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ELSŐ FEJEZET
Jo Marie Rose

Az élet tele van váratlan dolgokkal. Tudom, hogy elég 
drámai kijelentés, de gyakran mondjuk: ez volt éle-
tem legjobb periódusa, vagy az volt a legborzalma-
sabb időszak számomra. Higgyenek nekem, mindket-
tőt átéltem, de gyanítom, mindenki, aki levegőt vesz, 
elmondhatja magáról ugyanezt.

A pályafutásomat egy bankban kezdtem pénztá-
rosként, majd a ranglétrán egyre feljebb jutottam, 
egészen a vállalat vezetőségéig, miközben egyre több 
felelősség hárult rám. Szerettem a munkámat, és 
gyorsan haladtam előre a ranglétrán, de a siker irán-
ti éhségnek megvolt az ára. Annyira belemerültem 
a munkámba, és csak a karrieremre összpontosítot-
tam, hogy nem maradt időm a kapcsolatokra. Persze 
akadt néhány közeli barátom, de amikor randiról és 
igazi szerelemről esett szó, azzal hárítottam el, hogy 
arra később is ráérek majd.

Végül egy napon arra ébredtem, hogy a legtöbb 
barátom házas, és gyerekeket nevel. Amikor elkezd-
tem keresni a lelki társamat, az összes férfi , akivel 
randevúztam – a lehető legudvariasabban fogalmaz-
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va elég, ha csak ennyit árulok el –, szomorú csalódás-
nak bizonyult.

Azután megismertem Paul Rose-t, és fülig szerel-
mes lettem belé. Már az első héten tudtam, hogy ő az 
igazi. Kész csodának tartottam, hogy egy ilyen csodá-
latos emberrel hozott össze a sors, épp, amikor már 
feladtam a reményt, hogy találok magamnak valakit.

Ahogy az egyik dal szövege is mondja, nagy hir-
telen összeházasodtunk. Paul légi deszantos volt, és 
alig néhány hónappal azután, hogy a kezemre húzta 
a gyűrűt, kihajózott Afganisztánba, ahol egy helikop-
terszerencsétlenségben életét vesztette. 

Mintha atombombát dobott volna rám az élet.
A férjem, akit olyan rövid ideig szerethettem, örök-

re elhagyott. Olvastam a gyász különböző szakaszai-
ról szóló könyveket. Elláttak különféle jótanácsokkal, 
amelyek többségét fi gyelmen kívül hagytam. Annyira 
eltöltött a fájdalom, hogy létezni is alig bírtam. Min-
den csepp energiámat felemésztette, hogy egyáltalán 
kivonszoljam magam az ágyból. Egyetlen szempillan-
tás alatt semmivé foszlott mindaz, amit valaha fontos-
nak tartottam: a karrierem, az otthonom, az életem, az 
álmom és a reményem, hogy családot alapítok Paullal.

Egy pillantás és vége.
A veszteség fájdalmától még mindig kábultan ép-

pen az ellenkezőjét tettem annak, amit tanácsolni 
szoktak: ha valaki hozzád közeli meghal, egy éven be-
lül ne hozz fontos döntést! Hirtelen szeszélyből ott-
hagytam a vezetői beosztásomat, és vettem egy kis 
fogadót, amelyet az elhunyt férjem után Rózsakikötő 



11

Panziónak neveztem el. A rózsa természetesen a fér-
jem vezetéknevéből jött. A kikötő pedig onnan, hogy 
arra számítottam, életem eme következő váratlan 
fordulata begyógyítja majd a sebeimet. Szerencsére 
így is történt. Ráadásul úgy tűnik, a panzió más em-
berek gyógyulását is képes elősegíteni.

Ezt azonban ritkán említem meg, mert attól félek, 
orvoshoz tanácsolnak. Még most, majdnem négy év 
elteltével is eltűnődöm néha, csak képzelődtem-e az 
ideköltözésem utáni első éjszakán. Már majdnem el-
aludtam… akár álom is lehetett. Tudják, amikor az 
ember tulajdonképpen még nem alszik, de azért már 
ébernek sem mondható. Paul jött el hozzám abban 
az álomszerű állapotban, és olyan valóságosnak tűnt, 
hogy levegőt venni is féltem, nehogy eltűnjön. Úgy 
éreztem, csak ki kell nyújtanom a kezem, és meg-
érinthetem, de nem mertem.

