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 1.
– Holnap indulok a háborúba. És lehet, hogy otthagyom 
a fogam.

Michelle Sanderson, aki eddig elmerülten vizsgál-
gatta az ötéves kisteherautót, azt mérlegelve, hogy meg-
vásárolja-e, megfordult, és a kocsi tulajdonosára bámult.

Az csak egy kölyök volt, vörös hajú, szeplős és helyes, 
de túl fiatal, legfeljebb tizennyolc-tizenkilenc éves. Még 
abban a korban volt, a felnőtté válás küszöbén, amikor a 
srácok nem tudnak mit kezdeni hirtelen megnyúlt vég-
tagjaikkal, és a mellkasa is alig domborodott, Michelle 
mégis inkább a férfiak kategóriájába sorolta volna.

– Sajnálom – mondta, mert azt hitte, rosszul hallott. – 
Mit mondott?

A fiú rávigyorgott, és összehúzta a szemét.
– Talán hamarosan meghalok. Miután kifizette a ko-

csimat, ihatnánk egyet valahol. Megünnepelhetnénk, 
hogy beléptem a seregbe.

– Délután két óra van!
– Aztán visszamehetnénk a kéglimbe – folytatta za-

vartalanul a kölyök.
Michelle azon vacillált, hogy kinevesse-e, vagy kö-

zölje, mekkora idióta, olyan szavakkal, amelyek hallatán 
valószínűleg elpityeredne, mint egy kislány. Az utóbbi 
könnyű lenne. Tíz évig szolgált a seregben, ebből majd-
nem öt évet Irakban meg Afganisztánban töltött, és 
gyakran összeakadt efféle kanos suhancokkal, akik 
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ellenállhatatlannak hitték magukat. Korán megtanulta, 
hogyan győzheti meg őket a tévedésükről.

A nevetés kissé problémásabb lett volna, mivel min-
den porcikája fájt. Nemcsak a csípője, amit egy orvtá-
madásban egy fegyveres lázadó ripityára lőtt, és amit 
részben protézissel pótoltak, hanem csakugyan mindene. 
Gondolni sem szeretett arra, hogy mennyi időt töltött a 
kórházban.

A felépülést nem lehet siettetni, magyarázta a gyógy-
tornásza. Michelle megpróbált rácáfolni erre, de csak azt 
érte el, hogy még három napig maradnia kellett, mielőtt 
végre kiengedték.

– Nem vagyok túl öreg hozzád? – kérdezte.
A srác ráhunyorított.
– Ami azt jelenti, hogy tapasztalt.
Michelle, a fájdalmai ellenére felkacagott.
– Ez igaz. Szeretnéd, ha valaki valóra váltaná az ál-

maidat?
– Eltalálta.
Annyira buzgó és lelkes volt, és Michelle pillanatról 

pillanatra elcsigázottabbnak érezte magát. A srác nyilván 
még nem esett át a szemvizsgálaton. Michelle ugyanis 
tudta, hogy szörnyen néz ki. A hosszú kórházi tartózko-
dás alatt lefogyott, az arca beesett volt, a szeme karikás, a 
bőre fakó, ráadásul bottal jár. Az, hogy ez a fiú ennek da-
cára kikezdett vele, bizonyította, milyen elsöprő erejűek 
lehetnek a fiatal hímek hormonjai.

Mielőtt eldönthette volna, hogyan koptassa le a srá-
cot, a ház sarkánál megjelent egy aranysárga labrador, 
és vidám farkcsóválással feléjük iramodott. Egyenesen 
Michelle-hez száguldott, és fel akart ugrani rá.

A lány gyorsan hátralépett, nehogy a kutya feldöntse, 
de így ránehezedett a csípőjére, és éles fájdalom járta át.

Egy pillanatra megszédült, a világ elsötétült a szeme 
előtt, és azt hitte, menten elájul. Émelygett is, és attól félt, 
mindjárt rókázni fog.
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Vagy az egyik, vagy a másik, alkudozott önmagával 
kétségbeesetten, görcsösen igyekezve megőrizni az ön-
tudatát. Egyszerre mindkettő túl bizarr lenne.

