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Hét éve

A Marlham börtönben soha, de soha nem volt csönd. Ha 
éppen nem duruzsolt a vég nélküli, agyzsibbasztó szappanope-
rákat okádó tévé, akkor elmebajos sikítás, rikácsoló kacaj vagy 
trágár ordítozás hallatszott valahonnan. A hangoskodók úgy 
képzelték, hogy az efféle átkozódáshoz tövig föl kell csavarni a 
hangerőt, de Kate, aki itt ezen a néven futott, tapasztalatból tud-
ta, hogy az ocsmány szavak sokkal fenyegetőbben hangzanak, 
ha halkan, lassan, közvetlen közelről kapja őket az ember az ar-
cába: ha kénytelen odafigyelni rájuk, és felfogni a jelentésüket. 
A kiabálás az amatőrök sportja.

Még az éjszaka sem hozott megnyugvást: ilyenkor a fiatal, be 
nem avatott őrizetesek hangos zokogása kísértett a cellákban. 
Kate szíve fájt ilyenkor, mert önkéntelenül is a lánya, Lydia vo-
násait képzelte oda a könnyáztatta arcokra, és égett a vágytól, 
hogy egy öleléssel, egy kedves szóval jobb kedvre derítse ezeket 
a lányokat. A jajveszékelést a kétségbeesett, dühös kezekben 
szorongatott, rácshoz, ágykerethez verődő cipők, hajkefék zaja 
kísérte. Mintha azt morzézták volna, hogy vigyetek el innen, haza 
akarok menni! Engedjetek haza!

A kora hajnali órákban érzéketlen smasszerek és fáradt őrize-
tesek harsogták az utasításaikat: Elhalkulni, eldugulni, lekapcsolni 
azt a kurva villanyt! Majd amikor végre elcsöndesedett a cellák 
népe, az őrök pedig visszavonultak az irodába, életre kelt maga 
az épület: nyögtek-nyikorogtak a viktoriánus korból ránk ma-
radt vízvezetékek, kattogtak a radiátorok, sisteregtek a foglalat-
ban a villanykörték, az ablaküveg és a keret közti résekben pedig 
fütyült a szél.
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Kate számára a szüntelen zaj jelentette a börtönélet egyik 
legnagyobb kihívását, amelyre nem számított. Arra felkészült 
lelkileg, hogy meg lesz fosztva a szabadságától, és az unalom 
sem érte váratlanul, az efféle csip-csup dolgok viszont nagy ha-
tást gyakoroltak rá. Olyan apróságok frusztrálták a legjobban, 
olyasmik miatt vágyódott el innen a leginkább, hogy például 
reggel túlszáradt, merev zoknit kell a lábára húznia. Attól pedig, 
hogy nem főzhet magának egy csésze teát, már-már depresszió-
ba süppedt. A langyos, tejszínű kotyvalék, amelyet naponta há-
romszor felszolgáltak neki, szöges ellentétben állt azzal, ahogy ő 
szerette a teát, és három év alatt sem tudta megszokni. Nem 
mintha egy percig is visszavágyott volna a Mountbriers igazga-
tói lakásának konyhájába...

A kezdetekben kimerítő feladatnak bizonyult az itteni napi-
rendnek, no meg az idegen környezet szabályainak, zsargonjá-
nak elsajátítása. Leginkább úgy tanult, hogy figyelte, miként 
reagálnak a rabtársai a csengőszóra, meg a kibogozhatatlan ér-
telmű kiáltásokra. Látta, hogy az újonnan érkezettek két kategó-
riába esnek. Voltak, akik dühödten lázadtak a rendszer ellen, 
amely igaztalanul kiszakította őket a megszokott, szeretett éle-
tükből. Ők minden alkalmat megragadtak arra, hogy kurjongas-
sanak, tiltakozzanak, kifakadjanak. Másokat viszont – és ő is 
ebbe a csoportba tartozott – egyfajta derűs nyugalom jellemzett, 
és ez sejteni engedte, hogy számukra a börtön talán menedéket 
nyújt valami elől, ami a külvilágban fájdalmat okozott nekik.

