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Prológus

Azon töprengett, vajon a nő észrevett-e valamit... Néha olyan 
furcsán nézett rá. Bizalmatlanul. Fürkészőn. Nem mondott 
ugyan semmit, de ez nem jelentette azt, hogy ne figyelte volna 
meg őt egészen pontosan. És ne gondolkodott volna el rajta.

Áprilisban házasodtak össze, most pedig már szeptember 
volt, és ők még mindig abban a szakaszban jártak, amikor az 
ember óvatosan bánik a másikkal, és igyekszik eltitkolni a rigo-
lyáit. A férfi számára azonban mostanra már világos lett, a fele-
ségéről egyszer kiderül, hogy egy fúria. A nő nem az a típus volt, 
aki hangosan veszekszik, tányérokat dobál, vagy azzal fenyege-
tőzik, hogy kidobja a házból. Az a típus volt, aki halkan, szünte-
lenül és idegőrlően panaszkodik.

Egyelőre azonban még uralkodott magán. Megpróbált min-
denben a kedvére tenni. Megfőzte a kedvenc ételét, időben be-
tette a sört a hűtőszekrénybe, kivasalta a nadrágját és az ingét, 
együtt nézte vele a sportműsorokat, pedig igazából a romantikus 
filmeket szerette.

Közben pedig folyton leselkedett rá. Ő legalábbis így érezte.
Azért ment hozzá feleségül, mert nem tudott meglenni nél-

küle, mert azt akarta, hogy gondoskodjanak róla, megvédjék, és 
biztonságban érezze magát. Ő pedig azért vette feleségül, mert a 
szakadék szélén állt. Nem volt állandó állása, és elfogyott a pén-
ze. Érezte, hogy egyszer elveszti majd az irányítást az élete felett. 
Már így is túl sokat ivott. Egyelőre még sikerült felhajtania 
egy-egy alkalmi munkát, és a keresetéből ki tudta fizetni a sivár 
lakás bérleti díját, amelyben élt. De egyre életuntabbá vált. Már 
nem volt perspektíva az életében.
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És akkor jött Lucy, vele pedig a kis biciklijavító műhely, ame-
lyet a nő az elhunyt férjétől örökölt, ő pedig belevágott a dolog-
ba. Mindig is volt hozzá érzéke, hogy észrevegye a kínálkozó 
lehetőségeket, és büszke volt rá, hogy soha nem habozott sokáig.

Most pedig házas volt. Tető került a feje fölé. Dolgozott is.
Az élete újra a rendes mederben folyt.
És jött ez a dolog. Az érzések, a megszállottság, amitől nem 

tudott másra gondolni. Csak rá.
Bár valójában ezt már korábban is tudta.
És nem Lucy volt az, akire gondolt.
A lány szőke volt. Nem olyan rosszul festett hajú, mint Lucy, 

aki itt-ott már őszült, hanem valódi szőke. A haja leomlott egé-
szen a csípőjéig, és a napfényben aranyszínű selyemkendőként 
csillogott. A  szeme kékeszöld volt, de a kinti fénytől, a ruhája 
színétől vagy a háttértől függően olykor kéken ragyogott, mint a 
nefelejcs, máskor pedig zölden, mint egy mély tó vize. A  férfit 
lenyűgözte a lány szeme színének ez az intenzív játéka. Ilyesmit 
még soha nem látott azelőtt.

Szerette a kezét is. Kecses és nagyon vékony volt. Az ujjai 
hosszúak, karcsúk.

Szerette a lábát is. Finom volt. Szinte törékeny. Minden ilyen 
volt rajta. Mintha egészen finom, világos színű fából faragta vol-
na valaki, aki sok időt szánt erre, és nem kímélte a fáradságot. 
Semmi esetlenség, testesség vagy durvaság nem volt benne. 
Egyszerűen maga volt a megtestesült báj.

Ha rá gondolt, a férfit kiverte a verejték. Ha megpillantotta, 
többé nem tudta levenni róla a szemét, és valószínűleg ezt Lucy 
is észrevette. A  férfi megpróbált mindig kiállni a kapuba, vala-
hányszor a lány végigment az utcán. Legtöbbször egy éppen 
megjavított kerékpárt próbált ki a járdán, hogy legyen valami 
ürügye, amiért ott lődörög. Szerette a lány mozdulatait. Azokat a 
könnyű lépteket. Nem rohant, de nagy léptekkel haladt. Minden-
ből, amit tett, csak úgy sugárzott az erő. Ha lépdelt, vagy beszélt, 
vagy éppen nevetett: igen, fékezhetetlen erőt sugárzott. Energiát.
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Szépséget. Akkora szépséget és tökéletességet, hogy a férfi 
olykor alig merte elhinni.

Vajon szerelmet érzett iránta? Szerelemnek kellett lennie, 
nem csupán vágynak, szexuális izgalomnak és mindannak, ami 
ezzel járt, hiszen az csak azért ébredhetett fel benne, mert sze-
rette őt. A szerelem a kezdet, a vágy táptalaja. Azé a vágyé, ame-
lyet Lucy iránt soha nem érzett. Lucyt kényszerből választotta, 
és soha nem hagyhatta el, mert nélküle összeroppant volna. Az 
asszony keserű szükségmegoldást jelentett. A  keserű szükség-
megoldásban pedig az embernek alkalmazkodnia kell, az élet 
olykor így akarja. Már régen megtanulta, hogy semmi értelme 
az ellenkezésnek.