Ekkor egy meglepően izmos kar átölelte, és erősen 
tartotta.

– Buster, feküdj!
Michelle pislogott, és ahogy a szeme előtt lassan ki-

tisztult a kép, visszatért a délután hideg, nedves valósá-
gába. Időközben a fájdalma eléggé enyhült ahhoz, hogy 
lélegzetet vehessen. A srác olyan közel állt hozzá, hogy 
megszámolhatta volna a szeplőket az orrán, és felfedezett 
egy kis forradást a jobb arcán.

– Minden rendben? – kérdezte, és Michelle bólintott.
A fiú hátralépett, és végigmérte. A kutya nem moz-

dult, de halkan nyüszített; barna szemében aggodalom 
csillogott.

Michelle kinyújtotta a kezét.
– Semmi baj, Buster, jól vagyok.
A labrador előreóvakodott, megszimatolta az ujjait, 

aztán gyorsan megnyalta őket.
– Hé, ezt én akartam csinálni! – mondta a kölyök ki-

csit félszeg nevetéssel.
Michelle elmosolyodott.
– Sajnálom, inkább ő az esetem.
– Megsebesült, igaz?
Michelle kicsit megemelte a botját.
– Azt hitted, ez valamiféle divatos kiegészítő?
– Valójában nem is vettem észre.
Ami alátámasztotta Michelle teóriáját a hormonokról 

és a rossz látásáról.
– Nem volt annyira vészes. – A golyók valójában húst, 

csontot és néhány ínt is összezúztak, de miért bocsátko-
zott volna részletekbe?

A srác a járdán heverő katonai vászonzsákokra pillan-
tott, aztán a botra, majd megint a lány szemébe nézett.

– Odaát volt? – kérdezte.
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Odaát. Ez bármit jelenthetett volna, de Michelle pon-
tosan tudta, mire gondol, és bólintott.

– A fenébe! És… milyen volt? Félt? Gondolja, hogy… 
– A srác nyelt egyet, és elvörösödött. – Gondolja, hogy 
bírni fogom?

Michelle azt akarta felelni, hogy nem, és inkább ma-
radjon itthon a haverjaival, járjon egyetemre, az annyi-
val egyszerűbb, biztonságosabb, kényelmesebb. De nem 
mindig a könnyű út a legjobb, és egyeseknek az a tudat, 
hogy a részei lehetnek valami fontosnak, mindennél töb-
bet ér.

Ő nem éppen altruista okokból lépett be a seregbe, de 
idővel igazi katonává vált. Most azt kell majd kitalálnia, 
hogyan legyen újra civil.

– Igen – felelte, azt remélve, hogy jó jósnak bizonyul.
– Hős leszek? – vigyorgott a fiú, és a teherautó olda-

lára csapott. – Oké, mindent megtett, hogy összezavar-
jon azzal, hogy egyszerre szexi és háborús veterán. De 
nem hagyom elvonni a figyelmemet. Tízezret akarok, egy 
pennyvel sem kevesebbet.

Szexi? Ő? Ezzel tényleg megnevettette Michelle-t. 
Amilyen állapotban volt, még egy kilencvenéves aggas-
tyán barátnőjének a szerepére sem lett volna alkalmas. 
De az ördögbe is, egy bók mindig jólesik az embernek.

Újra szemügyre vette a teherautót. A kocsi elég meg-
kíméltnek látszott, viszonylag új gumikkal, és csak né-
hány horpadással az oldalán. Nem futott sokat, vagyis 
néhány évig még használhatja, mielőtt elkezdi lecserél-
tetni az egyes alkatrészeit.

– Tízezer dolcsit nem ér – mormolta. – És ne feledd, 
készpénzzel fizetek! Adok nyolcat.

– Nyolcat? – A fiú a szívéhez kapott. – Ez rablás! Így 
bánik egy jövendőbeli hőssel?