A büntetése első heteiben Kate-nek időről időre emlékeztet-
nie kellett magát arra, hogy hol is van, és miért került ide. Pon-
tosan azt érezte, amit valaki egyszer már fölvetett: hogy átme-
neti vagy nem átmeneti elmezavarban szenved. Hiszen ez kész 
őrület: egyik napról a másikra lett belőle egyedülálló nő, öz-
vegyasszony és gyilkos! Továbbá elválasztották a gyerekeitől, és 
Mark meghalt.

A gyerekek a húgánál laktak az észak-yorkshire-i Hallton-
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ban. Kate-re a legkülönbözőbb időpontokban, hol nappal, hol 
éjszaka tört rá a pánikszerű aggodalom, hogy jól megy-e a so-
ruk. Elmondta valaha is Francescának, hogy Dominic allergiás a 
kesudióra? És ha nem tudja, és véletlenül azt ad neki, vajon ott 
van a fiánál az EpiPen injekciója? Napokig nem hagyta nyugod-
ni, hogy ez akár halálos következményekkel is járhat: csak ez 
járt a fejében, semmi más. Ha képes lett volna logikusan gon-
dolkodni, hamar megnyugtatta volna magát, hogy a fia már ti-
nédzser, akinek van annyi esze, hogy figyelmeztesse a nagynén-
jét az allergiájára, de az ő agya most nem a logika szabályai sze-
rint működött. Hiszen egy olyan nő agya volt, akinek el kellett 
viselnie azt a szörnyűséget, hogy nem láthatja a gyerekeit.

Ha lassan jött álom a szemére, mindig föltett magának né-
hány kézenfekvő kérdést. Nem bántad meg? Nem gondoltál még 
arra, hogy talán jobb lett volna, ha hallgatsz, ha nem nyúlsz be a köté-
nyed zsebébe, és nem fogod meg a kést? Hát nem lett volna jobb minden-
kinek, Kate, ha éled tovább az életedet, ahogy addig tetted? Akkor leg-
alább mindennap látnád a gyerekeket... Ilyenkor mindig a kezébe 
vette a húga valamelyik levelét, és szinte falta a szavait.

Francesca mindig úgy kezdte, hogy Hahó, Katie!, és ezzel 
visszaforgatta az idő kerekét azokba az évekbe, amikor még fia-
talok voltak, és közel álltak egymáshoz. Amikor Mark Brooker 
még nem hagyta rajta a keze nyomát azon az aranyos lányon, 
akinek nemigen kellett félnie semmitől. De a kedves megszólí-
tás nemcsak az időutazás célját szolgálta: azt is jelezte, hogy a 
lány, aki férjhez ment Mark Brookerhez, akkor cselekedett 
utoljára a saját szabad akaratából, és nem úgy, mint egy riadt 
bábu. Ez a Hahó, Katie! amolyan megbocsátó gesztus volt Fran-
cescától most, hogy ő végre megértette, miért viselkedett vele a 
húga olyan ridegen, fensőbbségesen az évek során. Mintha azt 
mondta volna, hogy minden meg van bocsátva, tiszta lappal in-
dulsz, irány előre és fölfelé!

Kate újra meg újra elolvasta a gyerekeiről kapott sorokat, és 
kimondhatatlanul hálás volt a húgának, amiért a legnagyobb baj-
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ban melléállt. Egyszerűen hóna alá csapta a gyerekeket, és elvitte 
őket biztonságos helyre. Persze, ő tudta, hogy Francesca ezt teszi 
majd... Kate szívét a rendületlenül zajló hétköznapi élet leírása is 
melegséggel töltötte el. Ha azt olvasta: most rohanok, meg kell néz-
nem a sütőben a pásztorpitét!, már látta is maga előtt az asztalt kö-
rülülő, cseverésző családot, amint falják a húga specialitását. És 
voltak komolyabb hírek is: képzeld, Lydiát felvették a képzőművésze-
ti főiskola alapozó kurzusára, Dominic pedig segít Luke-nak és az apjá-
nak az új vállalkozás enteriőrjének megtervezésében. Mert Gerry nem 
akármibe vágott bele: butikhotelt csinál, jó, mi?! Nagyszerű ötletei van-
nak, és a cég lassanként újra talpra áll, hála az égnek!

Kate, miután megint elolvasta Francesca legújabb híreit, ha-
bozás nélkül válaszolni tudott a saját kérdéseire. Nem, nem lett 
volna jobb, ha csöndben marad, nem lett volna jobb, ha a kö-
tényzsebében marad a kés! Mert Mark előbb-utóbb megölte 
volna, ebben egészen biztos volt.

