helyzetet már nem 
igazán lehet háborúsnak nevezni, Maszkat pedig egyáltalán nincs 
veszélyben. Azt  is közölte, hogy amikor a katonai akció véget ér, 
Danielt biztosan áthelyezik máshová. Végül pedig, és ez volt a leg-
lényegesebb érv, Joannak sehová máshová nem volt kedve utazni. 
Rory  is  nagyon  vágyott  Ománba,  és  amikor  végre megkapták  a 
hivatalos engedélyt,  Joan egy nappal sem akart  tovább várni. Az 
apja  halála  után  az  otthoni  élete  nyomasztóan unalmassá  vált,  a 
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gyász okozta fájdalom lassan állandó közönnyé tompult, és a szo-
morúság miatt Joannak minden hatalmas erőfeszítésbe került. Az 
állóvizet csak úgy tudta felkavarni, ha elutazik Ománba, és az öcs-
csét is mindenáron látni akarta.

Ebben  a  pillanatban megszólaltak  a  dobok,  és  eldördült  az 
ágyú.  Egy  hirtelen  durranás  visszhangzott  a  sziklákról,  és  úgy 
morajlott, akár a mennydörgés. Joan felkapta a petróleumlámpá-
ját — a szabály szerint a bumbum után csakis lámpával lehetett köz-
lekedni az utcán —, kinyitotta a kis reteszt, és gyufa után kezdett 
kotorászni a  táskájában.  Ideje hazasietni. Sötétedés után egy nő-
nek nem volt tanácsos az utcán tartózkodni, még akkor sem, ha az 
előírásoknak  megfelelően  volt  nála  lámpa.  De  alig  egy  pillanat 
múlva a láng sisteregve pislákolni kezdett a csendben, és Joan is-
mét elámult Maszkat sötétben derengő kapuinak látványától. Alig 
tudta  elhinni,  hogy  ilyen  távol  jár  az  otthonától,  és  hogy máris 
messzebbre jutott, mint a szülei egész életükben. Álmai földje volt 
ez, és elhatározta, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az utazásból, 
még ha ez azt is jelenti, hogy újra kell gondolnia az elvárásait. Az 
apja gyakran óva intette az emberekkel és helyekkel kapcsolatos 
előítéletektől. „Várj, és nézd meg, mit találsz! Ne mérőrúddal ér-
kezz,  amihez  azután mindent  viszonyítasz.”  Joan  felállt,  beléle-
gezte a meleg levegőt, és ahogy elindult a városon át, a feje felett 
két, szinte világító fehér sirály kísérte.

A vezír  rezidenciája Maszkat  egyik  legnagyobb  épülete volt, 
rögtön a vízparton, a város keleti végében, nem messze a vámház-
tól és a  szultán üres palotájától. Szaíd szultán szívesebben  lakott 
Szalálában,  innen  több  száz  kilométerre  délnyugatra.  Évek  óta 
nem járt Maszkatban. A hatalmas, fehér, négyzet alakú rezidencia 
két emelet magas volt, csipkézett tetővel, körben fedett verandák-
kal. A különálló vendégszobákból,  ahol  Joan és Rory  szállást ka-
pott, a patkó alakú kikötőre nyílt kilátás, amelynek a zöld vize csak 
úgy hemzsegett a hajóktól. A szultán által vendégkönyvnek neve-
zett meredek sziklafalakra azoknak a hajóknak a neveit pingálták 
fel, amelyek a hosszú évszázadok alatt  látogatást  tettek a kikötő-
ben. A  bejáratát  két  tizenhetedik  századi  erőd  őrizte,  amelyek  a 
portugál megszállás alatt épültek: az el-Miráni, amelyből az ágyú-
lövéseket adták le, és a Dzsaláli, a börtönerőd. A távolban maga-
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sodó, a rezidenciára árnyat vető, hatalmas, bevehetetlen Dzsalálit 
csak a sziklába vájt, szűk lépcsőn lehetett megközelíteni, és az épü-
let úgy kapaszkodott a kiszögellésbe, amelyre építették, akár egy 
óriási kacslábú rák. Látogatásuk első éjszakáján  Joan az ablakból 
nézte az erődöt, ahonnan csak néhány helyen szűrődött ki világos-
ság, amitől még sötétebbnek tűnt az épület többi része. Érezni vél-
te az emberi szenvedés bűzét, amelyet a szél hozott magával a ki-
kötő  felől. Az  egyik  szolga  szerint  néha  hallani  lehetett  a  rabok 
láncainak csörgését.

Ahogy Joan közeledett, a brit lobogó ernyedten lógott a rezi-
dencia előtt magasodó zászlórúdon, ám amikor a tenger felől fel-
támadt a szél, a többi zászlóval együtt nekifeszült a tartókötélnek, 
és a lánghoz hasonlatos hangot hallatott. Joan a főbejárathoz ment, 
ahol az egyik szolgáló egy hanyag meghajlás kíséretében beenged-
te. A lány eloltotta a petróleumlámpát, átadta a szolgálónak, majd 
levette a kalapját, és az ujjaival a hajába túrt. A fiatalember mered-
ten bámult  rá,  amit  Joan kényszeredett mosollyal  fogadott. Nem 
volt hozzászokva a  szolgálók  jelenlétéhez,  és nem  tudta, hogyan 
beszéljen velük.

—  Jó estét, Amít! — mondta, bizonyítva, hogy emlékszik a férfi 
nevére. — Fel tudna küldeni nekem egy kis limonádét, kérem?

—  Limonádét,  száhib  —  ismételte  a  szolgáló,  aki  ezek  szerint 
megértette a vendég kérését.

