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Álltunk, és felnéztünk az új házra – apa, mami,  
  Jane néni, Malacka és én. A ház nagy volt és  
  öreg, néhány helyen kis híján beomlott, fa-

lai szelíden göcsörtösek, a meredek cseréptetôbe be-
leette magát a zuzmó. A kapunál egy táblácskán az állt: 
 reményház. 

– Egy új kezdet – mondta apa.
A mami nem mondott semmit. Csak bámulta a külö-

nös új otthonunkat, majd megfordult, és apára bámult. 
– Gyere, Malacka – suttogtam a kisbabának. – Néz-

zünk körül.
Szorosan a mellkasomhoz szorítottam, és elindul-

tam a ház mellett, a hosszú kert és a mögötte elterülô 
vad rengeteg felé. 

– Ne maradj el soká! – kiáltott utánam Jane néni. 
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– Húsz perc múlva uzsonna, kérlek, legyél addigra itt, 
Henry!

Mindig is Henry voltam, holott a teljes nevem Hen-
rietta Georgina Abbott. Talán a szüleim két fiút akar-
tak. Most, hogy Robert bátyám eltávozott, két lányuk 
van. Csak én és Malacka.

Persze Malackának sem ez volt a valódi neve. Tavaly 
nyáron, abban a rettenetes idôszakban született. Mami 
nem szólt róla, mi legyen a neve, így aztán apa Ro-
berta Abbottként anyakönyvezte – ez szörnyû hibának 
bizonyult, de már túl késô volt. Senki sem volt képes 
Robertának hívni, így aztán Malackának szólítottuk, 
mert kicsit hasonlított egy kismalacra. Szerettem ezt a 
nevet, mert az Alice Csodaországban pólyására emlékez-
tetett.

Aznap nagyon is úgy éreztem magam, mint Alice, 
hiszen egy új világot fedeztem fel, melyben igazán sem-
minek sem volt értelme. Malackával elsétáltunk egy 
zilált fûszerkert, egy elburjánzott rózsaágy meg egy 
roskatag ósdi filagória mellett, végig a pázsiton addig 
a pontig, ahol véget ér a kert, és elkezdôdik az erdô.

A fák alatt hûvös volt, sötét és nyugtalanító. Forró 
volt a nyár, a lábam alatt a levelek és az ágak úgy ropog-
tak, mint a gyújtós. Elvadult ösvények szövevénye ol-
vadt bele az erdô sûrûjébe. Megálltam és füleltem, de 
csak a saját szívverésem puha dobbanásait és Malacka 
lélegzetének surrogását hallottam. Hirtelen elnehezült 
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a karomban, és észrevettem, hogy álomba szenderült. 
Puszit nyomtam a kerek, pihés feje búbjára. 

– Mókás kis Malacka – suttogtam. 
A legközelebbi ösvényre léptem, majd megtorpan-

tam. Mi van, ha eltévedek, és nem találok vissza?, gondol-
tam. Mi van, ha elnyelnek az erdô árnyai? A fejem fölötti 
ágak furcsán remegtek, és aztán, eléggé váratlanul, 
füstöt éreztem. 

Füstöt. Azt a tömény, keserû szagot, mely kitöltötte 
a rémálmaimat.

Megfordultam, és kibotladoztam a fák közül, közben 
olyan erôsen szorítottam a babát, hogy Malacka felriadt 
és felsírt. Megcirógattam, és próbáltam nevetni, úgy 
tettem, mintha esetlen riadalmam csak játék lenne. 

– Minden rendben – mondtam. Nem gyôztem meg, 
csak nyöszörgött.

Visszanéztem az erdôre, és azt láttam, hogy a fák 
között füstfoszlány tekereg felém. 

A napsütötte levelek titkoktól rezegtek.

Aznap este segítettem megfürdetni Malackát, majd 
olvastam neki, miközben a kiságyában gügyögve és te-
kergôzve motoszkált. Szerette, ha mesélünk neki, vagy 
legalábbis szerette, ha meg-megrágcsálhatja a könyv 
sarkát. Az ujjam hegyével megsimogattam a pisze or-
rocskáját, és mire A bagoly és a cica utolsó versszakához 
értem, egyre laposabbakat pislogott.
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Vagdaltot faltak, mellé birsalma dukált,
Ehhez járt még egy runcivál kanál, és ott
Kéz a kézben ôk, elandalodtak édesen,
És táncoltak, míg a part fölött sütött a hold.

– Jó éjt, Malacka – mondtam, és a takarót dundi de-
reka köré hajtottam. Halkan becsuktam a gyerekszoba 
ajtaját, és lementem vacsorázni.

Jane nénivel csaknem tíz perce ücsörögtünk az asz-
talnál, mire apa csatlakozott hozzánk. Hallottuk az 
eme let rôl leszûrôdô kiabálását, majd ajtó csapódott. 
A régi ház megremegett, és már-már azt vártam, hogy 
Malacka sírása végigsüvít a lépcsôn, de nem riadt fel. 

Jane néni megkeverte a hûlô levest, és türelmesen 
várakozott – makulátlan fehér kötényével és a tökéle-
tes, szôke kontyba fogott hajával maga volt a megtes-
tesült önfegyelem. Megkérdeztem tôle, hogy szerinte 
létezô szó-e a „runcivál”, de azt mondta, nem biztos 
benne. Azt mondtam, majd megkérdezem apát. 

– Ne ma este, Henry – mondta.
Amikor apa leült, azonnal elkezdte kanalazni a lan-

gyos levest, anélkül, hogy akár egy szót is szólt volna 
hozzánk. 

– Lejön a mami vacsorázni? – kérdeztem.
Jane néni célzatos pillantást vetett rám.
Apa lenyelte a levest, a szalvétával megérintette a 

száját, és nagy levegôt vett. 
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– Nem hiszem, Henry – mondta. – Az anyukád na-
gyon fáradt.

Hirtelen ô is nagyon fáradtnak tûnt, a szeme termé-
szetellenesen csillogott, mintha könnyek futották vol-
na el. Lenézett, és megdörzsölte a homlokát. 

Próbáltam kitalálni, mi mást mondhatnék. 
– Szerintem lehet valaki az erdôben – kezdtem 

bele. – Amikor ma délután körülnéztem, mintha füs-
töt éreztem volna…

Apa eltolta a székét az asztaltól, és felállt. 
– Mindannyiunknak hosszú volt ez a mai nap… És 

nem is igazán vagyok éhes.
Az ajtóhoz sétált. 
– Talán ma este hanyagolnod kellene a történeteket 

– mondta, anélkül, hogy visszapillantott volna. – Már 
nagy vagy a mesékhez, Henry.

Azt hittem, hogy apa aludni tért, de tévedtem. Vacso-
ra után a ház elülsô részében található dolgozószobáig 
követtem a pipája füstjét. Csupasz könyvespolcok so-
rakoztak a falak mentén, melyek a parkettás padlótól 
egészen a mennyezetig magasodtak, emiatt az ember 
egy elhagyatott könyvesboltban érezte magát. 

Apa elkezdett kipakolni néhány dobozt, de most az 
egyik magas támlájú karosszékben ült az üres kandalló 
mellett, és pipázott. Hallania kellett, hogy beosonok, 
de nem mondott semmit, így én sem szólaltam meg. 
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A könyvek takaros halmokban hevertek a padlón, 
készen arra, hogy a polcokra kerüljenek. Felkaptam 
apa nehéz szótárát, és reménykedve lapozgatni kezd-
tem.

A „runcivál” nem volt benne.
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