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„Wiggs remek regényének középpontjában 
az az elementáris vonzalom áll, amely Faith 

és Mason között bontakozik ki, és végül 
felejthetetlen románccá terebélyesedik.”

(Publishers Weekly)



A The New York Times  
sikerszerzője



 1. rész

„Mindabból, ami látható, az állócsillagok 
szférája a legkülső.”

(Nikolausz Kopernikusz)
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 1.

Mason Bellamy felnézett a hegyre, amely megölte az 
apját. A hegynek ártalmatlan nevet adtak: Cloud Piercer, 
vagyis Felhőszurkáló. A téli nap erős fénye varázslatot 
küldött az új-zélandi tájra. A hóborította lejtők egy ritka 
drágakő hihetetlen rózsaszínjében és sötét ibolyakékjé-
ben izzottak. A új-zélandi Déli-Alpok grániterezetével 
és gleccserjegével lélegzetelállító látványt kínálva tört a 
szemkápráztatóan tiszta égbolt felé.

Az egyik közeli csúcson fehérre festett, karcsú adó-
torony magasodott, parabolaantennája jeleket fogott a vi-
lágmindenségből. Egyébként csak egyvalami zavarta meg 
a természet hibátlan szépségét: a dombtetőn álló, sárgára 
és feketére festett kapu, amelyen a „Csak profiknak” fel-
irat állt. Mellette egy kerek lavinajelző díszelgett, mutatója 
most a „közepes” mezőben állt.

Mason azt találgatta magában, mindennap felkapasz-
kodik-e ide valaki, hogy beállítsa a mutatót. Lehet, hogy 
tavaly az apja is ezen töprengett itt. Talán ez volt az utolsó 
gondolata, mielőtt maga alá temette volna kétszázezer köb-
méternyi hó.

A hegy lábánál fekvő városban élő szemtanúk sze-
rint száraz lavina volt, amelynek porhó felhőjét Hillside 
Township mindegyik lakója láthatta, ha felfelé nézett. 
A rendkívüli eseményről készült jelentésben az állt, hogy 
a lavina hangját pillanatnyi késéssel több mérföldes kör-
zetben mindenütt hallani lehetett.
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A környékbeli maorik körében sok legenda él a hegy-
ről. Fenyegető szépségét éppúgy tisztelik, mint halálos ter-
mészetét. Mítoszaik számos történetet tartalmaznak olyan 
emberekről, akiket a hegy elnyelt, hogy megnyerje az is-
tenek jóindulatát. Az egész évben hóval borított, büszke 
csúcs nemzedékek óta csalja ide a világ legvakmerőbb sí-
előit. Az északi lejtő volt Trevor Bellamy kedvenc lesikló-
pályája. És az utolsó is.

Az ő végakarata hozta most ide Masont, a világ túlsó 
végébe, a déli féltekén uralkodó télbe. E pillanatban azon-
ban kicsit sem fázott, mert a hegy megmászása közben 
alaposan megizzadt, és még az anorákja cipzárját is le-
húzta. Erre a sípályára csak azok juthatnak el, akik vállal-
ják, hogy helikopterrel felvitetik magukat egy háromezer 
méter magasan fekvő leszállópályára. Onnan csúszásgátló 
huzattal felszerelt léceikkel még több száz métert kell fel-
jebb kapaszkodniuk.

Mason lecsatolta a léceit, lehúzta az aljukra tépőzárral 
erősített csúszásgátlót, és gondosan a hátizsákjába tette. 
Aztán újra szemügyre vette a hegyet, és közben érezte, 
ahogy az adrenalin felhalmozódik a vérében. Ha veszélyes 
helyeken való síelésről volt szó, egészen az apja fia volt.

Figyelmét egy ritmikusan kaparászó hang arra az útra 
vonta, amelyen felmászott ide. Arra fordult, és meglepet-
ten felemelte a síbotját.

– Erre, öcskös!
Adam Bellamy, miközben megtette az utolsó métere-

ket, tenyerével árnyékot formált a szeme fölé az alacso-
nyan járó nap fénye ellen.

– Azt mondtad, hogy felérsz előttem, és így is lett! – ki-
áltotta.