Csaknem három évet kellett rács mögött töltenie ahhoz, 
hogy rádöbbenjen: lassanként kezdi visszanyerni az önbizalmát, 
az önbecsülését. A házassága évei alatt szinte fel sem tűnt neki a 
hiányuk, most viszont kezdte úgy érezni, hogy ő is ér valamit, 
hogy az ő mondanivalója is értékes lehet. Végre lelkifurdalás 
nélkül tudott nemet mondani, méghozzá bármire: akár teával 
kínálták, akár agresszív szexuális ajánlatot kapott, el tudta hárí-
tani. Végre megértette, hogy joga van nemet mondani.

Tudta azonban azt is, hogy minden idegszálában, minden 
porcikájában ott fogja hordozni az élményeit: magával fogja ci-
pelni azt, aki volt, mint egy vízzel átitatott szivacsot. Ha választ-
hat, szívesebben vett volna egy tőrdöfést a szívébe, egy olyan 
érzelmi megrázkódtatást, amely rövid ideig tartó, robbanássze-
rű hisztériát követően elmúlik, és amelyből megtisztultan kerül 
ki a lelke. De ő nem így működött: ő egy takaréklángon pislá-
koló szívfájdalmat vonszolt magával, és tudta, hogy ez a fájda-
lom, amíg el van fojtva, alakítani fogja az életét. Ebbe némiképp 
rezignáltan beletörődött. A Marktól való félelem helyét egy kí-
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sértet vette át, amely hol a fürdőszobai tükörben bukkant föl a 
válla fölött, hol a paplan alá mászott be, és bújt oda hozzá az 
éjszaka közepén. De ezek a pillanatnyi megrázkódtatások, ezek 
a borzongató emlékképek mindenképpen elviselhetőbbek vol-
tak, mint a lealacsonyító rettegés, amelyben azelőtt élt.

Holtsúlyként nehezedett a keblére a tudat, hogy megszakadt 
a kapcsolata a gyerekeivel. Mindig nagy erővel, élesen nyilallt 
belé az elvesztésük miatti fájdalom. Olyankor nehezen kapott 
levegőt, és jóformán egy falat sem ment le a torkán. Álmában is 
rátörtek az emlékek: rendszeresen előfordult, hogy könnyben 
úszva ébredt, mert látta maga előtt a pici Lydia húsos kis kezét, 
vagy Domnak a jeges kerti ösvényen elhagyott egyujjas, kék 
gyapjúkesztyűjét. Bármit próbált csinálni, mindenről elvonta a 
figyelmét a bensője minden zugát mardosó, bénító hiányérzet, 
amely egy pillanatra sem tágított: vele volt minden egyes nap 
minden egyes másodpercében. Tehetetlen volt, mint aki vízre 
áhítozik a sivatagban. Bocsánatkérő, magyarázkodó szavak to-
lultak a nyelvére, de mivel a gyerekei nem hallhatták, remény-
telennek érezte a helyzetét, és a csalódottság sokszor könnyekre 
fakasztotta. Bárhogy erőlködött, az őrök nem tudták, vagy nem 
akarták megérteni, hogy őt nem maga a börtön zavarja, csak a 
gyerekeivel szeretne együtt lenni egy kicsit, csak egy-két órács-
kára, hogy elmagyarázhasson nekik mindent, hogy megvigasz-
talhassa őket. Nem tudná valaki rákényszeríteni őket, hogy lá-
togassák meg? Kérem szépen, nem lehetne...?

Mintha beleégett volna a retinájába a kép, ahogy újszülött 
gyermekeit szoptatja: egy szempillantás alatt megjelent előtte a 
két parányi, hibátlan, imádott kisbaba. Látta, ahogy a szétter-
pesztett ujjaik az ő megnyúlt, fehér bőrére tapadnak, ahogy cér-
navékony, kéklő erek kanyarognak a táplálékot kereső, rózsa-
bimbóra emlékeztető szájuk felé. Látta, ahogy hosszan, lustán 
pislognak, majd lecsukódik a szemhéjuk: tele a poci, ideje szunyó-
kálni. Kate gyomrát összerántotta az ismerős érzés: a sóvár vágy, 
amely bizonyos fokig hasonlított arra, amit szoptatás közben 
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átélt. Bárcsak visszaforgathatná az idő kerekét! Akkor talán ösz-
szeszedné a bátorságát...

