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Édesanyám fejét egy férfi ölébe temetve halt meg. Az autó frontáli-
san ütközött egy tejszállító kamionnal, majd egy tölgyfának csapó-
dott, aminek következtében a kocsi fényezésére jégesőként potyo-
gó makkok áradata zúdult. Mr. Shearer elveszítette egy részét, én 
elvesztettem az édesanyámat. A sors kikacagja a valószínűséget.

Anyukám csak szexi kis dögnek nevezte azt a piros Fiestát. 
Használtan vette, és egy apám által ajánlott sufnigarázsban átfú-
jatta. Néztem, ahogy elindul aznap. Álltam az emeleti ablaknál, és 
láttam, ahogy lefarol a felhajtóról, elhalad Tinklerék háza és a ró-
zsáit metszegető Mrs. Evans, végül pedig a sarkon álló házát tizen-
két macskájával megosztó Millicent Jackson mellett. Akkor még 
nem is gondoltam, hogy az életem darabokra hullik, erre csak ké-
sőbb jöttem rá. Mintha egy ócska pulcsi felfejtődött szálát húzta 
volna magával aznap, leszaladt a karja, a válla, majd az eleje és a 
hátulja, mígnem egyszer csak ott álltam meztelenül, kifelé bámul-
va az ablakon.

Kate nénikém mondta el, mi történt — nem az egészet, persze, 
senki sem mondja el egy hétévesnek, hogy az anyja egy pénisszel 
a szájában halt meg. A részleteket úgy kellett összerakosgatnom, 
mint egy rossz film történetének hézagjait, vagy mint azt, hogy a 
Mikulás hogy préseli be magát a világ összes kéményén egy éjsza-
ka alatt. Az iskolában mindenki korábban tudta, mint én. (Mármint 
az igazságot anyámról, nem a Mikulást.) Az idősebb fiúk alig várták, 
hogy elmondhassák, a lányok pedig csak kuncogtak a markukba.

Apám nem mondott semmit az első napon, sőt az azt követő-
kön sem. Csak ült a fotelban, és némán járt a szája, mintha valami 
befejezetlen vitát akart volna lezárni. Egy nap megkérdeztem, hogy 
anya a mennyországban van-e.
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— Nincs.
— Akkor hol van?
— A pokolban rohad.
— De a pokol a rossz embereknek van.
— Ő oda való.
Mindig úgy gondoltam, hogy Mr. Shearer is a pokolba került, de 

később megtudtam, hogy ő túlélte az ütközést. Nem tudom, hogy 
sikerült-e visszavarrni a péniszét. Nem gondolom, hogy azt is elham-
vasztották anyukámmal együtt. Talán kapott egy protézist, egy bio-
nikus péniszt. Hagyjuk, az ilyesmi inkább egy ócska pornóba való.

Az ilyen részletek megmaradtak, míg a gyermekkorom leg-
több emléke már homályba vész. Anyukám életének utolsó napja 
beleégett az elmémbe, és folyamatosan lejátszódik a szemhéjam 
belső oldalán, fekete-fehérben, újra és újra, mint egy végtelenített 
házi videó. Megvédtem és eltároltam ezeket a jeleneteket, mert 
olyan kevés maradt édesanyám után azt követően, hogy apám tel-
jes mértékben kigyomlálta őt a saját életéből és az enyémből is.

Őrzöm a gyermekkorom maradékát képező emlékeket, a való-
diakat csakúgy, mint a kitaláltakat. Mindkét fajtát olyan simára 
csiszolta az idő, mint a gyémántot, és olyan igazinak és kézzelfog-
hatónak érzem, mint a jelen világát. Keménynek, mint a fákat, hű-
vösnek, mint a tengeri szellőt. Egy hegy tetején állok, és az odalent 
elterülő, tornyokkal teli városra tekintek, amely a kék különböző 
árnyalataiban csillog. Vékony, krétanyomszerű felhőpászmák száll-
nak az égen. A háztetők mögött, a hegylábakon, a sziklás parton és 
homokkősziklákon túl látom a távoli partot, szoborszerű, széltől és 
víztől simára csiszolódott sziklaképződményeivel.

Nem szoktam gyorsan sétálni. Szeretek megállni néha, és meg-
nézni dolgokat. Birkák. Tehenek. Madarak. Lovak. Utánzom a hang-
jukat. A birka annyira passzív és közömbös állat, nemde? Semmi 
intelligens nincs a tekintetükben, mint például a kutyáknak vagy a 
lovaknak. A birkák csak ostoba és engedelmes gyapjúpacnik. Nai-
vak, mint a lemmingek.

Az ösvény egy fák által benőtt, beláthatatlan kanyarba torkol-
lik. Itt érdemes várakozni. Leülök, hátamat egy fatörzsnek támaszt-
va, és előveszek egy almát meg a kést a zsebemből.
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— Kérsz egy kicsit? — kérdezem. — Nem? Te tudod, akkor menj 
tovább.

