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 1.
Csipkerózsikának nem herceg kellett volna, hanem egy 
jó erős kávé.

Frankie

Frankie mosolyra számított, és túláradó jókedvre. Nem 
könnyekre.

– Vészhelyzet van kialakulóban két óránál – mondta 
fojtott hangon, és megtapogatta a fülhallgatóját.

Rövidesen jött is Eva válasza:
– Az nem lehet, öt perccel múlt három.
– Nem az időről, hanem a helyről beszélek! A „két 

óránál” azt jelenti, hogy jobbra előttem.
Kis időre csend támadt.
– Úgy érted, az almafánál?
– Pontosan.
– Akkor mért nem úgy mondod, hogy az almafánál?
– Mert ha már fülhallgató van rajtunk, és úgy kom

munikálunk, mint a profik, akkor talán fogalmazhatunk 
is úgy, mint ők.

– Frankie, te nem FBI-ügynök vagy, hanem virág-
kötő és kertész. Különben is, hol itt a vészhelyzet? Min-
den a legnagyobb rendben. Az idő gyönyörű, az asztalok 
kifogástalanul megterítve, a torta káprázatos, a leendő 
menyasszony ragyog, a vendégek pedig minden pillanat
ban megérkezhetnek.
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Frankie rábámult a nőre, aki hétrét görnyedve tá
maszkodott a fatörzsnek.

– Igazán nem szívesen mondok ellent, de a leendő 
menyasszony egyáltalán nem ragyog. Hanem sír. Az én 
szavam aztán végképp nem számít esküvő témában, de 
szerintem a boldog arák nem szoktak bőgni a lánybúcsú 
előtt. Ha már idáig eljutottak, nyilván szeretnék végig
csinálni a dolgot, nem?

– Biztos vagy benne, hogy nem örömében csinálja? 
És egész pontosan mennyire sír? Elég egy zsebkendő, 
vagy egy egész dobozzal kell neki?

– Szerintem egy dobozzal is kevés lenne. Úgy sír, 
mint a záporeső.

– Jaj, ne, tönkreteszi a sminkjét! Nem tudod, mi a baj?
– Talán rájött, hogy mégis inkább csokiöntet kellett 

volna a tortára, nem narancsos cukormáz.
– Frankie…
– Vagy az is lehet, hogy észhez tért, és ki akar szállni, 

míg nem késő. Ha nekem kéne férjhez mennem, én sok
kal hangosabban bőgnék.

Eva akkorát sóhajtott, hogy belerecsegett a mikrofon.
– Megígérted, hogy otthon hagyod az esküvőfóbiá

dat.
– Úgy is volt. Rácsuktam az ajtót, de valahogy átcsú

szott a kulcslyukon.
– Ne csináld ezt. Ide most napsugaras jókedv illik.
Frankie az almafa alatt zokogó lányra nézett.
– Ezt mondd el a menyasszonynak is. Bár amilyen 

meleg nyarunk van, az almafa biztos hálás a locsolásért.
– Menj és öleld át, Frankie. Mondd neki, hogy min

den rendben lesz.
– Hogy lenne minden rendben? Férjhez megy a sze

rencsétlen! Nem fogok hazudni neki. – Frankie hátán 
végigcsorgott az izzadság, és nem csak a meleg miatt. 
A leánybúcsúknál csak egyvalamit gyűlölt jobban: ez 
esküvőket.
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– Ez nem hazugság. Sokan igenis boldogan élnek a 
párjukkal.

– Hát hogyne: a tündérmesékben. A valóságban meg 
félrelépnek, aztán elválnak, rendszerint ebben a sor
rendben. – Frankie komoly erőfeszítéseket tett, hogy 
visszafogja magát, de sikertelenül. – Jobb, ha te mész 
oda hozzá. Ez inkább a te szakterületed. Nekem sose 
volt erős oldalam az érzelgősség.

