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9. fejezet
Ez egy családi esküvő. Igazából minden esküvő az. 
Épp ezért sok kompromisszumot kell kötnünk.

Dora a villájával kettévágta a tortaszeletet. A citromtöltelék 
szép lassan szivárgott ki belőle. A szájához emelte, óvatosan 
bekapta, és szinte feljajdult.

– Úristen! Meghaltam, és most a mennyben vagyok.
Carson a testvérére nézett, és szánakozva ingatta a fejét.
– Persze hogy meg fogsz halni, ha ennyi tortát eszel.
– Nem eszem annyit – tiltakozott Dora tele szájjal. – Csak 

mindegyikbe belekóstolok, az nem ugyanaz.
Harper összenézett Carsonnal.
Dora észrevette ezt, és elpirult.
– Muszáj biztosnak lennem benne, hogy melyik torta ízlik a 

legjobban – mondta, és a terítővel borított asztalra tette a villáját.
– Na és melyik torta ízlik a legjobban? – kérdezte Harper, 

próbálva enyhíteni a feszültséget.
Dora az égre emelte a szemét, és felnevetett.
– Nem tudom eldönteni. Mindegyik annyira finom! – Fel-

vette a villáját. – Talán jobb, ha még megkóstolok párat.
A három Muir lány annak a charlestoni cukrászdának a be-

mutatóhelyiségében ült egy asztalnál, amelyet Harper válasz-
tott ki. Időpontot foglaltak, és előre kiválasztották az öt kü-
lönböző ízesítésű tortát, amely most ott hevert előttük. Mind 
az ötöt szépen felszeletelték, és felszolgálták nekik, aztán ma-
gukra hagyták őket, hogy válasszanak.
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– Az a baj, hogy nem tudom, melyik milyen ízű. Harper, 
olvasd fel őket, légy szíves! – kérte Carson, és közelebbről 
kezdte tanulmányozni az egyik torta töltelékét.

Carson felvette az asztalról a kinyomtatott listát, és olvasni 
kezdte.

– Citromtorta, csokoládétorta, mandulatorta friss málná-
val. Amit most nézel, az a kolibritorta.

– A kedvencem – mondta Dora, és a villájával a szájába 
vett belőle egy falatot.

– Azt írják, hogy a cukrászda kizárólag európai típusú 
Plugrá vajat használ.

– Az meg micsoda? – kérdezte Carson.
– Sokkal lassabban köpülik a vajat, így kisebb lesz a nedv-

tartalma, és krémesebb, ezért a belőle készült tészta is sokkal 
lágyabb – mondta Harper. – Szóval sokkal jobb. A Plugrá el-
nevezés francia eredetű, azt jelenti, hogy több zsír. Plus gras.

– Persze ezzel tisztában vagyunk – reagált Dora bánatosan, 
és a kisujjával letörölte a csokit a szája széléről.

– És végül, de nem utolsósorban – folytatta Harper a lis-
tát –, itt van ez a kókusztorta, frissen reszelt kókusszal. Én 
egyébként ezt fogom választani. – Kissé hátratolta a székét az 
asztaltól. – Charlestoni klasszikus, és én megőrülök érte. Az 
egyik első randevún szerettem bele, amikor Taylorral a Penin-
sula Grillben voltunk.

– A kolibritortának is nagy hagyománya van errefelé – 
mondta Dora, és egy újabb falatot tüntetett el a szájában. Az-
tán a maradékot Harper felé tolta. – Kóstold meg még egyszer!

– Nem, én már eldöntöttem. Ráadásul képtelen lennék 
még egy falatot lenyelni.

– Pedig alig ettél.
– De te helyettünk is megtetted – mondta Carson.
Harper szigorúan nézett Carsonra.
– Képzeld azt, hogy nem torta-, hanem borkóstolón vagyunk!
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Dora letette a villáját, és hirtelen elszégyellte magát, amiért 
úgy esett neki az édességeknek, mintha éhezne. Ha ez tényleg 
borkóstoló lenne, már rég berúgott volna.

– Tudom, igazatok van. Csak éhes voltam, mivel nem reg-
geliztem – mondta, igyekezve megőrizni a méltóságát. – És te, 
Carson? Megkóstoltad a kolibritortát?

– Kösz, meg. Tényleg nagyon ínycsiklandó. De hogy őszinte 
legyek, én arra gondoltam, hogy cupcake lesz az esküvőmön.

– Micsoda? – kiáltott fel Harper döbbenten. – A Legare 
Waring ültetvényen lesz az esküvőd! Ha a parton lenne, mint 
az enyém, akkor még elmenne, de egy hagyományos esküvői 
helyszínen klasszikus tortának kell lennie. Követned kell a ha-
gyományt!

– És mi van, ha nem akarom? Egyáltalán nem érdekel, 
ha nem hagyományos torta lesz – felelte Carson dühösen.  
– Hozzám sokkal jobban illenek a nem konvencionális dolgok.

– Az nem számít – mondta Harper könnyed hangon. – Te 
választottad azt a helyszínt. Elegáns esküvőd lesz, és be kell 
tartanod a szertartás minden apró részletét. A motívumokat, 
a stílust, a látványt. Mindenben követned kell a hagyományo-
kat. Még a tortában is. – Kisimította a szoknyája redőit. – Ta-
lán neked kellett volna a partra szervezni az esküvőt. Akkor 
nem kellene annyi mindenre odafigyelned.

– Ugyan már… – Carson a szeme elé kapta a kezét. – Nem 
hinném, hogy be kellene tartanom ezeket a szabályokat. Mit 
számítanak? Én választom ki, hogy mi legyen az esküvőmön. 
És én cupcake-et szeretnék.

Dora hirtelen felemelte a kezét, mintha látomása lenne.
– Hé, hé, várjatok csak! Van egy ötletem. Carsonról jutott 

eszembe. Az egyik barátnőmnek van egy mozgó üzlete, ahol 
esküvői cupcake-eket árul –  Sweet Lulu’s Bakery a neve. Egy 
szépen kicicomázott, régi tréler. Tudjátok, olyan jópofa be-
főttesüvegekbe teszik a cupcake-eket. Az is déli szokás, nem?
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– Nekem tetszik az ötlet – mondta Carson elégedetten.  
– Akkor ezt megbeszéltük. Engem húzz ki arról a listáról!

– Várjunk csak! – mondta Harper tettetett duzzogással.  
– Azt én akarom. Imádom azokat a kis cupcake-eket a befőt-
tesüvegekben.

Carson csodálkozva nézett rá.
– Na de jó lesz az egy vízparti esküvőre?
Harper és Dora nevetésben törtek ki, és végül Carson is 

csatlakozott hozzájuk.
Dora megkönnyebbült, hogy mindhárman látják az eskü-

vői előkészületeknek a humoros oldalát is.
– Majd odaadom nektek Lulu elérhetőségét.
Harper ragyogott az örömtől.
– Hónapok óta erre vártam, hogy együtt szervezzük az es-

küvőnket. Nagyon jó mulatság, nem?
Dora bólintott.
– Mint három majom – mondta Carson komolyan.
Harper arcáról eltűnt a mosoly.
– Carson, már csak két hónapunk van az esküvőig, nagyon 

sok mindent kell még megoldanunk.
Carson Harper karjára tette a kezét.
– Ne haragudj, nem akartalak megbántani.
– Néha úgy érzem, téged egyáltalán nem érdekel az esküvő.
– Dehogynem. Nagyon is érdekel, hogy hozzámenjek  

Blake-hez. De az valóban nem foglalkoztat, hogy milyen torta 
legyen az esküvőmön. Legalábbis nem annyira, mint téged. – 
Aztán vidáman hozzátette: – Na, te melyik tortát javasolnád?

