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Első fejezet

Az Égei-tengeren

Örökre az emlékezetembe vésődött, hogy hol voltam és mit 
csináltam, amikor értesültem apám haláláról.

A Neptunusz fedélzetén napoztam meztelenül, Theo a kezét a 
hasamon pihentette védelmezőn. A sziget kihalt, homokos partja 
aranyszínűen csillogott a sziklás kis öbölben. A kristálytiszta, 
türkizkék víz lusta hullámokat formált, ahogy nyaldosta a par-
tot, elegánsan habzott, akár a tejhab a kapucsínó tetején.

Nyugodt, gondoltam, akárcsak én.
Előző este a görög Míkonosz szigeténél horgonyoztunk le egy 

kis öbölben, majd két hűtőtáskával átgázoltunk a sekély vízen, 
ki a partra. Az egyik láda tele volt vörösmárnával és szardíniával, 
amit Theo előző nap fogott, a másikban bort és vizet tároltunk. 
Az erőfeszítéstől zihálva letettem a homokra a táskát, és Theo 
gyengéden megcsókolta az orromat.

– Hajótöröttek vagyunk a saját lakatlan szigetünkön – jelen-
tette be, és széttárta a karját az idilli táj felé. – Most pedig me-
gyek, és keresek tűzifát, hogy megsüthessük a halat.

Figyeltem, ahogy elsétál az öblöt körülölelő sziklák felé, ame-
lyeknek réseiben itt-ott száraz bokrok bukkantak elő. Bár Theo 
első osztályú kapitány volt, vékony testalkata meghazudtolta va-
lódi erejét. Összehasonlítva más férfiakkal, akikkel a vitorlásver-
senyeken találkoztam, és akik mind izomkolosszusok voltak Tar-
zan-szerű felsőtesttel, Theo igazán kis termetűnek számított. 
Amikor megismertem, először féloldalas járása szúrt szemet. Ké-
sőbb megtudtam, hogy gyerekkorában leesett egy fáról, eltörte a 
bokáját, amely sohasem forrt össze rendesen.
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– Valószínűleg ez is azt mutatja, hogy vízi életre szánt a sors. 
Amikor vitorlázom, senki nem látja, milyen nevetségesen járok – 
mondta nevetve.

Megsütöttük a halat, azután szeretkeztünk a csillagos ég alatt. 
A másnap reggel pedig utoljára talált együtt minket a Neptunuszon. 
Nyugodtan, tökéletes békességben feküdtem mellette, amikor el-
határoztam, hogy ideje bekapcsolnom a mobiltelefonomat, és 
kapcsolatba lépnem a külvilággal, majd nem sokkal később meg-
tudtam, hogy az életem apró darabokra hullott szét. Akár egy 
szürreális álomban, az elmémben felidéződött a Theóval eddig 
megélt varázslatos történet, és az, hogyan jutottunk erre a csodá-
latos helyre...

Először egy éve vetettem rá szemet a karib-tengeri Szent Már-
ton-szigeten rendezett Heineken vitorlásversenyen. A győztes le-
génység épp nagy ünneplést csapott vacsora közben, amikor fel-
fedeztem, hogy a hajóskapitányuk az a Theo Falys-Kings, aki az 
egyik legnagyobb névnek számít a szakmában, mivel az elmúlt öt 
évben több nyílt tengeri vitorlásversenyt nyert, mint bárki más.

– Egyáltalán nem olyan, mint amilyennek képzeltem – súg-
tam oda Rob Bellamynak, egy régi vitorlázótársamnak, akivel 
együtt versenyeztünk a svájci nemzeti csapatban. – Elég hülyén 
néz ki azzal a szarukeretes szemüveggel – tettem hozzá, miköz-
ben Theo felállt, és egy másik asztalhoz lépett. – És a járása is 
igen különös.

– Hát az biztos, hogy nem az az izompacsirta vitorlázó, aki-
ket te kedvelsz – felelte Rob. – De Al, a fickó egy valódi zseni. Ha 
vitorlázásról van szó, működésbe lép valamiféle hatodik érzéke, 
és a viharos tengeren nincs olyan kapitány, akiben jobban meg-
bíznék.

Az este folyamán Rob röviden bemutatott neki, és miközben 
kezet ráztunk, felfigyeltem Theo megfontolt, barna foltos, zöld 
szemére.

– Tehát te vagy a híres Al D’Aplièse?
Theo brit kiejtéssel beszélt, a hangja lágy volt, és egyenletes.
– Igen, a nevem valóban ez – feleltem a bók miatt szégyen-

kezve –, de azt hiszem, kettőnk közül te vagy a híresebb.
Nagyon igyekeztem, hogy rezzenéstelenül álljam kíváncsi te-
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kintetét, majd láttam, hogy az arcvonásai ellágyulnak, és elneve-
ti magát.

– Mi olyan vicces? – kérdeztem.
– Hogy őszinte legyek, nem rád számítottam.
– Hogy érted, hogy nem rám számítottál?
Theo figyelmét ekkor egy fényképész vonta el, aki csoportké-

pet akart készíteni, így nem tudtam meg, hogyan értette, amit 
mondott.

Ezután többször találkoztunk mindenféle vitorlásrendezvé-
nyeken. Theo meghatározhatatlan módon vibrált, és könnyed 
nevetése annak ellenére magához vonzotta az embereket, hogy 
első ránézésre kifejezetten visszahúzódónak tűnt. Ha elegáns 
rendezvényen voltunk, a protokoll és a szponzorok kedvéért ál-
talában vászonnadrágot és gyűrött vászonkabátot viselt, de régi 
vitorláscipője és kócos haja miatt mégis úgy festett, mint aki épp 
csak leszállt a fedélzetről.

Az első néhány alkalommal úgy tűnt, mintha kerülgetnénk 
egymást. A tekintetünk néha összetalálkozott, de Theo soha 
nem tett kísérletet arra, hogy folytassa a félbeszakadt beszélgeté-
sünket. Azután mindössze hat héttel ezelőtt a csapatunk győzött 
Antiguán, és épp a verseny végét jelző Lord Nelson-bálon ünne-
peltünk, amikor egyszer csak megkopogtatta a vállamat.

– Gratulálok, Al – mondta.
– Kösz – feleltem, és elégedett voltam, hogy a legénységünk 

kivételesen legyőzte az övét.
– Sok jót hallottam rólad ebben a szezonban. Nincs kedved 

csatlakozni a csapatomhoz a Kükládok regattán júniusban?
Már egy másik hajóra is meghívtak erre a versenyre, de még 

nem adtam választ. Theo észrevette a bizonytalanságomat.
– Már foglalt vagy?
– Legalábbis felkértek, igen.
– Nos, akkor itt a névjegykártyám. Gondold át a dolgot, és a 

hétvégéig hívj fel, hogy döntöttél. Jól jönne a hajón egy ilyen em-
ber, mint te.

– Kösz. – Magamban már döntöttem is. Ki a fene utasítaná 
vissza a tengerek királyaként ismert kapitány meghívását. – Egyéb-
ként – szóltam utána –, amikor legutóbb beszélgettünk, miért 
mondtad, hogy nem rám számítottál?
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Megállt, és egy pillanatra végigfuttatta rajtam a tekintetét.
– Azelőtt nem találkoztunk személyesen, csak hallottam ró-

lad, hogy mennyire tehetséges vitorlázó vagy, ennyi az egész. 
Csupán annyit akartam mondani ezzel, hogy nem az vagy, aki-
nek képzeltelek. Jó éjt, Al!

Hosszan töprengtem a szavain, miközben a St. John kikötő-
ben sétáltam a kis fogadó felé, ahol szobát béreltem. Élveztem, 
ahogy az éjszakai levegő körülöleli a testemet, és azon tűnődtem, 
vajon mi az, ami annyira lenyűgöző számomra Theóban. Az ut-
cai lámpák meleg fénnyel vonták be a vidám, színes házak hom-
lokzatát, és a szél a távoli bárok, kávézók morajlását hozta ma-
gával. Minden könnyűnek tűnt, hiszen felvillanyozott a győze-
lem... és Theo Falys-King ajánlata.