Nincs bajom a várakozással, a türelem nem a cselekvés hiá-
nya, hanem maga az időzítés. Várunk, hogy a világra jöhessünk, 
várunk, hogy felnőhessünk, és hogy megöregedjünk... Bizonyos na-
pokon — szó, mi szó, a legtöbb napon — csalódottan térek haza, de 
nem szomorúan. Lesz még rá lehetőség. Türelmes vagyok, mint 
egy horgász. Jób türelmével várok. Mindent tudok a szentekről, ol-
vastam, hogy a sátán miként pusztította el Jób családját, állatát, 
hogy miként tette gazdag emberből gyermektelen koldussá egy 
nap alatt, és azt is, hogy Jób mindezek után sem átkozta el Istenét 
a szenvedéseiért.

A szellő megrezegteti a fák lombját, és én érzem a só és a par-
ton száradó hínár illatát. Egy erősebb széllökés levelekkel borítja be 
a lábamat, felettem egy galamb turbékol monoton hangon. Egy 
kutya felugat, beszédbe kezd a többiekkel, oda-vissza mennydörög 
a hencegés, szónoklás.

Felállok, és felteszem a maszkot. Benyúlok a nadrágomba, és 
megmarkolom az ágyékomat. A péniszem mintha nem hozzám 
tartozna. Oda nem illőnek érzem, mintha egy furcsa kukac lenne, 
amelyről nem lehet eldönteni, hogy farok-e, vagy talizmán.

Kihúzom a kezem, és megszagolom az ujjaimat, újra nekidőlök 
a fatörzsnek, és nézem az ösvényt. Ez a megfelelő hely. Itt vagyok 
jó helyen. Hamarosan ő is erre jön, ha nem ma, majd holnap.

Apám szeretett horgászni. A legtöbb dologhoz semmi türelme 
nem volt, de a bot végét vagy az úszót órákon át tudta bámulni, 
miközben magában dúdolgatott.

Megtelik a tányérkád, kapsz finom halacskát, kapsz finom ha-
lacskát, ha befut a hajó.
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1. fejezet

— Nem fekhet a fűre — mondta a hang.
— Tessék?
— A füvön fekszik.
Valaki fölém tornyosul, és elállja a napot. Csak a körvonalait 

látom. Amikor megmozdítja a fejét, elvakít a fény.
— Nem láttam, hogy lenne bármilyen tábla — mondom, a sze-

mem elé emelt kezem széle rózsaszínen izzik.
— Valaki ellopta — feleli a keménykalapos, kék öltönyt és az 

egyetem nyakkendőjét viselő portás.
A hatvanas éveiben járó férfi ősz szőrzetének ápoltsága egye-

dül a szemöldökére nem terjed ki, amely dús és kusza ívet rajzol a 
homlokára.

— Nem is tudtam, hogy Oxfordban elharapóztak a piti bűncse-
lekmények — válaszolom.

— Diákcsíny — magyarázza a portás. — Néhányan baromi szel-
lemesnek gondolják magukat, már ha megbocsátja a kifejezést, 
uram.

Lenyúl, és segít felállni. Mintegy varázsütésre a kezében terem 
egy ruhatisztító henger, végiggörgeti a vállamon és a hátamon, 
megtisztítva az ingemet a rátapadt fűszálaktól. Elveszi a zakómat, 
és kitárja, hogy feladhassa rám. Olyan érzés, mintha egy makulát-
lan komornyik öltöztetné fel az embert.

— Ön is oxfordi diák volt, uram?
— Nem, én Londonba jártam egyetemre.
A portás bólint.
— Én magam Durhambe. Bár azt inkább nevezném börtönsze-

rű létesítménynek, mintsem felsőoktatási intézménynek.
Nehezemre esik elképzelni, hogy ez a férfi valaha is diák volt. 



14

Nem, ez így nem igaz. Tökéletesen el tudom képzelni, mint basás-
kodó tanfelügyelőt, egy kisebb bentlakásos iskolában valahol 
Hertfordshire-ben az 1960-as években, valami szánalmas gúnyné-
ven, tudom is én, mondjuk Rongyos Rowe vagy Kakás Cox.

— Miért nem fekhetnek az emberek a fűre? — kérdezem. — 
Csodás az idő, süt a nap, a madarak csicseregnek.

— Hagyomány — feleli, mintha ez mindent megmagyarázna. 
— Nincs járkálás a füvön, nincs üldögélés a füvön, és nincs tánc a 
füvön.