Joan áthaladt a hallon, és elindult felfelé a lépcsőn. Az épület 
félhomályba burkolózott, és kongott az ürességtől. Az irodisták és 
a  titkárnők,  akik napközben hangosan gépeltek,  és papírokat  ra-
kosgattak, mára végeztek a munkájukkal, így csak az itt lakók ma-
radtak az épületben. Joan jobb szerette volna, ha nagyobb a zaj, és 
kitölti  a  teret. Úgy  érezte magát, mint  az  otthonában,  amióta  az 
apja meghalt... valahogy fojtogató volt ez a csend.

Rory  hálószobája  a  legfelső  emeleten  helyezkedett  el,  Joané 
pedig egy másikon, közvetlenül a vendéglátójuké mellett, így lám-
paoltás után nem volt lehetőségük titkos látogatást tenni egymás-
nál. Rory nem tartózkodott a szobájában, ezért Joan a folyosó vé-
gén  lévő  fürdőszobához  ment,  körülnézett,  hogy  biztosan  senki 
sem látja, aztán bekopogott.

—  Joan? — hallotta Rory hangját, mire belépett. A férfi a kádban 
feküdt behunyt szemmel, sötét, hullámos haja nedves volt, bal ke-
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zének mutató- és középső ujja között cigarettát tartott. Joan sejtet-
te, hogy a víz hűvös, testhőmérsékletű, és a vőlegénye így próbálja 
lehűteni magát. Ő maga biztosan bezárta volna az ajtót, ha fürdőt 
vesz. Rory még sohasem látta a menyasszonyát meztelenül, de ha 
a  fordítottja  megesett,  az  valamiért  nem  tűnt  illetlennek.  Talán 
mert annak idején Joan készítette el a fürdőjét, amikor Rory tizen-
egy évesen először náluk aludt, vagy talán azért, mert a férfi egy 
cseppet sem zavartatta magát, annak ellenére, hogy azt tervezték, 
az esküvőig nem alszanak együtt. Rory egyáltalán nem jött zavar-
ba, ha a  lány  ruhátlanul  látta őt. Sokat viccelődtek ezen, mivel a 
férfi más tekintetben igen félénk volt. Joan maga is szeretett volna 
ilyen fesztelenül viselkedni mezítelen vőlegénye jelenlétében.

Roryhoz  lépett,  kivette  a kezéből  a  cigarettát,  kihamuzott  az 
ablakon, majd  jó  hosszasan  beleszívott. A  szemébe  szálló  füstön 
keresztül Rory homályos, szürke foltnak tűnt. Az anyja utálta, ha 
dohányzik, ezért a lány nem is tette gyakran. Általában csak akkor, 
amikor erőre és önbizalomra volt szüksége.

—  Nehogy elbóbiskolj a kádban, hogy azután belefulladj a víz-
be, rendben, drágám? És ne gyújtsd fel a helyet! — mondta moso-
lyogva, amikor Rory felpillantott.

—  Nem  alszom,  csak  a  szememet  pihentetem,  és  élvezem, 
hogy a testem nem akar azonnal lángra kapni. Na, milyen volt? — 
A menyasszonyára  nézett,  és  átvette  tőle  a  cigarettát.  Joan meg-
csókolta  a  férfi  nedves  homlokát.  Szappan  és  kemény,  maszkati 
forrásvíz ízét érezte Roryn. A lány, ahelyett hogy lenyalta volna a 
száját, a kézfejével törölte meg. Ügyeltek rá, hogy csak forralt vizet 
igyanak, ez most mégis olyan érzés volt, mintha egy csókot törölt 
volna le.

—  Hát... nehéz. — Joan ismét az ablakhoz lépett, a párkánynak 
támaszkodott,  és  csak  nézte  a  mályvaszínű  eget  meg  a  tengert, 
amely magába gyűjtötte az utolsó napsugarakat.

—  Nehéz? Ó, a mindenit... nem az történt, amire számítottál?
—  Azt hiszem, nem. — Joan csalódottan sóhajtott, úrrá lett rajta 

a kudarc érzése. Turista. Nem igazán volt kedve elismételni Rory-
nak, milyen lesújtó véleménnyel volt róla Maude. — Valahogy idő-
sebbnek  látszott  a koránál. Úgy  tűnt, mintha...  össze  lenne zava-
rodva. Azután elaludt.

—  Hány éves?
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—  Hetvenhat.
Joan pontosan tudta. Tudta, hogy Maude Vickery 1882. május 

25-én  született,  tudta,  kik  voltak  a  szülei, milyen  iskolákba  járt, 
milyen diplomát szerzett Oxfordban, merre utazott, mit írt, ismer-
te élete minden jelentős epizódját. Épp csak arról nem volt fogal-
ma, hogyan beszéljen vele. A bágyadt, csendes szomorúság visz-
szatért a szívébe. Rágcsálni kezdte a bőrt a hüvelykujján — e rossz 
szokását még a gyerekkorából őrizte —, és valami szikra után ku-
tatott a bensejében.

—  Hallanod kellene, hogy beszél... a kiejtését. Tökéletes. Anya 
le lenne nyűgözve, ha hallaná.

—  Gyere ide! — Rory felállt, a testéről gőzölgött a víz. A cigaret-
tát a fürdővízbe ejtette, kilépett a kádból, és egy vászontörülközőt 
tekert a dereka köré. — Gyere ide, és ölelj meg! Elkeseredtél, igaz, 
drágám? —  Joan bólintott, miközben a  férfi  átölelte,  az  arca Rory 
nedves mellkasszőrzetéhez simult, és körbelengte csodálatos, tisz-
ta illata. A testi közelség még újdonság volt számukra, és részben 
tiltott is. A vigasz és a veszély lenyűgöző keveréke.