– Nos – kezdte Harper nagy komolyan –, ha a helyed-
ben lennék, és az én esküvőm lenne a Legare Waring ültetvé-
nyen, akkor én a kolibritorta cupcake-verzióját választanám 
befőttesüvegben. Úgy, ahogy mondtad. Nagyon jól néz ki, 
és ennél hagyományosabb lápvidéki édességet nem is talál-
hatnánk.
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– Pontosan ez az esküvőm vezérmotívuma – felelte Carson.
– Hogy őszinte legyek, egy kicsit féltékeny vagyok. Imá-

dom azokat a kis üvegeket – mondta Harper, miközben a vil-
lájával játszott. – De ugyanúgy imádom a kókusztortát is.

– Ja igen, a kókusztorta – mondta Dora. – Azt még meg 
sem kóstoltam. – Azzal átnyúlt az asztal felett, és a villájára 
szúrt egy falatot a tortából. – Tényleg, azt azért ne felejtsétek 
el, hogy mindenképp esztek mindkét tortából. Egymás koszo-
rúslányai vagytok, ugye emlékeztek?

– Veled együtt, főnökasszony – mondta Carson Dorának. 
– De ha továbbra is ennyit eszel, akkor nem fogsz beleférni a 
ruhádba.

Dora kinyújtotta a nyelvét, és bekapta a falatot.
Harper az asztalra tette a szalvétáját, és eltolta maga elől a 

tányérját.
– Na, most, hogy kiválasztottuk a tortákat, térjünk át arra, 

hogy mit tegyünk az ajándéktáskákba, amiket majd a vendé-
gek kapnak. Azoknak is passzolniuk kell az esküvő egészéhez. 
– Belenyúlt a hatalmas táskájába, és kivett belőle két dosszi-
ét. – Ezek közül lehet választani. Összeírtam mindent, ami 
eszembe jutott, aztán erre a néhányra szűkítettem a dolgot. 
Nézzétek át őket, aztán döntsünk!

– Ez az a néhány lehetőség? – kérdezte Carson megrökö-
nyödve a dagadó dossziék láttán.

Harper nem vett tudomást a megjegyzésről, az asztalra tette 
a dossziékat, és kinyitotta őket: magazinokból kivágott, illet-
ve az internetről letöltött fotók tömkelege bukkant elő. Dora 
úgy látta, Harper nagyon elégedett a munkájával.

– Dora, írnád, amit kiválasztunk?
– Persze. – Papírt, tollat vett elő, ő is eltolta magától a tá-

nyért, de előtte még hosszan nézte a citromtorta töltelékét. 
– Csodálatos! – mondta vidáman.

Carson végignézett a nagy halom fényképen, és úgy tett, 
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mintha feltűrné a blúza ujját. Olyan gyorsan pörgette végig 
a fényképeket, ahogy egy krupié a kártyákat. Dora lassab-
ban nézte át a másik köteg képet, és közben azon gondol-
kodott, hogy vajon mit választott volna az esküvőjére tíz év-
vel azelőtt. Az övé egy hagyományos charlestoni esküvő volt, 
amit nagyon alaposan megszerveztek. A ceremóniát a Szent 
Fülöp-templomban tartották, az előző napi vacsorát Nagyi 
fantasztikus East Bay-i házában, a fogadást pedig az exklu-
zív jachtklubban. Dora anyja nem sajnálta a pénzt a hatalmas 
esküvőre, ő pedig igazi hercegnőnek érezte magát a szatén se-
lyemruhájában. Bár a házassága tönkrement, mindig is élete 
csúcspontjának érezte azt a gyönyörű napot.

Éppen az esküvőjéről ábrándozott, amikor Carson odatolt 
elé egy halom fényképet, és kijelentette:

– Én kész vagyok. A  következőket választom: strandpa-
pucs, naptej, cukorka, ásványvíz, szalmakalap, és ha marad 
még pénz, akkor egy nagy méretű fürdőlepedő.

– Hé, ne olyan gyorsan – mondta Dora, és feljegyezte a 
holmikat. Amikor végzett, felpillantott. – Jó, megvannak.

– Ez nem volt nehéz, igaz? – kérdezte Harper gúnyosan.
Dora nem akart eltérni a témától, ezért gyorsan közbeszólt:
– Harper, te jössz.
– Hetek óta gondolkodom, és azt hiszem, mostanra sike-

rült megtalálnom, mit akarok. Kész vagy? Diktálom: tupe-
loméz, rovarirtó spré, praliné és egy vászontáska. És mivel 
Carson tortái befőttesüvegben lesznek, én illatos gyertyákat is 
adok ugyanolyan kis üvegekben.

Dora mindent leírt, aztán átnézte a listát. Az ajkához ütö-
gette a tollat, és megint végigolvasta. Az arcán látszott, hogy 
töpreng valamin. Az ölébe ejtette a tollat, ránézett a testvérei-
re, és elhúzta a száját.

– Nézzétek meg, mit csináltatok! Mindketten a másik es-
küvőjére választottatok ajándékokat, nem a sajátotokéra. Har-
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per, te csakis olyat mondtál, ami az ültetvényre kell, Carson, 
te pedig egy vízparti szertartáshoz illőket.

Carson és Harper végignézte a saját listáját, aztán a mási-
két, és nevetésben törtek ki.

– Csakis olyan dolgokat mondtam, amiket szívesen ajándé-
kozom – jelentette ki Carson. – Egyszerűen ezek jutottak eszem-
be. Biztosan azért, mert gondolatban mindig a parton járok.

– Én is ösztönösen választottam – válaszolta Harper elgon-
dolkodva. – Mindig is hagyományos esküvőt akartam. Tetszik 
az a fajta ünnepélyesség, amit az esküvői magazinokban látok. 
Amikor közvetítették Vilmos herceg és Katalin esküvőjét, rá-
tapadtam a képernyőre. – Zavartan nézett a másik két nőre. 
– Nem is nagyon tudom, mit kezdjek egy vízparti esküvővel.

– Akkor miért oda tervezted? – kérdezte Carson.
– Mert James nagymama így akarta.
– De Harper, ezt neked kell eldönteni – mondta Dora.
– Tudom, de ő annyira boldog attól, hogy egy ilyen es-

küvőt szervezhet. És mindig is olyan nagylelkű volt velem. 
Ennyivel tartozom neki. Egyébként meg igazából csak az a 
fontos, hogy hozzámegyek Taylorhoz.

Dora nem hitt neki, Harperre pillantott, a tekintetéből ezt 
lehetett kiolvasni: Ez csak süket duma. Ha valaki ennyi időt 
szán rá, hogy mindent előkészítsen, hogy összeszedje a legapróbb 
dolgokat is, akkor azt nyilván nagyon is érdekli az az esküvő.

Harper elvörösödött.
– Na jó, beismerem. Mindig is egy ültetvényen akartam 

megtartani az esküvőmet, elegáns menyasszonyi ruhában, 
nedves tölgyek alatt, kanyargó patakok mellett, illatos gyer-
tyákkal a kis üvegekben. – Az arcához kapta a kezét. – Carson, 
én olyan esküvőt akartam, mint amilyen a tiéd lesz. A Legare  
Waring ültetvénynek olyan régi története van! Az sokkal in-
kább az én stílusom. Mindig is egy ilyen helyen akartam há-
zasodni.
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– Értem, mire gondolsz. Én meg mindig valami vízparti 
esküvőt képzeltem magamnak. Csak mi ketten meg néhány 
olyan ember, akik igazán fontosak nekem. – Carson felhúzta 
a szemöldökét. – És ha lehet, mindez Hawaiin.

Dora a fejét vakargatta.
– Várjatok csak egy kicsit! Hadd gondoljam végig ezt! Car-

son, te egy vízparti esküvőt akarsz, amilyen a Harperé lesz. 
Harper, te meg elegánsat egy ültetvényen, amilyen a Carsoné. 
– Dora keresztbe tette a karját, és a testvéreire mutatott. – Ti 
egymás esküvőjét akarjátok?