— Vagy a birodalomnak szép lassan annyi.
— Azzal már elkéstünk — ismeri el. — Biztos, hogy nem találkoz-

tunk mi már valamikor, uram? Általában remek az arcmemóriám.
— Nem hinném.
Izgatottan csettint egyet.
— Maga az a pszichológus. Láttam a hírekben — most már he-

vesen gesztikulál. — Joseph O’Loughlin professzor, igaz? Maga segí-
tett megtalálni azt az elveszett kislányt. Hogy is hívják? Meg ne 
mondja. Itt van a nyelvem... a nyelvem hegyén... Piper, ez az! Piper 
Hadley — úgy vigyorog, mint aki dicséretet vár mindezért. — Mi szél 
hozta erre? Csak nem előad?

— Nem.
Vetek egy pillantást a gyep túloldalán, az egyetem bejárata 

felett lobogó zászlókra és az ablakokból lógó lufikra. Az egyetemi 
nyílt nap teljes gőzzel robog, diákok ülnek az asztaloknál, és osz-
togatják a brosúrákat a standoknál a leendő elsősöknek, népsze-
rűsítve a különböző tantárgyakat, klubokat és tevékenységeket. 
Van Valódi Sör Társaság, Rockzenei Társaság, továbbá C. S. Lewis 
Társaság is, sőt van Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű és 
Nemi Hovatartozásukat Keresők Társasága is. Minden, ami 
szem-szájnak ingere.

— A lányom végiglátogatja az egyetemeket — magyarázom. — 
Ő és az anyja odabent vannak.

— Nagyszerű — mondja a portás. — Felvették?
— Nem tudom, őszintén szólva — próbálok jól értesültnek mu-

tatkozni. — Mármint, gondolom igen, vagy lehet, hogy most kihagy 
egy évet.
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Valójában fogalmam sincs. A portás arca elkomorul, dús szem-
öldöke táncba kezd, le-föl a szeme felett.

A testem épp ebben a pillanatban dönt úgy, hogy lefagy, én 
pedig egy klasszikus James Bond-guggolásba merevedek, persze 
pisztoly nélkül. Az arcom megkövül, a testem úgy leblokkol, mint-
ha megállt volna a zene, és én lennék a leggyorsabb, aki abba-
hagyta a táncot.

— Minden rendben? — kérdi a portás, ahogy újra megmozdu-
lok. — Ijesztően megmerevedett.

— Parkinsonom van.
— Az kemény. Nekem köszvényem — feleli, mintha a két be-

tegség valahogy összehasonlítható lenne. — Az orvos szerint túl 
sokat iszom, és a szemem is romlik. Nem tudok megkülönböztetni 
egy kocsmát egy égő háztól.

Két tini kergeti egymást a füvön, a portás rájuk üvölt, hogy 
megállásra bírja őket. Megfogja a kalapja karimáját, sok szerencsét 
kíván, majd üldözőbe veszi őket, nagy karlendítésekkel, mintha 
épp egy menetszemlén demonstrálná a futólépést.

A kora délutáni látogatásnak vége. Elindulok megkeresni Char-
lie-t és Julianne-t az épületből kiáramló tömegben, és csak remé-
lem, hogy nem szalasztottam el őket.

Megvannak! Charlie egy diákkal beszél, egy fiúval, aki a válla 
felett mutogat, és próbálja útbaigazítani. A fiú ellibbent egy nem 
létező tincset a szeméből, és beírja Charlie számát a telefonjába, 
egy másik fiú a fülébe suttog valamit. Kóstolgatják a lányomat.

— Még csak nem is gólya — motyogom magam elé.
Julianne tájékoztatókat szedeget össze az asztalokról. Lenvá-

szon nadrágot visel, selyemblúzzal, piros napszemüvegét a homlo-
kára tolta. Alig változott azóta, hogy először találkoztunk harminc 
évvel ezelőtt. Magas, sötét hajú, egy kicsit izmosabb, sportosabb, 
gömbölydedebb, mint annak idején. Egy elhidegült feleségnek 
nem lenne szabad ilyen jól kinéznie, inkább olyannak, aki szexuá-
lisan sokkal kevésbé kívánatos, akinek a melle megereszkedett, és 
akinek hurkák nőnek a hasa körül. Ez nem szexizmus, egy volt 
férjnek is ugyanígy kellene kinéznie, túlsúlyosnak, szétfolyónak, 
kopaszodónak...
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Charlie egy kissé bő ruhát, hozzá pedig egy Martens bakancsot 
választott, és ez a szerelése egyáltalán nem számít meglepőnek. 
Anya és lánya csaknem egyforma magasak, ugyanolyan telt aj-
kúak, ugyanolyan sűrű a szemöldökük, és mindkettőnek magas 
a homloka. A lányomnak fürkészőbb a tekintete, hajlamosabb a 
szarkazmusra, és időnként keményen káromkodik, amit el tudok 
fogadni, mindaddig, amíg nem Emma — a kishúga — előtt csinálja.