—  Majd összeszedem magam — mondta Joan fojtott hangon.
—  Hát persze — felelte Rory, megemelte a lány állát, és gyengé-

den  megcsókolta  összezárt  ajkait.  Szemérmes,  de  érzelmes  csók 
volt. — Ahogy mindig — tette hozzá a férfi.

—  Fel kellene öltöznöd az esti koktélozásra, Rory.
Joan hátat fordított a vőlegényének, amíg az megtörülközött, 

és közben az eljegyzési gyűrűjét tekergette az ujján. A gyűrű Rory 
nagymamájáé volt: egy szögletes topáz és két apró gyémánt díszel-
gett a kopott aranykarikán. Tökéletesen illett az ujjára, mintha csak 
neki készült volna.

A külügyminiszteri posztot nemzedékek óta angolok töltötték 
be  Ománban,  azóta,  hogy  a  tizenkilencedik  század  fordulóján 
Anglia és a szultán aláírták az első egyezményeket. A helyi nyel-
ven vezírnek nevezett miniszter  feladata az volt, hogy a külkap-
csolatok és a külkereskedelem kérdéseiben segítse a szultánt, taná-
csokkal  lássa  el,  javaslatokat  tegyen,  de  nem parancsolt  neki.  És 
természetesen  mindenről  tájékoztatnia  kellett  a  brit  kormányt. 
A rezidencián pontosan este nyolckor szolgálták fel a vacsorát, de 
az  itt  lakók már negyed nyolckor összegyűltek az első emeleten, 
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ahol a jelenlegi vezír, Robert Gibson nagyvonalúan gin-tonikkal kí-
nálta őket. A hatalmas teraszon egy csaknem két méter magas, ró-
zsaszín virágokkal  teli, pompás  leander állt nagy cserépben, és a 
ferde tetőt zuhatagszerű, lila murvafürt borította. A tiltott vidékre 
nyílt innen kilátás, a határvonalra, amelyet egyikük sem léphetett 
át a szultán külön engedélye nélkül. Nem utazhattak keletre, a vá-
ros határain és Rász-el-Hadd földnyelvén túlra, ahol a partszakasz 
dél felé fordult, és több száz kilométeren át húzódott egészen Áde-
nig, a Vörös-tenger déli csúcsáig. Hegyes, sivatagos, száraz vidék 
volt ez, sós partvidéki terület, ahol az évente egyszeri, rövid mon-
szunidőszaknak köszönhetően fű és virágok nőttek. Ősi szív dobo-
gott ezen a vidéken, és olyan távolinak és különösnek tűnt, hogy 
Joan sóvárogni kezdett utána a  terasz börtönéből. Meg akarta  is-
merni ezt a tájat, és vonakodott bevallani magának, hogy erre va-
lószínűleg sohasem kerülhet sor.

Mosolyogva figyelte Roryt, aki nyári öltönyében, hátrasimított, 
nedves hajjal csevegett vendéglátójukkal. A vőlegénye meglepte őt, 
amikor olyan készségesen beleegyezett az arábiai utazásba. „Arábi-
ába? Csodálatos!” Rory  tudta,  Joan milyen  régóta  tervezte  ezt  az 
utat,  amely  egészen addig a pillanatig  szinte kivitelezhetetlennek 
tűnt. Azután viccelődtek, hogy a mézeshetekre általában az esküvő 
után  kerül  sor,  de  ők más  sorrendben  fogják  csinálni  a  dolgokat. 
Rory az apjának dolgozott szerény aukciós házukban, amelyet már 
több nemzedék óta a család működtetett — divatjamúlt bútorokat és 
ócska ezüsttárgyakat árultak, amelyek elhunyt rokonok otthonaiból 
kerültek  elő  —,  így nem volt nehéz  elintéznie  a  szabadságot.  Joan 
pedig azóta nem dolgozott, hogy egy hónappal korábban elvesztet-
te titkárnői állását a nyomdában, mivel többször rajtakapták, amint 
könyveket olvas ahelyett, hogy számlákat állítana ki. Azóta ketten 
éltek anyja özvegyi nyugdíjából. Olive főleg azért ellenezte, hogy a 
lánya  tengerentúli utazásra költse az örökségét, mert  tékozlásnak 
tartotta. „Az a pénz, amit erre az útra elpazarolsz, hat hónapig elég 
lenne kettőnk számára élelemre és  fűtésre!”  Joan bűnösnek érezte 
magát, valahányszor felidézte, amint az anya rémülten veszi a ke-
zébe a számlákat, amelyek némelyikén nagy, piros betűkkel állt a 
felirat: SÜRGŐS! Azelőtt az apja kezelte a család pénzügyeit. Olive 
figyelmesen tanulmányozta a számokat, tollával a csekk-könyve fe-
lett körözött, mintha attól félne, elbukik valamiféle vizsgán. De bár-
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mennyire  meggondolatlan  lépésnek  tűnt  is,  Joan  biztosan  tudta, 
hogy szüksége van erre az utazásra.