Amint beléptem a szobámba, azonnal a laptopomhoz men-
tem, és írtam neki egy e-mailt, hogy elfogadom a felkérését. Mi-
előtt elküldtem volna, lezuhanyoztam, majd ismét átolvastam, 
és belepirultam, annyira buzgónak találtam a levelem. Végül úgy 
határoztam, hogy elmentem a piszkozatok közé, és csak néhány 
nap múlva küldöm el. Ezután elhevertem az ágyon, kinyújtóztat-
tam a karomat, és próbáltam ellazítani az aznapi verseny okozta 
feszültséget az izmaimban.

– Nos, Al – motyogtam magamban mosolyogva –, ez bizony 
egy érdekes regatta lesz.

Később a terv szerint elküldtem az e-mailt. Theo azonnal vá-
laszolt, és tudatta velem, mennyire örül, hogy csatlakozom a le-
génységéhez.

Néhány héttel ezelőtt idegesen léptem a versenyre kész Han-
se 540-es vitorlás fedélzetére a náxoszi kikötőben, hogy meg-
kezdjem a felkészülést a Kükládok regattára.

Ami a versenyt magát illeti, az nem jelentett túlságosan nagy 
kihívást, a résztvevők között egyaránt voltak komoly versenyzők 
és hétvégi hobbivitorlázók, akik mind izgatottan várták a nyolc-
napos megmérettetést a világ legszebb szigetei között. Az egyik 
legtapasztaltabb résztvevőként tudtam, hogy nagy esélyünk van 
a győzelemre. Theo mindig is híres volt arról, hogy a legénységét 
fiatalokból toborozza. Rob Bellamy barátom és én mindketten 
harmincévesek voltunk, és egyben a legidősebbek és a legtapasz-
taltabbak a csapatban. Úgy hallottam, Theo azért szeret fiatal, 
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tehetséges hajósokkal dolgozni, mert nekik még nem alakultak 
ki rossz szokásaik. A legénység többi három tagja mind a húszas 
éveiben járt: Guy, a termetes angol; Tim, a nyugodt ausztrál; 
Mick, a félig német, félig görög tengerész, aki úgy ismerte az 
Égei-tengert, mint a saját tenyerét. És bár lelkesített, hogy Theó-
val dolgozhatok, azért nem vakon vágtam bele a dologba. Előze-
tesen próbáltam a lehető legtöbb információt összegyűjteni a 
tenger királyát – ahogy hívni szokták – körüllengő rejtélyről: ke-
resgéltem az interneten, és beszéltem olyanokkal is, akik már 
dolgoztak vele.

Korábban úgy tudtam, angol, és hogy Oxfordban tanult, ami 
magyarázta volna különös kiejtését, ugyanakkor a profilja szerint 
amerikai állampolgár volt, és a Yale egyetemi vitorláscsapat kapi-
tányaként számos győzelmet tudhatott magáénak. Az egyik ba-
rátom szerint tehetős családból származott, egy másik szerint 
egy hajón lakott.

Perfekcionista, zsarnoki, nehéz a kedvében járni, munkamá-
niás, nőgyűlölő... Efféléket is hallottam róla, az utóbbit épp egy 
vitorlázónőtől, aki azt állította, hogy a legénységben folyton fél-
reállították, és rosszul bántak vele, ami persze elgondolkodta-
tott. De az elsöprő többség egyszerűen úgy fogalmazott, hogy ő 
a legjobb hajóskapitány, akivel valaha dolgoztak.

A fedélzeten töltött első napon megértettem, mivel vívta ki 
Theo a társai ilyen mértékű tiszteletét. Indulatos kapitányokhoz 
voltam szokva, akik üvöltve közlik az utasításaikat, és úgy ócsá-
rolnak mindenkit a fedélzeten, akár egy kiállhatatlan főszakács a 
konyhában. Theo visszafogott hozzáállása igazi meglepetés volt. 
Keveset beszélt, mindnyájunknak felmérte a képességeit, és tá-
volról figyelt minket. A nap végén azután összegyűltünk, és a 
maga nyugodt, határozott hangján elmondta, kinek mi az erőssé-
ge és mik a gyengeségei. Észrevettem, hogy semmi nem kerüli el 
a figyelmét, és olyan természetes tekintély árad belőle, hogy nem 
lehetett nem csüngeni a szavain.

– Ja, és Guy, nincs több cigaretta a verseny ideje alatti edzése-
ken – tette hozzá egy féloldalas mosollyal, miután utunkra bo-
csátott minket.

Guy a szőke haja tövéig elvörösödött.
– Ennek a fickónak a tarkóján is van szeme – morogta nekem, 
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miközben leszálltunk a hajóról, hogy vacsora előtt még lezuha-
nyozzunk és átöltözzünk.

Aznap este a legénység többi tagjával együtt indultam el a 
panzióból, méghozzá azzal az örömteli érzéssel, hogy jó döntést 
hoztam, amikor csatlakoztam hozzájuk a versenyen. A náxoszi 
kikötőben sétáltunk, az ősi kővár kivilágítva magasodott a falu 
fölé, alatta pedig kusza sikátorok kanyarogtak a fehér falú házak 
között. A kikötő éttermei zsúfolásig teltek vitorlázókkal és turis-
tákkal, akik élvezettel fogyasztották a friss tengeri ételeket, és 
szüntelen emelgették a magasba úzós poharaikat. Az egyik félre-
eső utcácskában találtunk egy családi éttermet, rozoga faszékek-
kel és egymáshoz nem illő tányérokkal. Éppen ilyen házi kosztra 
vágytunk, miután az egész napos hajózástól és a tengeri levegő-
től igencsak megéheztünk.

A fiúk döbbenten figyelték, mekkora étvágyam van, amikor 
rávetettem magam a muszakára, amelyhez még jó sok rizst is 
szedtem a tányéromra.

– Mi a gond? Nem láttatok még nőt enni? – kérdeztem gú-
nyosan, amikor egy újabb lepénykenyérért nyúltam.

Theo maga is kivette a részét az incselkedésből, de vacsora 
után azonnal távozott, mivel az esti kocsmázásban már nem 
akart részt venni. Nem sokkal később követtem a példáját. Sok-
éves versenyszerű vitorlázás után biztosan tudtam, hogy nem kí-
vánok szemtanúja lenni a fiúk sötétedés után mókázásának.

A következő néhány nap során Theo megfontolt, figyelő zöld 
szeme által kísérve elkezdtünk összekovácsolódni, és hamarosan 
hatékony, gördülékeny csapat vált belőlünk, én pedig egyre in-
kább csodáltam a kapitányunk lenyűgöző módszereit. A Náxo-
szon töltött harmadik esténken különösen fáradt voltam a ki-
merítő nap után, és a perzselő égei-tengeri napfénytől, így első-
ként álltam fel a vacsoraasztaltól.

– Oké, fiúk, én visszavonulok.
– Én is. Jó éjt, srácok! Csak semmi másnaposság holnap a fe-

délzeten, ha kérhetem – mondta Theo, és a nyomomba szegő-
dött kifelé az étteremből. – Csatlakozhatok? – kérdezte, amikor 
utolért az utcán.

– Hát persze – feleltem kissé feszengve, mivel rájöttem, hogy 
most először vagyunk kettesben.
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A szűk, macskaköves utcákon visszasétáltunk a panzióhoz, és 
a holdfény megvilágította a két oldalon sorakozó, kék ajtajú és 
kék zsalugáteres, kis fehér házakat. Nagyon igyekeztem beszél-
getést kezdeményezni, de Theo minden kérdésemre csak igennel 
meg nemmel felelt, és szűkszavúsága egy idő után kezdett bosz-
szantani. Amikor megérkeztünk a panzió halljába, hirtelen felém 
fordult.