Tizenegy hét múlva Charlie elhagyja házat, és egyetemre 
megy. Múlt év decemberében felvételizett Oxfordba — három má-
sik egyetem mellett —, és tudom, hogy mindegyikbe felvételt nyert 
januárban, de azt nem mondta el, hogy hová akar menni, sőt még 
azt sem, mit tanulna szívesen. Az utóbbi időben kezdtem remény-
kedni abban, hogy elhasalt az emelt szintű érettségin, és újra kell 
vizsgáznia. Szörnyű dolog ilyesmit kívánni egy apa részéről, tudom 
én, bár azt gondolom, nem én vagyok az első ezzel.

Charlie kiszúr engem, és integet. Ügetni kezd, mint egy törzs-
könyvezett eb a kutyakiállításon. A kamasz lányomat egy kutyá-
hoz hasonlítani nem mondható politikailag korrektnek, sem pedig 
az atyai szeretet csúcsának, de Charlie-nak van egy csomó egyéb 
kutyaszerű vonása, nem utolsósorban a hűség, az intelligencia és 
a szomorú barna szem.

Julianne belém karol. Enyhén lábujjhegyen jár, mint egy ba-
lett-táncos. Mindig így járt.

— Szóval mit ügyködtél? — kérdezi tőlem.
— Csevegtem a helyiekkel.
— Az egyetem portásával?
— Igen.
— Örülök, hogy új barátokat szerzel.
— Én már csak ilyen vagyok.
— Inkább kiértékeled az embereket, mintsem hogy összeba-

rátkoznál velük.
— Ez meg mit jelentsen?
— Olyan vagy, mint a szerelő, aki képtelen anélkül ránézni egy 

autóra, hogy ne akarná tudni, mi van a motorház alatt.
Julianne elmosolyodik, én pedig ismét megcsodálom azt a ké-

pességét, amivel a kritikát bók formájában tudja megfogalmazni. 
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Huszonkét évig éltem házasságban ezzel a nővel, és hat éve vál-
tunk szét. De nem el. Azt mondják, a remény hal meg utoljára, és 
azt hiszem, az én esetemben már az utolsókat rúgja.

— Szóval, mit gondolsz? — kérdezem Charlie-tól.
— Olyan, mint Roxfort, csak felnőtteknek — feleli. — Egyenruhá-

ban kell vacsorázni.
— És mi a helyzet a Teszlek Süveggel meg a lebegő gyer-

tyákkal?
Erre vág egy grimaszt.
Nem tudom, melyik a kevésbé trendi, a Harry Potter vagy a 

vicceim?
— Koncert lesz a folyó partján — mondja Charlie. — Elmehetek?
— Nem akarsz ebédelni?
— Nem vagyok éhes.
— Beszélnünk kéne az egyetemről — mondom én.
— Később — válaszolja.
— Eldöntötted már, hová mész?
— Igen.
— És?
Charlie széttárja a karját.
— Egyet találgathatsz.
— De mit fogsz tanulni?
— Jó kérdés.
Charlie incselkedik. A saját feje után megy. Én leszek az utolsó, 

akihez fordul, hacsak nem atyai tanácsra vagy pénzre lesz szüksé-
ge. Akkor persze én leszek a bölcsesség szobra és a pénztárca ura.

— Hol találkozunk? — kérdezi Julianne.
— Majd hívlak — felel Charlie, és a markát nyújtja felém.
Én úgy teszek, mintha nem venném észre. Meghajlítja az uj-

jait. Előveszem a tárcámat, de mielőtt még megszámolnám a 
pénzt, ő kivesz egy húszast, és egy puszit nyom az arcomra.

— Köszi, apu! — Julianne-hez fordul. — Megkérdezted? — sut-
togja.

— Csitt!
— Mit kellett megkérdezni?
— Nem számít.
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Nyilvánvalóan terveznek valamit. Charlie különösen figyelmes 
volt egész nap, fogta a kezem — a balomat, természetesen —, és 
sétálgatott velem.

Mi az, amit nem mondanak el?
Amikor visszapillantok Julianne-ről, Charlie már távolodik, a ru-

háját fogja a szélben.
Csaknem ebédidő. Muszáj ennem, különben meghülyülök a 

gyógyszertől, és úgy fogom rázni a fenekemet, mint Miley Cyrus.
— Hol akarsz enni? — kérdezem.
— A pubban — vágja rá Julianne, mintha nyilvánvaló lenne.
Keresztülhaladunk a boltíves kőből készült kapu alatt, és le-

fordulunk a St. Aldate’s Roadon. A járdán áthatolhatatlan tömeg: 
szülők, leendő diákok, turisták és bámészkodók. Kínai és japán 
csoportok egyenpólóban követik a színes esernyőket.

— Olyan, mintha 1920-at írnánk, nem? Mintha vidámpark len-
ne, nem is egyetem.