Mason rámosolygott az öccsére.
– Mindig állom a szavam, te viszont még csak meg sem 

izzadtál.
– Metionin. A munkánk miatt háromhavonta ellenőr-

zik az anyagcserénk állapotát.
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A kenyerét tűzoltóként kereső Adam izmos testalkata 
lehetővé tette számára, hogy sokemeletnyire cipelje fel 
negyvenkilós felszerelését.

– Az klassz. Az én állóképességi edzésem annyiból áll, 
hogy az utolsó métereket sprintelve teszem meg, mert kü-
lönben lekésném a metrót.

– A pénzügyi menedzserek nehéz és sanyarú életét éled 
– jegyezte meg epésen Adam. – Egy pillanat, máris elsí-
rom magam, csak előbb előveszem a zsebkendőmet.

– Panaszkodtam én egy szóval is? – Mason levette a 
szemüvegét, hogy párátlanító folyadékot permetezzen rá. 
– Ivy is a közelben van? Vagy a kishúgunk útközben felfo-
gadott egy csapat hegyi vezetőt, és azok most ölben hozzák 
fel a hegyre, hogy ne kelljen síléceken felmásznia?

– Elég közel van ahhoz, hogy hallja, mit beszélsz – 
mondta Ivy, aki ebben a pillanatban ért fel a hegygerincre. 
– A hegyi vezetők egyébként is éppen sztrájkolnak.

Ivy türkizkék anorákot és fehér sínadrágot viselt, hozzá 
Gucci napszemüveget és fehér bőrkesztyűt. Szőke tincsei 
kócosan türemkedtek elő a sisakja alól. Mason lelki szemei 
előtt az édesanyjuk képe jelent meg. Ivy nagyon hasonlított 
rá. Alice Bellamy is ezen a hegyen siklott le utoljára, de ő 
– nem úgy, mint a férje – életben maradt. Egyesek szerint 
azonban sokkal rosszabbul járt, mintha meghalt volna.

Ivy a sítalpain odacsúszott a testvéreihez.
– Előre szólok, ha egy nap majd eltávozom a földi lét-

ből, nem fogom elvárni a felnőtt gyerekeimtől, hogy az 
életüket kockáztatva szétszórják a hamvaimat. Tegyétek 
ki az urnámat a Neiman Marcus áruház ékszerosztályán! 
Nekem az tökéletesen elég lesz.

– Ezt a kívánságodat majd foglald írásba! – figyelmez-
tette Mason.

– Honnan tudod, hogy még nem tettem meg? – Ivy a 
másik testvérére nézett. – Segíts leszedni a huzatot a sítal-
paimról, légy szíves!
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Adam gyakorlott mozdulatokkal eltávolította a csú-
szásgátlót a húga léceiről, aztán a sajátjairól is, és begyűrte 
őket a hátizsákjába.

– Ez a pálya eszelősen meredek. Pontosan olyan, mint 
amilyennek apa leírta.

– Majrézol? – kérdezte Ivy, és meghúzta a sisakja áll-
szíját.

– Megijedtem én valaha is egy sípályától? – kérdezte 
Adam. – Azért majd lassan megyek le. Nem lesznek őrült 
mutatványok.

Mind a hárman végignéztek a lesiklópályán, amely hi-
hetetlenül békésnek tűnt a késő délutáni napsütésben. Most 
először voltak itt. Minden elképzelhető helyen síeltek már 
együtt, de itt még nem. Ez a különleges hegy az édesapjuk 
és az édesanyjuk felségterülete volt.

Születésük sorrendjében álltak most itt. Elöl Mason, az 
elsőszülött, aki a legjobban ismerte az apjukat. Aztán a 
három évvel fiatalabb Adam, aki a legközelebb állt a néhai 
Trevor Bellamyhoz. Végül a még csak a húszas éveiben 
járó Ivy, a család imádott kicsikéje, aki törékeny volt, de 
bátor is, mint egy oroszlán. Úgy uralta az apja szívét, aho-
gyan csak egy lánygyerek képes.

Mason azon gondolkodott, a testvérei megtudják-e va-
laha is az apjukról azokat a dolgokat, amelyeket ő tud. És 
ha igen, azután másként éreznek-e majd iránta.

– Ez hihetetlen! – szólalt meg Ivy hosszú hallgatás után. 
– A fotók semmit sem adtak vissza ebből. Lehet, hogy apa 
utolsó kívánsága mégsem volt őrültség. Ez itt alighanem 
a világ legszebb hegye, és én a két legjobb cimborámmal 
siklom majd le rajta. Bárcsak anya is itt lehetne!