Bár azzal is beértem volna, hogy ott áll mellettem, 
és láthatom vagy érezhetem a szerelmét; még beszélt 
is hozzám. Nem mintha hallottam volna a hangosan 
kimondott szavait. A bensőmben szólaltak meg ezek 
a szavak. A szívemben.

Tudom, nehéz elhinni, de esküszöm, így történt. 
Nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy itt majd 
gyógyulásra lelek, és mindazok, akik ellátogatnak a 
panzióba, szintén rátalálnak a saját vigaszukra és fel-
épülésükre. Akár megtörtént, akár nem, két kézzel 
kapaszkodtam ebbe az ígéretbe, mert kétségbeeset-
ten vágytam arra, hogy igaz legyen. Óriási szüksé-
gem volt a reményre, hogy tovább tudjak lépni.
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Amikor Paul azt mondta, hogy itt rendbe jövök, a 
fejemben és természetesen a szívemben is sok min-
denre számítottam, de arra semmiképpen sem, hogy 
újra szerelmes leszek. Már Pault is kész csoda volt 
megtalálnom. Egyáltalán nem hittem abban, hogy 
még egyszer ilyen szerencsés lehetek. A második sze-
relem azonban még inkább meglepett, mint az első. 
Őszintén szólva, a Mark Taylorral való viszonyom nem 
éppen rózsásan indult – de túlságosan előreszaladtam.

Miután a férjem meghalt, visszavonultam az élet-
től, ami így visszatekintve teljesen érthető. Három 
éven keresztül a magam kagylóhéjában éltem. Kötni 
és kertészkedni kezdtem, sőt egy Vándor nevű kutyát 
is örökbe fogadtam. Korábbi életemben az efféle dol-
gok fel sem merültek.

A panzió megvásárlását követő három évben az ál-
landóságot mindössze az ezermesterem, Mark Tay lor 
jelentette számomra. Barátságtalan, szűkszavú, sőt 
időnként egyenesen kellemetlen ember volt. Az idő 
múlásával Mark mégis a barátommá vált. Még min-
dig bosszantónak tartottam, de valahogy megnyug-
tató módon. Feltételezem, hogy nem nagyon értheti 
ezt más, mégis így tudom a legpontosabban leírni a 
vele kapcsolatos érzéseimet. Valójában elég nehéz 
ezt megmagyaráznom.

Mark sok időt töltött a panzióban, főképp mert 
számos munkával és különleges feladattal bíztam 
meg. Idővel, a nézeteltéréseink és a véleménykülönb-
ségeink ellenére, barátokká váltunk. Továbbra is vi-
tatkoztunk, de összekülönbözéseink már nem voltak 
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komolyak. Élveztem, amikor ugrattam. Imádta a házi 
készítésű süteményeimet, és rájöttem, hogy a legtöb-
bet úgy érem el nála, ha frissen sült, meleg édesség-
gel kecsegtetem.

Paul halálhíre után Mark volt az első, aki képes volt 
megnevettetni. Éppen festett, és miközben lemászott a 
létráról, a lába beleszorult a festékes vödörbe. Nagyon 
mulatságosnak találtam, a könnyeim is kicsordultak a 
nevetéstől. Mark viszont egyáltalán nem élvezte.

Az évek során igen sok munkával bíztam meg a 
panzióban, többek között egy rózsakertet és egy ker-
ti pavilont is épített nekem. Szinte mindennap talál-
koztam vele, néha többször is. A Markkal töltött idő a 
mindennapjaim részévé vált. Még azokon a napokon 
is beugrott egy kávéra, amikor máshol dolgozott. Ki-
ültünk a tornácra kávézni, és elmeséltük egymásnak 
a napunkat. Olykor az is előfordult, hogy egy szót 
sem szóltunk. Úgy tűnt, a kommunikációhoz nincs 
szükségünk szavakra. Romantikáról természetesen 
szó sem esett; a barátom lett, és ez számomra tökéle-
tesen megfelelt. Egyáltalán nem sejtettem, hogy idő-
vel az érzései megváltoztak irántam.

Épp, amikor már kezdtem kibújni a páncélomból, 
Mark elárulta, hogy belém szeretett. A szavai olyan 
erővel ráztak meg, mint Seattle-t a 2001-es földren-
gés. Azután belém nyilallt… és amikor ezt mondom, 
úgy értem, magam is alig akartam elhinni. Rájöttem, 
hogy Mark számomra is többet jelent egyszerű ba-
rátnál. A  lényeg, hogy beleszerettem. Fokozatosan 
történt, olyan lassan, hogy észre sem vettem az érzé-
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seim változását. Teljesen másképp történt, mint Paul-
lal, fel sem tűnt, amíg Mark fel nem fedte előttem a 
maga érzéseit.