— Neked mondott valamit Charlie arról, hogy mit fog tanulni? — 
kérdezem.

— Egy szót se — feleli Julianne lazán.
— Törvényt kéne hozni az ilyesmi ellen. Fűre lépni és szülők 

előtt titkolózni tilos.
— Majd elmondja, ha készen áll rá.
Minden, Charlie kirepülését érintő fenntartásom ellenére na-

gyon örülök, hogy a lányom egyetemre megy. Irigylem tőle a leen-
dő barátokat, a tanulást, a beszélgetéseket és a vitákat, a támoga-
tott árú alkoholt, a bulikat, a bandákat és a szerelmeket.

Ahogy a kereszteződéshez érünk, hallom, hogy balhé van. Til-
takozó menet gyülekezik a főutcán. Az emberek kántálnak, és a 
tábláikat lengetik. A gyalogosforgalmat megállítja néhány rendőr. 
Valaki egy pergődobot ver, mellette egy lány a Yankee Doodle-t 
játssza fuvolán. Egy fiú rózsaszín tincsekkel a hajában átnyújt ne-
kem egy röpcédulát.

— Miért tüntetnek? — kérdezi Julianne.
— Starbucks.
— Túl gagyi a kávéjuk?
— Nem fizetnek adót az Egyesült Királyságban.
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Az utcán végignézve több helyen is látom a Starbucks-logót. 
Az egyik elhaladó plakáton: Mese tejhabbal!

— Mi az apartheid ellen tüntettünk — mondom.
— Ez már nem az a világ.
A tüntetés megy tovább. Ártalmatlan bagázs. Nem tudom el-

képzelni, hogy bármelyikük felrobbantsa a parlamentet, vagy sze-
keret vezessen a guillotine elé. A legtöbbje feltehetően hatalmas 
vagyon vagy ősi cím örököse. Harminc év múlva ők vezetik majd 
az országot. Isten kegyelmezzen nekünk!

Julianne egy folyóparti pubot választ, felfüggesztett virágoslá-
dákkal és a vízre néző kerthelyiséggel. Párok csónakáznak a fo-
lyón, próbálják kikerülni a fűzfaágakat és a gyorsabb áramlatokat 
a kanyargó víz külső peremén. Egy kósza lufi fut át a hullámzó 
felszínen, és akad fenn a nádasban.

Miután megrendelünk kettőnknek egy előételekből álló meze-
tálat, a bárpulthoz megyek, és kérek egy nagy pohár bort Juli anne- 
nek, magamnak pedig egy üdítőt. Koccintunk, és nyugodt, termé-
szetes csevegésbe elegyedünk. A szétválásunk óta is beszélünk. 
Heti kétszer felhívjuk egymást, és beszélgetünk a lányainkról. Juli-
anne mindig derűs és vidám, boldogabb most, hogy nincs velem.

A jobbik exeim közé tartozik, minden szempontból. Talán 
könnyebb lenne, ha egy banya volna, vagy egy keserű hárpia. Ak-
kor lezárhattam volna magamban ezt a házasságot, és kereshet-
tem volna valaki mást. Ehelyett kapaszkodom belé egy második 
esély vagy egy kis hosszabbítás reményében. Ha egálban lennénk, 
én vállalnám a büntetőket.

— Te biztos vagy abban, hogy Charlie-nak van terve? — kér-
dezem.

— Neked volt tizennyolc évesen?
— Én minél több lányt le akartam fektetni.
— És hogy ment?
— Addig egész jól, amíg képbe nem kerültél.
— Kérjek elnézést, amiért belerondítottam?
— Jelentősen visszaesett az átlagom.
— Igazi sereghajtó voltál. Egy tizenegyedik ütőjátékos, ha van 

ilyen egyáltalán.



20

— Azért téged sikerült becserkésznem.
— Ez így teljes képzavar.
— Ugyan már... csak ilyen sokféleképpen tudom megfogal-

mazni.
Kacag, és legyint felém. Jó érzés őt boldoggá tenni. Julianne-nel 

a Londoni Egyetemen találkoztam. Harmadik évemet töltöttem ott 
az orvosin, annak ellenére, hogy elájultam a vértől. Julianne akkor 
volt elsős, és nyelveket tanult. Az apám megvetését kivívva pszi-
chológiára váltottam. Ő azt várta, hogy sebész leszek, és viszem 
tovább a négy generációra visszanyúló családi hagyományt. Azt 
mondják, a lánc mindig a leggyengébb szemnél szakad el.

Megérkezett az ebédünk. Julianne ropogós kenyérre keni a 
humuszt, és elmélyült rágcsálásba kezd.