– Majd én elintézem. – Ezt már Paige mondta, aki 
egy pillanattal később átvágott a szépen nyírt pázsiton. 
Hűvösen, elegánsan; meg sem látszott rajta a fülledt 
New York-i nyár. – Mit csinált, mielőtt sírva fakadt?

– Telefonált. Valaki felhívta.
– Hallottál belőle valamit?
– Nem szoktam hallgatózni. Lehet, hogy összeomlott 

a tőzsde. Bár elnézve, mekkora ez a ház, igen komoly 
tőzsdekrachnak kell bekövetkeznie ahhoz, hogy a csa
lád anyagi helyzete megrendüljön. – Frankie kisimította 
haját verejtékes homlokából. – Mi lenne, ha mostantól 
csak beltéri rendezvényeket vállalnánk? Én ebbe bele
pusztulok…

Az a fajta forró nap volt, mikor a ruha már abban 
a pillanatban az ember bőrére tapad, amint felveszi, és 
mikor minden élőlény jeges italokról és légkondicionált 
helyiségekről ábrándozik.

Frankie is vágyakozva gondolt brooklyni kis laká
sára.

Ha otthon lenne, valószínűleg a növényeivel pisz
mogna: rendezgetné az ablakpárkányon a fűszernövé
nyeket, és figyelné a kertben a virágai körül döngicsélő 
méheket. Később meg talán felmenne a barátnőivel a 
tetőteraszra, felbontanának egy üveg bort, és néznék, 
hogy megy le a nap Manhattan fölött.

Ha otthon lenne, az esküvő lenne az utolsó dolog, 
ami eszébe jut.
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Valaki megérintette a karját. Frankie csodálkozva 
nézett a barátnőjére.

– Mi az?
– Ideges vagy. Gyűlölöd az esküvőket, és mindent, 

ami velük kapcsolatos. Nem lett volna szabad megkér
nem, hogy vegyél részt a szervezésben, de…

– …most indul be a cég, nem engedhetjük meg ma
gunknak, hogy élből elutasítsunk bizonyos megbízáso
kat. Tisztában vagyok vele. És semmi baj, jól vagyok.

Hát, nem túl jól – de végül is itt van, és teszi a dolgát. 
Mert természetesen ő is tudja, hogy nincsenek abban a 
helyzetben, hogy válogathassanak az ügyfelek között.

Frankie, Paige és Eva mindössze pár hónappal ez
előtt hozta létre saját rendezvényszervező cégét, a Magic 
Worldöt, nem sokkal azután, hogy mindhármukat ki
rúgták egy hasonló profilú, nagy manhattani vállalattól.

Frankie elmosolyodott, mert eszébe jutott az első na
pok lázas izgalma. Ijesztő volt kicsit, hogy a saját lá
bukra álltak, ugyanakkor olyan szabadnak és erősnek 
érezték magukat, mint még soha. Most már csak rajtuk 
múlik minden.

Igazából Paige volt az ötletgazda, és Frankie tisztá
ban volt vele, hogy ha nincs a barátnője, akkor most va
lószínűleg nem lenne munkája. És ki kellene költöznie a 
lakásából, mert nem tudná fizetni a bérleti díjat.

Kellemetlen borzongás futott át rajta, mintha valaki 
kavicsot dobott volna élete pocsolyájába.

Számára minden a szabadság. Ezért van most itt. És 
azért, mert fontosak neki a barátnői.

Ujjbegyével feltolta az orrán a szemüvegét.
– Nem kell aggódnotok miattam. Bármelyik esküvőt 

kibírom, ha kell. És most menj. – Fejével az almafa alatt 
síró lány felé intett. – Úgy látom, nagy szüksége van rád.

– Megyek, beszélek vele. Ha megjöttek a vendé
gek, tartóztasd fel őket… És Eva! – Paige megigazította 
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a fülhallgatóját. – Még ne vidd ki a tortát, jó? Később 
megbeszéljük, mi legyen.

