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ELSŐ FEJEZET 

Berlin, 2011 januárja

Amikor a nagy, asztali óra majdnem öt órát mutatott, Lilly 
Kaiser biztosra vette, hogy aznap már senki sem fog be-
tévedni az üzletébe. Az emberek a felhajtott kabátgallér 
mögé bújva és a sapkájukat mélyen a szemükbe húzva su-
hantak el a kirakat előtt, anélkül hogy akár csak egy pil-
lantásra is méltatták volna a boltját. 

Az év első heteiben senkit sem érdekeltek a régiségek. 
A pénztárcák és a bankszámlák üresek voltak, és vala-
hogy senki sem érzett már késztetést arra, hogy külön-
leges dolgokat keresgéljen a szerettei számára. Tavasszal, 
amikor a világ minden tájáról megérkeznek az első turis-
ták, teljesen más lesz majd a helyzet, és ez egész nyáron 
úgy is marad. Addig azonban valahogy át kell vészelnie 
az ínséges időket.

Nagyot sóhajtva leült egy kis, XV. Lajos korabeli zsá-
molyra, és a kirakat üvegén keresztül felnézett az égre, 
ahonnan már napok óta folyamatosan hullott a hó. Köz-
ben a tekintete végigsiklott a saját arcképén, amely az 
egyik szekrény simára polírozott oldaláról tükröződött 
vissza. Az a kis szekrény is egyike volt annak a rengeteg 
holminak, amelyeken már régóta nem tudott túladni.

Finom, szinte kislányos vonásai feszültnek tűntek, az 
arca sápadt volt, csak a vörös haja és a zöld szeme vilá-
gított. A karácsonyi ünnepek nem sok pihenést hoztak 
számára. Meglátogatta a szüleit, és a látogatás ezúttal is  
a szokásos módon végződött: az anyja és az apja megint a 
lelkére kötötte, hogy mindenképpen keresnie kell magá-
nak egy férfit.
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Habár nagyon szerette a szüleit, ez már túl sok volt szá-
mára. Lelombozva tért vissza Berlinbe, hogy otthon, a la-
kásában elbújva várja ki az újév beköszöntét, utána pedig 
visszatérve az üzletbe, nekilásson a leltározásnak.

Mostanra viszont már ezzel is végzett, így nem maradt 
más időtöltése, mint várni, hogy betévedjen egy vásárló. 
Lilly gyűlölte a tétlenséget. De hát mi mást tehetne? 

Talán egyszerűen lehúzhatnám a rolót, és kivehetnék nyolc 
hét szabadságot, villant át az agyán. Mire visszatérek, addig-
ra már a hó is elolvad, és az üzlet is ismét tele lesz vevőkkel.

Ekkor csilingelni kezdett az ajtóra szerelt csengő – amely 
egy vidéki udvarházból került oda hozzá, és aminek a láttán 
mindig sürgölődő inasok jelentek meg a lelki szemei előtt –, 
és az ábrándozásból visszazökkentette a valóságba.

Az üzlet küszöbén egy idős úr ácsorgott, a tekintetéből 
ítélve maga sem tudta, hogy belépjen-e, vagy sem, miköz-
ben a kabátjára szállt, csillogó hópelyhek lassan olvadozni 
kezdtek a helyiség melegétől. Olyan cserzett volt az arca, 
hogy bármelyik reklámfilmben eljátszhatta volna a vén 
tengerész szerepét. A hóna alatt egy ütött-kopott hegedűto-
kot tartott. Vajon el akarja adni? – villant át Lilly agyán.

Felkelt a zsámolyról, egy gyors mozdulattal kisimította 
a kötött, sötétkék kardigánját, és a férfi elé ment.

– Jó napot, mit parancsol? 
A férfi gyorsan végigmérte, miközben az arcán megje-

lent egy visszafogott mosoly.   
– Feltételezem, hogy ön ennek az üzletnek a tulajdo-

nosa.
– Igen, ahogy mondja – felelte Lilly mosolyogva, mi-

közben igyekezett kitalálni, miféle ember lehet ez a hir-
telen felbukkant vásárló. Egy idősödő zenész, aki éppen 
hazafelé tart egy rendezvényről? Vagy egy hegedűtanár, 
akinek a nem túl tehetséges tanítványaival kell valahogy 
zöld ágra vergődnie? – Miben segíthetek? – kérdezte vé-
gül az idegentől. 

A férfi ismét úgy mérte végig, mintha keresne valamit 
az arcán, majd előkapta a hóna alól a hegedűtokot. 
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– Hoztam magának valamit. Megengedi, hogy megmu-
tassam? 

Lilly ugyan ebben a hónapban már semmiféle új dolgot 
nem akart venni, de mivel olyan ritkán kínáltak neki meg-
vételre hangszert, így most egyszerűen képtelen volt ne-
met mondani. 

– Jöjjön velem, kérem, itt megmutathatja. – Lilly odavezet-
te a férfit ahhoz az egyszerű kis asztalhoz, amely az eladó-
pult mellett állt. Ennél az asztalnál mutatták meg a kincsei-
ket azok az ügyfelei, akik el akartak adni neki valamit. 

Általában nem sok használható dolog akadt közöttük. 
Az emberek a padláson és az elhunyt hozzátartozóik ha-
gyatékában talált tárgyakat gyakran értékesebbnek ítél-
ték, mint amilyenek azok valójában voltak. Hány ügyfele 
sértődött meg, amikor a megvételre kínált porcelánfigu-
rát hétköznapi csecsebecsének nevezte!

De amikor az idős férfi felnyitotta a hegedűtok fedelét, 
Lilly már sejtette, hogy valami különleges tárggyal lesz 
dolga. A kopott, molyrágta bélésen, amely egyszer vala-
mikor bizonyára mélyvörös lehetett, egy hegedű hevert. 
Egy régi hegedű. Lilly nem tartozott a szakértők közé, de 
úgy becsülte, hogy a hangszer legalább százéves lehet, ha 
nem még régebbi. 

– Vegye ki nyugodtan – mondta az idős úr, miközben to-
vábbra is minden mozdulatát árgus szemmel figyelte.

Lilly kissé vonakodva engedelmeskedett a felszólítás-
nak. A hangszerekkel mindig a lehető legnagyobb tisz-
telettel bánt, habár ő maga egyetlenegyen sem játszott. 
Amikor megfogta a hegedű nyakát, a barátnője, Ellen ju-
tott az eszébe, akinek a munkája és egyben a szenvedé-
lye volt az ilyen ritkaságok restaurálása. Neki elég lenne 
egyetlen pillantást vetnie erre a hangszerre, hogy meg-
mondja, mennyit érhet. 

Ahogy Lilly a hegedűt nézegette – a szokatlan lakkozá-
sát, a sajátos formájú csigáját –, egyszer csak észrevett egy 
jelet a hátoldalán. Egy rózsa volt az, amely olyan durvá-
nak és olyan erősen stilizáltnak hatott, mintha csak egy 
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gyerek rajzolta volna. Ugyanakkor kétségtelenül fel lehe-
tett ismerni, hogy egy rózsáról van szó. 

Milyen hegedűkészítő cicomázza ki a hangszerét ilyen 
díszítéssel? Lilly gondolatban feljegyezte magának, hogy 
este rögtön fel kell hívnia Ellent. Ezt a hegedűt bizonyá-
ra nem tudja majd megfizetni, de azért a barátnőjének jó 
lenne elmesélni, hogy milyen díszítést látott rajta – sőt, 
a férfi talán még azt is megengedi neki, hogy lefényké-
pezze…

– Attól tartok, uram, hogy nekem nincs annyi pénzem, 
amennyit ön ezért a hangszerért kérni szeretne – mondta 
a nő, miközben óvatosan visszahelyezte a hegedűt a tok-
ba. – Ez bizonyára egy vagyonba kerül.