— Találkozol mostanság valakivel? — kérdezi idegesen.
— Nem igazán, és te?
Megrázza a fejét.
— Mi van azzal az ügyvéddel? Nem emlékszem a nevére.
— Dehogynem emlékszel.
Igaza van. Marcus Bryant. Jóképű, sikeres, kellemetlenül gaz-

dag, és ha létezne egy Főnyeremény nevű házasságközvetítő ügy-
nökség, ő biztosan ott lenne a férfiak között. Egy alkalommal el-
követtem azt a hibát, hogy rákerestem a Google-ban, de nem ju-
tottam tovább a Hágai Törvényszéknél eltöltött négy événél és az 
önkéntes munkáinál a texasi halálraítéltek ügyében.

Újabb hosszú csend. Julianne szólal meg először.
— Ha újrakezdhetném, nem mennék férjhez olyan fiatalon.
— Miért?
— Szerettem volna többet utazgatni.
— Nem akadályoztalak az utazásban.
— Nem kritizálni akarlak, Joe — feleli. — Csak úgy megjegyeztem.
— Mit szerettél volna még ezenkívül? Több szeretőt?
— Az jó lett volna, igen.
Próbálok együtt nevetni vele, de csak szomorúságot érzek.
Amikor észreveszi, átnyúl az asztalon.
— Jaj, megbántottalak. Ne kámpicsorodj el. Remek voltál az 

ágyban.
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— Nem vagyok szomorú, ez csak a gyógyszer.
Elmosolyodik, nem hisz nekem.
— Te is biztos változtatnál valamin, ha tehetnéd.
— Nem.
— Tényleg?
— Talán egy dolgot.
— Éspedig?
— Nem kellett volna lefeküdnöm Elisával.
A beismerésem hirtelen vákuumot teremt, Julianne visszahúz-

za a kezét, és elfordul tőlem. Tekintete egy szemközti csónakházra 
téved a folyó túlsó partján. Egy pillanatra mintha könny csillanna a 
szemében, de mire visszafordul, a fátyolosság teljesen eltűnik.

Csaknem tíz éve, aznap, amikor Parkinsonnal diagnosztizáltak, 
nem mentem haza. Nem vettem piros Ferrarit, és nem foglaltam 
jegyet egy világ körüli útra, bakancslistát sem írtam. Szintén nem 
vettem egy rekesz Glenfiddichet, és bújtam ágyba egy hónapra. 
Ehelyett inkább lefeküdtem egy nővel, aki nem volt a feleségem. 
Elkövettem ezt a hülye, hülye, hülye hibát, amit azóta is próbálok 
valahogy megindokolni magamnak, de a kifogásaim nem mérhe-
tők az általam okozott károkhoz.

Egyetlen váratlan, buta kis eset megváltoztathatja az ember 
életét. Egy véletlen találkozás, egy baleset vagy egy pillanatnyi 
elmezavar. De gyakoribb, hogy az ilyesmi lassan gyűlik fel, mint a 
dagály. Úgy, hogy szinte észre sem vesszük. A diagnózis megvál-
toztatta az életemet. Persze nem halálos ítélet, de rengeteg dolog-
tól megfosztott.

— Sajnálom, hogy bolygattam — közli Julianne, miközben a bo-
rospoharának szárát birizgálja.

— Jogod van hozzá.
— Hogy érted?
— Tulajdonképpen még mindig házasok vagyunk.
Belekortyol a borba, nem reagál. Ismét csend.
— Mi a terved a nyárra? — kérdezi. — Mész valami szép helyre?
— Még nem döntöttem el. Lehet, hogy lefoglalok egy szezon-

végi ajánlatot Floridába. Pálmafák. Kacér lányok, bikinik. Sebészeti-
leg feljavított testek.
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— Utálod a tengert.
— Szalsza, mambó, kubai szivar.
— Nem dohányzol, és nem tudsz táncolni sem.
— Na, tessék, csak elrontod a jókedvemet.
Julianne előrehajol, és mindkét karjával rákönyököl az asztal-

ra: — Valami fontosat kell kérdeznem.
— Oké.
— Lehet, hogy már korábban fel kellett volna tennem ezt a 

kérdést. Sokáig gondolkodtam rajta, és egy kicsit félek is attól, mit 
felelsz majd.

Na, most jön! El akar válni. Nincs tovább a forró kása kerülge-
tése, se köntörfalazás. Lehet, hogy hozzá akar menni Marcushoz, és 
elköltözik vele Amerikába. Vagy eladja az apja utolsó festményét, 
és világ körüli hajóútra indul. De hát utálja a hajózást. Afrikai szafa-
ri lesz, mindig is arról beszélt, hogy Afrikába akar menni.