Azzal elindult a leendő menyasszony felé.
Frankie biztos volt benne, hogy akármi legyen is 

a gond, a barátnője megoldja. Paige született szervező 
volt, megáldva azzal a tehetséggel, hogy mindig a meg
felelő szavakat mondta a megfelelő időben.

S ami talán még ennél is fontosabb az efféle esemé
nyek sikeressége szempontjából: őszintén hitt a happy 
endben.

Frankie-nek ellenben meggyőződése volt, hogy azok, 
akik hisznek a happy endben, nem egészen százasok.

A szülei akkor váltak el, amikor tizennégy éves volt. 
Apja, egy nagy cég kereskedelmi igazgatója, az egyik 
fiatal munkatársnőjéért hagyta el az anyját. És ami azóta 
történt…

Mereven bámulta a szélben lobogó szalagokat.
Micsoda önámítás! Hogyan hagyhatják figyelmen kí

vül az emberek a statisztikákat? Hogyan győzhetik meg 
magukat arról, hogy létezik az igazi, akivel örökké bol
dogok lesznek?

Nincs olyan, hogy örökké.
Paige-nek igaza volt: semmit sem utált annyira, mint 

az esküvőket és a velük kapcsolatos dolgokat. Olyankor 
mindig rossz előérzet kerítette hatalmába. Mintha egy 
kocsit nézett volna, amint száguld az autópályán az el
kerülhetetlen tömegkarambol felé. Szeretett volna kia
bálni, hogy „Vigyázz!”, vagy legalább behunyni a sze
mét, hogy ne legyen szemtanúja a katasztrófának.

Paige átölelte a zokogó nőt, mire Frankie elfordult. 
Nem akart tolakodó lenni – legalábbis önmagának ezzel 
magyarázta a mozdulatot. Valójában csak nem akarta 
látni, mi történik. Túlságosan fájdalmas volt a jelenet. 
Túl valóságos. Olyan emlékeket kavart fel benne, ami
ket legszívesebben elfelejtett volna. Szerencsére nem az 
ő dolga volt megbirkózni az ügyfelek érzelmi viharaival. 
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Ő a virágdíszekért volt felelős, melyek megadták a ren
dezvény hangulatát.

A mostani esemény vidám és könnyed körítést kí
vánt, ezért krémszínt és különféle pasztellszíneket vá
lasztott. Celózia, szagos bükköny, hortenzia és rózsa 
díszlett az üvegkancsókban, a leendő menyasszony ké
résének megfelelően, aki mindenekelőtt egyszerűségre 
vágyott.

Persze az egyszerűség relatív, futott át Frankie fején, 
miközben végignézett a két hosszú asztalon. Akár egy 
piknikkosarat is jelenthet, itt azonban ezüsttel és kris
tállyal volt megterítve. Charles William Templetonnak, 
az ismert ügyvédnek volt elég pénze, hogy egyetlen le
ánykája, Robyn Rose megkapja azt az esküvőt, amire 
mindig is vágyott. A Plaza Hotelt foglalták le a nagy 
napra, és Frankie nem győzött hálát adni az égnek, hogy 
azzal már nem az ő cégüket bízták meg.

A leánybúcsút az utasítás szerint a kertben kel
lett megrendezniük, méghozzá a romantika jegyében. 
Frankie kis híján felvisított, amikor Robyn Rose a 
Virágtündérek című mesét, illetve a Szentivánéji álom 
című Shakespeare-darabot kezdte emlegetni, hogy ab
ból merítsenek ötleteket. Szerencsére Evának semmiféle 
gondja nem volt azzal, hogyan váltsa valóra az ügyfelek 
romantikus elképzeléseit, szóval nemcsak teljesíteni, de 
meghaladni is sikerült a leendő ara elvárásait.