– Valóban – felelte a férfi elgondolkozva. – De mintha 
sajnálkozást hallanék ki a hangjából. Ugye nagyon tetszik 
önnek ez a hegedű?

– Igen… olyan különleges.
– Mit szólna hozzá, ha azt mondanám, hogy nem azért 

hoztam magammal, hogy eladjam?
Lilly csodálkozva felvonta a szemöldökét. 
– Akkor minek jött ide?
A férfi arcán egy pillanatra megjelent egy halvány 

mosoly. 
– Ez a hegedű a magáé – mondta az ismeretlen várat-

lanul.
– Tessék? – kérdezte Lilly, miközben teljesen összezava-

rodva bámulta a beszélgetőpartnerét. Kizárt dolog, hogy a 
férfi tényleg ezt mondta volna. – Maga nekem akarja aján-
dékozni ezt a hegedűt? – mondta ki hangosan is az oly ab-
szurdnak tűnő gondolatot. 

– Nem, ajándékozásról szó sincs, ugyanis csak azt lehet 
elajándékozni, ami a miénk. Ez a hegedű pedig az öné. 
Legalábbis abban az esetben, ha hihetünk a lakcímnyil-
vántartó adatainak. Persze ha nem Lilly Kaiserrel, hanem 
valaki mással van dolgom…

– Nem, dehogy, természetesen én vagyok Lilly Kaiser, 
de…
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– Akkor ez a hegedű az öné. És van még ott mellette va-
lami más is a tokban. 

Lilly zavarát a férfi barátságos mosolya sem tudta elosz-
latni. A józan esze azt diktálta, hogy talán csak valami 
trükk az egész, vagy egy félreértés. Mi oka lenne rá ennek 
az idegen férfinak, hogy megajándékozza egy hegedűvel? 
Hiszen még soha életében nem látta. 

– Nézzen csak be a bélés alá! – makacskodott a férfi.  
– Talán az majd mond önnek valamit, amit ott talál. 

Lilly némi habozás után reszkető kézzel előhúzott a he-
gedűtokból egy penészfoltokkal borított kis papírlapot, és 
széthajtogatta azt. 

– Egy kottalap? – hebegte Lilly meglepetten. 
A kottán szereplő mű azt a címet viselte, hogy Moon- 

shine Garden – vagyis Holdfénykert. A hangjegyek kissé he-
venyészett benyomást keltettek, mintha gyorsan, kapkod-
va jegyezték volna le őket. A zeneszerző neve nem volt fel-
tüntetve rajta. 

– Honnan szerezte ezt a hegedűt? – kérdezte Lilly teljesen 
összezavarodva. – Különben is, honnan tudta, hogy…

Az ajtócsengő szakította félbe a kérdését. A férfi hatal-
mas lépésekkel távolodott az üzlettől, akár egy tolvaj, aki 
minél előbb el szeretne tűnni a rendőrség elől. 

Lilly először dermedten bámult utána, majd odarohant 
az ajtóhoz, feltépte azt, és a csengő dühödt csilingelése kö-
zepette kirohant az utcára. Ám az idős úrnak, akinek még 
a nevét sem tudta, ekkorra már se híre, se hamva nem volt. 
Csak a fagy várta odakint, belemart az arcába és a kezébe, 
minden gond nélkül áthatolt a ruháján, és végül visszaűz-
te a nőt az üzletébe. 

A hegedű továbbra is ott hevert a tokjában, és Lilly 
csak most vette észre, hogy még mindig a kezében tart-
ja a kottát.

Mihez kezdjen most? Ismét kinézett az utcára, az idős 
úrnak azonban nyoma sem volt.

A hideg futkosott a hátán, amikor rápillantott a jellegze-
tes színű hegedűre, megvizsgálta a hangszer karcsú nya-
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kához rögzített, feszesre húzott, ezüstös húrokat, és a te-
kintete megállapodott a kecses metszésű csigán. Milyen 
gyönyörű hangszer! Még mindig képtelen volt elhinni, 
hogy mostantól tényleg az övé. És mi van ezzel a kottával? 
Miért hívta fel rá a férfi külön is a figyelmét? 

A hatalmas csattanás majdnem halálra rémisztette. 
Ijedten hátrafordult, és még éppen látta a gyerekcsapatot, 
amely nagy ricsajozás közepette elrohant az üzlete előtt. 
A Kaiser Régiségkereskedés legelső betűjét a kirakat üvegére 
tapadt hógolyó takarta el. 

Lilly megkönnyebbülve visszafordult a hegedűhöz. Ezt 
mindenképpen meg kell mutatnom Ellennek. Ő talán meg tud-
ja mondani, ki készítette ezt a hegedűt – és némi szerencsé-
vel azt is kideríti majd, hogy ki szerezte ezt a darabot.

Mivel egészen biztos volt benne, hogy aznap már senki 
sem fog betévedni az üzletébe, és további öregurak sem 
fognak megjelenni nála különféle elvarázsolt hangszerek-
kel, így odament az ajtóhoz, megfordította a „Zárva” táb-
lát, és leakasztotta a fogasról a kabátját. 
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MÁSODIK FEJEZET 

Lilly a hegedűtokkal a hóna alatt baktatott felfelé a lakásá-
hoz vezető lépcsőn. A Berliner Straßén lévő, meglehetősen 
öreg ház közvetlenül egy egykori színház szomszédságá-
ban állt, amely már évek óta üresen kongott, és arra várt, 
hogy valaki megvásárolja vagy kibérelje. 

A lépcső nyikorgott Lilly talpa alatt, az érzékeit be-
töltötte a ház jellegzetes szaga. A lépcsőházban minden 
szintnek más szaga volt. A földszinten a macskák, a kö-
zépső szinteken a vörös káposzta, a felső szinteken pedig 
dohos levegő és a száradó ruhák áporodott szaga terjen-
gett – pedig egyetlen lakó sem teregette a folyosóra a ru-
háit. A szaghatárok néha eltolódtak, de a megszokott rend 
mindig újból helyreállt, amikor valaki vasárnapi ebédet 
főzött, kiengedte a macskáját, vagy bármi olyat tett, ami 
megfelelt az emeletére jellemző szagoknak.

Lilly lakása a dohos, áporodott levegőjű legfelső szin-
ten volt, és már csak négy lépcsőt kellett megmásznia ah-
hoz, hogy az ajtót becsukva megszabaduljon a fojtogató 
szagtól. 

A hidegtől elzsibbadt arcába csak lassan tért vissza az 
élet. A keze is teljesen érzéketlenre fagyott, hiába volt raj-
ta kesztyű. Már alig várta, hogy végre főzhessen magának 
egy kávét, és felhívhassa Ellent. 

Útközben összetalálkozott Sunny Bergerrel, azzal a 
húszéves, tetoválásokkal borított, fiatal egyetemista lány-
nyal, aki néha segített neki az üzletben, és akinek na-
gyon jó érzéke volt a régiségekhez. Egyik-másik vásárlója 
ugyan néha kissé csodálkozva nézett, amikor felfedezte  
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a bőrére tetovált képeket, Sunny azonban a kedvességével 
rögtön elvarázsolta őket. 

Lillyvel legalábbis így történt, egy hét sem kellett hozzá, 
és szoros barátságot kötöttek egymással. 

– Szia, Sunny, hogy vagy? – kérdezte Lilly, és ismét át-
villant az agyán, hogy talán mégis jobb lenne, ha elmenne 
szabadságra. Ha valakit meg kellene kérnie, hogy ugorjon 
be helyette, akkor biztosan Sunnyt választaná. 