— Joe?
— Heh?
— Figyelsz te rám?
— Bocsáss meg!
— Épp egy történetet meséltem.
— Imádom a történeteidet.
A tekintete szúróssá válik, így figyelmeztet, hogy vegyem ko-

molyan a dolgot.
— Benne volt az újságban. Egy glasgow-i öregasszony holtan 

feküdt a házában nyolc éven át. Senki se látogatta meg. Senki se 
hívta a mentőket. A gázt és az áramot elzárták. Az ablakokat be-
törte egy vihar. A postája ott gyűlt a padlón. De senki se kopogott 
be hozzá. A csontvázát az ágya mellett találták meg. Úgy gondol-
ják, kiesett az ágyból, eltörött a csípője, és utána még pár na-
pig élt. Hiába kiabált segítségért, mielőtt meghalt volna, nem hal-
lotta senki. A családja most azon civakodik, hogy ki örökölje a 
házat. Mindannyian akarnak egy részt a pénzéből. Azért ez elgon-
dolkodtató...

— Mivel kapcsolatban?
— Hogy milyen szörnyű lehet egyedül meghalni.
— Mindenki egyedül hal meg — felelem, de azonnal megbá-
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nom, mert olyan foghegyről és olyan elutasítóan vetem oda. Most 
rajtam a sor, hogy átnyúljak az asztal felett, és megfogjam a kezét. 
Kinyújtja az ujjait, és a kezünk egymásba fonódik. — Nem vagyunk 
felelősek mások hibáiért, nem ezt mondod mindig?

Julianne bólint.
— Jó apa vagy, Joe.
— Köszönöm.
— Bár kicsit túl elnéző vagy a lányokkal.
— Valakinek a jó zsarut is el kell játszania.
— Komolyan mondom.
— Én is.
— Te egy kedves ember vagy.
Én mindig is kedves ember voltam. Kedves ember voltam hat 

éve is, amikor elhagytál.
Kíváncsian várom, hogy ez valamiféle bocsánatkérés felveze-

tése lesz-e vajon. Lehet, hogy egy második esélyt akar adni ne-
kem. Egy izzadságcsepp folyik végig a gerincemen a tarkómtól a 
hátam közepéig.

— Tudom, hogy nem jön már vissza az az idő, amikor még 
együtt voltunk — szólal meg Julianne —, és hogy nem tehetjük jóvá 
az összes hibánkat...

— Kezdesz megijeszteni — mondom én.
— Nem annyira drámai az ügy — feleli, ismét ünnepélyes han-

gulatban. — Csak azt akartam megkérdezni, hogy nem lenne-e 
kedved velünk tölteni a nyarat.

— Parancsolsz?
— Emma és Charlie hajlandók osztozni, így lehetne külön 

 szobád.
— A házban?
— Azt mondtad, ki akarsz venni pár hetet. Onnan be tudsz 

menni Londonba, ha esetleg dolgoznod kellene. A lányok szeret-
nének többet látni téged.

— Azt szeretnéd, hogy költözzek vissza... mint vendég?
— Nem vendég vagy, hanem az apjuk.
— És te meg én pedig...
A fejét oldalra hajtja.
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— Ne láss bele többet, mint amennyi benne van, Joe. Csak azt 
gondoltam, jó lenne együtt tölteni a nyarat — visszahúzza a kezét, 
és elveszi rólam a tekintetét. Sóhajt. Nagyot sóhajt. — Tudom, hogy 
elég későn szólok. Nem kell igent mondanod.

— Nem.
— Ó!
— Nem, úgy értem, csak nyugtáztam, hogy nem hajt a tatár. 

Igazából remekül hangzik, tényleg... csak...
— Igen?
— Nem tudom, talán csak félek, hogy ha annyi időt töltök 

együtt a lányokkal, nehezemre esik majd elválni tőlük.
Bólint.
— És persze, lehet, hogy ismét őrülten beléd szeretek.
— Hűtsd le magad!
Remélem, mosolygok. Egy fiatal pár egy asztallal odébb fel-

nevet. A lány hangja halk, édes és boldog. Mély levegőt veszek, és 
benn tartom.

Nem beszélni most nem jó választás. Muszáj döntést hoznom, 
vagy megalkudnom vele. Dobott nekem egy mentőövet. Két kéz-
zel kellene kapaszkodnom belé, de nem tudom, hogy rögzítve 
van-e a kötél másik vége.

— Nem kell azonnal válaszolnod. — A hangja védekező, sértett.
— Nem, azt hiszem, elmegyek.
Ahogy kimondom, meghallom azt a kis jelzőhangot a fejem-

ben, mintha nem kapcsoltam volna be a biztonsági övemet, vagy 
rajta hagytam volna a gyújtást. Nem valami nagy terv. Lesz ennek 
böjtje. Jönnek majd a könnyek.

Julianne ajka széles mosolyra nyílik, megvillantja felém fehér 
fogsorát, még a szemét is összehúzza. Folytatjuk az evést, de a be-
szélgetés már korántsem olyan könnyed, mint addig, sem a kérdé-
sek, sem a válaszok.