A két menyasszony egymásra nézett, elnevette magát, aztán 
mindketten bólintottak.

– De hogy történhetett ez?
Harper hátradőlt a széken.
– Ez van akkor, ha hagyjuk, hogy más szervezze meg az 

esküvőnket.
– Vagy nem vagyunk elég óvatosak annyira, hogy mi is 

részt vegyünk benne – mondta Carson.
– De hát ez őrültség! – kiáltott fel Dora. – A ti esküvőtök-

ről beszélünk!
– Azért ez nem teljesen így van – mondta Harper határo-

zottan. – Ez egy családi esküvő. Igazából minden esküvő az. 
Épp ezért sok kompromisszumot kell kötnünk.

– Nézzük a dolog jó oldalát! – javasolta Dora. – Mindket-
ten lápvidéki esküvőt akartatok, és ezt megkapjátok. Carson 
egy ültetvényen, Harper a vízparton. A hangulat tehát adott. 
Ahhoz meg már túl késő, hogy cseréljetek. A pénzt már le-
tettétek, a meghívók kiküldve. Esetleg annyit tehetünk, hogy 
segítjük egymást a szervezésben.

Ekkor Mr. James, a cukrászda tulajdonosa érkezett az asz-
talukhoz széles mosollyal az arcán. A  sovány férfi gondosan 
hátrafésülte közepesen hosszú haját, elegáns, fekete nadrágot 
és ropogósra vasalt, fehér inget viselt. Dora el sem tudta kép-
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zelni, hogyan élhet egy férfi abból, hogy süteményeket süt, és 
főleg azt, hogyan maradhat mindeközben ilyen sovány.

– Nos, hölgyeim – kezdte Mr. James udvarias mosollyal az 
arcán –, van esetleg kérdésük, mielőtt választanak?

Carson közölte, hogy ő még bizonytalan, de ez cseppet sem 
zavarta a férfit, hanem Harper felé fordult. Leült közéjük egy 
papírral, és megbeszélték az esküvő stílusát, a domináns szí-
neket, javaslatokat tett a torta kinézetére. A három nő léleg-
zet-visszafojtva figyelte, ahogy a férfi ott helyben lerajzolta, 
hogy mire gondol.

Harper összecsapta a kezét, amikor meglátta a háromszin-
tes tortát, halványkék cukormázzal, tengerifűvel, kagylókkal 
és korallokkal.

– Tökéletes, ilyen tortát akarok.
– Remek! Akkor itt az ideje, hogy megünnepeljük – mond-

ta Mr. James, majd jelt adott. Bejött egy pincérlány egy tálcá-
val, rajta három pohár pezsgő. – Ez az önöké – szólt vidáman 
a cukrász. – Gratulálok!

– Én, köszönöm, nem kérek – tette fel a kezét Carson.
– Köszönöm, én sem – hárította el Harper is.
– Én megkóstolom – mondta Dora, és elvett egy poharat.
A pincérlány eltűnt a két pohárral.
– Akkor egy kávét talán? – kérdezte Mr. James. Carson és 

Harper bólintott. – Nagyszerű! Mindjárt jövök.
Carson a távozó férfi után nézett, majd érdeklődő tekintet-

tel, hosszan fürkészte Harpert.
– Mindannyian tudjuk, hogy én miért nem iszom alko-

holt. Elárulod, hogy te miért nem?
Harper Dorára pillantott.
– Na jó – folytatta Carson, amikor elkapta a két testvére 

pillantását. Kihúzta magát a széken. – Ki vele!
Dora összeharapta az ajkát, a szeméből látszott, hogy min-

dent tud.
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Harper kitárt karral jelentette be a hírt:
– Kisbabánk lesz!
Dora nem tudta visszafogni magát. Annak ellenére, hogy 

ő már tudta, könnyek jelentek meg a szemében, és a kezével 
vadul csapkodni kezdett, mint egy pillangó a szárnyaival.

– Kisbabánk lesz!
Harper aggódva nézett Carsonra, aki tágra nyílt szemmel, 

szótlanul ült. Dora egy pillanatra megijedt, hogy a húgát talán 
rosszul érinti a hír a tavalyi vetélése miatt. Pedig nem kellett 
volna aggódnia.

Carson boldogan felkiáltott, és átölelte Harpert.
– Gratulálok! Észre sem vettem. Mikorra vagy kiírva?
– Csak őszre, szeptember vége felé születik.
Dora számolni kezdett az ujjain.
– Valakinek nagyon jó kis karácsonya volt… – tréfálkozott.
– Nagyi tudja már? – kérdezte Carson.
Harper megrázta a fejét.
– Csak Taylor, Dora… és most te. Akkor akarom közöl-

ni, ha már James nagymama is megérkezik. Tudod, két le-
gyet egy csapásra. De szükségem lesz a támogatásotokra. Nem 
tudom, hogy fogadják majd, hogy teherbe estem az esküvő 
előtt. Azért ők mégiscsak egy másik generációhoz tartoznak. 
Szerinted dühösek lesznek?

– James nagymamáról nem tudok véleményt alkotni – 
mondta Carson –, de Nagyinak biztosan semmiféle ellenvetése 
nem lesz. Az én terhességemet is nagyon jól fogadta, csakis a 
boldogságom és az egészségem érdekelte. Végig mellettem állt.

– Egyetértek – mondta Dora. – Nekik is el kell fogadniuk, 
hogy változnak az idők. Egyébként meg mit tehetnének? Ta-
lán lefújják az esküvőt? Száműznek valahova? Saját házad van! 
Egyetlenegy dolog miatt kell félned, és ez az, hogy beleférsz-e 
majd a menyasszonyi ruhádba. Bár az kifejezetten megnyug-
tat, hogy nem csak nekem lesz ilyen gondom. – Az asztalon 
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keresztül rápillantott Harper pocakjára. – Teljesen megtévesz-
tettél azokkal a laza pólókkal. Sosem jöttem volna rá, hogy 
terhes vagy.

– Az esküvőre már mindenki látni fogja. – Harper a hom-
lokát ráncolta, és kétségbeesett hangon folytatta: – Terhes 
menyasszony leszek!

– Gyönyörű leszel, ne aggódj! – vigasztalta Carson.
– Boldog vagyok… de iszonyúan ideges is. Mindig is ren-

geteget álmodoztam az esküvőmről. És most majd nem ehe-
tek a tonhalkrémből, sem a szusiból, és pezsgőt sem ihatok. 
Na meg túl sok kávét sem. És ha mindez nem elég: még a 
ruhámba sem fogok beleférni.

– Ó, te szegény gyermek! – ugratta Carson, és közben úgy 
tett, mintha hegedülne.

Dora komolyan vette Harper félelmeit.
– Nem tudnak kicsit kiengedni a ruhából?
– Meg lehet próbálni, de olyan a szabása, hogy vannak két-

ségeim e tekintetben. Az is eszembe jutott, hogy lemondom 
a nagy esküvőt, és tartunk egy rövid, egyszerű kis szertartást.

– Azt ne! – fakadt ki Dora. – Ne csináld ezt! Kit zavar, ha 
látszik, hogy terhes vagy? És most már el is késtél ezzel. Az ég 
szerelmére, épp az imént választottad ki a tortát! A meghívók 
is kimentek.

– Nem, sosincs késő – ellenkezett Carson. – Bármikor le-
mondhatja az esküvőt, ha akarja, akár aznap is.

Dora nem értette, hogyan lehet Carson ezen a véleményen. 
Dühös volt rá. Már látta is maga előtt, ahogy Harper megszö-
kik az esküvő elől, mint Julia Roberts az Oltári nőben. Inkább 
visszakozott, hogy helyreálljon a béke.