Rory egyszer megkérdezte tőle, miért éppen Arábia... a sok hely 
közül, ahol még sohasem járt, miért éppen oda vágyik? Kapcsolatuk 
hat évvel ezelőtt kezdődött. Rory Joannal várakozott a kopott nap-
paliban, amíg Daniel készülődött. A lány Freya Stark Arábia déli ka
pui című könyvét olvasta, amikor a hirtelen támadt igazi angol eső 
vadul verni kezdte az ablakot, a levegőben pedig ecet és mustármag 
szaga  terjengett. A konyhában szinte alig  lehetett  lélegezni. A dél-
előtt  folyamán  Joan  és  az  anyja  csatnit  készítettek,  amelyet  Olive 
épp most töltött üvegekbe. Amikor nem a lovaglóiskolában segéd-
kezett ingyenórák reményében, Joan az ideje nagy részét Arábiáról 
szóló könyvek olvasásával töltötte. Hálószobája falára Johnnie Ray-t 
ábrázoló újságkivágások helyett T. E. Lawrence portréját és sivatagi 
sejkekről készült  fotókat ragasztott ki, amelyeket régi könyvekben 
talált. Amikor azonban Rory rákérdezett, hosszan el kellett tűnődnie 
a válaszon. Persze az egész az apjával kezdődött, aki rendszeresen 
felolvasott neki Az Ezeregyéjszaka meséiből. De azon az esős délutá-
non egyszerűbb volt Aladdinról beszélnie Rorynak. Aladdin egy kü-
lönleges  ló  volt,  amilyet  Joan  azelőtt még  sohasem  látott. A  többi 
sáros lovászlánnyal együtt földbe gyökerezett lábbal és tátott szájjal 
figyelte, ahogy az állat dobogva lebaktat a vontatókocsiról, miköz-
ben az izmai megfeszülve remegnek, és a farkát magasan fölemelve 
körbenéz. Apró patái szinte táncoltak a betonon. Gazdája, a csinos 
és gőgös Annabelle világossá tette, hogy a Broadbrook Stables csak 
átmeneti megoldás, és csak addig maradnak itt, amíg nem talál en-
nél megfelelőbb otthont a  lova számára...  ahol kevesebb a  szöges-
drót, a bálázózsineg, a pocsolya és a harapdáló póni.

Aladdin élénk gesztenyeszínű volt, akár a tűz, a sörénye hosz-
szú, és tökéletes formájú pofáján fehér csík húzódott végig, és ami-
kor hegyezte félhold alakú füleit, azok majdnem összeértek. Ő volt 
a legszebb lény, akit Joan valaha is látott, és amikor Annabelle-től 
megtudta, hogy fajtatiszta arábiai, semmi kétsége sem maradt afe-
lől, hogy Arábia pontosan olyan csodálatos, mint amilyennek el-
képzeli. Olyan hely, ahol az ember szabadon vágtat a vibráló hori-
zont felé, ahelyett hogy körbe-körbeügetne az ázott talajon az előt-
te haladó szőrös hátsó mögött. Olyan hely, ahol az ember selymet 
hord,  amely  lágyan  simul  a  bőréhez,  nem pedig  nyirkos,  szúrós 
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pulóvert. Ahol nincs sár, eső, borús, szürke ég, sem álmos, külvá-
rosi utcák. Tiszta, meleg és gyönyörű, teljes mértékben és minden 
tekintetben más, mint az az élet, amelyet a lány addig ismert. Joan 
pedig  éppen  ekkoriban kezdett  ráébredni, mennyire  szeretné, ha 
az élete más volna, mint amilyennek megismerte.

Robert Gibson hangos nevetése visszarántotta a jelenbe. A fér-
fi kérésére, az általa egyébként kedvelt nadrág helyett, Joan ruhát 
vett fel estére, egyszerű vászonruhát, zöld műanyag övvel. Az ele-
gánsnak  egyáltalán  nem nevezhető,  vastag  pántos  és  csatos  bőr-
szandálja az iskolai éveire emlékeztette, de mivel az anyjától kapta 
búcsúajándékként,  nem  volt  szíve  visszautasítani.  Itt,  Ománban 
nem  is  tűnt  olyan  furcsának  ez  a  viselet,  valahogy  kevésbé  volt 
esetlen.  Joan egyébként  is mindig iskolás  lánynak érezte magát a 
férfi mellett, akit ő csak Bobby bácsinak szólított. A mindig maku-
látlan megjelenésű Robert Gibson termetes ember volt. Zöld szeme 
akár  az  oroszláné,  és  széles,  az  orrnyergénél  is  alig  keskenyedő 
orra alatt szembetűnő, szőke, borzas bajuszt viselt. Ritkuló, őszülő 
haját hátrafésülte. Robert csak azért nem lett Joan keresztapja, mert 
David Seabrook megrögzött ateista volt, és sem a fiát, sem a lányát 
nem akarta megkereszteltetni.

Robertnek volt egy olyan szokása, hogy Joan mellé állt, hatal-
mas karjával átölelte a  lány vállát, és addig szorította, amíg  Joan 
ízületei tiltakozva ropogni nem kezdtek. Egyik este, első találkozá-
sukkor is pontosan ezt tette. A lány férfival kapcsolatos legkorábbi 
emléke  éppen  egy  ilyen  ölelés  volt  —  ötéves  lehetett,  és  az  apja, 
látva a kislánya döbbent arckifejezését, hangosan nevetett. Ha Ro-
bert megivott három-négy pohárral, még ki is húzta magát ilyen-
kor, és így olyan magas lett, hogy Joan lába elemelkedett a talajtól. 
Inkább gyermeket szokás ilyen módon megölelni, nem pedig fel-
nőtt nőket, Joan mégis élvezte a dolgot. Nem szerette a gondolatot, 
hogy a halála után semmi nyom nem maradt az apjából az univer-
zumban, bár David Seabrook pontosan ebben hitt. Joan anyja a fér-
je hamvait a kandallópárkányon őrizte egy érzelgős ébenfa doboz-
ban, két gyertya között. Talán David testének néhány alkotóeleme 
ott lapult ebben a dobozban, de az biztos, hogy igazi lényegéből, a 
lelkéből ott semmit sem lehetett fellelni. Joan úgy érezte, az sokkal 
inkább tovább él legrégebbi barátjában, Robertben, sőt, ezekben a 
heves ölelésekben is.
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Robert felesége, Marian magas, szögletes vállú nő volt, erőteljes 
arcvonásait lófogak csúfították el. Világos haját mindig hajráffal fog-
ta hátra, a száját mindig rózsaszín rúzzsal festette ki, és a cipője kö-
rülbelül annyira volt elegáns, mint Joan szandálja. Olyan végtelenül 
mesterkélt volt, a viselkedése annyira kiszámítható, hogy Joan sok-
szor egészen megfeledkezett arról, hogy ő is  jelen van a szobában. 
Mindannyian elvettek egy csurig  töltött poharat Roberttől,  aki,  lé-
vén igen termetes, túlzó óvatossággal egyensúlyozott közöttük, ne-
hogy kilöttyintse az italt, majd helyet foglaltak a kerti székekben.