– Igazi ösztönös vitorlázó vagy, Al. Messze lepipálod a leg-
több csapattársadat. Kitől tanultál?

– Az apámtól – feleltem a bóktól meglepetten. – Kiskoromban 
gyakran vitt magával a Genfi-tóra vitorlázni.

– Aha, Genf. Ez megmagyarázza a franciás kiejtésedet.
Felkészültem a tipikus „mondj valami szexit franciául” meg-

jegyzésre, amivel a férfiak általában előálltak a beszélgetésnek 
ezen a pontján, de ezúttal tévedtem.

– Nos, az apád baromi jó vitorlázó lehet... nagyszerű munkát 
végzett veled.

– Kösz – feleltem lefegyverezve.
– És milyen egyetlen nőnek lenni a fedélzeten? Bár gondo-

lom, nem először fordul elő veled – tette hozzá sietve.
– Hogy őszinte legyek, nem nagyon gondolok rá.
Theo fürkésző tekintettel nézett rám a szarukeretes szemüve-

ge mögül.
– Tényleg? Ne haragudj, hogy ezt mondom, de szerintem 

igen is gondolsz rá. Úgy érzem, néha túlságosan is kompenzálni 
akarod, és ilyenkor szoktál hibázni. Azt javaslom, lazulj el, és 
csak légy önmagad! Na, mindegy... jó éjszakát!

Kurtán elmosolyodott, majd elindult felfelé a fehér kővel bur-
kolt lépcsőn, a szobájába.

Aznap éjjel a panzióban, a szűk ágyon fekve, és a fehérített 
ágyneműtől viszkető bőrrel Theo bíráló megjegyzésétől égett az 
arcom. Talán az én hibám, hogy a nők még mindig fehér holló-
nak – vagy, ahogy a legénység egyes tagjai valószínűleg monda-
nák, újdonságnak – számítanak a profi vitorlásversenyeken? És 
mégis mit képzel magáról ez a Theo Falys-Kings?! Talán valami-
féle menő pszichológusnak hiszi magát, aki csak úgy elemezgeti 
az embert, akinek erre semmi szüksége?

Mindig azt gondoltam, hogy jól feltalálom magam nőként 
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egy férfias világban, és jól kezelem a nőiséggel kapcsolatos barát-
ságos viccelődéseket és finom beszólásokat. A karrieremben át-
törhetetlen védőfalat építettem magam köré, ezenkívül két sze-
mélyiséget alakítottam ki: otthonra Allyt, a munkába Alt. Igen, 
ez gyakran nehéz volt, és megtanultam tartani a számat, külö-
nösen amikor kifejezetten szexista megjegyzéseket tettek az 
úgynevezett szőke mivoltomra. Ezeket azzal igyekeztem meg-
előzni és kivédeni, hogy a vörösesszőke, göndör hajtincseimet 
szorosan hátrafogtam lófarokba, és egyáltalán nem viseltem 
sminket, hogy még véletlenül se hangsúlyozzam ki a szemem, 
vagy fedjem el a szeplőimet. Ráadásul éppolyan keményen dol-
goztam, mint bármelyik férfi a fedélzeten... talán – dühöngtem 
magamban – még keményebben is.

A felháborodottságtól továbbra sem jött álom a szememre, és 
eszembe jutott, amikor az apám egyszer azt mondta, hogy az 
emberek általában akkor bosszankodnak a személyükkel kapcso-
latos megjegyzések hallatán, ha valami igazságot vélnek felfedez-
ni benne. És ahogy teltek az órák, el kellett ismernem, hogy 
Theó nak könnyen igaza lehet. Nem voltam önmagam. A követ-
kező este ismét csatlakozott hozzám hazafelé menet a panzióba. 
Bár a megjelenése egyáltalán nem volt tiszteletet parancsoló, 
mégis szörnyen zavarban éreztem magam a jelenlétében, és alig 
jöttek ki szavak a számon. A kettős személyiségemről magyaráz-
tam neki, ő pedig figyelmesen hallgatott, mielőtt felelt volna.

– Nos, az apám... akinek normális esetben egyáltalán nem 
adok a véleményére – mondta –, egyszer azt a kijelentést találta 
tenni, hogy ha a nők nem akarnának olyanok lenni, mint a fér-
fiak, és csak a saját erősségeikre támaszkodnának, ők irányítanák 
a világot. Lehet, hogy neked is ezt kellene megpróbálnod.

– Egy férfinak könnyű ilyesmit mondania, de kíváncsi lennék, 
hogy az apád dolgozott-e valaha olyan közegben, ahol nők domi-
náltak. És ha igen, vajon sikerült-e saját magát adnia? – feleltem 
a leereszkedő stílustól felháborodottan.

– Jó kérdés – ismerte el Theo. – Nos, talán az segít valameny-
nyit, ha Allynek szólítalak. Amúgy is jobban illik hozzád, mint 
az Al. Nem bánod?

Még mielőtt felelhettem volna, Theo hirtelen megtorpant a 
festői kikötőben, ahol a hatalmas jachtok és motoros hajók kö-
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zött kisebb halászcsónakok ringtak a nyugodt vízen, miközben a 
tenger halk csobogással nyaldosta a törzsüket. Figyeltem, ahogy 
felnéz az égre, és ahogy az orrcimpái látványosan mozognak, 
amikor beleszagol a levegőbe, és próbálja megérezni, milyen időt 
hoz a hajnal. Ilyesmit csak idős vitorlázóktól láttam azelőtt, és 
egyszeriben nevetnem kellett, ahogy elképzeltem őt őszes, aggas-
tyán tengerészként. Meglepett mosollyal fordult felém.

– Mi olyan vicces?
– Semmi. És ha jólesik, nyugodtan hívhatsz Allynek.
– Kösz. Most pedig menjünk vissza, és aludjunk egy kicsit. 

Nehéz napot terveztem magunknak holnapra.
Aznap éjjel ismét nyugtalanul forgolódtam az ágyamban, mi-

közben felidéztem a beszélgetésünket. Én, aki általában úgy al-
szom, mint a bunda, különösen edzésekkor és versenyekkor.

Ám Theo tanácsa nem segített, sőt, az elkövetkezendő né-
hány nap során olyan ostoba hibákat követtem el, mint egy 
újonc. Keményen ostoroztam magam, de különös módon, bár a 
legénység többi tagja jóindulatúan kötekedett velem, Theo sem-
miféle kritikát nem fogalmazott meg.

Az ötödik este olyan mélységesen szégyelltem magam a tőlem 
szokatlan gyenge teljesítmény miatt, hogy nem is csatlakoztam a 
többiekhez vacsoránál. Ehelyett a panzió kis teraszán ücsörög-
tem, és a szívélyes tulajdonos által felkínált kenyeret, feta sajtot 
és olajbogyót majszolgattam. A bánatomat fanyar vörösborba 
fojtottam, és néhány pohár után határozottan émelyegni kezd-
tem, és borzasztóan sajnáltam magam. Éppen amikor bizonyta-
lanul feltápászkodtam az asztaltól, és indulni készültem, Theo 
megjelent a teraszon.

– Jól vagy? – kérdezte, és felcsúsztatta a szemüvegét az orrán, 
hogy alaposabban szemügyre vehessen.

Kancsalítva néztem vissza rá, és valami megmagyarázhatatlan 
okból kifolyólag szörnyen homályosan láttam őt.

– Igen – feleltem nehézkesen, majd gyorsan visszaültem a 
székre, mivel forogni kezdett velem a világ.

– Mindenki aggódott miattad, amikor nem jelentél meg va-
csoránál. Ugye nem vagy beteg?