– Mindent videóra veszek – mondta Adam. – Majd 
együtt megnézzük a jövő héten, amikor Avalonban le-
szünk.

A baleset után egy évvel édesanyjuk új életet próbált 
kezdeni egy másik helyen, a Catskill-hegységben fekvő 
kisvárosban, a Juhar-tó partján. Mason nem volt biztos 
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benne, hogy Alice Bellamy valóban ilyen életet képzelt el 
magának.

– Nálad van? – kérdezte Adam.
Mason a homlokára csapott.
– A fenébe, elfelejtettem! Várjatok itt, amíg lesiklom, 

felkapom a hamvakat, és miután megint felhoz egy heli-
kopter, az utolsó darabon újra felkapaszkodom ide.

– Nagyon vicces – dohogott Adam.
– Persze hogy nálam van.
Mason lerakta a hátizsákját, elővett belőle egy ten-

gerészkék kendőbe bugyolált tárgyat, és odanyújtotta 
Adamnek.

– Söröskupa? – kérdezte Ivy meglepetten.
– Mást nem találtam – felelte Mason. Az ijesztően gics-

cses kupára még egyetemista korában tett szert. Festett ké-
pecskéje egy kocsmai jelenetet ábrázolt a nevető Falstaff-
fal a középpontban, fedele ónból készült. – Az urna túl 
nagy volt. Nem fért bele a hátizsákomba.

Azt már inkább elhallgatta a testvérei elől, hogy a ham-
vak fele az ő manhattani nappalijának a szőnyegpadlóján 
kötött ki. Gyorsan felporszívózta, ám aztán nem vitte rá a 
lélek, hogy a porzsákot kidobja a szemétbe. Ezért kiment 
az erkélyre, és apja földi maradványait leszórta a Hatodik 
sugárútra. Aznap enyhe szél fújt, és Mason szomszédnője, 
a toronyház akadékoskodásban verhetetlen lakója kidugta 
a fejét az ablakon, és öklét rázva azzal fenyegetőzött, hogy 
bejelentést tesz a házmesternél.

A hamvak jó részét eközben a szél visszafújta az er-
kélyre, és Masonnek fel kellett söpörnie. Így végül a néhai 
Trevor Bellamy földi maradványainak csak a fele került 
a söröskupába. Mason ezt egyébiránt helyénvalónak is ta-
lálta. Apja az ő életében is mindig csak félig volt jelen.

– Szerintem semmi rossz nincs benne – vélekedett 
Adam. – Apa szerette a sört.

Mason magasba emelte a kupát.
– Proszit! – mondta Adam.



14

– Salut! – csatlakozott hozzá Mason franciául, azon a 
nyelven, amelyet édesapjuk anyanyelvi szinten beszélt.

– Csin-csin! – folytatta Ivy, aki a család művészlelke-
ként az olaszt részesítette előnyben.

– Vedd be a proteinpirulákat, és rakd fel a sisakodat! 
– idézett egy sort Mason egy David Bowie-számból. – 
Kezdjünk neki!

Ivy visszavette a napszemüvegét, Adam pedig a fogá-
val lehúzta a kesztyűjét, és bekapcsolta a sisakjára erősített 
kamerát.

– Talán szóljunk néhány szót – javasolta Ivy.
– Visszatartana, ha azt mondanám, hogy ne? – kérdezte 

Mason, és letépte a fedelet a kupához rögzítő ragasztósza-
lagot.

Ivy nyelvet öltött rá, aztán Adamre nézett, és a kame-
rába kezdett beszélni.

– Szia, mama! Jó volna, ha itt lehetnél velünk, hogy 
te is elbúcsúzz a papától. Feljöttünk a Cloud Piercer csú-
csára, ahogyan ő akarta. Furcsa, hogy itt állunk a télben, 
miközben ott, ahol te laksz, a Juhar-tónál, nyár eleje van. 
Ez olyan, mintha… mintha… Nem is tudom. Mintha visz-
szaforgattuk volna az idő kerekét. – Ivy hangja elfojtott 
érzelmektől remegett. – Akárhogy is, a két bátyámmal va-
gyok itt. Apa szerette, ha együtt voltunk, síeltünk, és jól 
éreztük magunkat.