Székeket béreltek, melyeket színben a terítékhez 
illő szalagokkal díszítettek fel. A kertet kézzel készí
tett selyempillangók lepték el, s a hatalmas csipkesátor
tól olyan lett a hangulat, mintha valóban tündérmesébe 
csöppentek volna.

Frankie mosolyra húzta szép ívű ajkát. Hát igen, Eva 
érti a dolgát.

Az egyetlen dolog, ami nem illett a képbe, az almafa 
alatt zokogó menyasszony volt. 
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Frankie felkészült rá, hogy feltartóztassa a bizonyára 
hamarosan megérkező vendégeket, de egyelőre csak Eva 
lépett oda hozzá, arca lángvörös volt a melegtől.

– Tudjuk már, mi történt? – kérdezte.
– Nem. De az biztos, hogy nem lesz fáklyásmenet. 

Paige-nek csodát kell tennie.
Eva reménykedve pillantott körül.
– Remélem, menni fog. Minden olyan szép lett, és 

annyit dolgoztunk, hogy ilyen jól sikerüljön. Én szere
tem a leánybúcsúkat. Mindig úgy gondolok rájuk, mint 
az utolsó előtti felvonásra, ami után már csak az esküvő 
van hátra, aztán az ifjú pár belelovagol a naplementébe.

– És a naplemente után jön a sötétség…
– Ha már ennyire nem hiszel abban, amit csinálunk, 

legalább színlelhetnéd.
– Én hiszek benne. Rendezvényszervező cég vagyunk, 

és nagyon értjük a dolgunkat. Ez csak egy munka a sok 
közül.

– Próbálod hideg fejjel nézni, de a munkánknak igenis 
van egy mágikus oldala. – Eva kisimította egy selyempil
langó gyűrött szárnyát. – Álmokat váltunk valóra.

– Az én álmom az volt, hogy sikeres céget hozzak 
létre a barátnőimmel, szóval lehet, hogy van némi igaz
ságod. De nincs ebben semmi mágia. Ha csak az nem, 
hogyan tudunk még mindig embernek kinézni egy ti
zennyolc órás munkanap után. Ja, egyébként néha egy 
kávé is mágikus hatással bír lenni az emberre. Még sze
rencse, hogy nem kell hinnem a happy endben ahhoz, 
hogy jó munkát végezzek. Nekem a virágokkal van dol
gom, és kész.

Frankie gyerekkora óta szerette a növényeket. Min
dig a kertbe menekült, ha szabadulni akart a házban fel
gyülemlett feszültségtől. Számára a növényekben egy
szerre öltött testet művészet és tudomány, s ő minden 
egyes példányt gondosan tanulmányozott, hogy kita
lálja, mire van szükségük. Vannak árnyékot kedvelők, 
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például a páfrányfélék, a háromlevelű csápvirág és a 
gyömbér, és napimádók, mint a napraforgó vagy az or
gona. Mindegyiknek optimális környezet kell a fejlődés
hez; ha rossz helyre ültetjük őket, akkor vegetálni kez
denek, végül pedig elpusztulnak.

Vagyis tulajdonképpen nem sokban különböznek tő
lünk, emberektől, elmélkedett Frankie.

Szerette kiválasztani a virágokat a különféle ren
dezvényekre. Szeretett virágdíszeket összeállítani, de 
legfőbb szenvedélye a növények ápolása volt. Figyelni, 
hogyan fejlődnek, növekednek, és hogyan változik a kí
nálat az évszakok változásával. Mert minden évszaknak 
megvan a maga gyönyörűsége a túlburjánzó tavasztól az 
ősz narancsvörösbe hajló eleganciájáig.

– Csodaszépek a csokrok – szemlélt meg Eva egy vi
rágkötészeti műremeket. – Ez micsoda?