Charlie hív, találkozni akar velünk. Nincs messze. Miután el-
hagyjuk a pubot, Julianne feltúrja puha, bőrből készült válltáskáját 
a kocsikulcsa után.

— Ugye világos, hogy csak a nyárra szól?
— Természetesen.
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— Nem akarok benned hamis reményt kelteni.
— Az én reményeim pont addig terjednek, ameddig neked is 

megfelelnek.
Julianne hátat fordít nekem, mintha valamit titokban akarna 

kiemelni a táskájából, de nincs nála semmi, amikor megfordul.
— Mikor tudsz jönni?
— Mondjuk a hétvégén?
— Kiváló — feleli. — Gondolom, nem kérsz útbaigazítást.
— Nem.
Kis szünetet tart.
— Jól vagy, Joe?
— Igen.
— Rengeteg mindenről nem beszéltünk.
— Igaz.
— Talán fogunk.
Közelebb hajol hozzám, hogy megcsókoljon. Csábító, hogy az 

ajkai felé induljak, de az arcát fordítja felém, így be kell érnem a 
szappanillatú melegségével, és azzal, hogy egy pillanatra a vállam-
ra hajtja a fejét.

Bátorság, mondom magamnak, ahogy felrakja a napszem-
üvegét.

Rezeg a telefonom. Kihalászom a zsebemből, és a képernyőre 
pillantok. Veronica Cray hív. Elrakom a készüléket.

— Fel kéne venned — szól rám Julianne.
— Várhat.
A készülék ismét rezegni kezd. Ugyanaz a hívó. Nem lehet jó 

hír. Sosem az, ha a bűnügyi csoport főfelügyelője telefonál. Nem 
valószínű, hogy arról akar értesíteni, hogy nagy vagyont örököl-
tem, vagy hogy sikerült megtippelnem egy hatos befutót, sőt a 
Nobel-békedíj hírével sem ő keresne.

Julianne csak bámul rám. Vár. Én bocsánatkérően rámosolygok, 
feltartom az egyik ujjamat, és csak annyit mondok: — Egy perc.

— Főfelügyelő.
— Professzor.
— Visszahívhatom?
— Nem.
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— Csak tudja...
— Elfoglalt, ja-ja, tudom, de én is. Elfoglaltabb, mint egy féllábú 

sztepptáncos, maga pedig nem fog visszahívni, mert nem akar be-
szélni velem. Sosem akar, mert azt gondolja, hogy akarok valamit. 
De most képzeljük azt egy pillanatra, hogy ez egy magánbeszélge-
tés. Lehet, hogy csak barátként hívom. Ki tudja, talán csak csacsog-
ni szeretnék.

— Baráti beszélgetésről van szó?
— Természetesen.
— Tényleg csak trécselni szeretne?
— Abszolúte, és mivel máris kifogytunk minden közös témá-

ból, szeretném, ha segítene nekem.
— Már nem vagyok profilozó.
— Nem egy profilt kérek. Csak a véleményét.
— Egy bűnténnyel kapcsolatban?
— Igen.
— Egy gyilkosság.
— Kettő.
Kicsit várok, közben magam elé képzelem a hordótestű fel-

ügyelőt, tüsihajával, szokásos férficipőjében. A vezetéknevét C-vel 
írja, és nem K-val, mert nem akarja, hogy bárki is megtudja, rokon-
ságban áll a pszichopata testvérpárral, akik a hatvanas években 
terrorizálták a londoni East Endet.

Már csaknem hét éve ismerem Ronnie Cray-t, egészen ponto-
san azóta, hogy látott az útpadkára hányni, miután egy meztelen 
nő a halálba vetette magát a Clifton függőhídról. Le kellett volna 
beszélnem azt a nőt. Nem sikerült. Az azt követő események a 
házasságomba kerültek. Ronnie Cray vezette a nyomozást az ügy-
ben. Szerintem önmagát hibáztatja, amiért nem volt képes meg-
védeni a családomat, de ez csakis az én hibám, és senki másé. 
A főfelügyelő azóta is tartja velem a kapcsolatot, néha kikéri a ta-
nácsomat egy-egy ügy miatt, vagy dob pár morzsát, ha elakadok 
a munkámban. Mostanra a barátommá lett, bár sosem tudtam 
pontosan eldönteni, hogy kit is nevezhetek a barátomnak. Olyan 
kevesen vannak.

— Keressen másik pszichológust — mondom neki.



27

— Megtettem. Agyvadásznak nevezi és reklámozza is magát. 
Biztos hallott már róla.

— Nem.
— Ez különös, azt mondta, magától tanult mindent, amit 

csak tud.
— Micsoda?
— A maga nevét adta meg referenciaként.
Kisebb szünet. Julianne és Charlie azt várják, hogy elköszön-

hessenek.
— Hol akar találkozni?
— Megadom a címet.