A strandpapucs csattogása arról árulkodott, hogy hozzák a 
postát. A lompos, ápolatlan lány, akinek a levelek kézbesítése 
volt a dolga, megállt a linóleumpadlón guruló kiskocsijával, és 
átnyálazott egy nagy köteg barna borítékot. Kate mindig meg-
érezte, ha levele jött. Elmosolyodott, mert megjelent a lelki sze-
mei előtt a kis íróasztalnál körmölő húga, aki hol egy korty 
kávé, hol egy kis konyhapult-törölgetés kedvéért szakítja meg a 
levélírást. Édes, drága Francesca!

A postáslány behajított a nyitott ajtón egy levelet, amely Kate 
ágyán landolt. A lány, akinek soha semmit nem hozott a posta, 
nemigen tudta felfogni, mekkora örömet tud szerezni egy levél, 
és milyen jól el tudja terelni az ember figyelmét minden másról.

– Köszönöm! – mondta őszintén Kate.
A lány épp csak odabiccentett. Ő nem a köszönetre hajtott, 

hanem a pár garasra, ami a fáradozásáért megillette.
Kate megtanulta, hogy ezt nem szabad elsietni: kiélvezett 

minden pillanatot, mint a nemes bort vagy a jóféle sajtot ízlel-
gető ínyenc. Már a boríték felbontását is halogatta: előbb alapo-
san szemügyre vette a bélyegzőt, és a tenyerén tartotta, mintha 
a súlyát akarná kidekázni. Csak utána nézte meg a póklábú be-
tűkkel odakörmölt címzést. A bal felső sarokba fekete tintával 
odaírt számát diszkréten letakarta a hüvelykujjával, és arról sem 
vett tudomást, hogy a vékony ragasztócsíkot már lehúzták, hogy 
átfuthassák a levél tartalmát, és ráüthessék a piros pecsétet: en-
gedélyezve! Kate pár másodpercre elhessegette a gondolatot, 
hogy valamelyik börtönőr már rávetette magát a csak neki szánt 
pletykákra, és úgy tett, mintha valahol máshol lenne, ahol sza-
badon eljutnak hozzá a hírek, és szabadon ápol kapcsolatot a 
világgal.

Forgatta egy kicsit a szerény külsejű, négyszögletű barna bo-
rítékot, majd a tenyerére fektette, és nagyot dobbant a szíve. 
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Ugyanis nem a húga töltőtollal rótt, kacskaringós írását látta, 
hanem a lánya apró gyöngybetűit.

– Ó! A lányom írt!
Kate nem tudta, kinek kiabál: szinte önkéntelenül buktak ki 

belőle a szavak, mintha az öröm bugyogna föl a torkából.
– Jó neked, szívem – hangzott a szomszéd cellából a közö-

nyös válasz.
Három év alatt mindössze másodszor kapott levelet Lydiá-

tól. Az első küldemény vékony papírja már kis híján átszakadt, 
annyit szorongatta. Nagy becsben fogja tartani ezt az új taliz-
mánját is, amely hosszú órákra elfoglaltságot ad majd neki! 
Rengeteget töpreng majd rajta, és villámgyorsan megjegyzi 
minden egyes szavát, de a szöveg és annak értelme még nem 
minden. Hiszen azáltal, hogy a kezébe veheti a levélpapírt, és 
végigkövetheti az ujjával a betűket, amelyek fölött a lánya ujjai 
járták táncukat, olyan kapcsolatot létesíthet Lydiával, amilyenre 
a puszta emlékezetére hagyatkozva nem lenne képes. Leírhatat-
lan gyönyörűség volt, hogy belélegezheti a papír szagát, amely a 
lánya illatának halovány nyomait, Lydia csuklójának leheletfi-
nom érintését őrzi...

Kate azt a levelet naponta legalább hússzor elolvasta. Mos-
tantól van egy másik olvasnivaló is, amellyel kitöltheti üres óráit.

Úristen, anyu!
Már majdnem három év telt el, villámgyorsan elrepült az idő! 