Még szinte el sem fogadtam, hogy a szívem kitá-
rult, és kész a Markkal való szerelemre, amikor újabb 
meglepetéssel döbbentett meg. Ráadásul még na-
gyobbal, mint az előző. Közölte, hogy elhagyja Céd-
rusligetet, és nem áll szándékában visszatérni.

Micsoda?
Nem értettem, mit akar tulajdonképpen. Semmi 

értelmét nem találtam.
Azt mondta, hogy szeret, és rögtön utána, hogy 

sajnálja, de elmegy, és nem tér vissza többé.
Ki tesz ilyet? És az isten szerelmére, miért? Azzal 

már ott sem volt. Elment. Végleg. Eladta a házát. El-
ajándékozta a holmiját. Elment örökre.

Hirtelen távozásának okáról csak később szerez-
tem tudomást. Mark valamikor régen katona volt, 
ugyanabban a hadseregben szolgált, amelynek köte-
lékében a férjem a halálát lelte. Mark egy karcolás 
nélkül megúszta a Közel-Keletet, de borzalmas áron. 
Hátra kellett hagynia egy iraki barátját, akivel együtt 
dolgozott, egy informátort, aki olyan közel került 
hozzá, mintha a testvére lett volna.

Noha a körülményeket nem befolyásolhatta, Mark 
gyávának tartotta önmagát, mert nem tett meg min-
den emberileg lehetségest azért, hogy megmentse 
Ibrahimot és a családját. Amióta visszatért az Egye-
sült Államokba, Mark folyamatosan a lelkiismere-
tével küzdött. Úgy érezte, csak akkor lehet érdemes 
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a szerelmemre, ha visszamegy, és megmenti azt az 
embert, aki a küldetésük sikere érdekében létfontos-
ságú információkkal látta el. A  visszatéréssel azon-
ban az életét kockáztatta. Nem is próbálta kerülni a 
veszélyt. Nagy eséllyel soha nem tér vissza.

És most nincs velem. Gyanítom, soha nem állt 
szándékában elmondani, milyen mélyen érez irán-
tam. Csak véletlenül árulta el magát. Visszatekintve 
úgy látom, meg akart óvni attól, hogy újabb veszte-
séggel kelljen megbirkóznom, egy újabb férfi  halálá-
val, akit szerettem.

Ha Mark azt hitte, jól tette, hogy elhagyott engem, 
tévedett. Később megtudtam, hogy félt bevallani 
nekem, mire készül, nehogy lebeszéljem a kockáza-
tos küldetéséről. Ebben igazat adtam neki. Mindent 
megtettem volna, hogy Cédrusligetben tartsam. Tel-
jesen leegyszerűsítve: öngyilkos küldetésre indult.

A távozásakor keserűségtől és dühtől vezérelve azt 
mondtam neki, nem várok rá. Már megrepesztettem 
azt a védőburkot, amelyben három hosszú évig él-
tem, és nem állt szándékomban újra visszahúzódni. 
Azt mondtam, továbblépek. Újra randizni fogok, és 
meg is tettem, bár senkivel sem találkoztam, aki fel 
tudott volna rázni, legalábbis nem úgy, ahogy Paul 
vagy Mark tette. Mindenesetre eljártam, és kezdtem 
kialakítani az új életemet.

Mark már majdnem kilenc hónapja elment, és azóta 
mindössze egyszer hallottam felőle. Egyetlenegyszer. 
Késő éjszaka történt, hogy a telefonom csengése fel-
ébresztett. Mark hívott, elmondta, hogy Irakban van, 
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és megtalálta Ibrahimot. A  rossz térerő miatt nem 
mindent értettem, és ez rettenetesen dühített. Minden 
darabka információra éheztem, amit megoszthatott 
velem, vágytam hallani a hangját, de az csak szaka-
dozva jutott el hozzám. Amennyire értettem, kifelé 
tartott az országból Ibrahimmal, a feleségével és a két 
kisgyerekükkel. Hogy hová indultak pontosan, vagy 
hogyan jutnak el oda, továbbra is rejtély maradt.