—  Csin-csin — mondta Robert, és magasra emelte a poharát.
A teraszt megvilágító halovány, elektromos fényen túl az esti 

égbolt mélykéken tündökölt. Még nem sötétedett be teljesen. Lent, 
a kikötőben a tenger nyugodtan, álomittasan ringatózott, és halla-
ni  lehetett  a  partot  nyaldosó,  lágy  hullámok  zaját.  Joan megbor-
zongott az első korty gintől, és a nyelve is elzsibbadt. A maradék 
azonban már könnyen lecsúszott. Marian mohón kortyolta az italt, 
és  szemmel  láthatóan  azonnal  enyhülni  kezdett  a  vállában  a  fe-
szültség.

—  Na mármost,  Joan,  hadd halljuk! Milyen  volt  a  nagyszerű 
Maude Vickery? — kérdezte Robert.

—  Nos... — A lány elhallgatott, hogy végiggondolja, miről szá-
moljon be, és mit tartson meg magának. — Egészen kicsi. A legki-
sebb  nő,  akit  valaha  láttam.  Ezenkívül  mogorva  is.  És  talán... 
 hóbortos. De ettől még ugyanolyan nagyszerű teremtés. — Várako-
zással  teli  csend következett, mialatt  Joan  ismét  kortyolt  egyet  a 
ginből.

—  Na de... ennél azért biztosan többről van szó, igaz? — kérdez-
te Robert hitetlenkedve. — Joan, amióta megérkeztél, mást sem hal-
lunk  tőled,  mint  hogy Maude  Vickery  így,  meg Maude  Vickery 
úgy!  Most  pedig,  hogy  végre  találkoztál  vele,  mindössze  annyi 
mondanivalód van róla, hogy kicsi és rossz természetű? — kérdezte 
a férfi nevetve.

—  Milyen a háza? — érdeklődött Marian.
—  Azt hittem, előkelő lesz, de... Nos, tulajdonképpen szörnyen 

mocskos. — Joan ezúttal hatalmasat kortyolt az italába, az alkohol 
szétáramlott  az  ereiben,  a  teste  felmelegedett,  és  kezdte  meré-
szebbnek érezni magát. — Van egy gazellája meg két perzsa agara, 
és... nos, a ház tele volt állati ürülékkel.
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—  Jóságos ég, csak nem? — hüledezett Marian. — Biztos vannak 
szolgálói, hogy kitakarítsanak. És mégis kinek  jut eszébe gazellát 
tartani háziállatként?

—  Ezenkívül van egy rabszolgája is — folytatta Joan.
—  Valóban? — kérdezte Robert felvont szemöldökkel. — Nos, er-

refelé a rabszolgatartás nem olyan, mint amilyennek mi ismerjük... 
legalábbis manapság. Azok a rabszolgák, akik még megmaradtak, 
ebbe születtek bele, és általában a családhoz tartoznak. De ha leg-
közelebb arra  jársz, mondd meg a  fickónak, hogy csak szaladjon 
ide, érintse meg a zászlórudat az udvarban, és máris szabad em-
ber. Ez a törvény.

—  Nos, mivel Maude  kerekesszékben  ül,  nem nagyon  lenne, 
aki megállítsa.

—  Ó, szegény asszony! — mondta Marian bizonytalanul.
—  Nem tudtam, hogy ennyire  leépült —  jegyezte meg Robert. 

— Lehet, hogy tájékoztatnom kellene a szultánt. Tudom, hogy vala-
mikor nagy érdeklődést tanúsított az irányában. Persze talán jobb, 
ha nem avatkozom közbe. A hölgy nyilván visszavonultan szeret 
élni.  Eddig minden  vacsorameghívásomat  visszautasította,  és  ha 
jól tudom, az elődeimét is.

—  Hát, nem tűnt éppen társasági embernek — felelte Joan.

Amikor felálltak, hogy átüljenek a vacsoraasztalhoz, Robert a 
lány mellé lépett, finoman megérintette a karját, és félrevonta. Ha-
talmas termete ellenére, vagy talán éppen amiatt, nagyon gyengéd 
ember volt, bár erőteljes citronellaillat áradt belőle, hogy távol tart-
sa magától a legyeket.

—  Drágám — mondta halkan. — Nem akarlak  felzaklatni,  csak 
meg  akartam  kérdezni,  hogy  vagy.  Úgy  értem...  hogy  viseled  a 
helyzetet? Olyan közel álltál Davidhez. Biztosan nehéz volt az el-
múlt év.

—  Igen. — Joanban azonnal feltámadt a veszteség érzése. Olyan 
volt ez, mint egy összesűrűsödött csomó a gyomrában, amely so-
sem  tűnt  el  vagy  zsugorodott. Körülbelül  ugyanolyan méretű  és 
formájú volt, mint az apja halálát követő hetekben, amikor végül 
elfogadta,  hogy David  nincs  többé.  Joan  egyfajta  fogyatékosság-
ként tekintett erre, amellyel fokozatosan megtanult együtt élni, és 
rájött, hogy ha más dolgokra összpontosít,  figyelmen kívül  tudja 
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hagyni.  Annyira  kezdett  belejönni,  hogy  olykor  egészen  addig 
meg  is  feledkezett  a gyászról,  amíg valamilyen okból a  fájdalom 
újult erővel rá nem tört. Finoman megborzongott, mivel nem talált 
magyarázatot a jelenségre.