Francesca változatlanul tök dilis, de amúgy fantasztikus, és sokszor 
rád emlékeztet. Látom benne a te vonásaidat, és vice versa. Azt hi-
szem, régebben nem voltam együtt vele annyit, hogy ez feltűnhessen. 
Ugyanolyan a hangja, mint neked, és amikor ideköltöztünk, eleinte 
nagyon felzaklatott, ha meghallottam, hogy telefonon beszél valaki-
vel, vagy vacsorázni hív. De aztán megszoktam, és néha azt képze-
lem, hogy te főzöd a teát a földszinten, és ez mosolyra fakaszt.
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Kate félbehagyta az olvasást, hogy letörölje a látását elhomá-
lyosító könnyeit. Hányszor, de hányszor kiáltott föl az emeletre, 
hogy Kész a vacsora, gyerekek!, mire Dom és Lydia nevetgélve 
vagy éppen vitatkozva lerobogott a lépcsőn... Hogy szeretett vol-
na újra tálalni nekik, hogy szerette volna hallgatni a nyavalygásu-
kat, a fapadlón végighúzott cipőjük csikorgását, és nézni, ahogy 
nekilátnak, ahogy az abroszra ömlik a kidöntött innivalójuk...

A fősuli fantasztikus! Rengeteget tanulok, és amikor új feladatot 
adnak ki, mindig azt gondolom magamban: de szupi! A barátaim 
közül sokan kiakadnak, hogy így le vagyunk terhelve. Szerintem ez 
azt jelenti, hogy jobban szeretem ezt csinálni, mint ők. Szerintük 
egész jó vagyok, különösen a festésben, és én ennek nagyon örülök!

Tudom, hogy régóta nem írtam neked. Sokszor van, hogy bele-
kezdek a levélbe, de nem fejezem be. Remélem, ennek most a végére 
jutok. Ha mégsem, akkor hamarosan újra megpróbálom. Mert nehéz 
ez nekem, anyu, tényleg nagyon nehéz. Nem tudom, hogyan írjak 
neked, ha érted, mire gondolok.

– Tudom, kis szívem, tudom, hogy nehéz, de ne add fel, 
Lydi! Mert nekem ez mindennél többet jelent!

Kate nem tudott arról, hogy hangosan beszél.
– Látogatód van, muci? – rikkantotta el magát a szemközti 

szomszédja.
De Kate rá sem hederített: ő most a lányával beszélget.

Ennyi ideig tartott, mire felfogtam, hogy ami történt, az valóban 
megtörtént, és nem csak egy rossz álom volt. Mert sokáig így éreztem. 
Aztán jártam Yorkban valami tanácsadóhoz, és ez segített. (Nem hit-
tem, hogy lesz valami haszna, de lett. Dom nem hajlandó elmenni 
hozzá, pedig szerintem kéne.) Segített megértenem, hogy apu az apu-
kám volt, bármit is tett, vagy nem tett. Hiányzik nekem, és gyászo-
lom, mert az apukám volt, és mielőtt ez az egész megtörtént, szuper 
apa volt. Büszke voltam rá, hogy ő a diri, ettől olyan különlegesnek 
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éreztem magam a suliban. Csak arra emlékszem, hogy boldog voltam, 
ha vele voltam, másfajta emlékem nincs is. És gyászollak téged is, 
anyu. Te voltál az én úgynevezett háttérzajom, aki mindig ott van, és 
mindig csinál valamit, és most mintha elnémult volna az én kis vilá-
gom, mert elveszítettelek téged. Elveszítettelek mindkettőtöket.

– Nem veszítettél el, kis szívem. Hiszen itt vagyok!
Kate ezt fojtottan suttogta, a hangszálait mélységes bánat fe-

szítette.

Dommal néha beszélünk erről, nem állandóan, ahogy talán gon-
dolnád, de néha igen. Olyan ez, mintha lenne egy titkunk, és ha be-
szélünk róla, azt suttogva tesszük. Ha össze tudjuk egyeztetni az idő-
pontot, meg mindent, a szünetben megpróbálunk elmenni hozzád.

Hiányzol, és szeretlek, mint mindig!
Sok puszi: Lyds

Kate a mellére szorította a papírt, mintegy keblére ölelve a le-
vél minden szavát. Tudta, hogy Lydiának igaza van: egy apa az 
mindig az ember apja marad, bármit tett vagy nem tett, és ő soha 
nem is próbálná befolyásolni az ő gyönyörű gyerekeit, hogy mit 
gondoljanak Markról. Világéletükben védelmezte őket, és ez to-
vábbra is így lesz.