– Persze hogy lemondhatja – mondta, majd Harper felé 
fordult –, de csak akkor mondd le, ha egyáltalán nem akarsz 
férjhez menni! És ne azért, mert babát vársz. Rengeteg nő 
megy férjhez várandósan.
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– Tudom – felelte Harper szomorúan. – Szerintem az ösz-
szes blogot, cikket elolvastam a témában. Többnyire úgy gon-
dolom, helyes döntést hoztam azzal, hogy nem változtatok az 
időponton. De vannak időszakok, amikor nem vagyok annyi-
ra biztos ebben. Főleg amikor darázsderekú modelleket látok 
menyasszonyi ruhákban, akik fantasztikusan néznek ki.

– Ne aggódj, ha minden kötél szakad, akkor még másik 
ruhát is vehetsz! – nyugtatgatta Carson.

– De már csak két hónap! – válaszolta Harper elkeseredet-
ten. – Szerinted milyen ruhák közül választhatnék?

– Hé, ne húzd fel magad ennyire! Még én sem találtam 
megfelelő ruhát.

Harper szemrehányóan nézett Carsonra.
– És vajon az kinek a hibája? Én már időben gondoskod-

tam a ruháról. Te meg vártál az utolsó pillanatig, aztán az ösz-
szeset felpróbáltad abban a két boltban, ahová utoljára men-
tünk be, de egyik sem tetszett.

Carson a körmét rágta.
– Mert szerintem egyik sem állt igazán jól.
– Ugyan már, mindegyikben gyönyörű voltál! – mond-

ta Dora, és behúzta gömbölyű pocakját. – A  fene vigyen el 
mindkettőtöket!

Mindhárman nevetni kezdtek, elillant a feszültség.
– Tudod, mit olvastam Harper egyik magazinjában? – kér-

dezte Dora Carsontól okoskodva. – Ha egy menyasszony 
képtelen kiválasztani az esküvői ruháját, az annak a jele, hogy 
valami lappang a felszín alatt, és talán nem is akarja annyira 
azt a házasságot.

– Tényleg ezt olvastad? – kérdezett vissza Carson gúnyo-
san. – Akkor csak olvasgasd tovább azokat az újságokat, és 
biztosan találsz majd egy cikket arról, hogy mindenki szálljon 
le a menyasszonyról, és hagyják, hogy nyugodtan kiválassza a 
neki tetsző ruhát.
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Dora felkacagott.
Harper tapsolt egyet.
– Maradjunk pozitívak! A  tortával megvagyunk. James 

nagymama két nap múlva érkezik, és a két nagymamával el-
megyünk majd a ruhaüzletbe. Meg akarom mutatni nekik, 
hogy végül mit választottam. – Szigorúan nézett Carsonra, és 
ujját felemelve adott nyomatékot mondandójának. – Neked 
meg be kell már fejezned ezt a tötyörgést, és választanod kell 
egy ruhát. Megértetted?

Carson elhúzta a száját.
– Meg.
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14. fejezet
Megértem, hogy nem tartod túlságosan romantikusnak 
a házassági szerződést, de hidd el, hasznos lehet. 
Gazdag pároknak pedig szinte kötelező.

Harper tálcán vitte be a reggelit James nagymama szobájába. 
Menet közben megállt a tükör előtt, amelyből egy világos-
barna nadrágot és hozzáillő pamutpulóvert, fölötte pedig fod-
ros rózsaszín kötényt viselő, fiatal nő nézett vissza rá. A haját 
hátul copfban fogta össze. Látszólag ugyanaz a huszonkilenc 
éves nő volt, akit minden reggel látott, de nagyon jól tudta, 
hogy ez nem így van. Valódi csoda volt a testében, egy új élet. 
És ekkor rádöbbent, hogy egy olyan nő néz vissza rá a tükör-
ből, aki hamarosan anya lesz.

Elmosolyodott, és a lábával finoman megrugdalta az ajtót.
– Gyere be!
Harper lehajolt, kinyitotta az ajtót, és vigyázott, nehogy 

kilöttyenjen a tea. A szobában félhomály fogadta, mert a füg-
gönyöket még nem húzták el. Csak az éjjeliszekrényen álló 
lámpa égett, meleg fénykört vonva a franciaágy fölé, ahol 
James nagymama ült párnáknak dőlve. Csipkés, virágos pi-
zsamakabát volt rajta, amit hosszú, rózsaszín öv fogott össze. 
Harper felismerte a divatjamúlt ruhadarabot, amelyet a nagy-
anyja azokon a napokon viselt, amelyeket csak pihenőnapok-
nak hívott. Ilyenkor egész nap ágyban maradt, olvasott, aludt, 
tévézett, egyszóval: pihent. Az ölében egy kis tablet hevert.

Az olvasószemüvege fölött pillantott Harperre.
– Szent isten! Drágám, nem kellene ekkora felhajtást ren-
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dezned miattam. Tedd le azt a tálcát, és inkább ülj le! Leg-
alább tudunk egy kicsit csevegni.

Harper óvatosan letette a tálcát a nagymama matracára, és 
örült, hogy most végre behozzák a lemaradást, és beszélget-
hetnek egy jót. Kitöltötte a teát, és megcsókolta az asszonyt. 
James nagymama most sokkal kipihentebbnek tűnt, nem volt 
annyira sápadt és nyúzott. Jó ideje ébren lehetett, mert az ar-
cát már megmosta, és bekente illatos krémmel. Még a haja is 
rendben volt.

Harper a sarokból odahúzott egy régimódi, bársonyborí-
tású széket. A szobát nemrég újította fel Nagyi, kifejezetten 
Dora számára. Minden francia stílusra vallott: a rózsaszín-fe-
hér csíkos tapéta, a díszes bútorok, a krémszínű szőnyeg, amit 
Nagyi maga bányászott elő a kamrából. A szoba csodálatosan 
nőiesre sikerült.

– Ez itt Dardzsiling tea, amit öt percig áztattam. Aztán van 
itt péksütemény, vaj, lekvár, méz – a saját méheim készítették –  
és egy szelet görögdinnye. Semmi extra, de azért remélem, 
minden ízleni fog.

– Angyal vagy, micsoda dőzsölés! – James nagymama fel-
emelte a csészét, és belekortyolt a teába. – Ha macska lennék, 
most aztán nagyon dorombolnék – mondott véleményt az 
italról. – Hát igen, csak egy brit tudhatja, hogyan kell elkészí-
teni rendesen a teát.

– Én már lápvidéki lány vagyok – csipkelődött Harper, és a 
tálca felé nyúlt, hogy elvegye a magának hozott csészét, aztán 
élvezettel ő is belekortyolt a sötét italba.

James nagymama újra ivott egy kicsit, majd a tálcára tette 
a csészét.

– Kedvesem, te igazi angol vér vagy, az őseid Nagy Károly 
előttig vezethetők vissza. A családod még a Debrett’s évköny-
vében is benne van. Jut eszembe, hoztam neked egy ajándé-
kot, ott van az íróasztalon.
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Harper felállt, és odament a gyönyörű, festett íróasztalhoz. 
Nagyi ékszerdoboza mellett egy kis csomag feküdt. Felemelte. 

– Ez az?
– Igen, hozd csak ide!
Harper visszaült a székre, és óvatosan elkezdte kibontani 

a szép, virágmintás csomagolást. A Debrett’s esküvői kalau-
za volt a csomagban. Az asszony Harper diplomaosztójára a 
Debrett’s illemtani kézikönyvét ajándékozta neki; a vastag kö-
tetnek gyönyörű vörös-arany dombornyomásos borítója volt, 
és mindenféle hasznos tanácsokkal szolgált.