– Nem. – Égető, epés íz kezdett felkúszni a torkomba. – Jól 
vagyok.
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– Ugye tudod, hogy nyugodtan elmondhatod, ha beteg vagy, 
esküszöm, nem fogom a szemedre vetni. Leülhetek?

Nem feleltem. Valójában egyáltalán nem tudtam úrrá lenni a 
hányingeremen. Theo leült a velem szemben lévő műanyag 
székre.

– Akkor hát mi baj?
– Semmi – böktem ki nehezen.
– Ally, szörnyen nézel ki. Biztos, hogy jól vagy?
– Én... bocsáss meg.
Ezzel ismét feltápászkodtam, és az utolsó pillanatban még el-

jutottam a terasz korlátjáig, és a járdára hánytam.
– Te szegény! – Éreztem, hogy két kéz erősen megragadja a 

derekamat. – Hiszen egyáltalán nem vagy jól. Felkísérlek a szo-
bádba. Hányasban laksz?

– Én... teljesen jól vagyok – motyogtam ostobán, és rettenete-
sen éreztem magam a történtek miatt.

Ráadásul éppen Theo Falys-Kings szeme láttára kellett ilyes-
mit produkálnom, akit valamilyen érthetetlen okból kifolyólag 
mindenáron le akartam nyűgözni. Mindent összevetve tehát, a 
dolgok nem is alakulhattak volna rosszabbul.

– Gyere!
Az ernyedt karomat átemelte a vállán, és így cipelt be a ház-

ba, miközben a többi vendég viszolygó pillantásokat vetett rám. 
A szobámban még hánytam néhányszor, de ott legalább már a 
vécébe. Ahányszor csak kijöttem a fürdőszobából, Theo mindig 
ott várt rám, hogy visszasegítsen az ágyamba.

– Tényleg – nyögtem –, reggelre jól leszek, ígérem.
– Ezt két órája minden hányás után elmondod – jelentette ki 

gyakorlatiasan, majd egy nedves törülközővel letörölte a verej-
tékcseppeket a homlokomról.

– Menj aludni, Theo! – motyogtam álomittasan. – Most már 
tényleg jól vagyok. Csak pihennem kell.

– Mindjárt megyek.
– Köszönöm, hogy törődsz velem – suttogtam, miközben a 

szemem lassan lecsukódott.
– Szívesen, Ally.
És ekkor, miközben az ébrenlét és az álom határmezsgyéjén 

egyensúlyoztam, mindössze néhány másodperccel azelőtt, hogy 
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álomba szenderültem volna, elmosolyodtam, és meghallottam a 
saját hangomat, amint azt mondom: Azt hiszem, szeretlek. Ezzel 
elaludtam.

Másnap reggel kissé remegve ébredtem ugyan, de már sokkal 
jobban éreztem magam. Amikor kimásztam az ágyból, megbot-
lottam Theóban, aki a földön feküdt összekuporodva, egy párná-
val a feje alatt. Amikor magamra zártam a fürdőszobaajtót, és 
leültem a kád szélére, felidéztem a szavakat, amelyek megfordul-
tak az agyamban előző este, és... Jézusom, csak nem mondtam ki 
őket hangosan?

Azt hiszem, szeretlek.
Ez meg honnan a fenéből jött? Vagy talán csak álmodtam az 

egészet? Végül is elég rosszul voltam, tehát az is lehet, hogy hal-
lucináltam. Istenem, remélem, nyögdécseltem magamnak, miköz-
ben a fejemet a két kezembe fogtam. De... ha valójában nem 
mondtam ki ezeket a szavakat, akkor miért emlékszem rájuk 
ilyen élénken? Természetesen nevetségesen oda nem illőek vol-
tak, de Theo ettől még azt gondolhatja, hogy komolyan beszél-
tem. Ami persze nyilván nem igaz.

Egy idő után bátortalanul léptem ki a fürdőszobából, és lát-
tam, hogy Theo éppen távozni készül. Nem bírtam a szemébe 
nézni, ő pedig közölte, hogy átmegy zuhanyozni a saját szobájá-
ba, és tíz perc múlva visszajön értem, hogy lekísérjen reggelizni.

– Menj csak egyedül, Theo. Inkább nem kockáztatok.
– Ally, muszáj enned valamit. Ha egy órán át nem tudod lent 

tartani az ennivalót, attól tartok, nem szállhatsz hajóra, amíg 
jobban nem leszel. Ismered a szabályokat.

– Rendben – egyeztem bele kelletlenül.
Amikor távozott, teljes szívemből azt kívántam, bárcsak köd-

dé válhatnék. Soha életemben nem fordult még elő velem, hogy 
ennyire máshol akarnék lenni, mint ahol éppen vagyok.

Tizenöt perccel később együtt sétáltunk ki a teraszra. A le-
génység többi tagja mindentudó vigyorral pillantott fel ránk az 
asztaltól. Szerettem volna mindnyájuknak behúzni egyet-egyet.

– Ally elrontotta a gyomrát – jelentette be Theo, amikor leül-
tünk. – De ahogy elnézlek, Rob, neked sem sikerült igazán ki-
aludnod magad.

A többiek kuncogva néztek Robra, aki szégyenkezve vállat 
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vont, majd Theo nyugodt hangon felvázolta az aznapi edzéster-
vet. Némán ültem az asztalnál, és hálás voltam, hogy témát vál-
tottunk, de tudtam, mire gondolnak a többiek. És az egészben az 
volt a legironikusabb, hogy ennél nagyobbat nem is tévedhettek 
volna. Egyszer megfogadtam magamnak, hogy soha nem fek-
szem le senkivel, akivel egy hajón dolgozom, mivel tudtam, a 
vitorlázók zárt világában igen könnyű egy nőnek rossz hírnévre 
szert tennie. Most azonban úgy tűnt, ezt mégsem sikerült elke-
rülnöm.

A reggelit legalább sikerült legyűrnöm, és mivel nem hánytam 
ki, végül felszállhattam a fedélzetre. Ettől a pillanattól kezdve 
mindent elkövettem azért, hogy tudassam a többiekkel – és kü-
lönösen vele –, hogy egy cseppet sem érdeklődöm Theo 
Falys-Kings iránt. A gyakorlatok során igyekeztem a lehető leg-
nagyobb távolságot tartani tőle, már amennyire ez a kis méretű 
hajón lehetséges volt, és tőmondatokban feleltem a kérdéseire. 
Esténként pedig, miután megvacsoráztunk, összeszorítottam a 
fogamat, és a többiekkel maradtam, miközben Theo felállt, és 
elindult vissza a panzióba.

Hiszen nem vagyok szerelmes belé, mondogattam magamnak. 
És nem akartam, hogy bárki ennek az ellenkezőjét higgye. Ugyan-
akkor, miközben igyekeztem mindenkit meggyőzni az érdektelen-
ségemről, én magam egyre inkább elbizonytalanodtam. Olykor 
azon kaptam magam, hogy Theót bámulom, amikor azt hiszem, 
hogy nem látja. Csodáltam nyugodt, megfontolt stílusát és az 
éleslátó megjegyzéseit, amelyekkel összekovácsolt minket, és egy-
re jobb csapatot faragott belőlünk. Az is lenyűgözött, hogy vi-
szonylag kis termete ellenére nagyon erős, és az izmok csak úgy 
dagadnak a ruhája alatt. Figyeltem, amint újra meg újra bebizo-
nyítja, hogy ő a legerősebb és legfittebb mindnyájunk között.

Ahányszor csak áruló elmém abba az irányba kalandozott, 
minden igyekezetemmel próbáltam kiverni őt a fejemből. Ám 
egy idő után már az is feltűnt, milyen gyakran járkál póló nélkül 
a fedélzeten. Igaz, hogy szörnyű forróság volt napközben, de 
tényleg muszáj volt félmeztelenül tanulmányoznia a versenytér-
képeket...?