Az egyik mondat a többinél is fényesebben ragyogott: A szü-
netben megpróbálunk elmenni hozzád. Szédítő volt már a puszta 
gondolat is, hogy láthatja a gyerekeit. Megfeszítette a hasizmait 
a várakozás izgalma. Négyhetente járt neki két, egyenként hat-
vanperces beszélő, de alig-alig volt látogatója. Egyszer eljött 
hozzá a bíróság által kijelölt lelkész, tavaly pedig Francesca utaz-
ta át hosszában az egész országot, hogy üldögéljen egy órát a 
fojtogató légkörű, szűkös látogatóhelyiségben. Kate akkor meg 
is mondta a húgának, hogy többet ér, ha inkább otthon, Hall-
tonban tölti az idejét, és a lehetőségekhez mérten otthonossá, 
kényelmessé teszi Dom meg Lydi életét. A beszélőre kiszabott 
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egy óra percek alatt eltelt. A két testvér feszengve szorongatta 
egymás kezét, majd sután, könnyek közt elbúcsúztak. Borzal-
mas volt.

Eltelt négy hét, hat hét, nyolc hét. Aztán Kate nem számolta 
tovább. Mégsem jönnek el...

Belátta, hogy minél több idő telik el, annál kevésbé valószí-
nű, hogy meglátogatják. Mintha minden egyes nappal egyre na-
gyobbra nőne, és egyre alattomosabb csapdákat rejtene a bar-
lang, amelyen át kell kelniük. Csak egyetlen látogatóra számít-
hatott: a legjobb barátnőjére, Natashára, akinek a Marlhambe 
tett első kiruccanására holta napjáig emlékezni fog. Még csak 
néhány hetet töltött le a büntetéséből, amikor az őrök gumital-
pú cipőjének jellegzetes nyikorgására kapta föl a fejét.

– Látogatója van, Kate.
– Micsoda?
Pedig nagyon is jól hallotta, mit mondtak neki, de annyira 

meghökkentette, amit hallott, hogy szerette volna, ha elismét-
lik. Amikor az őr belökte a cella ajtaját, Kate egy pillanatra ösz-
szezavarodott: hirtelen nem is tudta, mi a szokás ilyenkor. Elő-
ször az suhant át az agyán, hogy az olvasgatásnak lőttek: Paulo 
Coelho-nak várnia kell. Aztán hevesen kalapálni kezdett a szíve, 
és kiszáradt a szája.

Lydia, Dominic, vagy talán mind a ketten... Vajon melyikük 
döntött végre úgy, hogy eljön? Add, Uram, hogy mind a ketten itt 
legyenek!, fohászkodott magában. Remegett a zsebébe dugott 
keze. Aztán a frufruját piszkálgatta az ujjai hegyével, miközben 
a folyosó kövezetén lépkedett. Nem jutott el a tudatáig, hogy a 
gyerekeit nyilván a legkevésbé sem érdekli, jól áll-e a haja...

A puritán, funkcionális berendezésű látogatóhelyiség kisebb 
volt, mint gondolta. Az jutott eszébe, hogy ehhez hasonló négy-
szögletű asztalok és műanyag székek voltak a Mountbriers hall-
jában is... Itt három négyes sorban rendezték el őket, és mind-
egyik sarokban biztonsági kamera pislogott. A linóleumpadlót 
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szép fényesre sikálták. Isten óvja azt, aki ide zokniban belép! – gon-
dolta Kate, amikor bekukucskált az ajtó felső részén lévő biz-
tonsági üvegen.

A látogatók már a helyükön voltak, és velük szemben ott ült 
néhány rabtársa is. Kate-re mély benyomást tett a ritka alkalom: 
megfigyelhette, miként beszélgetnek családtagjaikkal, barátaik-
kal a nők, akikkel együtt él. Egy Moll nevű nyers modorú, sző-
ke amazon például könnyek közt, hunyorogva nézett egy fény-
képet. Szóval nem is olyan kőkemény csaj...