Michelle kuncogott.
– Gyerünk, kölyök! Tegyünk egy próbakört! Közben 

útba ejtjük egy autószerelő cimborámat. Ha szerinte oké 
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a kocsi, adok kilenc és felet, és elmondhatod, hogy jó üz-
letet kötöttél.

– Áll az alku!

Két órával később Michelle kirakta a srácot, Brandont 
a lakása előtt. A szerelő, akit még a támaszpontról is-
mert, eloszlatta a maradék aggályait, így nyélbe ütötték 
a vásárt. Michelle átnyújtott a fiúnak egy köteg ropogós 
bankjegyet, és elrakta a kocsi papírjait meg a kulcsait.

Most, ahogy tovahajtott, felnézett a szürke égbolton 
lustán gomolygó felhőkre. Itt, Washington állam nyugati 
részén gyakran esett az eső, nem csoda, hogy a helyi hír-
műsorok szenzációként tálalták, ha néha kisütött a nap! 
A szabad ég alatt hagyni a csomagokat kockázatos volt, 
Michelle mégis a platóra dobta a két zsákot. Remélhetőleg 
nem esik, amíg haza nem ér.

Haza. Az elmúlt tíz évben egyszer sem járt otthon 
Puget Soundban, Szeder-szigeten, amely valódi sziget, és 
egy hosszú híd köti össze a szárazfölddel. Bár gyakorla-
tilag ingázó távolságra feküdt Seattle-től, mégis világok 
választották el tőle. Egyetlen városa A „nyugati part New 
Englandjeként” hirdette magát; Michelle sosem értette 
ennek a reklámértékét.

A csendes, turisták által kedvelt, kedves kis üzletek-
kel teli, és lassú életritmusú szigeten minden a szeder 
körül forgott. Michelle mindig rühellte az ostoba hagyo-
mányokat, és az évszakok váltakozásához igazodó életet, 
ezt bosszantóan diszharmonikusnak találta – de mindaz, 
amit egykor utált, most vonzotta.

Fészkelődött kicsit, mert a csípőjében a fájdalom se-
hogy sem akart enyhülni. A gyógytornász megesküdött, 
hogy hamarosan jobban lesz, hogy gyorsabban javul az 
állapota, mint várták. Michelle már szörnyen unta a hosz-
szúra nyúlt lábadozását, de a testét nem sürgethette.

Miután kiért a főútra, felhajtott az autópályára, és 
észak felé fordult, besorolva a forgalomba. Meglepte, mi-
lyen sok kocsit lát.
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Harckocsikhoz és Hummerekhez szokott, nem kom-
bikhoz meg sportautókhoz. A nedves, hűvös levegő is 
újdonság volt a számára. Bekapcsolta a fűtést, magában 
azt kívánva, bár kivett volna egy dzsekit a zsákjából. 
Május volt, de a nyár későn köszönt be ezen a vidéken. 
Szerencsére a turisták viszont korán érkeztek.

Michelle tudta, mire számíthat a következő négy hó-
napban. Memorial Daytől, azaz május 30-tól, a Háborús 
Hősök Emléknapjától Labor Dayig, a Munka Ünnepéig, 
azaz szeptember első hétfőjéig a szigetet mindig elözön-
lötték a látogatók. A hajókirándulások, a híres, Puget 
Sound-i darvak és főleg a szeder, ellenállhatatlanul von-
zotta az embereket. Szeder-sziget mintha a Nyugati Part 
nem hivatalos fővárosa lett volna, a hely, amit „minden-
kinek látnia kell”. Az éttermekben idén is hemzsegnek 
majd a vakációzók, akik az üzletekben mindenféle ap-
róságot meg kézműves terméket vásárolnak, és rengeteg 
szedret esznek.

Az éttermekben a szakácsok friss szedret tesznek a 
palacsintákba, a salátákba, szinte minden fogás mellé azt 
adnak. A fagylaltosok szederjégkrémet árulnak, az utcai 
árusok szedres süteményeket, az ajándékboltok szeder-
motívumos konyharuhákat meg bögréket, és a turisták 
végigkóstolják az évenként megrendezett, szeder-chili 
főzőverseny emberi fogyasztásra nem mindig alkalmas 
végtermékeit. De ami a legjobb, ötven mérföldes körzet-
ben minden szobát lefoglalnak, így a szeder-szigeti foga-
dóban is telt házuk lesz.