—  Azt hiszem,  jól  vagyok.  Szörnyen hiányzik. Mindnyájunk-
nak. De muszáj...

—  Tovább bandukolni? — kérdezte Robert mosolyogva. Ez volt 
Joan egyik kedvence apja mondásai közül.

—  Mi mást tehetnénk? — kérdezte. Az anyjára gondolt, aki telje-
sen összetört a férje halálakor, és azóta is úgy tűnt, mintha bárme-
lyik pillanatban darabokra hullhatna. Mintha fokozatosan elhalvá-
nyodott volna, pedig már azelőtt is alig-alig volt jelen a világban.

—  Rájöttem, hogy segít, ha arra gondolok, mit várna tőlünk apa.
—  Igen, nagyon helyes. Pontosan ezt kell tenni. Hát az anyád? 

Te örökölted apád rugalmasságát, de attól tartok, Olive-ból hiány-
zik ez a tulajdonság.

—  Igen. Még mindig  nem  a  régi  önmaga.  —  Joan mindössze 
ennyit tudott felelni. Elképzelte, amint anyja könnyes arccal rámo-
solyog — maga a megtestesült sztoizmus —, miközben ő a maszkati 
utazáshoz csomagol. Akárhogy is próbálta, nem tudta megakadá-
lyozni, hogy a bűnös elkeseredés a hatalmába kerítse. Az anyja fáj-
dalma kezdte leláncolni, az otthonához és a gyermekkorához kö-
tötte, miközben körülöttük a világ haladt tovább. Robert hatalmas 
tenyerével megpaskolta a vállát.

—  Az  idő nagyszerű gyógyító, de egy  ilyen veszteség örökké 
nyomot hagy az emberben. Mindössze annyit  tehetsz, hogy segí-
tesz  neki  a  gyógyulásban.  És  hogy  megbocsátasz  neki  ezért  — 
mondta a  férfi.  Joan  felpillantott  rá,  és nyugtalanította, hogy Ro-
bert ilyen jól olvas a gondolataiban. A férfi tekintete határozott és 
mindentudó volt, de nem  ítélkező.  Joan  érezte,  hogy az  arca  fel-
forrósodik.

—  Igen. Persze — mondta.
—  És nagyon igazad van. Tovább kell bandukolni. Az esküvő-

det kell tervezned, és abban kell vigaszt találnunk, hogy úgy em-
lékszünk az apádra, amilyen volt. Meséltem már neked arról, ami-
kor az iskolában belopóztam az igazgató borospincéjébe?

—  Igen — felelte Joan. — De meséld el újra!
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Vacsora közben ismét szóba került Maude, és ahogy felemle-
gették múltbéli tündöklését, Joan lassan megfeledkezett arról, mi-
lyen kínos és furcsa légkörben zajlott a találkozásuk, és kezdett fel-
éledni  benne  a  Miss  Vickery  iránt  érzett  csodálata.  Először  egy 
könyvben  olvasott  róla,  egy  úttörő  nőkről  szóló  fejezetben,  ahol 
együtt  említették  Gertrude  Bell-lel,  Amelia  Edwardscal  és  Ale-
xandra  David-Neellel.  Joant  mindig  is  vonzották  a  fényképek, 
amelyeken a törékeny, kis termetű, egyszerű nő volt látható, hor-
gas orral,  szenvedélyes arckifejezéssel, amint  látványos  türelmet-
lenséggel pózol egy fotóstúdióban. Maude Vickery egészen fiatal 
korától kezdve egyedül utazott a Közel-Kelet  legvadregényesebb 
vidékeire, ősi civilizációk nyomát kutatva. Utazásairól könyveket 
jelentetett meg, és az ókor elismert szakértője lett, illetve perzsa és 
arab nyelvű fordító. Ő volt az első nő, aki átszelte Arábia Üres Ne-
gyedét, méghozzá az egyik legnehezebb útvonalon, Orudz-es-Sei-
ba dűnéin át. Ám az érdemei feledésbe merültek, mivel csak máso-
dikként ért célba, mindössze néhány héttel barátja és riválisa, Na-
thaniel  Elliot  után,  aki  férfi  lévén  sokkal  híresebb  volt  nála,  és 
fényes karriert tudhatott magáénak. E vereség után Maude Vicke-
ry  évekre  visszavonult  a  nyilvánosságtól, majd Maszkatban  tűnt 
fel  újra,  ahol  ismét  publikált  néhány  fordítást  klasszikus  perzsa 
költők verseiből. Közvetlenül az eseményt követően a Királyi Föld-
rajzi  Társaságnak  írt,  ám  évekkel  később megjelent  rövid  cikkén 
kívül soha semmit nem publikált a sivatagi útjáról.