Harpernek elállt a lélegzete a könyv láttán.
– Jaj, ez tökéletes ajándék, köszönöm! Már elolvastam 

Emily Post etikettről szóló könyvét, amit Nagyitól kaptam… 
de tudom, hogy ez most sokkal hasznosabb lesz – sietett le-
szögezni, mert nem akarta megsérteni a nagyanyját. Tisztában 
volt vele, milyen rivalizálás folyik a két idős hölgy között.

Ahogy azt Harper gyanította, James nagymama összehúzta 
a szemét, és dölyfös grimaszt vágott.

– Persze az is nagyon jó, de a Debrett’s kiadványa az egyet-
len igazi esküvői útmutató az angol menyasszonyok számára. 
Ez a brit etikett bibliája! A tizennyolcadik századtól adja a ta-
nácsokat a menyasszonyoknak. Meg fogod látni, hogy egyet-
len döntést sem tudsz meghozni enélkül.

– De nagymama, a parton lesz az esküvőnk. Az egy egészen 
más közeg, mint ha Greenfields Parkban tartanánk. Szerin-
tem egy kicsit lazábban vehetjük a szabályokat, a protokollt.

– Személyessé tehetjük az esküvőt ezen a helyszínen, gyönyö-
rű lesz – felelte az asszony hamiskásan –, de attól még meg kell 
tartanunk a formaságokat. Ne butáskodj! Attól, mert a vízparton 
lesz, még nem egy hawaii partit rendezünk. Teljesen mindegy, 
hogy hol van egy esküvő, attól még követni kell a szabályokat.

Harpernek hirtelen eszébe jutott valami.
– Mit mond a könyved a terhes menyasszonyokról?
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A nő arca ellágyult, ahogy Harper pocakjára nézett.
– Ó, drágám, el sem tudom mondani, milyen sokat jelent 

nekem ez a kisbaba. És nem csak nekem, az egész családnak! 
Ez a kisgyerek továbbviszi a James család nevét.

– Egész pontosan a James McClellan nevet.
– Ez lesz a neved az esküvő után?
Harper a fejét csóválta.
– Nem, de a baba mindenképp megkapja a Jamest középső 

névnek.
– Igen, azt hiszem, így szokták ezt csinálni. Remélem, nem 

csak egy gyereked lesz majd, és legalább egy fiú is kellene. Úgy 
tűnik, a Muir családban csak lányok születhetnek.

– A McClellanben pedig csak fiúk. 
– Mindig is reménykedtem, hogy Georgiana újra férjhez 

megy, és születik még egy unokám – mondta James nagy-
mama élénken.

– Hogy anya újra megházasodjon? – kérdezett vissza Har-
per döbbenten. – Már az első házasságát is nehezen bírta, pe-
dig az csak pár hónapig tartott.

– Na igen, de mégiscsak annak köszönhetően jöttél te a 
világra.

Harper önkéntelenül is elmosolyodott.
– Én több gyereket szeretnék, talán hármat. De ki tudhatja 

azt előre, majd meglátjuk – mondta, és belekortyolt a teájába.
– Mindenképp több gyereket kellene szülnöd. Szebb 

vagy, mint valaha, nagyon jól áll a terhesség. A bőröd is ra-
gyog. Bár meg kell mondanom, majdnem elájultam, amikor 
bejelentetted.

– Már alig vártam, hogy elmondhassam – felelte Harper, 
és nagyon örült a témának. – Azt akartam, hogy túl legyek az 
első tizenkét héten, és te is itt legyél. Úgy gondoltam, az estély 
jó alkalom lesz a bejelentésre.

– Tényleg különleges volt, és az is, hogy a lelkipásztoro-
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tokat is itt mutattad be. – Itt James nagymama hangja kissé 
keményebb lett. – Atticus Green.

– Te valaki mást szerettél volna?
– Nem, de az talán problémát okozhat, hogy…
– …hogy fekete? – kérdezte Harper dühösen.
James nagymama felhorkant.
– Ugyan már, ne nevettesd ki magad! Egyáltalán nem ér-

dekel a bőrszíne. Azt akartam mondani, hogy ő baptista, te 
pedig az Anglikán Egyház tagja vagy.

Harper megkönnyebbülten felnevetett.
– Jaj, emiatt ne aggódj! – mondta, és finoman megpaskolta 

a pocakját. – A lényeg, hogy a házasság törvényes legyen.
– Tudod – kezdte Imogene, aztán felvett egy péksüte-

ményt, és vajat kent rá –, a terhességed egy másik problémát 
is felvet. Kapcsolatba kell lépnünk az ügyvédeinkkel, amilyen 
hamar csak lehet. Kötnöd kell egy házassági szerződést.

Harper a fejét csóválta.
– Nem akarok.
– Ne bolondozz, Harper, legyél már egy kicsit gyakorla-

tiasabb! – mondta az asszony türelmetlenül. – Ezernyi okot 
tudnék felsorolni, hogy miért kell kötnöd egyet. Először is 
azért, mert sokkal gazdagabb vagy, mint Taylor. Természete-
sen megbízol benne, és ez nagyon helyes. De ha én meghalok, 
akkor ingatlanjaimból is örökölsz egy jókora részt. Te és az 
örököseid. Mindent meg fogok tenni, hogy megvédjelek a 
család pénzéhes tagjaitól, és sajnos azt kell mondanom, hogy 
az anyád is közéjük tartozik. De neked is meg kell tenned a 
szükséges lépéseket, hogy bebiztosítsd az örökséged ebben az 
országban, sőt ebben az államban. Nem lehetünk érzelgősek, 
itt most üzletről van szó.

– Én nem így látom. Ez nem üzlet, ez egy család.
– Pontosan. És te nemsokára anya leszel, tehát muszáj gon-

dolnod a gyermekedre is.
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– Tayloré is, és ő képtelen lenne rosszat tenni a gyere-
künkkel.

– Ezt én sem gondolom. És ha rendbe teszed a pénzügyi 
dolgaidat is, akkor mindketten sokkal felszabadultabban, 
nyugodtabban mehettek bele a házasságba.

– De nem kellemetlen egy ilyen szerződés? Most álljak ez-
zel Taylor elé, amikor már elküldtük a meghívókat? Ez olyan, 
mintha előre kiterveltem volna az egészet.

– Szerintem egyáltalán nem így van. Harper, te egy gazdag 
nő vagy. És ennek megfelelően kell viselkedned. Megértem, 
hogy nem tartod túl romantikusnak a házassági szerződést, de 
hidd el, hasznos lehet. Nemcsak a saját jövődre kell gondolnod, 
hanem a gyerekeidére is. Muszáj tekintettel lenned rájuk. A szer-
ződésben lenne egy olyan kitétel, amely megakadályozná, hogy 
az, amit tőlem örökölsz majd, a férjedhez vagy annak új fele-
ségéhez vándoroljon. Ha, ne adj’ isten, elválnátok. Sőt ez még 
a gyermeked válására is vonatkozhat. Egy ilyen szerződés egy-
szerűen arról szól, hogy a tőlem öröklött vagyonod nem lesz a 
közös tulajdonotok. Higgy nekem, minden sokkal egyszerűbb 
lenne! Egyébként pedig meg lennék lepve, ha Taylor nem szá-
mítana erre. Értelmes ember, és már ez a ház is a te neveden van.

Harper arca elkomorult.
– Ez igaz. Sosem említette még, de néha elgondolkodom, 

hogy nem zavarja-e. Nem sérti-e kissé az önérzetét?
– Nem hinném. Tisztában van vele, hogy egyedül nem en-

gedhetne meg magának egy ilyen házat. Akkor meg hol lak-
nátok?