Michelle szinte hallotta a pénztárgép folyamatos csen-
gését, látta, ahogy a fogadó bankszámlája egyre nagyobbra 
duzzad. A legtöbb szigeti vállalkozáshoz hasonlóan az 
éves jövedelmük nagy részét ők is ebben a négy hónapban 
keresték meg. A napok hosszúnak ígérkeztek, a munkaidő 
végtelennek, a meló kimerítőnek, de hosszú távolléte után 
alig várta, hogy belevethesse magát, és visszatérhessen az 
egyetlen helyre, amely sosem fog megváltozni.
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– Megérkezett már? – kérdezte Damaris Carly 
Williams irodája ajtajából.

Carly felnézett az ötvenes éveit taposó asszonyra. 
Éppen egy üdvözlőkártyát készített, mert a személyre 
szabott kiszolgálás is hozzátartozott a különleges bánás-
módhoz, amit a fogadó kínált. Mindig előre tájékozódott 
a vendégeikről, és egy-egy egyedi üdvözlőlapot tett be a 
szobájukba.

Bannerék, egy idősebb pár, madármegfigyelésre 
meg borkóstolásra jöttek, és megemlítették, hogy szere-
tik a tengert. Carly gondoskodott róla, hogy nyugati, a 
Soundra néző szobát kapjanak, és a kártyájukra egy fény-
képet ragasztott, amely a szeder-szigeti öblöt ábrázolta 
naplementekor.

Carly az itatósára bámult, amin szalag- és csipkeda-
rabkák hevertek a felállított ragasztórúd mellett, meg a 
viharvert csipeszére, és szórakozottan megdörzsölt egy 
parányi csillámnégyszöget a kézfején.

– Még nem – felelte végül, és a szakácsnőre mosoly-
gott. – Megígértem, hogy szólok, mihelyt megjön.

Damaris felsóhajtott. A szemüvege lecsúszott az orra 
hegyére, amitől kissé szórakozott benyomást keltett. De 
ha valamelyik felszolgáló azt feltételezte, hogy látszóla-
gos szétszórtsága miatt nem veszi észre, ha elkésik, vagy 
nem kínálja percenként kávéval a vendégeket, az illetőt 
gyorsan ráébresztette a tévedésére.

– Azt hittem, mostanra már itt lesz – ismerte el 
Damaris. – Annyira hiányzott. Olyan rég láttam!

– Én is – mormolta Carly.
Nem akart arra gondolni, hogy Michelle visszatérése 

mit jelent a számára. Hiába emlékeztette magát, hogy ket-
tőjük közül ő volt a sértett fél, a gyomra görcsbe rándult.

Pedig nem kellene aggódnia, gondolta. Jó munkaerő, 
az elmúlt három hónapban egyedül vezette a fogadót. 
Nyereség a vállalkozás számára, bárcsak Michelle is így 
látná…

Damaris beljebb sétált, és leült az íróasztal elé.
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– Még emlékszem, amikor felvett – mondta, és nagyot 
sóhajtott. – Talán tizenhat éves lehetett, némelyik gyere-
kem idősebb volt nála. Pontosan ott ült, ahol most te. És 
úgy félt. Remegett a keze. – Ráncos szája mosolyra gör-
bült. – Kikölcsönzött a könyvtárból egy könyvet a felvé-
teli beszélgetésekről. A papírok alatt dugdosta, de én ész-
revettem. – A mosoly lehervadt az arcáról, sötét szeme 
összeszűkült. – Az édesanyjának kellett volna az ilyesmi-
ket elintéznie, de sosem tette. Michelle azonban mindig 
imádta a fogadót.