– Rózsa.
– Nem, az ezüstszínűre gondoltam.
– Centaurea cineraria.
Eva rámeredt.
– Kétlem, hogy az átlagemberek is így hívnák.
– Tényleg nem, ők hamvaskának.
– Szép. És szagos bükköny is van. – Eva megciró

gatta a virágokat. – A nagyimnak ez volt a kedvence. 
Mindig vittem neki egy csokrot az éjjeliszekrényre. Az 
esküvőjére emlékeztette… Nagyon szépen csokorba 
raktad. Van hozzá érzéked, Frankie.

A lány észrevette, hogy a barátnője hangja elcsuklott 
egy pillanatra. Eva imádta a nagymamáját, aki az előző 
évben hunyt el. A halála teljesen kikészítette, és Fran
kie tudta, hogy még most is kimondhatatlanul hiányzik 
neki.

De ugyanakkor azt is tudta, hogy Eva sem szeretne 
elérzékenyülni egy olyan napon, mely a kemény mun
káról szól.
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– Tudtad, hogy dísznövényként először egy szicíliai 
szerzetes ültetett szagos bükkönyt háromszáz évvel ez
előtt?

– Nem – szipogott Eva. – Jó sokat tudsz a virágokról.
– Ez a munkám. Nézd meg például ezt: vadmurok, 

szépen illik a menyasszonyi csokrokba.
– Tényleg. – Eva lassan összeszedte magát. – Nagyon 

tetszik. Majd ha egyszer menyasszony leszek, én is sze
retnék ilyet a csokromba. Megkötöd nekem?

– Hát persze. A legszebb csokrot kötöm neked, amit 
menyasszony valaha látott. Csak ne sírj. Utálom, ha sírsz.

Eva megtörölte az arcát.
– Szóval az esküvőm napján velem fogsz örülni? Még 

akkor is, ha igazából nem hiszel a szerelemben?
– Ha valaki meg tud győzni róla, hogy tévedek, ak

kor az te vagy. Megérdemled, hogy erre vágtasson a 
nagy Ő a fehér lovon, és elvigyen magával.

– Az azért elég nagy feltűnést keltene az Ötödik su
gárúton. – Eva kifújta az orrát. – Különben is, allergiás 
vagyok a lovakra.

Frankie próbált nem mosolyogni.
– Melletted aztán nehéz unatkozni – mondta vidáman. 

– Veled mindig történik valami.
– Köszönöm.
– Mit?
– Hogy felvidítottál. Közel álltam hozzá, hogy elbőg

jem magam. 
– Na, most viszonozhatod a szívességet. Segíts kezelni 

a helyzetet. – Frankie Paige-re pillantott, aki épp most 
adott Robynnak egy újabb zsebkendőt. – Szerintem meg
lépett a vőlegény. Te mit mondasz?

– Azt, hogy bármi lehet. Lehet, hogy csak por ment 
a szemébe.

– Na persze. – Frankie elképedve nézett a barátnő
jére. – A következő az lesz, hogy hiszel a Télapóban és 
a fogtündérben.
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– És a húsvéti nyusziban. – Eva kivett a zsebéből egy 
parányi tükröt, és ellenőrizte a sminkjét. – Ki ne felejtsd 
a húsvéti nyulat!

– Néha eltöprengek, milyen érzés lehet az Eva nevű 
bolygón élni.

– Kellemes. És ne merészelj belerondítani a kis vilá
gomba a cinizmusoddal. Egy perccel ezelőtt még a nagy 
Őről beszéltél.

– Csak hogy felvidítsalak. Nem értem, miért hitegetik 
magukat az emberek az örök szerelemmel. Egyszerűbb 
lenne, ha szíven szúrnák magukat egy konyhakéssel. Így 
hamarabb túlesnének a szenvedésen.