– Szükséged van valamire, Ally? – kérdezte egyszer, amikor 
hátrafordulva rajtakapott, hogy őt nézem.
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Nem is emlékszem már, mit motyogtam válaszként, miköz-
ben a szégyentől lángoló arccal elfordultam.

Attól azért valamelyest megkönnyebbültem, hogy soha nem 
említette, amit a rosszullétem estéjén mondhattam neki, és kezd-
tem meggyőzni magam, hogy tényleg csak álmodtam az egészet. 
Mégis tudtam, hogy valami visszavonhatatlan dolog történt ve-
lem. Olyasmi, amit életemben először nem tudtam irányítani. 
Ahogy aludni sem bírtam olyan jól, mint világéletemben, és az 
egészséges étvágyam is cserben hagyott. Amikor pedig végre sike-
rült elaludnom, vele álmodtam, méghozzá olyasféléket, amiktől 
másnap pironkodva ébredtem, és még kényelmetlenebbül érez-
tem magam a jelenlétében. Kamaszkoromban hamar félredob-
tam a romantikus regényeket, és inkább tartalmasabb krimiket 
olvastam. Ám most, ahogy gondolatban sorra vettem a tünetei-
met, mind ugyanazt a diagnózist látszott alátámasztani: vala-
hogy sikerült halálosan belehabarodnom Theo Falys-Kingsbe.

Az edzés utolsó estéjén Theo vacsora után felállt, és közölte 
velünk, hogy mindnyájan nagyszerű munkát végeztünk, és nagy 
esélyt lát arra, hogy megnyerjük a versenyt. Miután befejezte a 
szónoklatot, én épp indulni készültem vissza a panzióba, amikor 
Theo felém fordult.

– Ally, szeretnék megbeszélni veled valamit. A szabályok sze-
rint kell legyen a legénységben egy ember, aki az elsősegélyért 
felelős. Semmi komoly, csak egy vörös szalagot kell felvenned, 
ezenkívül alá kell írni néhány formanyomtatványt. Megtennéd?

Felmutatott egy műanyag dossziét, majd egy üres asztal felé 
biccentett.

– Az égvilágon semmit nem tudok az elsősegélynyújtásról. És 
csak mert nő vagyok – folytattam kihívóan, miközben leültünk a 
másik asztalhoz a többiektől távol –, még nem jelenti azt, hogy 
jobb ápoló lennék, mint a többiek. Miért nem kéred meg Timet, 
vagy valaki mást?

– Ally, kérlek, hagyd abba! Ez csak ürügy. Nézd! – Theo két 
teljesen üres lapot húzott elő a dossziéból. – Nos – mondta, majd 
átnyújtott nekem egy tollat –, a látszat kedvéért, és főleg a te ér-
dekedben, úgy teszünk, mintha megbeszélnénk, hogy milyen fel-
adataid lesznek a legénység elsősegélynyújtásra kijelölt tagjaként. 
Eközben pedig arról fogunk beszélgetni, hogy aznap este, amikor 
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olyan rosszul voltál, azt mondtad nekem, hogy azt hiszed, sze-
retsz engem. És az igazság az, hogy azt hiszem, én is ugyanígy 
érzek irántad.

Elhallgatott, én pedig döbbenten néztem rá, és próbáltam rá-
jönni, hogy viccelődik-e velem, de ő úgy tett, mint aki mélyen 
elmerül a papírok tanulmányozásában.

– Azt szeretném javasolni, hogy mindketten próbáljuk meg 
kideríteni, mit jelent ez számunkra – folytatta. – Holnap fogom 
a hajómat, és eltűnök egy hosszú hétvégére. Szeretném, ha velem 
jönnél. – Felpillantott rám. – Benne vagy?

A szám kinyílt, majd ismét összecsukódott, amitől valószínű-
leg nagyon hasonlíthattam egy aranyhalra, de egyszerűen nem 
tudtam, mit felelhetnék.

– Az isten szerelmére, Ally, csak mondj igent. Elnézést a gyen-
ge hasonlatért, de egy hajóban evezünk. Mindketten tudjuk, 
hogy van közöttünk valami, méghozzá azóta, hogy egy évvel ez-
előtt találkoztunk. Hogy őszinte legyek, az alapján, amit azelőtt 
hallottam rólad, izmos, férfias nőre számítottam. És amikor meg-
jelentél te, a kék szemeddel, a gyönyörű tizianvörös hajaddal, 
teljesen lefegyvereztél.

– Ó! – sóhajtottam fel, mivel a szavam is elakadt.
– Szóval – folytatta Theo, és a torkát köszörülte. – Menjünk, 

és csináljuk azt, amit mindketten a legjobban szeretünk: kóbo-
roljunk a tengeren, és adjunk ennek a dolognak, bármi legyen is 
ez, egy esélyt a fejlődésre. Ha más nem, legalább a hajó tetszeni 
fog. Nagyon kényelmes. És gyors.

– Lesz... más is a fedélzeten? – kérdeztem, amikor sikerült 
végre hangot kipréselnem a torkomon.

– Nem.
– Tehát te leszel a hajóskapitány, én pedig az egyszemélyes 

legénységed?
– Igen, de megígérem, nem foglak arra kérni, hogy mássz fel 

az árbócra, és ülj egész éjjel a kosárban. – Rám mosolyogott, és 
zöld szeme megtelt melegséggel. – Ally, csak mondd, hogy velem 
jössz!

– Rendben – egyeztem bele.
– Helyes. Nos, akkor itt, a kipontozásnál írd alá a... ööö, a 

megállapodásunkat.
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Az ujjával az üres papírlap egy pontjára mutatott. Rápillan-
tottam, és láttam, hogy még mindig mosolyogva néz rám. Végül 
visszamosolyogtam. Aláírtam a nevem, és átadtam neki a papírt. 
Színpadias komolysággal szemügyre vette, majd visszatette a 
dossziéba.

– Akkor ezzel megvolnánk – mondta valamivel hangosabban, 
hogy a legénység többi tagja is hallja, akik nyilván buzgón he-
gyezték a fülüket. – És akkor délben találkozunk a kikötőben, 
ahol elmondom, hogy milyen feladataid lesznek.

Rám kacsintott, majd nyugodtan visszasétáltunk a többiek-
hez, a kimért lépteim mit sem árultak el a szívemet elárasztó 
csodálatos izgatottságból.

Második fejezet

Ami azt illeti, sem Theo, sem én nem tudtuk, mire számít-
sunk, amikor a Neptunusz nevű Sunseekerjén kihajóztunk a ná-
xoszi kikötőből. A karcsú, motoros jacht úgy hat méterrel hosz-
szabb lehetett, mint a Hanse típusú hajó, amellyel a versenyre 
készültünk. Hozzászoktam már, hogy sok emberrel kell kis he-
lyen osztoznom a fedélzeten, így most, hogy csak ketten vol-
tunk, feltűnt a közöttünk lévő hatalmas távolság. A főkabin egy 
luxuslakosztály volt, fényes tölgyfa bútorral, és amikor megpil-
lantottam a hatalmas ágyat, elszégyelltem magam, mivel eszem-
be jutott a legutóbbi alkalom, amikor egy szobában aludtunk.

– Néhány éve vettem olcsón, amikor a tulajdonosa csődbe 
ment – magyarázta, miközben kivezette a hajót a kikötőből. 
– Legalább lett fedél a fejem felett.

– Tehát ezen a hajón élsz? – kérdeztem meglepetten.
– A hosszabb szabadságokat az anyám házában töltöm Lon-

donban, de tavaly itt laktam azokban a rövid időszakokban, 
amikor épp nem versenyeztem, vagy nem kellett versenyre vin-
nem egy hajót. De aztán vágytam egy saját szárazföldi otthonra, 
és nemrég vásároltam is egyet. Borzasztó sokat kell majd vele 
dolgozni, és az isten tudja, mikor lesz időm felújítani.