– Nálam minden oké. És te hogy vagy? – kérdezett visz-
sza a fiatal lány, miközben felhúzta a pulóvere ujját. – Ezt 
nézd meg, ez a legújabb!

A tetoválás egy fekete, nyolcas számot viselő biliárdgo-
lyón lovagló pin-up lányt ábrázolt. Lilly tudta, hogy ő so-
hasem lenne képes ilyesmire. A szép tiszta munka és a mo-
tívum azonban ezúttal csak csodálatot váltott ki belőle.

– Nagyon szép. Hol csináltattad?
– A Torstraßén van egy tetoválószalon – felelte Sunny, 

és közben egy már-már szerelmes mosoly jelent meg az 
arcán. – Azt hiszem, vissza fogok még menni hozzájuk,  
a tetoválósrác, aki csinálta, nagyon kedves volt.

– Egy életre szóló szerelem? – kérdezte Lilly, mert a teto-
válásaival ellentétben Sunny kapcsolatairól sok mindent 
el lehetett mondani, de azt, hogy tartósak lettek volna, 
nem. 

– Azt nem tudom, de a következő tetoválásig biztosan 
kitart. Amúgy meg… – Sunny sajnálkozva megütögette a 
gyűrűsujját, amelyre finom folyóírással a Love szót teto-
válták. 

– Aha, szóval házas – állapította meg Lilly, mire a lány 
bólintott.

– Igen, sajnos házas. Azért az nem semmi lenne, ha ép-
pen egy tetoválóval jönnék össze. Akkor ingyen készítené 
a tetoválásaimat. 

– És akkor egy éven belül egyetlen szabad négyzetcenti-
méter sem lenne a testeden. 

– Ez is igaz. Az pedig úgy unalmas lenne. Nem baj, azért 
Dennis nagyon kedves…
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– Barátkozz csak össze vele, talán kapsz majd egy kis 
árengedményt.

– Majd meglátjuk. És amúgy mi újság az üzletben, nincs 
szükséged mostanában egy kis segítségre? – kérdezte 
Sunny, miután visszahúzta a pulóverét a karjára. 

Lilly magában elmosolyodott. Sunny ugyanis mindig 
ezt kérdezte tőle, ha új tetoválást akart csináltatni magá-
nak. Ezek a képek igencsak sokba kerülnek, ez viszont 
nem tartja vissza a lányt attól, hogy mindig újabbakkal 
lepje meg magát. 

Lilly már majdnem kimondta, hogy most nincs szüksé-
ge segítségre, amikor eszébe jutott a nyaralás és a mene-
külés az esős Berlinből. 

– Nem kizárt – felelte inkább, hiszen ha Sunny nem tud 
beugrani, akkor talán nem is talál majd senkit, hogy szük-
ség esetén átvegye a helyét. – Talán egy-két hét múlva. 
Számíthatok rád?

– Még szép! Persze! – felelte a lány. – Akkor nem szerve-
zek magamnak programot arra az időre, csak szólj majd, 
meddig lenne rám szükséged. Úgyis nemsokára kezdődik 
a vizsgaidőszak, akkor nem kell bejárni az egyetemre.

Három hónap szünet. Lilly visszagondolt a saját egye-
temi éveire. Bár Sunnyhoz hasonlóan ő is egyfolytában 
munkát keresett, hogy némi pluszbevételhez jusson, va-
lahogy mégis ezeket a vizsgaidőszakokat élvezte a leg-
jobban. 

– Azért az egész szünetedet nem akarom tönkretenni, 
de három-négy hétre számíthatsz majd. 

– Ó, csak nem elutazol?
– Talán – válaszolta Lilly mosolyogva, miközben el-

gondolkozva megsimogatta a hóna alatt tartott hegedű-
tokot. 

– És közben hegedűórákat veszel? 
– Nem, ezt ma kaptam… – Ha a barátnőjét érdekelné a 

hangszer, akkor persze magával vinné Angliába. De er-
ről egyelőre még nem akart Sunnynak beszélni. Egyelőre 
még nem. – Majd meglátjuk.
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– Rendben, akkor szólj, ha szükséged lesz rám. Tudod, a 
te üzletedért csapot-papot otthagyok, ha kell. 

– Köszönöm, Sunny, hamarosan hívlak majd.
– Szuper! – Azzal a lány már el is tűnt a félemeleten. 

 Lilly tovább bandukolt felfelé, amíg a száradó ruhák szaga 
teljesen körül nem ölelte. 

– Á, jó napot, Frau Kaiser! – kiáltott oda neki Martin Ge-
pard, aki éppen akkor nyitotta ki a lakása ajtaját. Egy hón-
nappal Lilly után költözött be a házba, és az egyik köze-
li boltban dolgozott. Habár nagyjából egykorúak voltak, és 
pontosan tudták egymásról, hogy jelenleg mindketten facé-
rok, mégsem alakult ki közöttük semmilyen kapcsolat. 

Lilly most is csak gyorsan visszaköszönt, és már el is 
tűnt a lakásában, ahová a lépcsőház dohos levegője már 
nem tudott behatolni. A négy fal közé zárt kis birodal-
mát vanília, frissen mosott ruha, fa és könyvek illata töl-
tötte be. 

Arra valahogy sohasem érzett késztetést, hogy a laká-
sát is a boltjában található régiségekkel rendezze be. Ko-
rábban, az előző életében, rengeteg antik bútora volt, de 
amióta a férje meghalt, odahaza inkább a modern holmi-
kat kedvelte. A lakás berendezése új volt ugyan, de nem 
különösebben értékes darabokból állt, a nagy részük egy 
közismert svéd lakberendezési áruházból származott. Az 
egyetlen darab, amelyet a korábbi otthonából magával ho-
zott, egy nőalakot ábrázoló festmény volt. Az asszony egy 
ablak előtt állt, és a háttérben látható, kissé elmosódott 
kertet bámulta. 

Lilly különösen az új élete első időszakában ismert 
magára ebben a festményben. A képen látható nőnek 
ugyanúgy vörös haja volt, mint neki, és egy kissé ő is 
tanácstalannak tűnt. Azt nem lehetett kivenni, hogy mi 
van abban az elmosódott kertben, mindenesetre a nő 
nem tűnt túl boldognak. Mintha csak azon töprengett 
volna, hogy mit kellene tennie, és hogy vajon nem len-
ne-e jobb, ha elmenne, és örökre maga mögött hagyná 
ezt a kertet. 
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Lilly is gyakran feltette magának ezt a kérdést. A lakás 
teljesen rendben volt, és már csak az üzlete miatt sem köl-
tözhetett el. Néhány napra vagy hétre persze bármikor el-
utazhatott, hiszen arra az időre ott volt neki Sunny, de azt 
nem tudta elképzelni, hogy végleg elköltözzön Berlinből. 
Hová is mehetne? Sohasem volt sok barátja, és a barátai 
száma a férje halála óta még inkább lecsökkent. Tulajdon-
képpen csak Ellen maradt meg neki. De emiatt Lilly nem 
nagyon szomorkodott, épp ellenkezőleg, hiszen csak El-
lenről mondhatta el, hogy mindig kitartott mellette.

Lilly egyenesen az asztalhoz vitte a hegedűtokot, és óva-
tosan letette rá. Felkapcsolta az olvasólámpát, amelynek a 
fénye titokzatos derengést kölcsönzött a bőrbevonatú, pa-
tinás rézpántokkal díszített, ódon hegedűtoknak.