Kate egyik cellaszomszédja, Jojo atlétatrikóban jött le, köz-
szemlére téve az összeszurkált, tönkretett karját. Magába ros-
kadva gubbasztott a székén, a vele szemben ülő, gyöngyökkel és 
csilivili karórával kidekorált nő pedig, aki nyilván az anyja volt, 
ajakbiggyesztve pillantgatott a falon lévő nagyórára. Minden 
pórusából áradt a rosszallás és a csalódottság.

Kate végigpásztázta a szemével a többi asztalt is. Hol vagytok, 
hol vagytok?

Ismerős arcon állapodott meg a tekintete. Natasha volt az, a 
Mountbriers rajztanára, az ő egyetlen barátnője. Kate rávillan-
tott egy széles mosolyt, hogy leplezze csalódottságát. Szóval 
mégsem a gyerekei jöttek el. Ma nem...

Natasha a körmeiben gyönyörködött, majd a vaskos gyöngy-
karperecét csavargatta, hogy jobban látsszon a mintázata. Úgy 
vizsgálgatta az enteriőrt, mintha nem is a lesittelt barátnőjéhez 
jött volna, hanem egy presszóban randizna valakivel, és úgy is 
nézett ki, mintha most lépett volna ki egy St. Tropez-i kiülős 
kávézóból: a bőre még őrizte a közelmúltbeli barnulás nyomait. 
A rakoncátlan, vállig érő haját ezüst és mindenféle más, de biz-
tosan csilivili díszcsatok próbálták kordában tartani. Melltartót 
nem viselt, az ujjatlan felsője puhán simult karcsú alakjára, a 
tarkabarka, foltvarrott szoknyája pedig legyezőszerűen terült 
szét a padlón. Kate tudta, hogy a barátnőjének eszébe sem jutna 
tartózkodó, illedelmes, fakó cuccokba bújni.

Miután leült Natashával szemben, egy pillanatra elfogta az 
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aggodalom: nem tudta, hogyan vághatnának bele. De a barát-
nőjének a szeme sem rebbent: úgy viselkedett, mintha nem is 
hosszú hónapok teltek volna el a legutóbbi találkozásuk óta, ha-
nem csak pár perc.

– Na, szóval tizenkét éves koromban egyszer loptam egy pa-
lack üdítőt, de nem mertem megismételni az akciót, úgyhogy a 
tolvajlással ott helyben felhagytam. Ha estefelé kopogtak, min-
dig azt hittem, értem jöttek a rendőrök, úgyhogy a paplan alatt 
izzadva vártam ki, hogy a papám elküldje őket.

Kate értetlenül csóválta a fejét: nem sikerült fölvennie a fo-
nalat.

– Inkább csak amolyan bátorságpróba volt, ez egyáltalán nem 
az én műfajom – folytatta Natasha. – Ja, és egyszer belekukkan-
tottam a jegyzetfüzetedbe, amikor kint hagytad a Mount-
briersben a konyhaasztalon. Néztem a szokványos házimunkák 
listáját meg az odarajzolt virágot. Elég béna volt, totál elcsúszott 
a perspektíva. És emlékszem, az jutott eszembe, hogy te jó ég, 
ugye, ez valami kódolt üzenet, és valami izgi, deviáns dologra 
utal? Mert ennyire uncsi nem lehet egy ember élete! Végül pe-
dig, és most dobpergést kérek, egy icipicit belezúgtam Catter-
mole-ba, a suli lelkészébe, és már láttam is magam a Tövismada-
rak főszerepében. Előttem volt, ahogy tiltott szerelmi viszonyt 
folytatok szegény pasassal, ő meg őrlődik az egyház iránti oda-
adása meg az irántam érzett buja vágy között.

Natasha itt fölvonta az egyik elegánsan ívelt szemöldökét, és 
rávillantott Kate-re egy komisz mosolyt.

– Akkor ezzel megvolnánk, Kate: kitálaltam neked. Elmond-
tam pár dolgot, amit eddig nem osztottam meg veled, pedig 
alighanem meg kellett volna, hiszen tudhattam, hogy te nem 
ítélkeznél fölöttem, hanem minden körülmények között sze-
retnél és segítenél. Most rajtad a sor!

Kate úgy nevetett, hogy könnybe lábadt a szeme.
– Jaj, Tash, én ezt nem mondtam el eddig senkinek! Képte-

len voltam rá.