– Esetleg egy kisebb házban, és nem itt a szigeten.
– Igen, de ezt meg te nem akarnád, ugye? Te Sea Breeze- 

ben szeretnél élni.
Harper nem tudott mit mondani erre. Igen, akarta Sea 

Breeze-t. Nagyon is! De nemcsak maga miatt, hanem Nagyi 
és a testvérei miatt is.
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Imogene hűvös hangon folytatta:
– Remélem, nem hiszed, hogy milliókat adtam volna köl-

csön, ha Taylor neve is szerepel a szerződésen. Az esküvő előtt! 
És még ha házasok is lettetek volna, akkor sem egyeztem vol-
na bele. Csak azért segítettem megvenni Sea Breeze-t, mert 
szeretlek. Semmi másért. Olyan feltételeket szabtam a szerző-
désben, amik téged és az én befektetésemet védik. Én nagyon 
óvatosan bánok a pénzemmel, és neked is így kellene tenned.

Harper hirtelen bűntudatot érzett.
– Annyira hálás vagyok neked mindenért, nagymama! És ezt 

te is pontosan tudod. De ettől még ugyanúgy viszolygok a há-
zassági szerződéstől. – Elszorult a szíve, és úgy érezte, ráomlik 
a szoba. – Megbízom Taylorban. Nem akarok úgy élni a házas-
ságomban, hogy azt figyelem, mi az enyém, és mi az övé. Ez 
olyan lenne, mintha ellenőrizném, mintha felette állnék. Vagy 
ami még rosszabb: úgy érezném, olyan vagyok, mint az anyám.

– Mert neki is volt ilyen szerződése? Hát ő a legjobb példa 
arra, hogy neked is kell kötni ilyet.

– Nem a szerződése miatt, hanem azért, mert csak a dolog 
üzleti részén járt az esze. Hogy a végén mekkora lesz a vagyona.

– Drágám, ne vitatkozzunk! Kérdezzük meg Taylort, és 
meglátjuk, mit szól a dologhoz. Meg vagyok győződve, hogy 
fölöslegesen aggódsz. És nyugodtan rám foghatod az egészet, 
én vagyok az a csúnya nőszemély, aki ragaszkodik a szerző-
déshez.

– Az is vagy!
James nagymama vállat vont, és beleharapott a sütemény-

be, majd finoman megtörölte a száját a Harper által behozott 
kendővel.

– Meg fogod látni, hogy igazam van. Jobb, ha gyorsan túl-
esünk rajta. Főleg most, hogy babát vársz.

– Ez nem volt betervezve, csak… úgy jött.
– Persze, drágám, tudom, hogy jönnek az ilyen dolgok.
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– És örülsz neki? – kérdezte Harper érdeklődéssel. – Négy-
szemközt vagyunk, nyugodtan megmondhatod.

– Kimondhatatlanul – válaszolta Imogene, és megpaskolta 
az unokája kezét. – Az én koromban már senki sem szereti, ha 
sokáig kell várnia az unokára.

– A dédunokára!
Az asszony vágott egy grimaszt.
– De ez maradjon köztünk, jó? – Az ujjaival kisimította az 

asztalkendőt. – Elmondod anyádnak?
Harper a homlokát ráncolta.
– Nyilván vele is közölni kell, csak még nem tudom, ho-

gyan. Egyáltalán nem beszélünk, nem tartjuk a kapcsolatot. 
Nem vagyok benne biztos, hogy felveszi a telefont, ha látja, 
hogy én hívom.

– Küldtél neki meghívót az esküvőre?
– Persze. Már biztosan megkapta. De nem tudom, eljön-e.
– El fog jönni.
Harper elhúzta a száját.
– Én viszont nem vagyok biztos benne, hogy szeretném, 

ha eljönne.
James nagymama az elsötétített ablak felé nézett. Szomo-

rúság látszott a szemében, nem tudta elrejteni az érzést, és 
mások is észrevették a megérkezése óta. Még Devlin is félre-
vonta Harpert, hogy James nagymama egészsége felől érdek-
lődjön. „A sárkánynak kialudt a tüze” – mondta. Ez persze 
viccesen hangzott, de valódi aggódás állt mögötte. Az asszony 
lefogyott, és mintha a keze olyan gyenge lett volna, hogy még 
a gyémánt-zafír eljegyzési gyűrűjét is alig bírta el.

Harper látott néhány fényképet, amelyeken a nagyanyja 
annyi idős volt, mint most ő. Az asszony igazi arisztokratikus 
szépség volt, a teste sovány, érzéki. A korszaknak megfelelő 
életstílust folytatott: kitűnően lovagolt, az úri társaság kedvelt 
tagja volt, több társadalmi ügyért is kiállt, és szenvedélyesen 
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kertészkedett. Szinte egyedül tette Greenfields Parkot olyan 
széppé, amilyen most. Harper hirtelen megsajnálta, mert egy-
szerre annyira fáradtnak és törékenynek tűnt.

Ekkor James nagymama Harper felé fordult, és elmosolyodott.
– Hívjuk fel most azonnal!
– Kit, anyát?
– Persze hogy őt. Ilyen korán még biztosan otthon van – 

mondta, és a mobiljáért nyúlt, majd tárcsázás közben kacsint-
va folytatta: – Nekem fel fogja venni.

Harper hirtelen rosszul érezte magát. Remegő kézzel tette 
a tálcára a csészéjét. Ilyen hatással volt rá az anyja. Hiába küz-
dött a függetlenségéért, hiába volt boldog párkapcsolata, hiába 
készült az esküvőre, az anyaságra, hiába volt saját háza, valahol 
mélyen még mindig félt, hogy mit szól az anyja mindehhez. 
Két kezét összeszorította az ölében, és nézte a nagyanyját, ahogy 
a telefont a füléhez szorítja, és hallgatja, ahogy kicseng.

A nő arca hirtelen megelevenedett.
– Georgiana, drágám, én vagyok az! Jó reggelt!
Imogene egy pillanatra elhallgatott.
– Itt vagyok Sea Breeze-ben. – Megállt, az égre emelte a 

szemét. – Persze hogy Dél-Karolinában, Harper házában. Az 
esküvőjére készülünk. Nagyon izgalmas! Megkaptad a meg-
hívót? Nagyon jó… igen, nekem is sok a dolgom… Igen, az 
apád az otthonban van. Ezt inkább beszéljük meg később. 
Képzeld, Harper is itt van! Egy nagyon jó hírt szeretne közöl-
ni veled! Hogyan? Nem, nem lesz hosszú!

Harper összerezzent. Nyilvánvaló, hogy az anyja nem akar 
beszélni vele.

– Muszáj neked mindig ennyire rohannod? Akkor szólj a so-
főrödnek, hogy várjon egy kicsit! – Imogene hangja nem tűrt el-
lentmondást. Harperre nézett, és közelebb intette. – Na, adom!

Harper felé fordította a telefont, és bátorító arckifejezéssel, 
hang nélkül ezt tátogta: Mondd el neki!



226

Harper hirtelen hányingert érzett. Sarokba szorították. Csap-
dába csalták. Átnyúlt az ágy felett, a kezébe vette az apró tele-
font, és a füléhez tartotta. Hátradőlt a széken, vett egy nagy le-
vegőt, és kényszerítette magát, hogy vidám hangon szóljon bele:

– Szia, anya!
– Harper, mi újság? – kérdezte Georgiana hűvös udvarias-

sággal.
Szóval továbbra is engesztelhetetlen, gondolta Harper.
– Van valami mondanivalód? – sürgette a nő, és Harper 

elképzelte, ahogy az óráját nézi, és toporog.
– Igen! – mondta, de a hangja túlságosan lelkes volt. Igye-

kezett megnyugtatni reszkető idegeit. – Nagyon jó hírem van, 
anya. Képzeld, nagymama leszel!