Szakadozott, akadozó beszélgetésünk során Mark 
a segítségemet kérte. Biztos akart lenni abban, hogy 
ha kijuttatja Ibrahimot és a családját Irakból, segítek 
nekik letelepedni az Egyesült Államokban. Csak azt 
nem mondta, vagy a rossz vonal miatt nem hallottam, 
hogy abban az esetben kell ezt megtennem, ha ő nem 
jut ki élve az országból.

Nem maradt más választásom, megígértem Mark-
nak, hogy minden tőlem telhetőt megteszek azért a 
családért. Hogy tehettem volna másként, amikor 
Mark az életét kockáztatta értük?

Ahogy mondtam, ez kilenc hónapja történt, és az-
óta nem jött újabb hír.

Nada.
Zilch. Mondhatjuk bármilyen nyelven.
Egyetlen szó sem.
Se levél, se telefonhívás. Semmiféle kommunikáció.
Ilyen sok idő elteltével nem hihettem mást, mint 

hogy nem sikerült, és Mark örökre elveszett számom-
ra, akárcsak Paul.

Júniust írtunk, és a legkényelmesebbnek a teljes 
tagadás tűnt. Úgy döntöttem, nem gondolok Markra. 
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Legalábbis megpróbáltam, de őszintén szólva, nem 
jártam sikerrel. Mindenesetre annyit elértem, hogy 
senki más nem beszélt előttem róla. Ezen a téren 
anyám bizonyult a legkeményebb diónak, aki folya-
matosan arra emlékeztetett, hogy imádkozik Markért 
és a küldetése sikeréért.

Nem akartam reménykedni abban, hogy Mark 
életben van. Könnyebb volt elfogadnom, hogy meg-
halt. Tudom, kegyetlenség, de meg kell érteniük, Paul 
maradványait csak a helikopter lezuhanása után egy 
évvel találták meg és azonosították. Annak az évnek 
minden áldott napján, minden percében úgy kapasz-
kodtam a reménybe, mint aki egy ház huszadik eme-
letének párkányáról lóg kifelé, hogy Paul minden va-
lószínűség ellenére valahogyan mégis életben van.

Nem voltam képes még egyszer ugyanezt végig-
csinálni. A saját épelméjűségem érdekében el kellett 
engednem a párkányt. Inkább lezuhanok, semhogy 
az üres reménybe kapaszkodva éljek tovább.

Peggy Beldon volt a másik, aki nem volt hajlandó 
elfogadni az eltökélt szándékomat, hogy továbblé-
pek. Peggy és Bob Beldon a Mormota Motel, a város 
egy másik fogadójának tulajdonosai. Miután a panzi-
ót megvettem, többé-kevésbé a szárnyaik alá vettek, 
és segítettek beletanulnom abba, amibe belekezdtem. 
Jó barátaim, akárcsak Grace Harding. Grace fér-
je meghalt, még mielőtt a városba költöztem, aztán 
Grace szerelmes lett, és újra férjhez ment. Tudta, mi-
lyen özvegynek lenni, és beszélgetett velem az életem 
új szakaszáról. Hálás voltam a barátságukért.
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Az a személy azonban, aki pontosan megértet-
te és elfogadta a viselkedésemet, Dana Parson volt. 
Viszonylag új barátnak számított, akivel a spinning-
edzésen ismerkedtem meg. Nagyjából egyidősek 
lehetünk. Dana férjnél van, két kicsi gyerekkel, és 
részmunkaidőben vállalt állást, ingatlanügynökként. 
A férje időnként otthonról dolgozik, így Dana eljár-
hat edzésre, amikor a két kicsi alszik.

Távozása előtt Mark elmondta Bobnak, miért adja 
el a házát, és hagyja el Cédrusligetet. Miután Mark 
elindult a Közel-Keletre, Bob eljött hozzám, és elma-
gyarázta, hová ment Mark, és miért. Akkor még ért-
hetően dühös voltam, de megenyhültem, miután meg-
értettem az okait. Mark azt tette, amit tennie kellett.

Szerencsére a panzió összes szobáját júniustól au-
gusztusig minden hétvégére lefoglalták, de sajnos 
a hétköznapokra csak ímmel-ámmal jutott vendég, 
attól függően, milyen esemény zajlott a környéken. 
Kaptam a lehetőségen, és befogadtam egy állandó la-
kót nyárra, aki hetenként fi zet majd.