– Te mit gondolsz? – kérdezte Lilly a férje arcképétől, 
amely egy dísztelen képkeretből mosolygott vissza rá. – 
Belevágjak egy új kalandba?

Peter mindig azt mondta, hogy Lillynek az összes kínál-
kozó lehetőséget meg kell ragadnia. Mintha most is bátorí-
tólag mosolygott volna rá. Lilly még mindig nem nagyon 
tudta elhinni, hogy a férje halála óta már három év eltelt. 
Néha még mindig azon kapta magát, hogy azt várja, mi-
kor lép be Peter az üzletbe, hogy az évszaknak megfele-
lően forró kávét vagy éppen fagyit hozzon neki, és közben 
megcsodálja a nő legújabb szerzeményeit. 

Peternek nem sok fogalma volt a műkincsekről, viszont 
csalhatatlan ízléssel rendelkezett. Ez a hegedű biztosan 
tetszett volna neki. 

Lilly szerelmesen megsimogatta a férje arcképét, ám 
amikor megérezte a szemében az első könnycseppeket, 
inkább odalépett a telefonhoz. 

A beszélgetés Ellennel majd eltereli a gondolatait. Mi-
közben beütötte a számot, a lelki szemei előtt megjelent a 
szőke, harmincas évei vége felé járó, életvidám, ragyogó 
kék szemű, tömzsi orrú és egy kissé talán túl karakteres 
arcú barátnője képe. Habár ők ketten egyidősek voltak, El-
len egy kissé mindig is érettebbnek és komolyabbnak tűnt 
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nála. Ez pedig mind a mai napig így volt. Ellen, az erős 
és öntudatos személyiség, szemben Lillyvel, a gyerekes 
és bizonytalan jellemmel. Valószínűleg éppen emiatt vált 
olyan szilárddá a barátságuk.

– Szia, Ellen, Lilly vagyok – mondta a nő, miután a 
kissé rekedtesnek tűnő hang bejelentkezett a vonal túl-
só végén.

– Lilly, te jóságos ég! – kiáltotta a barátnője. – Ezer éve 
nem hallottam a hangodat!

– Igen, túl régóta – felelte Lilly, miközben utánaszámolt, 
mennyi is volt valójában az az ezer év. Utoljára jó negyed 
éve beszéltek egymással. Természetesen rendszeresen 
váltottak e-maileket, de az csak halvány pótlékát jelentet-
te azoknak a hosszú, bensőséges beszélgetéseknek, ame-
lyeket korábban folytattak egymással.

– De még mennyire, szerintem is! – A vonal túlsó végén 
felhangzott Ellen jellegzetes, gurgulázó nevetése, majd a 
barátnője megkérdezte: – Minek köszönhetem a megtisz-
teltetést?

Ellen valószínűleg a konyhában sürgölődött, a háttérből 
beszűrődő sercegő hangok legalábbis erre utaltak. Lon-
donban még nem ütötte el a hetet az óra, vagyis éppen 
vacsorakészítés ideje volt. Habár Ellen minden további 
nélkül megengedhette volna magának, hogy szakácsnőt 
tartson, mégsem tette; ragaszkodott hozzá, hogy mindig ő 
maga főzze a vacsorát – már amikor odahaza volt. 

– Igen különös látogatóm volt ma az üzletben – felelte 
Lilly, és alig bírta megállni, hogy rögtön mindent el ne 
meséljen a birtokába került titokzatos hegedűről. Tudta 
azonban, hogy Ellen nagyon szereti a titkolózást, és csa-
lódott lenne, ha egyszerűen csak közölné vele a száraz 
tényállást. És persze maga is olyan valószerűtlennek ta-
lálta az egész dolgot, hogy már-már ő sem hitte el, hogy 
tényleg az történt vele, ami történt. 

Aprólékos részletességgel beszámolt az idős férfi fel-
tűnéséről, arról, hogy mit mondott, és az ajándékról, mit 
sem törődve a külföldi telefonhívás költségeivel.
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– Neked ajándékozott egy hegedűt? – kérdezett vissza 
Ellen kétkedve.

– Igen, ahogy mondod. És az egészben az a legfurcsább, 
hogy a férfi szerint ezt a hegedűt eleve nekem szánták. 
Miközben erre én semmiféle utalást nem találtam. A bélés 
alatt sem volt más, csak egy partitúra, aminek az a címe, 
hogy Moonshine Garden. 

– Holdfénykert, milyen aranyos! – mondta erre Ellen. – Az 
ajándékozónak sincs meg a címe?

– Nincs, még csak be sem mutatkozott. És mire felesz-
méltem, már el is tűnt, mint szürke szamár a ködben. 

Ellen rosszallóan csettintett a nyelvével.   
– Remélem, hogy tanulsz majd az esetből, és legköze-

lebb alaposabban kifaggatod a kuncsaftjaidat. Lehet, hogy 
valami lopott holmit sóztak rád.

Lillynek ez eddig eszébe sem jutott. Alapvetően soha-
sem kérdezte meg az ügyfelei nevét, kivéve, ha azok téte-
les számlát kértek az adásvételről.

Most viszont az egész testét elöntötte a forróság, és va-
dul átkozni kezdte a határtalan naivitását.

– Tényleg azt gondolod, hogy lopott holmi lehet? – kér-
dezte Lilly, miközben bizalmatlanul méregette a hegedű-
tokot.

– Hát, nincs kizárva – válaszolta Ellen. – Az egyébként el-
lene szól, hogy a férfi neked ajándékozta, mivel szerinte a 
tiéd. Egy tolvaj helyében én inkább megpróbáltam volna ki-
alkudni a lehető legmagasabb árat. Ha pedig ez nem sikerül, 
akkor valahol kidobtam volna a hegedűt egy autóból. 

– Na, azt te biztosan nem tennéd meg! – felelte Lilly, aki 
lassan újra megnyugodott. Nem, ez a hegedű nem lopott 
holmi, döntötte el magában. Igen, nyilvánvaló, hogy van 
benne valami furcsa, de biztosan nem lopták. 

– Na jó, valószínűleg egyetlen hangszert sem tudnék ki-
dobni egy autóból, igaz, tolvaj sem vagyok. Szóval, hogy 
néz ki az a kis drágaság? 

Lilly a tőle telhető legnagyobb részletességgel leírta a 
barátnőjének a hegedűt, elmondta, hogy milyen íve van  



24

a csigának, milyen hosszú a hangszer nyaka, hol találha-
tók rajta az f-lyukak. És persze hogy mekkora és milyen a 
színe. A hangszer hátán látható rózsát a legvégére hagyta. 
Éppen amikor odaért a mesélésben, hogy a rózsa olyan, 
mintha egy forró vassal vagy forrasztópákával égették 
volna bele a fába, Ellen szörnyülködve felszisszent. A hát-
térből hangos sercegés hallatszott, bizonyára éppen kifu-
tott valami a tűzhelyen.  

– Bocsánat – kért elnézést tőle kapkodva Ellen, majd 
a kagylót egy hangos koppanás kíséretében ledobta a 
konyhaasztalra, Lilly pedig fültanúja lehetett, ahogy 
a barátnője halkan szitkozódva, ide-oda rohangálva és 
nagy csörömpölések közepette tüsténkedni kezd a kony-
hájában. 

Egy perccel később Ellen újból felvette a kagylót.
– Bocsi, majdnem kifutott a ragu – mondta a barát-

nője.
Lilly elmosolyodott. Ellen nem született háziasszony-

nak, ő egyértelműen másban volt tehetséges. Ez azonban 
mégsem tántorította el attól, hogy újból és újból szerencsét 
próbáljon a tűzhelynél.