Joan meg akarta tőle kérdezni, miért nem írt könyvet élete leg-
jelentősebb utazásáról. Ki akarta őt kérdezni arról, milyen volt nő-
nek  lenni  a  férfiak világában,  egy olyan korban,  ahol  a nők még 
hátrányosabb helyzetben éltek, mint ma. Meg akarta tudni, vajon 
Maude-nak sikerült-e valaha is meggyőznie a beduinokat, hogy vi-
gyék magukkal a sivatagba. Annyi mindent szeretett volna kérdez-
ni  tőle, ám végül nem tette. Megevett egy tányér sült báránybor-
dát, száraz sült krumplival — gyér utánzata volt ez a hagyományos 
angol ételnek, amelyet a helyi  szakácsoknak nem  igazán sikerült 
elkészíteniük —, majd rájött, hogy van választása. Hagyhatja, hogy 
elhatalmasodjon rajta a legyőzöttség és a csalódottság érzése, eheti 
európai  ételek  rossz utánzatát, maradhat  a  rezidencia közelében, 
Bobby bácsi védőszárnyai alatt — és nem is olyan rég még valószí-
nűleg  ezt  tette  volna  —,  de  cselekedhet  másképp  is.  Légy bátor, 
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mondta volna az apja. Ezt mondta akkor  is,  amikor  Joan először 
ment iskolába, amikor nem akart részt venni egy szülinapi zsúron, 
amikor  egy  nagyobb  pónilóra  ültették  a  lovaglóiskolában,  majd 
amikor egyetemre ment, és elhagyta a családi  fészket. Légy bátor! 
Joan minden ilyen alkalommal rettegett a változástól, a továbblé-
péstől. Elhatározta hát, hogy visszatér Maude házába, de csak egy 
vagy két nap múlva, hogy ne tűnjön túlságosan rámenősnek. Visz-
szamegy,  és  újra  próbálkozik. Úgy  érezte, muszáj megtennie,  ha 
azt akarja, hogy a dolgok változásnak induljanak. Hogy változzon 
a közérzete, hogy megváltozzon az élete. Maradék keserűsége úgy 
foszlott szét hirtelen, mint a hajnali köd.

Robert szakította félbe a töprengését, amikor a kése hegyével 
megkopogtatta a tányérját.

—  Egyébként, drága kis Joan, olyan híreket kaptam, amik érde-
kelhetnek téged.

—  Igen?
—  Igen. Úgy tűnik, az öcséd visszatért a bázisra. Ha szeretnéd, 

holnap meglátogathatjuk.
Robert mosolyogva konstatálta, hogy a lánynak örömében egy 

pillanatra elakad a lélegzete, majd lassan felderül az arca.
—  Üzenetet  kaptál  tőle? És  egészen  a desszertig  vártál,  hogy 

elmond nekem, te gonosz!
—  Nem akartam, hogy az izgatottság elvegye az étvágyad.
—  Bobby bácsi, már nem vagyok tizenkét éves.
—  Tehát izgatott sem tudsz lenni? Milyen kiábrándító!
—  Jaj, dehogynem! Hát persze hogy az vagyok. Ez csodálatos 

hír. És megígéred, hogy holnap meglátogatjuk? —  Joan nem bírta 
megállni mosolygás nélkül, bár a gyomra összeszorult a nyugta-
lanságtól, és a bőre is furcsán bizseregni kezdett.

Rory az asztal alatt megszorította a kezét. Tudta, milyen sokat 
jelent  a  lánynak  az  öccse,  különösen most.  Tudta, mennyire  ag-
gasztja Daniel hosszú távolléte, és a sok veszély, amelynek a szol-
gálatban ki van téve. Amint betöltötte a tizennyolcat, Daniel azon-
nal Sandhurstbe ment a Királyi Katonai Akadémiára, majd Malaj-
ziába, ahol a kommunisták ellen harcolt egészen 1956-ig, amikor 
is áthelyezték a szuezi térségbe, ahol épp háború dúlt, onnan pe-
dig Ománba, 1957-ben. Joan és a szülei örömmel vették tudomá-
sul, hogy a fiú közelebb került az otthonához, de mégis aggódtak. 
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A lány mindig úgy érezte, hogy az öccse túlságosan messze van, 
és bár Rory nem tudott róla, szörnyű rémálmok gyötörték, ame-
lyekben Danielt  lelőtték, vagy taposóaknára lépett, vagy elütötte 
egy dzsip. A vőlegénye arról sem tudott, hogy Joan olyan fájda-
lommal ébredt ezekből az álmokból, hogy hiába  tartott az egész 
csak néhány percig, mégis ezek voltak élete legborzalmasabb pil-
lanatai.

—  Felesleges ígérgetni. Holnap meglátogatjuk, és kész — felelte 
Robert. — Reggel megbeszéléseim lesznek, de ebédidőben útnak in-
dulunk. Isteni ételeket esznek a tisztek... olyan finomságokat, ami-
lyeneket itt el sem lehet képzelni. — Robert bánatosan döfködte vil-
lájával a tányérján lévő rágós krumplit. — Marian, tényleg fel kell 
hagynod azzal, hogy az itteni konyhát megpróbálod átalakítani a 
putney-i Dog and Duck étteremmé. Sohasem fog sikerülni!

—  Rosszul vagyok ezektől a fűszerektől... ez a rengeteg íz! — fe-
lelte Marian bágyadtan.

—  Akkor is mennék, ha csak kenyeret és vizet szolgálnának fel, 
csak láthassam Danielt — mondta Joan.

—  Hát persze! Ahogy mi is.
Marian megpaskolta a lány kezét. A nő szemhéja halovány ró-

zsaszín volt, akárcsak az egész arca. Minden a rózsaszín rúzsához 
illeszkedett, az egész nő egy elmosódott foltnak látszott.  Joannak 
úgy tűnt, mindez csupán a felszín, vastag máz, amit nem szívesen 
kapargatott  volna meg,  hogy mögé  nézzen...  és  meglássa,  miért 
iszik annyit. Joan az unalomra gyanakodott.

—  Szegény Dan. Úgy megölelem a  társai  szeme  láttára, hogy 
azután  biztosan  ezzel  ugratják  majd.  De  akkor  is  megteszem  — 
mondta a lány.