Eva megborzongott.
– Túl sok horrort olvasol. Rád férne egy kis roman

tikus irodalom.
– Na, ha romantikus maszlagot kéne olvasnom, akkor 

én lennék az, aki szíven szúrná magát a konyhakéssel.
Már így is éles fájdalom szúrt a szívébe, mert ahogy 

Robyn Rose-ra nézett, az anyját látta maga előtt, amint 
fájdalomtól eltorzult arccal elterül a konyhapadlón, mi
közben az apja sápadtan átlép rajta és kisétál, rábízva a 
tizennégy éves Frankiere, hogy oldja meg a helyzetet, 
ahogy tudja.

Mereven bámult maga elé. Eva belékarolt.
– Egy szép napon, amikor a legkevésbé várod, te is 

szerelembe fogsz esni, meglátod.
Tipikus evás megjegyzés volt.
– Arra aztán várhatsz. – Tudván, milyen érzékeny 

a barátnője, Frankie igyekezett finoman fogalmazni. – 
Rám úgy hat a romantika, mint vámpírra a fokhagyma. 
És különben is, szeretek szingli lenni. Ne nézz rám ilyen 
sajnálkozva, ez nem csak szöveg, tényleg ezt gondolom. 
Az én döntésem, mert én szeretek így élni. Nem a szük
ségből csinálok erényt.

– Nem esne jól odabújni valakihez éjszaka?
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– Nem. Már csak azért se, mert ha egyedül vagyok, 
senkivel se kell harcolnom a paplanért. Ha ahhoz van 
kedvem, akár keresztbe is fordulhatok az ágyon, és haj
nalig olvashatok.

– Hogy hasonlíthatsz egy könyvet egy férfihoz?
– Eszembe sincs hozzá hasonlítani. Szerintem egy 

könyvtől sokkal többet remélhetsz, mint egy férfitól. 
Megnevettethet, megríkathat, megtaníthat egy csomó 
mindenre, elröpíthet ismeretlen tájakra. Még vacsorázni 
is elviheted magaddal, ha jó, ha viszont nem, gond nél
kül lecserélheted. Persze ez tudtommal a kapcsolatok 
világában is így szokott menni. – Hát igen: apjával el
lentétben Frankie anyja nem kötött újabb házasságot, 
hanem úgy váltogatta a szeretőit, mint más a fehérne
műjét.

– Ismét jó úton vagy afelé, hogy megríkass. És a bi
zalom, az intimitás? Egy könyv nem tud rólad semmit.

– Én nem vágyom rá, hogy bárki bármit tudjon ró
lam. Megvagyok enélkül. – Frankie direkt ezért költö
zött el arról a kis szigetről, ahol felnőtt. Mert az ottaniak 
túl sokat tudtak róla, ismerték élete minden felháborító 
és arcpirító kis részletét. Nem volt előttük titok.

Paige visszatért hozzájuk.
– Telefonált a vőlegény – mondta metszően tárgyila

gos hangon. – Lefújta az esküvőt.
– Jaj, ne! – rémült meg Eva. – Szegény Robyn! Ször-

nyű lehet most neki.
– Talán mégsem ez a legnagyobb szörnyűség, ami 

történhetett. – Frankie valamiért nem tudott igazán szív
ből örülni, hogy igaza lett. – Szerintem inkább szeren
cséje volt.

– Hogy mondhatsz ilyet?!
– Előbb-utóbb úgyis megcsalta volna a gazember, és 

összetörte volna a szívét. – Előrehajolt, és elgondolkodva 
kihúzott egy vadmurkot a legközelebbi kancsóból. – Hát 
nem jobb, ha most lép le, mint évek múlva, mikor már 
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született három gyerekük, és százegy kiskutya szaladgál 
a kertjükben?

– Nem hinném, hogy a százegy kiskutyának bármi 
köze lenne a házassághoz – értetlenkedett Eva.

– És nem minden férfi lép félre – tette hozzá Paige, 
akinek ujján megcsillant a gyémántgyűrű, miközben 
elővette a mobilját. 