Emily Gaffney az után érkezik majd, hogy a se-
attle-i iskolákban elkezdődik a nyári szünet. Hóna-
pokkal korábban beszéltünk röviden telefonon, és 
azóta is hívott néhányszor. Emily elfogadott egy ta-
nári állást Cédrusligetben. Seattle-ben élt, ott bérelt 
lakást, amelyet most tovább tudott adni valakinek, 
akit ismert, és akiben megbízott. És ez a barátja már 
június közepén költözni akart.

Egy szó mint száz, Emilynek gyorsan kellett alkal-
mas ideiglenes szállást találnia. Valószínűleg vesz 
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majd valamit Cédrusligetben, de nem akar elhamar-
kodott döntést hozni. Ezért hívott fel engem. Az in-
terneten talált rám, és megkérdezte, hogy heti szám-
lázással adok-e ki szobát egy vagy két hónapra, attól 
függően, hogyan alakul a lakáspiac.

Korábban soha nem gondoltam állandó lakóra, 
Emily pedig valójában az lesz. Nem ezzel a szándék-
kal vettem meg a panziót. Igazság szerint azonban 
magányosnak éreztem magam, és alig vártam, hogy 
legyen körülöttem valaki. Vándor jó társnak bizo-
nyult, de emberi társaságra is vágytam. Kilenc hónap 
alatt sem sikerült hozzászoknom a Mark nélküli élet-
hez. Néha úgy éreztem, a hatalmas üresség mindjárt 
egészben elnyel.

Emily hamarosan megérkezik, én pedig már alig 
várom, hogy megismerjem.

Az órámra pillantottam, és rájöttem, hogy ide-
je elindulnom a délutáni edzésre. Mindig is szeret-
tem sportolni, csak nem kifejezetten akkor, amikor 
épp csinálom. Nem szívesen tekerem az egy helyben 
álló biciklit addig, amíg a fenekem teljesen elzsibbad, 
vagy görcs áll a lábamba. Az utóhatást szeretem. Az 
érzelmi feldobottságot, ahogy az endorfi n végig-
áramlik a testemben, amelytől szellemileg és testileg 
is felfrissülök.

– Elmegyek – közöltem Vándorral, és az ajtó felé 
indultam. A  testhez simuló edzőnadrágomat visel-
tem, ujjatlan pólót és egy fehér-fekete pöttyös fejpán-
tot vettem fel hozzá.

Vándor rám sem nézett. Úgy vélte, joga van min-
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denhová követni, bárhová is megyek, a spinning-
edzésre azonban nem vihettem. Hason feküdt, a 
pofáját a mancsán pihentette, és szándékosan elfor-
dította a fejét. Így büntetett.

– Vigyázz a házra! – szóltam oda, miközben bezár-
tam magam mögött az ajtót.

Dana már a számunkra kijelölt biciklinél várt. Eny-
nyi idő után az ember feltételezné, hogy a fenekem 
hozzászokott a keskeny nyereghez. Nem így történt. 
Legtöbbször olyan görbe lábbal szálltam le arról a 
bicikliről, mint egy nyolcvanéves farmer, aki élete 
nagy részét lóháton töltötte. Úgy döntöttem, kényel-
mesebb ülésre van szükségem. Mondjuk akkorára, 
amekkora egy traktoron van.

– Hogy telik a napod? – kérdezte Dana. Lófarokba 
kötötte a haját, és már fent ült a kerékpárján, felemelt 
karral a vállát melegítette be, a kezdést várta. Én vi-
szont a biciklimre néztem, és igyekeztem valamilyen 
ürügyet találni a távozásra.

– Jo Marie? – erősködött Dana.
– Akadt már jobb is.
Nem mondtam ki a nyilvánvalót, hogy a gondola-

taim Mark körül járnak. Előző este egy Ralph nevű 
fi ckóval mentem moziba. Elvált ember volt, és ked-
vesen viselkedett, de nem éreztem semmilyen szik-
rát. Még egy picurkát sem. Azt hittem, jót tesz, ha el-
megyek, ehelyett lehangoltan és rosszkedvűen értem 
haza. Nem is tudom, mit kerestem. Abban viszont 
biztos voltam, hogy Ralphban nem fogom megta-
lálni. Az este barátságtalanul végződött, mert Ralph 
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megkérdezte, találkozunk-e máskor is. Elutasítottam, 
mire meg kellett indokolnom, miért. Minden férfi  
ilyen ostoba? Komolyan?