– És? Mit gondolsz a rózsáról? 
– Először is teljesen megdöbbentett a dolog – felelte El-

len, miközben vélhetően éppen leült, a padlón végighú-
zott szék zajából legalábbis erre lehetett következtetni. 
– És ezt a jelet beleégették a lakkozásba? Ki lehetett az a 
kulturálatlan bunkó, aki ilyesmire képes?

– Nyugodj meg! – szólt rá Lilly a barátnőjére, miközben 
rápillantott a hegedűtokban heverő hangszerre. – A jel a 
lakkozás alatt van. Olyan benyomást kelt, mintha a hege-
dűkészítő szépen kidekorálta volna a fát, mielőtt lelakkoz-
ta volna. Olyan, mintha valami aláírás lenne. 

– Ez viszont igencsak érdekesen hangzik. A hegedűké-
szítők nem a hegedű külső részén helyezik el a szignóju-
kat. Ilyesmit manapság csak a maguktól teljesen elszállt 
zenészek csinálnak, akik azt hiszik, tehetséges zenész-
ként rögtön istenné is váltak. 
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– Nekem valahogy úgy tűnik, hogy a mi hegedűkészítő 
mesterünk egy nagyon különleges hegedűt akart készíte-
ni. Tényleg nincsenek olyan hegedűk, amiken valami dí-
szítés lenne?

– Dehogynem, természetesen léteznek díszített hege-
dűk. Csakhogy azok jórészt nem a nagy hegedűkészítő 
mesterektől származnak. Szívesen meghallgattam volna, 
mit válaszol egy Guarneri vagy egy Stradivari, ha valaki 
egy festett hegedűt rendel tőle. 

– Ha megfizetik az árát, akkor biztosan elkészítették 
volna.

– Nem, drágám, ebben nagyon tévedsz. Ezek a mesterek 
természetesen megrendelésre is dolgoztak, olyan munká-
kat ugyanakkor nem vállaltak el, ami a hírnevüket veszé-
lyeztette volna. Ha valaki egy rózsákkal díszített hegedűt 
akart rendelni a kislányának, jobban tette, ha számított rá, 
hogy a mester nem készíti el a hangszert; egyáltalán nem 
számított, hogyan hatott volna a díszítés a hegedű hang-
jára. Az illetőt továbbküldték volna valamelyik kevésbé 
ügyes kollégájukhoz. Stradivari és a társai esetében csak 
olyan hangszerek hagyták el a műhelyet, amelyek tényleg 
öregbítették a készítőjük nevét. 

– Akkor valószínűleg egy teljesen értéktelen hegedűt 
kaptam. – Lilly hirtelen nem tudta eldönteni, hogy csa-
lódott-e emiatt, vagy sem. Még őrültebb lett volna a do-
log, ha valaki egy vagyont érő hegedűt ajándékozott vol-
na neki csak úgy. 

– Ahhoz először is látnom kellene a kis drágaságot. 
Miért nem látogatsz meg bennünket, akkor vethetnék rá 
egy pillantást. És persze a kottára is, ha már úgyis nálad 
van. 

– Komolyan gondolod? Biztosan rengeteg a dolgod.
– De még mennyire! – sóhajtott fel Ellen, majd rögtön 

hozzátette: – Persze attól még mindenképpen gyere! Szí-
vesen megcsodálnám a hegedűdet, és mászkálhatnánk 
egy nagyot Londonban is. Olyan régóta nem találkoztunk 
már, és ha őszinte akarok lenni, az elmúlt hetekben folya-
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matosan azon törtem a fejem, milyen indokkal csábíthat-
nálak el ide hozzánk, Londonba.

– Aztán ideküldted nekem ezt az öreg csodabogarat a 
hegedűvel?

– Nem, esküszöm, hogy nem az én kezem van a dolog-
ban. De jó ötlet, legközelebb majd gondolok rá. Szóval, mi-
kor tudsz indulni?

– Tényleg nem leszek túlságosan a terhedre? Nem sze-
retném, ha az egész…

– Ostobaság! – fojtotta bele a szót Ellen. – Egyáltalán 
nem leszel a terhemre, és nem fogok idegeskedni a látoga-
tásod miatt, ezt már most megígérem. Már tényleg szük-
ségem lenne egy kis változatosságra, és nagyon szeret-
nélek látni. Állatira hiányzol, Lilly! Dean, Jessi és Norma  
is nagyon örülnek majd, ha viszontláthatnak. Hiszen te is 
tudod, mennyire bolondulnak érted a lányaim.

– Igen, tudom. És én is nagyon várom már, hogy láthas-
salak benneteket. 

– Akkor ez most azt jelenti, hogy jössz?
Lilly némán felujjongott örömében. 
– Igen, azt jelenti. Csak még találnom kell valakit ma-

gam helyett az üzletbe. Meg azt is el kellene árulnod, 
hogy mikor érsz rá, nehogy megint New Yorkba kelljen 
repülnöd, miközben én ott vagyok.

– Ne aggódj, most tényleg ráérek. Úgy sejtem, hogy an-
nak a hegedűnek nagyon érdekes története lehet. Akár va-
lami rejtély is kapcsolódhat hozzá, amit mi ketten kinyo-
mozhatunk. Emlékszel még rá, amikor kincset kerestünk 
a házatok padlásán? 

Lillynek ekkor már fülig ért a szája.
– Igen, emlékszem rá. Csak sajnos sohasem találtunk 

semmi igazán titokzatos dolgot.
– Helyette viszont rengeteg kacatot összeszedtünk. Va-

lószínűleg akkor szerettél bele a régiségekbe.
Igen, ez nagyon is lehetséges. Lillyt mindig is érdekelték 

a régi dolgok. A szülői ház padlása egy hatalmas játszó-
teret jelentett számára, ahol nagyon szívesen kószált Ellen 
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társaságában. Mindenfelé régi ládák és bútorok. Tárgyak, 
amelyek valahogy túlélték a háborút, de közben kimentek 
a divatból, vagy egész egyszerűen feledésbe merültek. El-
lennek az volt a kedvenc szórakozása, hogy elbújt a ládák 
mögött, majd előugorva halálra rémisztette a barátnőjét. 
Lilly ugyanakkor órákon át képes volt bámulni az egyik 
gyönyörű, faragott ládát, miközben a különböző képek je-
lentését gyerekként képtelen volt megfejteni. Ma azonban 
már tudta, hogy egy haláltáncot ábrázoltak. 

– És talán benned is akkor támadt fel a régi hangszerek 
iránti szerelem – felelte Lilly, miközben elhessegette a rá-
törő emlékeket.

Ellen felnevetett. 
– Természetesen! Emlékszel még arra a régi tangóhar-

monikára?
– De még mennyire! Borzalmas ricsajt tudtál csapni 

vele.
– Meglehet, de azóta a hangszerek szerelmese vagyok, 

minél régebbi, annál jobb.
Ekkor egy kis szünet következett, mintha mindkette-

jüknek le kellett volna rázniuk magukról az emlékeiket, 
hogy visszatérhessenek a jelenbe.

– Rendben, akkor tehát számítok rád – szólalt meg vé-
gül Ellen, miközben Lilly szinte maga előtt látta, ahogy a 
barátnője fél szemmel a ragut figyeli. Közben már egy fél 
óra is eltelt, és bizonyára Dean is nemsokára hazaér majd 
a munkából. Lilly telefonszolgáltatója pedig örülni fog a 
számlára kerülő összegnek… 

– Igen, számíthatsz rám. Csak el kell még rendeznem, 
hogy valaki átvegye az üzletet arra az időre, de ha sikerül, 
akkor rögtön szólok.

– Óriási! Addig is minden jót, hallod? És el ne felejts reg-
gel írni nekem egy e-mailt. 