A vonal másik végén csend fogadta a hírt.
– Anya, ott vagy?
– Igen, hallottam, amit mondtál. Csak nem nagyon tu-

dom, hogy mit mondjak erre.
– Esetleg azt, hogy gratulálsz, vagy valami ilyesmit.
– Hát nem tudom. Még nem vagy férjnél. Szerinted így is 

gratulálhatok?
– Mi annyira örülünk!
– Akkor én is örülök. Igazán örülök. És gratulálok!
Harper nem hitt a fülének: igazi érzelmeket hallott az anyja 

hangjában, és ettől nagyon boldog lett. Melyik lány ne akarna 
beszélni az anyjával, amikor babát vár? Ez csak természetes.

– Köszönöm, anya! – Megremegett, és érezte, hogy a rég-
óta visszatartott könnyei előtörnek. – Ez annyira jólesik, 
olyan boldog vagyok!

Egy pillanatra csend lett a vonal túlsó végén, aztán Geor-
giana mintha a torkát köszörülte volna, de amikor újra meg-
szólalt, a hangja már élénken csengett.

– Szóval anya leszel, hihetetlen! Ez sok mindent megvál-
toztat, nem igaz?
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– Ez mindent megváltoztat.
– Gondolom, így nem maradsz Dél-Karolinában.
Harper azt hitte, nem jól érti.
– Miért ne maradnék?
– Most a gyereked jövőjére is gondolnod kell, nem csak a 

sajátodra. Gondolod, hogy jó lesz neki ott az isten háta mö-
gött? Milyen élete lehetne azon a vidéken? Miért nem mentek 
Angliába? Micsoda kapcsolati tőkét szerezhetne! Miért nem 
költöztök Greenfields Parkba? Mindenki nagyon örülne, ha te 
vennéd át a birtokot. A gyermeked nagyszerű környezetben, 
nagyszerű emberek között nőhetne fel.

– Szerintem meg itt is nagyszerű környezetben és nagysze-
rű emberek között lesz. Nagyon boldogok vagyunk itt.

– Te boldog vagy, de miért nem gondolsz például James 
nagymamára? Ő imád téged, és mindig is imádott. Mindent 
megtett érted. És ott van szegény apám, ő is mennyi minde-
nen ment keresztül.

– Persze hogy érdekel, mi van velük! De azt nem hinném, 
hogy rájuk vagy akár rád tartozna, hogy hol élek. – Harper 
érezte, hogy egyre idegesebb lesz, a beszélgetés korábbi meg-
hittsége egy pillanat alatt szertefoszlott. – Anya, légy szíves, 
fogadd el: ez az otthonom, itt lakom!

– Nem vagy te egy kicsit önző?
– Én? Önző? Te Greenfields Parkban nőttél fel, aztán még-

is hátat fordítottál neki, hogy New Yorkban élhess! Én New 
Yorkban nőttem fel, és azt választottam, hogy itt élek Sulli-
van’s Islanden. Nem várhatod el, hogy hűséges legyek Green-
fields Parkhoz, amikor te sem voltál az. Esetleg azt vetheted a 
szememre, hogy én is követem a példád.

– Tényleg azt mondod, hogy téged nem érdekel Green-
fields Park, hogy azt sem bánnád, ha eladnák? Azt a helyet, 
ahol valaha olyan boldog voltál?

– Igen, tényleg boldog voltam ott, már amikor megen-
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gedted, hogy ott legyek. Mindenhol jobban éreztem magam, 
mint azokban az ócska bentlakásos iskolákban, ahová éppen 
beírattál. De Sea Breeze-ben is boldog voltam, csak az téged 
nem érdekelt, mert nem illett bele a terveidbe. Csak arra kel-
lettem, hogy helyettesítselek, igaz? Hogy átvegyem a szerepe-
det, amíg te vígan élsz New Yorkban, ahogy mindig is akartad. 
Csak ezért születtem meg, ugye? Szerinted bárki vagy bármi 
rávehet, hogy én is ugyanezt tegyem a gyerekemmel? – Meg-
állt, hogy egy kicsit megnyugodjon. – Nem hiszem.

Harper James nagymamára nézett, aki láthatóan elsápadt. 
Az arca most egészen beesettnek tűnt.

Hosszú csend után Georgiana érzelemmentes, száraz han-
gon felelt:

– Nem tudtam, hogy így érzel, nagyon sajnálom. Úgy lá-
tom, nem fogunk dűlőre jutni ebben a kérdésben. Minden jót 
kívánok, és még egyszer, gratulálok.

– Eljössz az esküvőre? – A Harperben élő kislány mindig is 
úgy képzelte, hogy majd az anyja vezeti az oltárhoz a templom 
padsorai között. Meg kellett kérdeznie, hogy így lesz-e. Nem 
volt vesztenivalója.

Az anyja egy darabig nem felelt, aztán végül így válaszolt:
– Nem hiszem.
Elnémult a vonal, majd Harper visszaadta a telefont a 

nagyanyjának. Georgiana ügyesen bánt a szavakkal, ez a fog-
lalkozásából adódott. Pontosan tudta, hogy ha hűvösen, érze-
lemmentesen megismétli, amit Harper mondott, akkor a tőr 
még mélyebbre fúródik a lány szívében.

– Soha többé nem akarok beszélni vele – mondta Harper, 
de annyira remegett a szája, hogy alig tudta kiejteni a szavakat.

Azt hitte, már megszokta az anyja kíméletlen stílusát. És még 
ma is: egy röpke, édes pillanatra képes volt elhinni, hogy az any-
ja őszintén örül annak, ami vele történik. Hogy érdekli, hogy 
van. Te bolond, mondta magában, mikor tanulod már meg végre?
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– Mit mondott? – kérdezte James nagymama halkan.
Harper gyorsan letörölte az arcáról a könnyeit.
– Muszáj beszélnünk róla?
– Igen, drágám, muszáj! Meséld el, mit mondott!
James nagymama pontosan tisztában volt vele, hogy Geor-

giana mennyire meg tud alázni másokat. De ő mindig Harper 
mellett állt, meghallgatta, megvigasztalta, éreztette vele, hogy 
van, aki szereti.

– Először gratulált a babához.
– Na, ez már valami.
Harper gúnyosan elmosolyodott.
– Aztán közölte, hogy adjam el ezt az isten háta mögötti 

házat, és költözzek Greenfields Parkba. Világossá tette, hogy 
én vagyok a felelős azért a birtokért, ezt a feladatot rótta rám a 
sors. Szerintem csak azt akarja, hogy én tegyem meg azt, amit 
neki kellene.

– Micsoda hülyeség! Sosem vártam el tőle, és tőled sem, 
hogy vegyétek át Greenfields Parkot. Persze örültem volna 
neki, de hisz ezt már annyiszor megbeszéltük, és megegyez-
tünk – mondta Imogene bosszúsan. – Te itt élsz Sea Breeze- 
ben, és jól döntöttél, mert látszik, hogy szeretsz itt lenni. 
– Halványan elmosolyodott. – Ahogyan én is. De ami a leg-
fontosabb, hogy te boldog vagy itt.

– De miért nem érti meg ezt az anyám?
– Ó, Harper, bárcsak tudnám! Valami hiányzik abból a nőből.
– Igen, a szíve.
James nagymama összeszorította a száját, és a kezét kezdte 

el nézegetni.
– És Greenfields Park? – kérdezte Harper, miközben köny-

nyek csorogtak az arcán. – Cserben hagytalak téged és Jeffrey 
papát? Mert az borzalmas lenne, ha így éreznétek.

James nagymama megfogta Harper kezét, és magához húzta.
– Ugyan, drágám! Egyáltalán nem ez a helyzet.
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Harper elhúzódott, megtörölte a szemét, szipogott.
– De mi lesz a birtokkal?
– Nem is tudom, hol kezdjem – mondta James nagyma-

ma, és eltolta a reggelizőtálcát, majd egyenes háttal nekidőlt a 
párnáknak. Amikor elhelyezkedett, a combjára tette a kezét. 
– Azt hiszem, itt az ideje, hogy elmondjam: eladtam Green-
fields Parkot.