Frankiet hirtelen furdalni kezdte a lelkiismeret. 
Rájött, hogy be kellene fognia a száját. Eva imád ál

modozni, Paige ellenben menyasszony. Szóval okosabb, 
ha megtartja magának a házassággal kapcsolatos gon
dolatait.

– Nem Jake-ről és rólad beszélek – sietett hozzátenni. 
– Ti kivételesen jól összeilletek, kevés ilyen párt láttam. 
Szóval ne is figyelj rám, butaságokat fecsegek.

– Nem kell mentegetőznöd. Te meg én mást várunk 
az élettől, nincs ezzel semmi baj. – Paige élénkén gesz
tikulált a kezével, megint csillant a gyűrű.

– Nem akarom elrontani az örömötöket.
– Elvált szülők gyereke vagy, és nem volt valami 

szép az a válás. Szóval minden okod megvan rá, hogy 
másképp lásd a világot, mint én.

– Tudom, hogy túlreagálom a dolgot. Még csak nem 
is a saját válásomról van szó.

Paige megvonta a vállát.
– Akkor is átélted és megszenvedted. Butaság lenne 

azt gondolni, hogy a történtek semmiféle hatással nem 
voltak az érzelmi fejlődésedre. Ez olyan, mint mikor a 
piros zoknit összemosod a fehér blúzoddal. Csúnyán 
össze fogja festeni.

– És ha jól értem, én lennék az a fehér blúz – vigyor
gott Frankie. – Hát, én azért nem vagyok benne teljesen 
biztos, hogy az a tipikus fehér blúz típus vagyok.

– Én se – csatlakozott Eva. – Szerintem te inkább 
olyan katonai dzseki típus vagy. 
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– Robyn fölment rendbe hozni a sminkjét – mondta 
Paige, hogy visszaterelje a beszélgetést a munkára. – 
A vendégek minden pillanatban megérkezhetnek. Majd 
én beszélek velük.

– Hazaküldjük őket?
– Nem. Csak nem leánybúcsút tartunk, hanem sima 

csajos bulit. Megünnepeljük a barátságot.
Frankie felsóhajtott. Ezzel már ő is tudott mit kez

deni.
– Zseni vagy! Hogy csináltad?
– Rámutattam, hogy a barátokat nem csak az öröm 

pillanataiban szokás összehívni. Akkor is fordulhatunk 
hozzájuk, ha segítségre szorulunk. És igaz, hogy most 
örömünnepre hívtuk őket, de közben változott a hely
zet. Most arra van szükség, hogy támogassák Robynt a 
bajban.

– A pezsgő, az eper és a napsütés mindenkit jobb 
kedvre derít – vélte Eva.

Frankie a legközelebbi csokorért nyúlt.
– Mit csinálsz? Mért teszed tönkre?
– Ezeket a virágokat egy leánybúcsúra válogattam ösz

sze, a vadmurok a menyasszonyi csokrokat idézi. – Azzal 
anélkül, hogy megvárta volna Paige válaszát, a szemétbe 
dobta a vadmurkot, és próbált nem gondolni ennek a moz
dulatnak a szimbolikus jelentésére.

A három barátnő nagyjából napnyugta előtt egy órá
val érkezett haza.

Frankie leizzadva, a nap eseményeitől meggyötörten 
kereste kulcsát a táskájában.

– Ha öt másodpercen belül nem jutok be, esküszöm, 
ráolvadok a küszöbre.

Paige nem felelt azonnal.
– Ahhoz képest, ami történt, egész jól sikerült a dél

után – jegyezte meg elgondolkodva.
– A vőlegény szakított – emlékeztette Eva.
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– Igen, tudom. Én a rendezvényről beszélek. Mert az 
tényleg rendben volt, az előzmények ellenére is. Meg kéne 
ünnepelnünk. Jake is átjön… Találkozzunk a tetőteraszon 
egy italra!