– Rendben, megígérem. Add át az üdvözletemet Dean-
nek és a lányoknak.

– Átadom! Szia!
Azzal mindketten letették a telefont.



28

Lilly egy ideig csak némán bámult maga elé. Ez a né-
hány percig tartó telefonbeszélgetés megnyitott egy ab-
lakot a lelkén. Gyerekkoruk óta barátok voltak Ellennel, 
sőt, inkább szinte már nővérek, ami miatt a környeze-
tük gyakran irigységgel tekintett rájuk. Olyanok voltak, 
mint a zsák és a foltja, és ha néha mégis összevesztek, ak-
kor nem kellett sok idő hozzá, hogy ismét kibéküljenek 
egymással. Amikor Ellen az egyik angliai nyaralása alatt 
megismerkedett egy ifjú angollal, Lilly volt az első, aki 
megtudta, mennyire belezúgott a barátnője az angol fia-
talemberbe. Évekkel később aztán már esküvői tanúként 
állt Ellen mellett az egyik kis londoni templomban, né-
hány pillanattal később pedig már jobban bőgött, mint a 
menyasszony maga.

Ezek az emlékfoszlányok mindig egy kis napfényt vará-
zsoltak Lilly szívébe. Nem valamiféle felhőtlen derű volt 
ez, de néhány fénysugár azért mégiscsak képes volt áttör-
ni a Peter halála után ráereszkedő felhőtakarón. 

Végül csak sikerült feltápászkodnia, odament az íróasz-
talhoz, és becsukta a hegedűtokot. A lámpa fénye elegán-
san visszatükröződött a lakkozáson. Vajon tényleg olyan 
értékes, mint amilyennek tűnik, vagy inkább teljesen ér-
téktelen? Egyáltalán számít ez valójában? Lilly csak any-
nyit akart megtudni, miért állította az idős úr olyan szi-
lárd meggyőződéssel, hogy a hegedű az övé – és hogy 
miért tűnt el utána olyan gyorsan.

Óvatosan előhúzta a kottát, és szemügyre vette. Hold-
fénykert, ez olyan elképesztően romantikusan hangzik! 
Vajon melyik kertet akarta a zeneszerző megörökíteni? 
És ki a zeneszerző? A kotta lenne a kulcs a hegedű tör-
ténetéhez? És mi köze van neki mindehhez? Milyen sok 
kérdés…

Lilly ekkor már tudta, mit fog tenni. 



29

HARMADIK FEJEZET 

– Ne felejtsd el bezárni az üzletet, ha szünetet tartasz, és 
elmész. Lehet, hogy az embereket annyira azért nem ér-
deklik a régiségek, de ha ingyen kapnak valamit, akkor 
szívesen magukkal viszik, bármi legyen is az. 

– Hát persze – felelte Sunny, és szemlátomást nem so-
kon múlott, hogy grimaszoljon egyet. Teljes joggal, hiszen 
a fiatal lány mind ez idáig teljesen megbízható helyettesé-
nek bizonyult. És ha közben az egyetemi beadandóját írja, 
a fél szemét akkor is az üzleten tartja majd. 

– Ha valaki azzal jön be, hogy szeretne eladni vala-
mit, akkor add oda neki a névjegykártyámat, és udva-
riasan kérd meg, hogy jöjjön vissza a jövő héten. A felkí-
nált darabokat szeretném előbb én magam is szemügyre 
venni.

– Hát persze, végül is te sokkal jobban képben vagy 
ezen a téren, mint én – felelte Sunny a sértettség leghalvá-
nyabb jele nélkül.

Lilly ennek ellenére is késztetést érzett rá, hogy hozzá-
tegye:

– Én viszont úgy gondolom, egész jól meg tudod ítél-
ni, mennyire értékes az egyik vagy a másik darab. Néha 
azonban akadnak olyan tárgyak is, amelyeken aztán az 
életben nem tud túladni az ember – mondta Lilly, mi-
közben rámutatott arra a kis szekrényre, amelyet magá-
ban csak az „eladhatatlannak” hívott. – Látod, az a darab 
egyszerűen csodálatos, valamilyen megfejthetetlen okból 
azonban senki sem akarja hazavinni. Mintha valami baj 
lenne a karmájával.
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– Én őrülten szépnek találom – csúszott ki a lány szá-
ján, aki rögtön összeszorította az ajkát, és zavartan elmo-
solyodott.

– Ha ez a helyzet, akkor talán neked adhatnám cserébe 
a helyettesítésért, mit szólsz hozzá?

Sunny tiltakozva rázta a fejét.
– Nem, Lilly, annak az ötszázasnak jobban örülnék, 

amit megígértél. A szekrényt meg majd nekem adhatod 
nászajándékba.

– Az esküvődre azzal a tetoválószalonos sráccal? – kér-
dezte Lilly egy kacsintás kíséretében.

– Vagy valaki mással. Ki tudja, képben lesz-e ő még ak-
kor, a következő tíz évben ugyanis nem áll szándékomban 
férjhez menni. 

– Ha a szekrény még tíz év múlva is itt lesz, akkor férj-
hez sem kell menned, úgy is neked adom a születésna-
podra.

Lilly maga sem tudta, miért, de egyszerre fájdalmasan 
belehasított a felismerés, hogy ha lenne egy lánya, akkor 
az akár egyidős is lehetne Sunnyval. Hát jó, nem egészen, 
hiszen Petert huszonegy éves korában ismerte meg, még-
is, ha a sors egy kissé kegyesebb lett volna hozzá, akkor 
már egy tizenéves lánya lehetne, aki segíthetne az üzlet-
ben, és vigaszt nyújthatna neki a férje elvesztése után. 
Néha azon kapta magát, hogy szinte már-már anyai érzé-
seket táplál Sunny iránt. Ám ekkor gyorsan ráparancsolt 
önmagára, mert bár nagyon kedvelte a lányt, semmikép-
pen sem akarta lelki szemetesládaként használni, különö-
sen, mivel Sunnyt nyilvánvalóan nem érdekelte az ő ér-
zelmi élete.

Fiatal vagy még, mondta magában Lilly. Elég fiatal ahhoz, 
hogy találj magadnak egy másik férfit. Elég fiatal ahhoz, hogy 
gyereked lehessen. A biológiai órája viszont folyamatosan 
ketyegett, miközben ő még mindig nem érezte késznek 
magát arra, hogy új kapcsolatba kezdjen egy férfival. 

– Nos, akkor mindenesetre ettől a pillanattól kezdve te 
vagy az üzlet úrnője, én pedig nagyon bízom benne, hogy 
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visszatérve mindent a helyén találok majd, az eladott da-
rabokat leszámítva, persze. – Ezzel Lilly elővette a pénz-
tárcáját a táskából, és átnyújtott a lánynak egy százast. 
– Tessék, egy kis előleg. A többit akkor kapod meg, ha 
visszajöttem.

– Köszönöm, ez így teljesen rendben van. – Sunny gyor-
san begyömöszölte a százast a farmernadrágja zsebébe. – 
Na, izgulsz már?

Lilly az ajtó mellett álló csomagjára pillantott.
Tulajdonképpen nem állt szándékában ennyi mindent 

magával vinni, de aztán addig gyűjtögette a „legszüksé-
gesebb” dolgokat, mint például a vendéglátóinak szánt 
ajándékokat és mindenféle egyéb apróságokat, hogy vé-
gül egy kerekes bőrönd és egy degeszre tömött utazótáska 
várt rá. És természetesen a hegedűtok, amelyet sem a bő-
röndbe, sem pedig a táskába nem lehetett begyömöszölni, 
mintha csak azt szerette volna, hogy a járókelők Lilly ke-
zében lássák. 