Carly mély lélegzetet vett. Damarisszal gyakran vitat-
koztak Brendáról és a lányáról. Carly elismerte, hogy az 
asszonynak voltak hibái, de mégiscsak ő mentette meg, 
munkát adott neki, célt. Az adósa volt, és ami Michelle-t 
illeti…

– Remélem, elégedett a változásokkal – mormolta, 
hogy elterelje a figyelmét. A mellkasa körül a feszült-
ség acélpántja túl szoros volt, és összpontosítania kellett, 
hogy ellazuljon. Jelenleg igazán nincs szüksége rá, hogy 
idegeskedjen. – Tudja, miket csináltunk, ugye?

– Minden hónapban írtam neki – mondta Damaris, és 
szipogott egyet. – Az anyja sosem vette a fáradságot.

Ennyit a figyelemelterelésről, gondolta Carly, de nem 
adta fel.

– A szedres fánkodat imádják a vendégek. Azon tű-
nődtem, mi lenne, ha vasárnap reggelente csomagban 
árulnánk őket? Így haza is vihetnének belőle. Vagy ez túl 
sok munkát jelentene?

Damaris ellazulva hátradőlt.
– Többet is süthetek, nem probléma.
– Négy- és nyolcdarabos csomagokra gondoltam. 

Felhasználhatnánk hozzájuk azt a szép műanyag csoma-
golóanyagot, amit múltkor vettünk.

Damaris pontosan tudta, mennyi egy fánk önkölt-
sége, így könnyű volt kikalkulálni az árakat. Carly a 
süteményekhez mellékelni akart egy receptet is, de ezt 
óvakodott megemlíteni Damarisnak, aki úgy vigyázott a 
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receptjeire, mint egy anyatigris a kölykeire, foggal és kö-
römmel védte őket.

– Megnézem, nem jött-e meg Michelle – kelt fel 
Damaris.

Carly bólintott, és kelletlenül követte. Hiába próbálta 
tagadni, tudta, hogy többé semmi sem lesz olyan, mint 
rég. Brenda meghalt, Michelle visszatért, és már ez is 
megváltoztatott mindent, de akadtak másféle kompliká-
ciók is. Tíz év alatt mindenki alakul, ez alól Michelle sem 
lehet kivétel. A kérdés az, hogyan változott meg. Semmi 
garancia nincs arra, hogy pozitív módon.

Megtorpant a folyosón. Pozitív módon? Talán a közel-
jövőben önsegítő könyvek helyett valami kedves, roman-
tikus regényt kellene olvasgatnia.

Az előcsarnokba ment, és a recepciós pultként hasz-
nált, sötét, magas, kézzel faragott asztal mögé lépett. 
Szeretett végigsimítani ütött-kopott, összekarcolt felüle-
tén, ez ellazította. Minden barázdáját, minden foltját is-
merte. Tudta, hogy a bal alsó fiók beragad, amikor esik 
az eső, és hogy a jobb felső fiók gombja mozog, amint azt 
is tudta, hová dugják a takarítók a plusz törülközőket, és 
melyik szobában fordulhatnak elő nagyobb valószínűség-
gel vízvezeték-problémák. Bekötött szemmel besétálha-
tott volna bárhová, és a vaksötétben is meg tudta volna 
mondani, melyik szobában van, az illatokból, a kapcsoló 
tapintásából, abból, ahogy a padló nyikorgott a talpa alatt.

Tíz évig ez a fogadó volt az otthona, a menedéke, és 
az, hogy Michelle egy pillanat alatt elveheti tőle, halálo-
san megrémítette.

Nem számít, hogy ez aljasság lenne. Carly attól félt, 
hogy hiába áll az az erkölcsi felsőbbrendűség talaján, fu-
tóhomokra tévedt.

– Ott van! – rikoltotta Damaris az előkert felé bökve.
Carly a nemrég lemosott üvegtáblák felé pillantott, 

de inkább a szikrázó üveget és vakító fehér szegélyléce-
ket nézegette, mint az épület előtt lefékező kisteherautót. 
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A zöld pázsitra összpontosított, és a százszorszépek ka-
valkádjára.