Az apám Titán nevű óceánjáró szuperjachtján nevelkedtem, 
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amelynek szintén számítógépes navigációs rendszere volt, ezért, 
ahogy Theo mondta, felváltva vezettünk. De az első reggelen ne-
hezen tudtam kilépni a megszokott fedélzeti szerepemből. Fi-
gyelnem kellett, hogy amikor Theo megkér valamire, ne azt felel-
jem: Igen, kapitány!

A feszültség tapintható volt a levegőben, egyikünk sem tudta, 
hogyan alakítsuk át az eddigi munkakapcsolatunkat bensősége-
sebb viszonnyá. Alig-alig beszélgettünk, és én kétszer is meggon-
doltam, mit mondjak ebben a furcsa helyzetben, ezért többnyire 
csak felszínesen fecserésztem. Theo gyakorlatilag végig hallga-
tott, és mire ebédidőben lehorgonyoztunk, kezdtem úgy érezni, 
hogy ez az egész hajókázás katasztrofálisan rossz ötlet volt.

Hálás voltam, hogy a salátához kinyitott egy behűtött rozét 
is. Soha nem ittam sokat, különösen vízen, de ezúttal igen ha-
mar az üveg fenekére néztünk. Hogy kizökkentsem Theót a ké-
nyelmetlen hallgatásából, úgy döntöttem, a vitorlázásról beszél-
getek vele. Átbeszéltük a Kükládok regattára tervezett stratégiát, 
és megvitattuk, milyen más lesz a versenyzés a közelgő pekingi 
olimpián. Nyár végére volt esedékes, hogy megpróbáljak bekerül-
ni a svájci válogatottba, Theo pedig amerikai színekben készült 
versenyezni.

– Tehát amerikai vagy? Angolnak hangzol.
– Az apám amerikai, az anyám angol. Hampshire-be jártam 

iskolába, azután az Oxfordra, majd a Yale-re mentem – magya-
rázta. – Mindig is stréber voltam egy kicsit.

– Mit tanultál?
– Oxfordban klasszikus irodalmat, a Yale-en pedig pszicholó-

giából szereztem mester fokozatot. Szerencsés voltam, és bevá-
lasztottak az egyetemi vitorláscsapatba, ahol végül én lettem a 
kapitány. Igazi elefántcsonttoronyban éltem. Hát te?

– Én a genfi konzervatóriumba jártam, fuvolázni tanultam. De 
ez azért megmagyarázza a dolgot – néztem Theóra mosolyogva.

– Mi magyaráz meg mit?
– Hát, hogy annyira szereted analizálni az embereket. És rész-

ben azért is vagy olyan jó hajóskapitány, mert jól bánsz a legény-
séggel. Különösen velem – tettem hozzá, mivel az alkoholtól 
kezdtem felbátorodni. – A megfigyeléseid sokat segítettek, még 
ha az adott pillanatban nem is volt kellemes hallani őket.
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– Kösz. – Theo a bók hallatán félénken lehajtotta a fejét. 
– A Yale-en szabad utat kaptam, hogy összekössem a vitorlázás 
iránti rajongásomat a pszichológiával, és kialakítottam egy olyan 
parancsnoki stílust, amit ugyan sokan különösnek találnak, de 
nekem bejön.

– A szüleid támogatták a vitorlázást?
– Az anyám igen, de az apám... tizenegy éves koromban szét-

költöztek, majd néhány év múlva következett egy csúnya válás. 
Azután az apám visszaköltözött az Államokba. Fiatal koromban 
nála töltöttem a nyári szünidőket, de folyton dolgozott vagy uta-
zott, és inkább gyerekfelügyelőket fogadott mellém. Néhányszor 
meglátogatott, amikor a Yale-re jártam, és megnézte egy-két ver-
senyemet, de nem állítom, hogy túlságosan jól ismerném. Inkább 
csak azon keresztül, ahogy az anyámmal bánt, akinek az apám 
iránti ellenségessége persze rám is hatással volt. Amúgy szívesen 
hallanám, ahogy fuvolázol – váltott hirtelen témát, és zöld sze-
mével mélyen az enyémbe nézett.

De a pillanat elillant, ő elfordította a tekintetét, és fészkelőd-
ni kezdett a székében.

Mivel úgy tűnt, hasztalan próbálom Theót oldottabb beszél-
getésre csábítani, jómagam is feszült hallgatásba burkolóztam. 
Miután a koszos tányérokat levittük a hajókonyhába, fejest ug-
rottam a vízbe, hosszan és gyorsan úsztam, hogy kitisztítsam az 
alkoholtól elhomályosult agyamat.

– Felmenjünk a felső fedélzetre napozni egy kicsit, mielőtt to-
vábbindulunk? – kérdezte, amikor kimásztam a vízből.

– Oké – egyeztem bele, bár éreztem, hogy világos, szeplős bő-
röm már így is túl sok napot kapott.

Amikor a vízen voltam, általában jól bekentem magam magas 
faktorszámú naptejjel, ami gyakorlatilag fehérre festette a teste-
met, ez pedig nem nyújtott igazán csábító látványt. Aznap reggel 
szándékosan gyengébb napkrémet használtam, bár most már 
kezdtem úgy érezni, nem érné meg leégni.

Theo magához vett két palack vizet a hűtőtáskából, és fel-
mentünk a kényelmes napozófedélzetre, a hajó orrába. Elhelyez-
kedtünk egymás mellett a luxuskivitelű, párnázott napozóágya-
kon, miközben én lopott pillantásokat vetettem a félmeztelen 
Theóra, és a szívem hevesen vert a közelségétől. Arra jutottam, 
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hogy hacsak Theo nem megy arrébb hamarosan, kénytelen le-
szek hölgyhöz nem illő módon viselkedni, és egyszerűen rávetni 
magam. Elfordítottam a fejemet, hogy így próbáljam elejét venni 
a további pikáns gondolatoknak.

– Mesélj nekem a testvéreidről és a házatokról a Genfi-tónál. 
Olyan idillinek hangzik – mondta.

– Hát... én...
Mivel a vágyakozástól és az alkoholtól nem igazán forgott az 

agyam, egyáltalán nem fűlött a fogam ahhoz, hogy hosszan me-
séljek a nem mindennapi családunkról.

– Kicsit elálmosodtam, nem baj, ha később beszélek róla? – 
kérdeztem, és a hasamra fordultam.

– Egyáltalán nem baj. Ally...
Éreztem, hogy finoman megérinti a hátamat.
– Igen?
Visszafordulva felpillantottam rá, és a torkom összeszorult a 

várakozástól.
– Leégett a vállad.
– Ó! Igen – csattantam fel. – Akkor lemegyek inkább az ár-

nyékba.
– Menjek én is?
Nem feleltem, csak vállat vontam, felálltam, és kapaszkodva 

elindultam a szűk folyosón, ami a hátsó fedélzetre vezetett. Ek-
kor Theo megfogta a kezemet.

– Ally, mi a baj?
– Semmi, miért?
– Olyan... feszültnek tűnsz.
– Ha! Te is – vágtam vissza.
– Tényleg?
– Igen – feleltem, miközben ő követett lefelé a lépcsőn az alsó 

fedélzetre, ahol lerogytam az egyik árnyékos padra.
– Sajnálom, Ally – mondta sóhajtva. – Soha nem voltam iga-

zán jó ebben.
– Pontosan mi az az ebben?
– Hát, tudod. A felvezetésben... nem igazán tudom, hogy kell 

csinálni. Úgy értem, tisztellek és kedvellek, és nem akartam, 
hogy azt érezd, azért hoztalak ide, hogy rád vessem magam. 
Gondolhattad volna, hogy csak ezért hoztalak ide, mivel amúgy 
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is olyan érzékeny vagy arra, hogy nőként kell élned egy férfiak 
által dominált világban, és...

– Az isten szerelmére, Theo, nem vagyok olyan érzékeny!
– Tényleg nem, Ally? – hitetlenkedve forgatta a szemét. 