Éreztem, hogy Dana engem néz, és a tekinteté-
ből tudtam, azon vívódik, mondjon-e még valamit. 
Őszintén, sem Markról, sem Ralphról, sőt senki más-
ról sem akartam beszélgetni. Azzal segítettem neki, 
hogy felültem a biciklire, előrehajoltam, és az alka-
rommal a kormányra támaszkodva megkérdeztem:

– Nekivághatunk?
– Indulhatunk – felelte Dana.
A csoport többi tagja is belekezdett.
Pedáloztunk, tekertünk, a fejünket és a vállunkat 

előretoltuk, hogy a szívünket a végsőkig megdolgoz-
tassuk, ezáltal egészségesek maradjunk, és tovább 
élhessünk. Számomra ennek így semmi értelme, de 
mit tudhatom én? Szerettem és gyűlöltem egyszerre, 
de utána mindig jó érzéssel töltött el, hogy végigcsi-
náltam.

Egy törölközővel felitattam az izzadságot az ar-
comról, és nagyot sóhajtottam.

– Párizsban vagyunk már? – kérdeztem. Danával 
azzal jutalmaztuk magunkat, hogy az elmúlt hat hó-
napban összeadtuk a letekert kilométereket, mint-
ha Európába bicikliznénk. Dana, aki alkatánál fogva 
sportos típus volt, jóval előttem járt. De nem adtam 
fel. Bár ő előbb Párizsba érhet, én inkább elidőzöm 
az elképzelt francia vidéken, frissen sült kenyeret, 
sajtot és fi nom vörösbort kóstolok.

– Már majdnem ott vagyunk – biztosított Dana.
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Nem hittem neki.
– Viszlát szerdán! – köszöntem el kifelé menet.
– Szerdán! – kiáltott utánam. – Ha nem előbb.
Ha akadt egy szabad perce, ami ritkán fordult elő, 

Dana beugrott hozzám a panzióba egy teára és egy 
kis beszélgetésre. Élveztem a látogatásait, és örül-
tem, hogy van egy olyan barátom, aki megért.

Alig vártam, hogy lezuhanyozzak, és kiüljek a tor-
nácra. Gyönyörű tavaszt tudhattunk magunkénak. 
Seattle-ben a szokásoshoz képest szokatlanul meleg 
és napos idő volt. Azon gondolkodtam, mit készítsek 
vacsorára. Elég gyakran ettem salátát, főként mert 
gyorsan és könnyen elkészíthető.

Mielőtt bementem a házba, megálltam a posta-
ládánál. Akadt benne néhány szórólap, főzős újság 
– ezeket úgy olvastam, mint a regényeket –, és több 
számla is. A konyhapultra dobtam a postát, és elmen-
tem zuhanyozni.

Most, hogy visszajöttem, Vándor megbocsátott 
nekem. Felemelte a fejét, és engem nézett.

– Már megvolt a mai sétád – mondtam neki. Ret-
tenetesen elkényeztettem, és úgy viselkedett, mintha 
szerepet cseréltünk volna. Időnként emlékeztetnem 
kellett arra, ki az úr a háznál. Jó, beismerem, nem sok 
sikerrel jártam.

Zuhanyzás után sokkal jobban éreztem magam, és 
mivel még kissé korai lett volna vacsoráznom, úgy 
döntöttem, a főzős magazinommal kimegyek a tor-
nácra, sütkérezem és pihenek. Egy ilyen edzés után 
szükségem volt rá.
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Töltöttem magamnak egy pohár jegesteát, és azt is 
kivittem magammal. Egy fehér fonott fotelba ültem, a 
lábamat pedig feltettem a zsámolyra. Mivel gyakran 
ültem ugyanazon a helyen, majdnem megfeledkez-
tem a látvány élvezetéről. Alattam terült el az öböl, 
a kikötő vizén különféle méretű csónakok és hajók 
ringtak. Az Olympic-hegység csúcsai belefúródtak a 
ragyogó kék égbe. Miután egy ideig megigézve néz-
tem a tájat, kinyitottam az újságomat.

Ekkor történt.
Az oldalak közül egy külföldi bélyegzésű levelező-

lap esett ki.
Nem akármilyen levelezőlap.
Bár nem írta alá, tudtam, hogy Mark küldte.

Csodálatos Dzsidda partja!
Rossz a vonal. Nincs kapcsolat.
Az elveszett csomag rendben. Az enyém komolyan 
megsérült, de hazafelé tart.
Szeretlek.