Adam elfordította a fejét, hogy a kamera befoghassa a 
fenséges látványt. A Déli-sziget teljes hosszán végighú-
zódó új-zélandi Déli-Alpok hasadékos sziklái élesen ki-
rajzolódtak az égbolt előtt. Mason azt találgatta, milyen 
lehetett az a nap, amelyen a szüleik itt síeltek. Életükben 
utoljára együtt. Akkor is olyan kék volt az ég, hogy az már 
fáj a szemnek? Égette a tüdejüket a hideg levegő? Teljes 
volt a csönd? Árulkodott valami arról, hogy a hó az egész 
hegyoldalt maga alá fogja temetni?

– Indulhatunk? – kérdezte végül.
Adam és Ivy bólintott. Mason látta, hogy húga arcát 

egészen meglágyította a gyász. Ő állt a legközelebb az 
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apjukhoz, és a halála nagyon megviselte. Talán még job-
ban, mint az édesanyjukat.

– Ki legyen az első? – tette fel Adam a kérdést.
– Én nem lehetek – felelte Mason. – Nyilván nem akar-

tok porfelhőben lesiklani, ha értitek, miről beszélek – mu-
tatott a söröskupára.

– Jogos – mondta Ivy. – Akkor te leszel az utolsó.
Adam a hegyre irányította a kamerát.
– Ne menjünk közvetlenül egymás után, nehogy újabb 

lavinát indítsunk el! – javasolta.
Lavinaveszélyes terepeken a síelők körében közismert 

óvintézkedés volt, hogy nagy távolságot tartottak egymás-
tól. Mason azt találgatta, az apja szándékosan hagyta-e fi-
gyelmen kívül ezt a szabályt, de nem hitte, hogy ezt valaha 
is megkérdezi majd az édesanyjától. Amúgy sem lehet vál-
toztatni azon, ami egy éve ezen a hegyen történt.

Ivy levette a napszemüvegét, és megcsókolta a söröskupát.
– Isten veled, papa! Repülj az örökkévalóságba, jó? De 

ne felejtsd el, mennyire szerettek téged itt a földön. Mindig 
ott leszel a szívemben – mondta, és elsírta magát. – Azt 
hittem, már minden könnyemet elsírtam, de úgy tűnik, té-
vedtem. Számodra, papa, mindig lesz egy könnycseppem.

Adam kesztyűs kezével integetni kezdett a kamera előtt.
– Szeva’, apa! Te voltál a legjobb. Jobbat nem is kíván-

hattam volna magamnak. Legfeljebb több időt együtt, ve-
led. Viszlát, öreg harcos!

Mindegyikük más-más Trevor Bellamyt ismert. Mason 
nem azt az apát, aki Ivyból gyengéd érzelmeket és ragasz-
kodást váltott ki, Adamből pedig hősnek kijáró tiszteletet. 
Ő más oldalát ismerte az apjuknak, de soha nem fogja ösz-
szetörni azt az emléket, amelyet a testvérei őriznek róla.

Adam átsiklott a kapun, amelyen a figyelmeztetés állt, 
hogy a pálya kizárólag tapasztalt síelőknek ajánlott, és ka-
meráját bekapcsolva hagyva elindult lefelé a hegyről. Ivy 
várt kicsit, aztán biztos távolságból követte a bátyját. Adam 
előrelátásának köszönhetően ruhájukon mind a hárman 
vészjelzőt és légzsákot viseltek, amely lavinaomlás esetén 
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automatikusan kinyílik. Szüleik balesetének a napján az 
édesanyjukon is volt ilyen légzsák. Az apjukon nem.

Adam gyakorlottan és fegyelmezetten siklott le a lej-
tőn. A meredek szakaszt könnyűszerrel letudta, lécei nyo-
mot hagytak az érintetlen porhóban. Ivy elegánsan kö-
vette, és bátyja S kanyarjait kettős spirálvonallá rajzolta át.

A fagyos levegőt könnyű szél mozgatta. Mason úgy 
döntött, hogy a lesikláshoz nem a hagyományos utat vá-
lasztja. Ahhoz túlságosan kemény munka volt ennek az át-
kozott hegynek a megmászása. Hármuk közül mindig is 
ő volt a legvakmerőbb, ezért derűs könnyedséggel elhatá-
rozta, hogy azon a pályán megy le, amelyet valószínűleg 
az apja is választott.