– Hogy őszinte legyek, mi férfiak manapság állandóan attól ret-
tegünk, hogy már csak azért is szexuális zaklatással vádolnak 
majd minket, ha csodálattal nézünk egy nőre. Velem pont ez tör-
tént egyszer... korábban már volt női tagja a legénységemnek.

– Komolyan? – színleltem meglepődést.
– Bizony. Azt hiszem, valami ilyesmit mondhattam neki: Hel-

ló, Jo! Klassz, hogy itt vagy a fedélzeten! Egészen feldobod a fiúkat. Na, 
ezzel örökre elvágtam magam.

Döbbenten néztem rá.
– Nem hiszem el, hogy ezt mondtad!
– Ó, az isten szerelmére, Ally, úgy értettem, hogy neki kö-

szönhetően, mindnyájan a legjobbat akarjuk majd kihozni ma-
gunkból. Nagyon jó híre volt a szakmában. De valamiért félre-
értette, amit mondtam.

– El sem tudom képzelni, miért – jegyeztem meg szarkaszti-
kusan.

– Én sem.
– Theo, én csak vicceltem! Pontosan értem, miért érezte bán-

tónak, amit mondtál. Neked fogalmad sincs, nőként milyen 
megjegyzéseket kell hallgatnunk állandóan a vitorlázók között. 
Nem csoda, hogy érzékenyen reagált.

– Ezért is voltam olyan ideges először, amikor felkerültél a ha-
jóra. Különösen, mivel olyan vonzónak talállak.

– De hát én ennek a tökéletes ellentéte vagyok, már nem em-
lékszel? – mordultam rá. – Szememre vetetted, hogy férfias pró-
bálok lenni, és nem használom ki az erősségeimet!

– Talált! – mondta vigyorogva. – Most pedig itt vagy velem 
egyedül, és együtt dolgozunk, és azt gondolhatod, hogy...

– Theo! Ez már nevetséges! Szerintem neked van problémád, 
nem nekem – vágtam vissza most már dühösen. – Meghívtál a 
hajódra, és én a saját szándékomból jöttem.

– Igen, ez így van, de hogy őszinte legyek, Ally, ez az egész... – 
Elhallgatott, és komolyan nézett rám. – Sokat jelentesz nekem. 
És bocsáss meg, ha úgy viselkedek, mint egy idióta, de régóta 
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nem csináltam már ezt... az udvarlás dolgot. És nem akarom el-
rontani.

Ettől ellágyultam.
– Mi lenne, ha felhagynál az állandó analizálással, és ellazul-

nál egy kicsit? Akkor lehet, hogy nekem is sikerülne. Ne felejtsd 
el, nekem is fontos, hogy itt legyek.

– Oké, megpróbálom.
– Helyes. Most pedig – mondtam, miközben a leégett karo-

mat vizsgálgattam –, mivel tényleg kezdek úgy festeni, mint egy 
túlérett paradicsom, lemegyek egy kicsit, hogy elbújjak a nap 
elől. Ha van kedved, örömmel veszem, ha csatlakozol hozzám. 
– Felálltam, és elindultam a lépcső felé. – És megígérem, hogy 
nem foglak beperelni szexuális zaklatásért. Tulajdonképpen – 
tettem hozzá merészen –, még biztatnálak is rá.

Ezzel elindultam lefelé a lépcsőn, miközben magamban kun-
cogtam, milyen otromba csábító szöveget sikerült összehoznom, 
és azon tűnődtem, vajon Theo reagál-e rá. Ahogy beléptem a ka-
binba, és elhevertem az ágyon, hirtelen megtáltosodtam. Lehet, 
hogy a munkában Theo a főnök, de eltökéltem, hogy bármiféle 
személyes kapcsolat alakul is ki közöttünk, abban egyenlő felek 
leszünk.

Öt perccel később Theo félénken feltűnt az ajtóban, és buz-
gón esedezett a bocsánatomért, amiért nevetségesen viselkedett. 
Én pedig megkértem, hogy fogja be a száját, és jöjjön inkább 
mellém az ágyba.

Attól kezdve, hogy ez megtörtént, minden rendben volt kö-
zöttünk. Az elkövetkező napokban rájöttünk, hogy a fizikai von-
zalomnál sokkal többről van szó kettőnk között... a test, a szív 
és a szellem ritka triumvirátusáról. És végül egészen elmerültünk 
az egymásra találás örömében.

A megszokottnál gyorsabban közeledtünk egymáshoz, hiszen 
már ismertük egymás erősségeit és gyengeségeit, bár azt el kell 
ismerni, hogy ez utóbbiakról nem sokat beszéltünk, egyszerűen 
csak istenítettük egymást. Az időnket szeretkezéssel és borozga-
tással töltöttük, és azzal, hogy elfogyasszuk a halat, amit Theo 
a hajó végében fogott, miközben én lustán az ölébe hajtottam a 
fejem, és olvastam. A fizikai éhségünkhöz társult az a kielégíthe-
tetlen vágy, hogy a lehető legtöbbet megtudjuk egymásról. Ket-
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tesben a nyugodt tengeren úgy éreztem, mintha kiléptünk volna 
az időből, és egymáson kívül másra nem is lenne szükségünk.

A második este, miközben a csillagok alatt hevertem a napo-
zófedélzeten Theo karjaiban, meséltem neki Pa Saltról és a test-
véreimről. Ahogy mindenki, Theo is lenyűgözve hallgatta varázs-
latos gyermekkorom történetét.

– Akkor most tisztázzuk a dolgot: az apád, akit a nővéred Pa 
Saltnak nevezett el, kisbaba korodban szedett össze az utazásai 
során, ahogy a többi lánytestvéredet is? Úgy, ahogy mások hűtő-
mágneseket gyűjtögetnek?

– Dióhéjban igen. Bár szeretem azt hinni, hogy valamivel ér-
tékesebb vagyok, mint egy hűtőmágnes.

– Az majd kiderül – felelte Theo, és gyengéden harapdálta a 
fülemet. – És egyedül nevelt fel mindnyájatokat?

– Nem. Ott volt Marina is, akit Mának szólítunk. Pa dadus-
nak fogadta fel, amikor Maiát, a legidősebb nővéremet örökbe 
fogadta. Tulajdonképpen ő az anyánk, és mindnyájan imádjuk. 
Francia, ez az egyik oka, hogy folyékonyan beszélünk franciául, 
amellett, hogy Svájcban ez az egyik hivatalos nyelv. Pa minden-
áron azt akarta, hogy kétnyelvűek legyünk, ezért ő angolul be-
szélt hozzánk.

– Nagyszerű munkát végzett. Soha nem találtam volna ki, 
hogy nem az angol az anyanyelved, kivéve persze a csodás fran-
cia kiejtésedet – mondta, miközben szorosan átölelt, és egy csó-
kot nyomott a fejem búbjára. – Elmesélte az apád, hogy miért 
fogadott örökbe?

– Egyszer megkérdeztem Mát, aki azt mondta, hogy apa egy-
szerűen csak magányos volt Atlantiszon, és rengeteg pénze volt, 
amit szeretett volna megosztani másokkal. Mi sosem kérdeztük, 
egyszerűen csak elfogadtuk, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk, 
mint minden gyerek. Egy család voltunk, nem kellett különösebb 
okot találnunk. Mi csak... vagyunk.

– Ez olyan, mint egy tündérmese. A gazdag jótevő, aki örökbe 
fogad hat árvát. És miért csak lányokat?

– Szoktunk azon viccelődni, hogy miután a Plejádok csillag-
kép hét nővéréről kezdett elnevezni minket, egy fiú kilógott vol-
na a sorból – mondtam nevetve. – De hogy őszinte legyek, senki 
sem tudja.
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– Akkor hát a rendes neved Alcyone, a második nővér? Az va-
lamivel hosszabb, mint az Al – viccelődött Theo.