– Ma inkább nem, kösz. – Frankienek semmi kedve 
nem volt ünnepelni. – Ma egy jó könyvvel van randim.

Nem akart arról gondolkodni, hogy érezheti most 
magát Robyn Rose. Nem akart aggódni, mikor gyógyul 
meg szegény lány szíve, mikor lesz képes újabb szere
lemre. Ez már tényleg nem az ő gondja.

Végre megtalálta a kulcsot, de rögtön ki is ejtette a 
kezéből.

Eva és Paige összenézett.
– Jól vagy? – kérdezték szinte egyszerre.
– Persze hogy jól vagyok. Csak elfáradtam. Hosszú 

és forró volt a nap. – És a legnagyobb forróság nem kí
vülről jött, hanem a bensőjéből, ahol forrpontig hevültek 
a zavaros érzések és indulatok.

Felvette a kulcsát, és megtörölte a homlokát a tenye
rével.

– Szoknyában nem lenne ilyen meleged – vélekedett 
Eva.

– Tudod, hogy sose hordok szoknyát.
– Pedig kellene. Egész jó lábad van.
Frankie vaktában az ajtó felé döfött a kulccsal, de 

nem talált bele a zárba.
– Holnap találkozunk.
– Csak még egy percet! Gondoltunk, szükséged le

het egy kis kikapcsolódásra a leánybúcsú után, úgyhogy 
hoztunk ajándékot. – Paige benyúlt a táskájába, amely
ben volt minden az arctisztító toniktól a ragasztószala
gig, és egy szögletes csomagot húzott elő.

Frankie meghatottan vette el az ajándékot.
– Vettetek nekem egy könyvet? – Ahogy feltépte a 

papírt és meglátta a borítót, felkiáltott meglepetésében. 
Rosszkedve máris elpárolgott. – Hisz ez az új Lucas 
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Blade! Ami csak jövő hónapban jelenik meg! Honnan 
szereztétek?

Frankie úgy szorította magához a könyvet, mintha 
soha nem akarná elengedni. Legszívesebben most azon
nal nekiült volna, hogy elolvassa.

– Tudod, hogy Evának vannak összeköttetései.
Eva elmosolyodott.
– Megemlítettem a drága Mitzynek, hogy imádod az 

unokája könyveit, mire ő élt a nagyanyai előjogaival, és 
szerzett neked egy dedikált példányt. Nem mintha ér
teném, minek akar valaki elolvasni egy Halálos vissza-
térés című regényt. Én egész éjjel nem tudnék aludni, 
ha ilyeneket olvasnék. Az a legjobb benne, hogy Lucas 
képe ott van a hátsó borítón. Piszok jóképű, nem? Mitzy 
mindenáron be akar mutatni neki, én viszont nem va
gyok benne biztos, hogy szeretnék megismerkedni egy 
olyan férfival, akinek az a munkája, hogy gyilkosságo
kat képzel el, aztán megírja őket. Nem hinném, hogy sok 
közös lenne bennünk.

– Azt mondod, dedikálta is? – Frankie fellapozta a 
könyvet, és meg is találta az első üres oldalon a majdnem 
olvashatatlan macskakaparást. – Ez egyszerűen fantaszti
kus! Gondolkoztam, hogy előrendelem, de elég drága. El 
se hiszem, hogy megszereztétek!

– Te is szépen helytálltál ma, pedig neked ez rémálom 
lehetett, egy leánybúcsút előkészíteni. Ezzel köszönjük 
meg a munkádat. Ha netán félnél, és társaságra vágysz, 
csak kopogj át.

Frankienek elszorult a torka. Hát igen, gondolta, ez 
a barátság. Hogy még a gondolatát is ismerjük a másik
nak.

– Remélem, nagyon fogok félni – vigyorodott el. – 
Ilyet azért olvas az ember, hogy kitörje a frász.

Eva a fejét csóválta.
– Szeretlek, de sose foglak megérteni.