A virág volt a hobbija, a szenvedélye. Míg mások szá-
mára ezek csak variációkat jelenthettek egy témára, ő 
Shasta margarétákat és gerberákat látott, halványsárga 
Aranylázat, élénksárga arany napcseppeket és termé-
szetesen az egyedi, különleges szeder Margitvirágot. 
A százszorszépek a fogadó szerves részeivé váltak, az 
étteremben vázákban pompáztak, visszaköszöntek a ta-
pétákról, a falfestményről és a levélpapírjuk dombornyo-
másos fejléceiről.

Carly szeme előtt a kert élénk színű virágai lebegtek, 
amikor segített Brendának kiválasztani az új tetőt. Most a 
sötétzöld, palautánzatú zsindelycserepek tökéletes háttér-
ként szolgáltak a százszorszépes ágyásokhoz, és ugyan-
ilyen zöldre festették a spalettákat meg a bejárati ajtót.

Damaris már a pázsiton rohant, fehér köténye úgy li-
begett utána, mint egy pillangó szárnyai. Kitárta a karját, 
és megölelt egy nőt, aki sokkal magasabb és soványabb 
volt, mint ahogy Carly emlékezett rá.

Carly figyelt, noha nem akart, fülelt, noha semmit sem 
hallhatott.

Michelle kiegyenesedett, és mosolyogva megint meg-
ölelte Damarist. A haja hosszabb volt, mint régen, sötét 
hullámokban, enyhén göndörödve omlott a vállára.

Az arca szögletesebb lett, a szemében több volt az ár-
nyék. Betegnek tűnt, és Carly tudta, hogy valóban az volt, 
hiszen megsebesült. Törékenynek hatott, de Carly nem 
dőlt be a látszatnak. Michelle nem az a fajta, gondolta, 
akit legyűrhet egy sérülés, inkább a mozifilmek ijesztő, 
feltartóztathatatlan földönkívülijére hasonlít.

Gyakorlatilag egykorúak, Michelle alig két hónappal 
idősebb nála. Régen, még mielőtt minden megváltozott, 
Carly jobban ismerte az arcát, mint a sajátját, minden 
egyes sebhelyét leírhatta volna, elmesélhette volna a tör-
ténetüket.
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Az életében három meghatározó pillanat volt: az, ami-
kor megtudta, hogy az édesanyja elhagyta; az este, ami-
kor rajtakapta a legjobb barátnőjét a vőlegényével; és az a 
reggel, amikor Brenda könnyek között találta a fűszeres-
nél, mert nem futotta a pénzéből az egy liter tejre, amit 
a nőgyógyásza utasítása szerint mindennap meg kellett 
volna innia.

Külön-külön egy negyedórát sem tettek ki. Egy perc 
itt, kettő ott. Mégis alapjaiban megváltoztatták az éle-
tét, a feje tetejére állították, összetörtek benne valamit, 
új irányba indították el, olyan hirtelen, hogy csak levegő 
után kapkodott. Annak idején Michelle is a része volt a 
világa szövetének, de szétszakította, foszlányokra tépte 
azt.

Carly nagy levegőt vett, és a feléje közeledő nőre bá-
mult. A sorsa megint hajszálon függ, ismét Michelle-en 
múlik a jövője, és az égvilágon semmit sem tehet ez ellen.

A gondolatra összeszorult a mellkasa, de tudatosan el-
lazította az izmait. Ennél rosszabbat is túlélt már. Ezt is 
túl fogja élni.

A telefon megcsörrent. Carly visszatért az asztalhoz, 
és felvette.

– Szeder-szigeti fogadó – szólt bele a kagylóba erős, 
határozott hangon. – Mindjárt megnézem – folytatta, mi-
után gyorsan leütött néhány billentyűt. – Igen, abban az 
időszakban vannak még szabad szobáink.

Ahogy feljegyezte a szükséges információkat, meg-
erősítette az érkezési időpontot és felírta a hitelkártyaszá-
mot, érezte, hogy Michelle egyre közelebb kerül hozzá.

A vadász visszatért. És Carly azon tűnődött, milyen 
szerep vár rá: a fogadóbizottság tagjáé, aki a többiekkel 
együtt ünnepli Michelle hazajövetelét, vagy a következő 
zsákmányé.