Joan és Rory tovább maradt fent, mint Robert és Marian. Bár 
tapintatosan a szófa két végébe ültek, egy szolgáló mindvégig az 
ajtóban állt, és őrködött felettük. A szobát villanykörték halovány 
fénye világította meg, amely a szeszélyes generátornak köszönhe-
tően időről időre pislákolni kezdett. A biztonság kedvéért egy olaj-
lámpa  is állt  az asztalon. A  rezidencia  tipikus ománi épület volt. 
A  szobák  négyzet  alakban  vették  körbe  a  központi  helyiséget, 
amelynek a mennyezete egészen a  tetőig ért.  Így a meleg  levegő 
felszállt, és az alsóbb szinteken elviselhető volt a klíma. A dekorá-
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ció  azonban  teljes  mértékben  az  angol  stílust  követte.  A  padlót 
ugyanolyan keleti szőnyeg borította, mint amilyet Angliában is le-
hetett látni sok helyütt, rajta háború előtti mahagónibútorok álltak. 
Még egy hatalmas földgömbnek álcázott  italos szekrény  is volt a 
szobában, nem is beszélve Erzsébet királyné és Fülöp herceg nem 
éppen előnyös portréiról. Mellettük a régi és az új szultán képe ló-
gott  a  falon,  puskákkal  körbevéve. Meglehet,  ománi  díszpuskák 
voltak, de ez a hatáson mit sem változtatott. A  társalgóban Ercol 
márkájú  szófák,  Joan  szobájában  pedig Waring & Gillow  ágy  és 
szekrény állt. Eltekintve a magas, fehér falaktól, az olajlámpáktól, 
illetve a levegő aromájától és illatától, akár Bedfordban is lehettek 
volna. Joan ismét érezni kezdte azoknak a vidékeknek a vonzását, 
ahová nem juthat el, és amelyek most szinte karnyújtásnyira vol-
tak tőle. Az a nyugtalanító érzése támadt, hogy nem próbálkozik 
elég határozottan.

Rory vidámabbnak tűnt most, hogy lehűlt a levegő. A bőréről 
eltűnt a vékony, viaszszerű verejtékréteg, bár a szeme alatt tovább-
ra is sötét karikák díszelegtek. Hogy jobban tudjon aludni, egyet-
len erős ománi kávét sem ivott aznap, pedig odavolt érte.

—  Remélem, ma éjjel jól kialszod magad, Rory — mondta Joan.
Szerette volna megfogni a férfi kezét, és folyton emlékeztetnie 

kellett magát arra, hogy nem teheti. Mindig azonnal megnyugtat-
ta, ha Rory biztonságos  tenyerét  érezte  az ujjai  alatt, mintha egy 
korlátba  kapaszkodott  volna  egy meredek  lépcső  tetején. Öt  éve 
voltak együtt, két éve jegyezték el egymást... elég hosszú ideje ah-
hoz,  hogy  állandónak  tekintsék  jelenlegi  állapotukat.  Egyáltalán 
nem úgy tűnt, hogy ez csak annak a  jövőnek az előjátéka, amely 
még rájuk vár. Joant időről időre nyugtalanította, hogy így kitoló-
dott az esküvőjük időpontja, de valahogy hozzászokott már az ér-
zéshez, akárcsak Marian felszínességéhez, és nehéz lett volna eljut-
nia aggodalmai gyökeréhez. Tulajdonképpen nem is akart mélyre 
ásni, nehogy olyasmit találjon, ami nincs ínyére.

—  Remélem, hogy te is tudsz majd valamennyit aludni. Gon-
dolom, alig várod már a holnapot — mondta a férfi.

—  Igen —  felelte  Joan mosolyogva.  — Alig várom. Drága Dan. 
Biztosan igazi katonaként viselkedik majd, hatékony lesz, és hiva-
talos. És haragudni fog rám, ha túlságosan lelkesedem a találkozás 
miatt, de hiába.
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—  Biztosan számít rá. De nyilván kimerült lesz. Ne felejtsd el, 
hogy aktív szolgálatban volt.

—  Tudom — felelte Joan, és sértőnek érezte, hogy Rory figyel-
mezteti. — Hát persze hogy tudom. De öt hónapja nem láttuk egy-
mást. Öt hónapja! Az túl hosszú idő.

—  Ez a találkozás biztosan nem okoz majd csalódást — mondta 
Rory mosolyogva.

—  Igen, Daniel sohasem okoz nekem csalódást — felelte Joan, 
és csak az ezt követő csendben tűnt fel neki, hogy szavai talán kis-
sé szemrehányónak tűnhettek, bár egyáltalán nem akart kritikus 
lenni.

Legalábbis nem tudott róla. Rory a teáscsészéjéért nyúlt, hiába 
ürítette  ki már percekkel  azelőtt.  Joan némán,  bénultan ült,  nem 
tudta eldönteni, hogy megnyugtassa-e a vőlegényét, vagy inkább 
várjon, hogy elmúljon a pillanat. Rory végül nagyot  sóhajtott,  és 
felállt.

—  Nos, minél hamarabb  lefekszünk, annál hamarabb érkezik 
el a reggel. Akár karácsonykor — mondta, megint csak mosolyogva, 
tekintetében alig lehetett felfedezni az óvatosságot. Joan megköny-
nyebbülten  felállt. Az Arábiával  kapcsolatos  káprázatos  álomké-
pek még nem tűntek el teljesen az elméjéből, érezte, hogy bármi-
kor  utánuk  nyúlhat.  Öccse  közelségét  is  érezte,  és  mivel  tudta, 
hogy a fiú biztonságban van, megengedte magának, hogy örüljön. 
Még úgy is, hogy ő is aggódott. Még úgy is, hogy tudta, valamit 
mindenképpen  meg  kell  kérdeznie  a  fivérétől,  annak  ellenére, 
hogy fél megtenni.