– Igen, persze, már jó régen nem láttam a barátnőmet.
– És a hegedűt is magaddal viszed?
– Szakvéleményt akarok kérni róla.
– Olyan értékes darab?
– Fogalmam sincs. Mindenesetre érdekel, hogy kié lehe-

tett korábban. Talán sikerül kiderítenem. 
– Neked biztosan sikerül. És a hegedű sem fog majd tíz 

évig itt porosodni, várva, hogy megvegye valaki!
Lilly úgy döntött, egyelőre inkább nem árulja el a lány-

nak, hogy nem is áll szándékában eladni a hangszert. Ké-
sőbb, amikor visszatér Londonból, talán majd elmeséli 
neki a hegedű történetét – már ha egyáltalán van törté-
nete.

Még egyszer körülnézett, mintha csak az emlékezeté-
be akarná vésni az üzlete képét, majd a vállára kapta az 
utazótáskáját, a hóna alá szorította a hegedűtokot, és a 
szabad kezével a bőröndöt maga után húzva elindult az 
ajtó felé.

– Minden jót, Sunny!
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– Neked is, Lilly!
Az ajtócsengő még egyszer megszólalt a feje fölött, majd 

Lilly kilépett a téli hidegbe.

Hihetetlen, gondolta magában Lilly, milyen gyorsan tör-
ténnek néha a dolgok. Épphogy felötlött a fejében a gondo-
lat, milyen lenne elutazni Berlinből egy kicsit, és már úton 
is volt. Az Ellennel folytatott telefonbeszélgetés másnap-
ján már ott állt Sunny lakása előtt. A lány majd kiugrott a 
bőréből, amiért rögtön munkába állhatott, különösen, mi-
vel szüksége volt egy nyugodt helyre, ahol kidolgozhatta 
az egyetemi beadandóit. 

Ezt követően már ment minden, mint a karikacsapás. 
Felhívta Ellent, lefoglalta a repülőjegyet, bepakolta a bő-
röndjét. 

– Megkergültél? – kérdezte Ellen szívélyesen, amikor 
Lilly megkérdezte, tud-e ajánlani egy jó szállodát. – Ter-
mészetesen nálunk fogsz lakni! 

Most pedig már úton is volt London felé. A repülője né-
hány óra múlva indult.

Miközben a gyorsvasút felé baktatott, a gyomra bizser-
gett az izgatott várakozástól. A fagyos szél belemart az ar-
cába, és mintha az időjárás is tudatni szerette volna vele, 
hogy helyes, amit tesz, a nap ragyogott a felhőtlen, mély-
kék reggeli égbolton. Az útszélen tornyosuló és a par-
kolást szinte lehetetlenné tévő hatalmas hókupacok úgy 
csillogtak, mint számtalan csodás briliáns, és egyszerre a 
járókelők arckifejezése sem tűnt olyan mogorvának, mint 
máskor. 

Lilly e pillanatban egy kissé sajnálta, hogy egy ide-
je már olyan ritkán utazik. Ha a barátai kérdezték, min-
dig az üzletre hivatkozott, a lelke mélyén azonban tud-
ta, hogy mindennek Peter az igazi oka. A félelem, hogy 
egyedül lesz majd az utazás alatt, hogy nem talál társasá-
got, és hogy rátörnek az emlékek, amelyek hatalmas sú-
lyukkal agyonnyomják, és mindent tönkretesznek. Ezért 



33

inkább megelégedett egy sétával a botanikus kertben, 
amikor már végképp nem bírta tovább odahaza, a négy 
fal között.

Háromnegyed órával később Lilly már a Tegel repülőté-
ren volt, és gyorsan becsekkolt. Közben hallotta, hogy va-
laki keresi telefonon, de nem tudta felvenni. Miután felad-
ta a csomagját, megnézte, ki hívta, és egy üzenetet talált 
Ellentől a hangpostájában. A barátnője arra kérte, hogy az 
érkezés után rögtön menjen hozzájuk, Ellen ugyanis vala-
milyen meglepetéssel várja. 

Lilly magában ezen mosolygott egy jót, amikor letette a 
telefont. Habár nagyon stresszes életet élt, Ellen mégsem 
volt hajlandó lemondani arról, hogy mindent jó alaposan 
megszervezzen.

Beszállás közben a stewardess csodálkozva vette szem-
ügyre őt és a hegedűjét, de végül egy szót sem szólt, csu-
pán megelégedett annyival, hogy egy kedves mosolyt 
erőltetett az arcára. Lillynek nem volt szíve hozzá, hogy a 
többi holmijával együtt ezt a kedves kis darabot is feladja 
csomagként. A hegedű szerencsére elég könnyű volt ah-
hoz, hogy kézipoggyászként felengedjék a fedélzetre.

Megpróbálta betenni a tokot az ülések feletti csomag-
tartóba, de nem járt sikerrel, mivel nem volt elég magas 
hozzá. 

– Segíthetek? – szólalt meg mögötte egy férfi angolul.
Amikor Lilly hátrafordult, először egy antracitszür-

ke ing alatt domborodó izmos mellkast látott maga előtt, 
majd amikor felpillantott, egyenesen egy negyven körüli, 
enyhén őszülő, göndör hajú férfi arcába nézett.

Mintha csak egy reklámból lépett volna elő, villant át 
Lilly agyán. És bár meg volt győződve róla, hogy vala-
hogy egyedül is elboldogult volna a hegedűtokkal, azért 
bólintott, és angolul válaszolt a férfi kérdésére.

– Igen, az nagyon kedves lenne öntől.
– Maga zenész? – kérdezte az angol, miután bedugta a 

hegedűtokot a helyére. 
Lilly a fejét rázta.
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– Nem, ajándékba kaptam a hangszert, és most viszem 
felbecsültetni. 

– Akkor ön nem is hegedül?
Lilly a fejét rázta. 
– Nem, régiségekkel kereskedem.
– Micsoda csapás! Pedig biztosan nagyon jól mutatna a 

színpadon egy hegedűvel.
Ezt most bóknak szánta? Lilly érezte, hogy fülig pirul.
– Attól tartok, sámlira kellene állnom, hogy a színpa-

don látni lehessen – igyekezett Lilly leplezni a zavarát. 
Nagyon régen történt már meg vele, hogy egy férfi valami 
kedveset mondott neki. 

Az idegen tiszta szívből felnevetett.
– Még mondja valaki, hogy a németeknek nincs humor-

érzékük! – jegyezte meg a férfi, miközben kezet nyújtott 
neki. – Gabriel Thornton vagyok, és nagyon örülök, hogy 
önnel tölthetem az előttünk álló repülőutat. 

– Lilly Kaiser – felelte a nő kissé zavartan, megállapítva, 
hogy a férfinak is ugyanabban a sorban van az ülőhelye, 
amelyben neki. 