– Igen, de soha senki nem szólít így, csak Ma, amikor dühös 
rám – feleltem grimaszolva. – Neked eszedbe ne jusson!

– Pedig nagyon tetszik, kis jégmadaram. Illik hozzád. Akkor 
hát miért vagytok csak hatan, ha a mitológia szerint heten kelle-
ne lennetek?

– Fogalmam sincs. Az utolsó testvérünk, akit Merope-nek 
hívtak volna, ha Pa hazahozza, soha nem érkezett meg – magya-
ráztam.

– Milyen szomorú.
– Igen, de figyelembe véve, micsoda rémálom volt, amikor a 

legkisebb húgom, Electra megjelent Atlantiszon, nem hiszem, 
hogy a családból bármelyikünk is vágyott volna még egy üvöltő 
kistestvérre.

– Electra? – Theo azonnal felismerte a nevet. – Csak nem a 
híres szupermodell?

– De bizony ő az – feleltem óvatosan.
Theo elképedve nézett rám. Ritkán említettem az emberek-

nek, hogy Electra a rokonom, mivel ezt általában végeláthatatlan 
kérdéssorozat követte, amely során a beszélgetőpartnerem pró-
bálta kideríteni, ki rejtőzik a világ egyik leggyakrabban fotózott 
arca mögött.

– Nahát, nahát! És a többiek? – kérdezte Theo, és boldog vol-
tam, hogy ezzel lezártuk az Electra-témát.

– Maia az egyetlen nővérem, ő a legidősebb. Fordító... nagyon 
jó érzéke van a nyelvekhez, akárcsak apának. Nem is tudom már, 
hány nyelven beszél. És ha Electrát szépnek találod, látnod kelle-
ne Maiát! Míg én vörös vagyok és szeplős, neki kreol bőre és sötét 
haja van, és olyan, akár egy latin díva. Bár a személyisége egészen 
más. Igazi remete, még ma is Atlantiszon él, és azt mondja, azért 
akar ott lenni, hogy vigyázzon Pa Saltra. De mindnyájan azt gon-
doljuk, hogy csak rejtőzködik... hogy mi elől – felsóhajtottam –, 
azt nem tudom. Biztosra veszem, hogy történt vele valami, ami-
kor egyetemre járt. Ott változott meg teljesen. Gyerekkoromban 
odavoltam érte, és igazából még ma is, bár úgy érzem, az elmúlt 
években kissé megfeledkezett rólam. Valójában mindenki mástól 
is eltávolodott, de mi nagyon közel álltunk egymáshoz.



41

– Ha valaminek a birtokába kerülsz, általában le is kell mon-
danod róla, ha érted, mire gondolok – tűnődött Theo.

– Mély bölcsesség – böktem oldalba mosolyogva. – De igen, 
nagyjából erről van szó.

– És a legidősebb húgod?
– A neve Asterope, de mi csak Csillagnak becézzük, három 

évvel fiatalabb nálam. A két középső húgom valójában együtt 
említendő. CeCét, a negyedik gyermekét Pa néhány hónappal 
Csillag után hozta haza, és azóta elválaszthatatlanok egymástól. 
Egyfajta nomád életet éltek az egyetem után, Európában és a 
Távol-Keleten utazgattak, bár úgy tűnik, most Londonban akar-
nak letelepedni, hogy CeCe létrehozhasson egy művészeti alapít-
ványt. Ha megkérdeznéd, hogy Csillag milyen ember valójában, 
vagy miben tehetséges, és mik a törekvései, attól tartok, nem 
tudnék felelni, mivel CeCe árnyékában él. Nem sokat beszél, 
hagyja, hogy CeCe beszéljen helyette. CeCe erőteljes személyi-
ség, akárcsak Electra. Van is közöttük némi feszültség, gondolha-
tod. Electra meglehetősen intenzív, ahogy a neve is mutatja, de 
én mindig azt gondoltam, hogy valójában nagyon is törékeny.

– Az biztos, hogy a testvéreidről lenyűgöző pszichológiai ta-
nulmányt lehetne készíteni – jegyezte meg Theo. – És ki a követ-
kező?

– Tiggy, akiről egyszerűen csak annyit mondhatok, hogy tün-
déri. Biológiát tanult, és egy ideig a servion-i állatkertben kuta-
tott, majd a Skót-felföldre költözött, ahol egy rezervátumban 
dolgozik. Ő nagyon... – kerestem a megfelelő szót – légies szemé-
lyiség, a maga különös, spirituális hiteivel. Tényleg olyan, mint-
ha ég és föld között lebegne. Sajnos mindnyájan könyörtelenül 
gúnyolódtunk vele az évek során, miután bejelentette, hogy han-
gokat hall, illetve hogy látott egy angyalt a kertben az egyik fán.

– Szóval te egyáltalán nem hiszel az ilyesmiben?
– Azt hiszem, én két lábbal állok a földön. Vagy a vízen, leg-

alábbis – helyesbítettem mosolyogva. – Nagyon gyakorlatias va-
gyok, és talán részben ez az oka annak, hogy a testvéreim mindig 
úgy tekintettek rám, mint egyfajta bandavezérre. De ez nem je-
lenti azt, hogy ne tisztelném azt, amit nem ismerek vagy nem 
értek. Te?

– Nos, bár soha nem láttam angyalt, mint a húgod, de mindig 
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is úgy éreztem, hogy védve vagyok. Különösen a tengeren. Sok 
nehéz pillanatot éltem már át a fedélzeten, és eddig, lekopogom, 
sértetlenül jöttem ki belőlük. Lehet, hogy Poszeidón szurkol ne-
kem, hogy mitológiai példával éljek.

– És reméljük, ez még sokáig így lesz – duruzsoltam lelkesen.
– És akkor végül, de nem utolsósorban, mesélj a te hihetet-

len apádról. – Theo gyengéden simogatni kezdte a hajamat. – Mi-
ből él?

– Hogy őszinte legyek, ezt sem tudja senki pontosan. De bár-
mivel foglalkozik is, az biztos, hogy sikeres. A jachtja, a Titán, 
egy Benetti – mondtam, mivel próbáltam apám vagyonosságát 
Theo számára érthető terminusokban kifejezni.

– A mindenit! Ahhoz képest ez egy gumicsónak. Nocsak, no-
csak, tehát szárazföldön és vízen is kastélyban éltetek – heccelt 
Theo. – Titokban biztosan hercegnő vagy.

– Tény, hogy jómódban éltünk, de Pa mindig is eltökélten hitt 
abban, hogy mindenki keresse meg a saját kenyerét. Amióta fel-
nőttünk, sosem kaptunk tőle biankó csekkeket, csakis tanulmá-
nyi célokra.

– Józan ember az apád. Közel álltok egymáshoz?
– Ó, nagyon is! Ő... a mindenem, és minden lánya így érez 

vele kapcsolatban. Biztos, hogy mindnyájan szeretjük azt hinni, 
különleges a kapcsolatunk, de mivel mindketten a vitorlázás sze-
relmesei vagyunk, gyerekkoromban én különösen sok időt töltöt-
tem vele kettesben. És nem csak vitorlázni tanított meg. Ő a 
legjóságosabb, legbölcsebb ember, akivel valaha találkoztam.

– Akkor hát apád lánya vagy. Úgy tűnik, magasra tette nekem 
a mércét – jegyezte meg Theo, és a kezét a hajamról a nyakamra 
csúsztatta.

– Na, de elég volt belőlem, most szeretnék többet megtudni 
rólad – mondtam, bár az érintésétől elkalandozott a figyelmem.

– Később, Ally, később... Te nem tudod, milyen hatással van 
rám a te csodálatos franciás akcentusod. Egész éjjel tudnám hall-
gatni.

Theo feltámaszkodott a könyökére, fölém hajolt, hogy meg-
csókoljon, és ezután nem beszélgettünk többet.
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