– Eladtad? – kérdezte Harper döbbenten. Greenfields Park 
hatalmas birtok volt, ősi épület, tele antik bútorokkal, fest-
ményekkel.

– De hiszen tudtad, hogy el akarom adni.
– I-igen – hebegte Harper. – De ilyen hirtelen?
– Na, nem volt azért az olyan hirtelen. Már jó ideje tud-

tam, hogy egyszer meg kell szabadulnom tőle. Főleg amióta 
a nagyapád Alzheimer-kórban szenved. Georgiana világos-
sá tette, hogy New Yorkban marad, ezért azt vártam, hogy 
te dönts, visszajössz-e átvenni a birtokot. Természetesen re-
ménykedtem benne, de ne legyen bűntudatod – tette hozzá 
sietve, amikor meglátta, hogy a lány elszomorodik. – Meg kell 
hoznod a saját döntéseidet. – Imogene ujjai a takaró szélével 
babráltak. – De amikor úgy határoztál, hogy Sea Breeze-ben 
fogsz élni, onnantól már szabadon cselekedhettem, és hogy 
őszinte legyek, addigra már kaptam is néhány ajánlatot. Tu-
dod, hogy Greenfields Park nagyszerű vétel, nem sok ilyen 
birtokot kínálnak eladásra. – Harper büszkeséget érzett a 
nagyanyja hangjában.

– Nem azon lepődtem meg, hogy elkelt, hanem hogy ilyen 
gyorsan. Nagyon megdöbbentett ez a hír. Arra sem volt esé-
lyem, hogy még egyszer utoljára körbejárjam. Hogy elbúcsúz-
zam. Nagyon szép napokat töltöttem ott, és szerettem volna 
Taylornak is megmutatni.

– Ó, arra még rengeteg időtök lesz! Jó darabig eltart, amíg 
mindent elrendezek, és kipakolom azt a sok értékes dolgot. 
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Nagyon sok döntést kell még meghozni, és nemcsak nekem, 
hanem neked és az anyádnak is. – Határozottan nézett az 
unokájára. – Természetesen meg akarom tartani a fontos csa-
ládi ereklyéket. Át kell majd jönnöd, hogy kiválaszd azokat a 
darabokat, amelyekre igényt tartasz. Aztán van néhány távo-
labbi unokaöcsém és unokahúgom, nekik is szánok egy-két 
apróságot. Amikhez meg nem fűz semmilyen érzelmi kötelék, 
azt eladom a házzal együtt. Egy szaúdi sejk vette meg, és sze-
retné az egész berendezést. Te elhiszed ezt?

Harper nagyon is elhitte. A bútorok nemcsak hogy nagyon 
ritka darabok voltak, de egy egész élet kellett, mire Imogene 
összegyűjtötte őket.

– De nehogy elkótyavetyéld az értékeidet! Vannak dara-
bok, amik felbecsülhetetlenek.

James nagymama lesújtó pillantást vetett rá.
– Na de Harper, gondolod, hogy nem értek hozzá? Hogy 

bárki is átverhet?
Harper vidáman elmosolyodott, és hirtelen megsajnálta a 

sejket. Imogene-t soha senki nem tudta rászedni.
– És Jeffrey papa? Vele mi lesz?
Az asszony elhúzta a száját.
– Ő már engem sem ismer meg, nemhogy a házat.
Harper hebegni kezdett a nő érzelemmentes szavait hallva.
– Akkor… marad bent az otthonban?
James nagymama elgondolkodott, majd egy idő után szo-

morúan felelt:
– Igen, drágám, de tudod, ő már nem ugyanaz az ember, 

mint aki volt. Az az intézet lett a világa, azok az emberek a 
családja, akik a gondját viselik. Nincs már szüksége rám.

Harper hallotta a szomorúságot a nagymamája hangjában.
– De nagyi, te minden tőled telhetőt megtettél. És milyen 

sokáig gondoztad! Senki sem tehetett volna többet ennél, na-
gyon gyengéden ápoltad.
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– Igyekeztem minden tőlem telhetőt megtenni.
Harper szerette volna elvonni James nagymama figyelmét 

erről a témáról, és visszaterelte a beszélgetést a birtokra.
– És mihez kezdesz most, hogy elkelt a birtok? Hol fogsz 

lakni?
Most Imogene kezdett dadogni:
– Reméltem, hogy egy darabig itt maradhatok nálad.
– Sea Breeze-ben?
– Igen. Te vagy a családom. És most, hogy babát vársz, 

szeretnék a közeledben maradni. Na, ne nézz olyan rémül-
ten! – mondta az asszony idegesen nevetve. – Egyszerre csak 
pár hónapot maradnék itt. A nyarakat az anyád New Yorkhoz 
közeli házában töltöm majd, és a belvárosi lakásában is meg-
húzhatom magam. Elég jól kijövünk egymással. Úgyis egész 
nap dolgozik, és az estéket sem nagyon tölti otthon. Meg hát, 
mégiscsak a lányom. Azonkívül utazni is szeretnék, úgyhogy 
hidd el, nem leszek útban.

Az asszony körbetekintett a szobán.
– De szeretném, ha itt lehetne a bázisom. Nagyon meg-

kedveltem ezt a vidéket, különösen Sea Breeze-t. Van benne 
valami csábító. Na és persze te is itt vagy.

Harper hallgatott, szeretett volna felelni, de nem nagyon 
tudta, mit mondjon. Ezt át kell gondolnia, és Taylorral is 
egyeztetnie kell. Sea Breeze hatalmas, régi ház, biztosan el-
férne itt James nagymama is, és tudnának olyan megoldást 
találni, ami mindenkinek megfelel.

Az asszony észrevette az unokája habozását, és gyorsan hoz-
zátette:

– Most már érted, miért voltam olyan csalódott, amiért 
Marietta beköltözött a kis házba. Arra gondoltam, hogy az 
milyen tökéletes lenne nekem. Ott lakhatnék, és nem lennék 
útban sem neked, sem Taylornak.

– Nagyi is pont ezért költözött át.
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– Hát igen – felelte Imogene bosszúsan. – Jól kitolt velem, 
ahogy mondani szokták.

Harper felsóhajtott, és a kezére támaszkodva hátradőlt.
James nagymama megigazította a pizsamája masniját.
– Nem kell most döntened, ne is gondolj többet erre! Most 

az esküvő az első, azzal kell foglalkoznunk.
– Nagyi…
– Ma délután menyasszonyi ruhát nézünk, igaz? Ki kell 

másznom az ágyból felöltözni.
– Nagyi…
– Csend! – mondta Imogene, és felemelte a kezét. Köny-

nyek jelentek meg a szemében. – Erről többet egyelőre nem 
beszélünk.

Harper sokkal jobban megdöbbent a nagyanyja könnyein, 
mint azon, amit mondott. James nagymama mindig is a csa-
lád biztos védőbástyája volt. Biztonságos kikötő, ahol a hajók 
bármikor kiköthettek. Alapjaiban rázta meg Harpert, hogy 
most látta összeroppanni az asszonyt.

– Na, gyerünk, kedvesem! De azért légy szíves, beszéld meg 
azt a házassági szerződést Taylorral! Most már tudod, hogy 
miért lenne olyan sürgős. Ne aggódj, én majd rendezem a jogi 
részét, neked úgyis éppen elég dolgod van.

Harper kiment, és elindult a szobájába. Örült, hogy Taylor 
dolgozni ment, és ő egyedül maradt a hálóban. Becsukta az 
ajtaját, az ágyra kuporodott, és jól kisírta magát.