– Hát akkor indulás! – mondta magának, és hüvelykuj-
jával felkattintotta a söröskupa fedelét.

A hideg megárthatott az agyagedénynek, mert egy da-
rabka letört belőle, és kesztyűjén át Mason ujjába fúródott.

– Au! – szisszent fel, ám aztán nem foglalkozott tovább 
a vágással, hanem az előtte álló feladatra összpontosított.

Vajon itt van valahol a kevéske hamu között apa lelke, 
és arra vár, hogy a hegycsúcsról szabadon engedjék? – fu-
tott át a fején a gondolat.

Trevor Bellamy nemcsak élt, hanem megélte az éle-
tet, és rejtélyes végrendeletet hagyott hátra. Szabadságáért 
megfizette a végső árat, és terhét más vállára rakta. Rám, 
az elsőszülött fiára, gondolta Mason.

– Jó utat, apa! – mondta, és a söröskupát magasba 
tartva nekivágott a lejtőnek.

Egy pillanatig az apja hangját hallotta. „Támaszkodj 
a félelmedre, fiam! Abból jön az erő.” A szavak a múlt-
ból lebegtek hozzá, abból az időből, amikor még minden 
egyszerű volt. Amikor az apja csak papa volt számára, aki 
megtanította síelni, és aki féktelen örömének adott han-
got, amikor ő sikeresen leküzdött egy meredek pályát. 
Alighanem ezért kedveli ő azokat a sportokat, amelyektől 
felszökik az adrenalinszintje. Amelyeknél a félelem és a 
diadal közötti keskeny mezsgyén kell egyensúlyoznia.
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A hamu felhőt alkotott mögötte, amelyet egy széllökés 
felkavart és szétszórt Trevor szeretett, de halálossá vált he-
gyén. Amit a legjobban szeretünk, az elpusztít bennün-
ket. Mason nem tudta, hallotta-e valamikor ezt a mondást, 
vagy csak ő találta ki most.

Minél gyorsabban siklott, annál kevésbé zavarták 
olyan kényelmetlen dolgok, mint a gondolatok. Ez volt a 
szép abban, ha veszélyes terepen síelt. Szeme sarkából a 
lesiklás izgalmában is látta, hogy Adam kamerája őrá irá-
nyul. Nem állta meg, hogy ne hencegjen kicsit, és friss 
nyomot hagyjon a szűz hóban, amely aztán úgy tekergett 
le a hegyről, mint egy kígyó.

Amikor feltűnt előtte egy hasadékos szikla, amely-
nek az oldala tökéletes volt az ugratáshoz, arrafelé vette 
az irányt. „Támaszkodj a félelmedre, fiam!” Mason egye-
nesbe fordította a léceit, és átugrott a sziklán. Néhány má-
sodpercig a levegőben repült. A szél az anorákja alá kapott, 
és pár pillanatra sárkányrepülővé változtatta. Szélsebesen 
közeledett a meredek talaj felé. Miután letette a léceit, küz-
denie kellett az egyensúlya megtartásáért, de végül nem 
vesztette el, és a söröskupa is a kezében maradt.

Sikerét halk nevetéssel nyugtázta. Na, milyen voltam, 
apa? Jól csináltam? – kérdezte gondolatban. Így vagy úgy, 
de egész élete az apjának szóló előadás volt, a sportban, a 
tanulásban, a munkájában egyaránt. Most elveszítette a kö-
zönségét, és ez hihetetlenül megnyugtató volt. Nem is ér-
tette, miért párásodott be könnyeitől a síszemüvege.

Amikor a pálya már nem volt annyira meredek, és ő 
veszített a sebességéből, meglátta, hogy Ivy két karját a 
magasba tartva hevesen integet neki. Ez meg mit jelenthet? 
Mason odasiklott a húgához, és most már azt is látta, hogy 
Adam a füléhez tartja a mobiltelefonját.

– Mi van? – kérdezte tőle Mason. – Nem futottam elég 
jól, vagy már ki is posztoltad a netre a videót?

Ivy arca a hideg ellenére sápadt volt.
– Mamival történt valami.