Közöttük ugyan volt még egy szabad hely, de amikor 
megérkezett az az utas, akinek eredetileg oda szólt a je-
gye, az angol a maga elbűvölő módján gyorsan rábeszélte, 
hogy cseréljen vele helyet. Nem volt rossz csere, hiszen az 
ablak melletti helyét ajánlotta fel a másik férfinak. Még-
hozzá csak azért, hogy beszélgethessen vele…

Nem sokkal a felszállás után Lilly megtudta, hogy 
Mr. Thornton az egyik londoni zeneiskola igazgatója, 
és emellett még zenetudományt is oktat. Azért volt Ber-
linben, mert vendég előadóként egy előadás-sorozatot 
tartott, amely épp az előző napon ért véget. Miközben 
a férfi beszélt, Lilly azon kapta magát, hogy le sem ve-
szi a szemét a szájáról, az orráról és a szeméről. Hogy 
egy kissé kevésbé legyen feltűnő, amit csinál, lesütötte 
a szemét, de a férfi keze is lenyűgöző látványt nyújtott. 
Erős, ugyanakkor karcsú, és mindenekelőtt nagyon ápolt 
– igazi zenészkéz.
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– Hogy tetszett önnek Berlin? – kérdezte Lilly, miközben 
még mindig bizsergést érzett a gyomorszája tájékán, bár 
most egy kissé másként, mint korábban, a peronon vára-
kozva. Még mindig tele volt várakozással, de ehhez most 
már hozzáadódott, hogy rendkívül rokonszenvesnek ta-
lálta a beszélgetőpartnerét. 

– Nagyon szép város. És nagyon jó látni, hogy már nem 
vágja ketté a fal.

– De hiszen ez már húsz éve így van – felelte Lilly el-
mosolyodva. Lehetséges, hogy külföldön még mindig arra 
számítanak, hogy Berlinben a halálsáv várja majd őket?

– Ha elhiszi nekem, ha nem, amikor utoljára itt jártam, 
1987-ben, akkor a fal még állt. 

– Ezek szerint egyetemistaként járt itt.
Thornton bólintott.
– Igen, tele reményekkel és álmokkal. A kíváncsiságról 

már nem is beszélve, hogy milyenek lehetnek a német lá-
nyok. – Amikor a férfi rákacsintott, Lilly érezte, hogy for-
róság önti el az arcát. Vajon el is pirult? Hiszen ez a férfi 
csupán odacsöppent mellé egy repülőút erejéig. Bizonyára 
van felesége, egy csinos nő aranyos gyerekekkel, és a le-
szállás után soha többé nem fogják látni egymást.

– És mi a helyzet magával, ön született berlini? – kérdez-
te a férfi a következő pillanatban.

Lilly a fejét rázta. 
– Nem, én eredetileg Hamburgból származom. A rend-

szerváltás után költöztünk át a férjemmel Berlinbe, ahol 
nyitottunk egy üzletet.

– A férje nagyon szerencsésnek mondhatja magát, hogy 
egy ilyen elragadó hölgy a felesége.

Lilly összeszorította az ajkát.
Tulajdonképpen nem az ő stílusa volt ismeretlenek or-

rára kötni, hogy mi történt vele, ám mivel a férfi nagyon 
kedvesnek tűnt, ezúttal kivételt tett.

– Az is volt – talán.
Thornton két szemöldöke között megjelent egy apró kis 

ránc, amely arra utalt, hogy a férfi elgondolkozott.
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– De már elhunyt – értette meg a férfi a célzást. – Na-
gyon sajnálom. 

– Most lesz három éve – felelte Lilly, és lehajtotta a fejét. 
Azt egyébiránt már nem mondta el az útitársának, hogy a 
férjének agytumora volt. 

Thornton lesújtottan összeszorította az ajkát, miköz-
ben Lilly lázasan kutatott valami után, amivel megtörhet-
né a hallgatást. Amikor az egyik stewardess megkérdez-
te tőlük, kérnek-e valamit, Lilly rendelt egy pohár vizet, 
Thornton pedig egy pohár paradicsomlevet. 

– Tudta, hogy az emberek a legszívesebben paradicsom-
levet isznak a repülőgépen? – kérdezte a férfi, miközben 
a mosoly ismét visszatért az arcára. – Sőt, hogy még olya-
nok is paradicsomlevet rendelnek, akik egyébként soha-
sem isznak paradicsomlevet?

Lillynek éppen kapóra jött, hogy viszonozhatta a férfi 
mosolyát. 

– Ezt valami tanulmányban olvasta? 
– Nem tudom, olvastam valahol. De ne kérdezze, hogy 

hol. 
Az angol olyan megnyerően nevetett, hogy végképp el-

űzte vele a nő rosszkedvét.
– De mi a helyzet önnel? A felesége bizonyára nagyon 

örül majd, hogy ilyen hosszú idő után végre hazatér – je-
gyezte meg Lilly, miután a stewardess letette eléjük az ita-
lokat. Amikor Lilly lopva oldalra pillantott, az ő székso-
rukban még négy másik, vörös folyadékkal teli poharat 
fedezett fel. 

Thornton ajkán titokzatos mosoly játszott. 
– Biztosan így lenne, már ha lenne feleségem.
– Hogyhogy, maga nem…? – kérdezte Lilly, de aztán in-

kább félbehagyta a mondatot.
– Nem. Már nem. A legnagyobb barátságban váltunk 

el egymástól, és bár még néha összefutunk, de ennyi az 
egész.

Ismét csend következett, hosszú percekig tartó csend, 
amely után Thornton szólalt meg először.
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– Szóval a hegedűt szeretné megvizsgáltatni?
– Igen. Egyébiránt nem egy különösebben értékes darab, 

inkább… eszmei értéke van. 
– Valamelyik rokonától kapta?
– Inkább egy távoli ismerősömtől – felelte Lilly. – Egy-

szer csak bejött egy férfi az üzletembe, és nekem adta ezt a 
hangszert. Csak úgy. Majd eltűnt, nekem pedig fogalmam 
sincs, hogy hol keressem. Most ki akarom deríteni, miért 
éppen engem ért ez a megtiszteltetés. 

– Nagyon izgalmasan hangzik. És ki segít magának 
Londonban?

– Ellen Morris. Talán nem mond ez a név önnek sem-
mit, de…

– Ó, dehogynem, nagyon is mond valamit! Ő az egyik 
legjobb restaurátor Londonban. Személyesen még nem 
volt szerencsém találkozni vele, de csak jókat hallottam 
róla.

Ellen ennek örülni fog, gondolta magában Lilly. Már 
ha a férfi komolyan gondolja, amit mondott. A hangjában 
azonban nyoma sem volt az iróniának.

– És hogyan bukkant rá a hölgyre? Úgy értem, Német-
országban is bizonyára akadnak szakértők ezen a terü-
leten.

– Iskolás korunk óta barátnők vagyunk. Ellen igazából 
német, csak angol férje van, és a keresztneve miatt mindig 
angolnak nézik. 

Thornton meglepetten felvonta a szemöldökét.
– Igen? Ezt eddig biztosan senki sem tudta. Köszönöm 

az infót, talán egyszer majd hasznát veszem. 
– Gondolja? – Lilly elfintorodott. – Nem nagyon hiszem, 

hogy Ellen emiatt kevesebbet kér majd a szolgálataiért.
– De nekem legalább lesz majd beszédtémám, ha ösz-

szefutok vele. Egyszerűen csak megkérdezem tőle, hogy 
van az elbűvölő barátnője, és így szépen tovább, egyről 
a kettőre.

A beszélgetést a kapitány hangja szakította félbe, aki a 
hangszórón keresztül közölte az utasokkal, hogy hama-



38

rosan leszállnak a Heathrow repülőtéren. A biztonsági 
öveket becsatolták, a stewardessek még egyszer végigsu-
hantak a széksorok között, majd a gép megkezdte a le-
szállást.

Kár, gondolta magában Lilly. Egy távolsági repülőjára-
ton kellett volna megismerkednie ezzel a férfival. Biztos 
volt benne, hogy még rengeteg mesélnivalójuk lenne egy-
másnak.

Ám erre már nem maradt idő, és amikor a kiszálláskor 
végül elbúcsúztak, és nem sokkal később a csomagokra 
várva szem elől tévesztették egymást, Lilly egy kicsit ta-
lán még el is szomorodott.