Mégis minden porcikája lázadozott. Lázadozott, és közben 
elárasztotta a lelkét a teljes reménytelenség. Hiszen mennyi esé-
lye lehetett? Nem volt vonzó, ezzel kapcsolatban nem voltak il-
lúziói. Korábban talán igen, de ma már... A  sörnek és a zsíros 
ételeknek köszönhetően pocakot növesztett. Az arcvonásai 
petyhüdtek és duzzadtak voltak. Negyvennyolc éves volt, de tíz 
évvel idősebbnek nézett ki, különösen akkor, ha este túl sokat 
ivott, amiről sajnos nem tudott leszokni. Sportolnia kellett vol-
na, és több zöldséget ennie, vizet vagy teát innia, de az ég szerel-
mére, ha az ember harminc éven át máshogy élt, akkor nem 
olyan egyszerű váltani. Azon töprengett, vajon ez a tündér, ez a 
csodálatos lény képes lenne-e mégis szeretni őt. A  pocakja és 
a táskás szeme és annak ellenére, hogy a legkisebb erőfeszítéskor 
is lihegett és izzadt. Hiszen voltak belső értékei, és talán sikerül 
majd azokat megismertetnie vele. Ugyanis már régóta tudta, 
hogy képtelen lesz lemondani róla. Nem érdekelte Lucy félté-
kenysége és az sem, hogy kockázatot kell vállalnia.

Negyvennyolc éves hájpacni volt, akinek a teste és a lelke tűz-
ben égett.

Volt azonban egy probléma: a tündér, a lény, akire éjjel-nap-
pal vágyakozott, fiatalabb volt nála. Sokkal fiatalabb.

Kilencéves.





ELSŐ RÉSZ
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2009. október 31., szombat

Lizának sikerült észrevétlenül elhagynia a rendezvény helyszí-
nét, amikor az ünnepelt fia belekezdett a beszédbe. A férfi több-
ször megkocogtatta a villájával a poharát, mire a kereken száz 
vendég végre észbe kapott. Elnémult a beszéd és a nevetés, amely 
zúgva betöltötte a termet, és minden szem az ideges férfira sze-
geződött, aki abban a pillanatban semmit sem bánt jobban, mint 
hogy úgy döntött, laudációt tart az apja ötvenötödik születés-
napja alkalmából.

Néhányan viccelődni kezdtek, mert a szónok hol elpirult, hol 
pedig elsápadt, utána meg annyira dadogott, hogy háromszor 
nekifutott a beszédnek, mire végre sikerült elmondania. Min-
denesetre az ügyetlen fellépésével mindenki figyelmét magára 
vonta.

A pillanat nem is lehetett volna megfelelőbb.
Liza az utolsó negyedóra alatt a kijárat közelébe férkőzött, így 

már csak két lépést kellett megtennie, hogy végre kijusson. Be-
csukta maga mögött a nehéz ajtót, majd mély lélegzetet vett, és 
egy pillanatra a falnak támaszkodott. Milyen nyugalom van itt 
kint! És milyen hűvös! A helyiségben a sok ember miatt nagyon 
meleg lett, bár Liza azt gondolta, hogy senki sem szenved annyi-
ra a hőségtől, mint ő. Ráadásul úgy tűnt, hogy mindenki nagyon 
élvezi az estét. Szép ruhák, ékszerek, parfümillat, önfeledt neve-
tés. Ő pedig ott állt a történések kellős közepén, és mégis mintha 
láthatatlan fal választotta volna el a többi vendégtől. Gépiesen 
mosolygott, válaszolt, ha kérdést tettek fel neki, bólintott, vagy 
megrázta a fejét, és ivott a pezsgőspoharából, de egész idő alatt 
mintha kába lett volna, úgy érezte magát, mint egy marionettbá-
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bu, amelyet dróton rángatnak, és magától egyetlen önálló moz-
dulatra sem képes. Tulajdonképpen ez már évek óta így volt: 
Liza nem a saját akarata szerint élt. Már ha egyáltalán életnek 
lehetett nevezni azt, amit csinált.

A születésnapot az elegáns Kensington Hotelben ünnepelték 
meg. Egy fiatal szobalány éppen arra járt, és egy pillanatra ta-
nácstalanul megtorpant; nem tudta, vajon a falnak támaszkodó 
nőnek segítségre van-e szüksége. Liza sejtette, hogy ziláltnak tű-
nik, legalábbis ha csak megközelítőleg úgy néz ki, ahogyan érzi 
magát. Összeszedte magát, és megpróbált mosolyogni.

– Minden rendben? – kérdezte a szobalány.
A nő bólintott.
– Igen. Csak... kicsit meleg van odabent. – Liza a fejével az 

ajtó felé biccentett. A fiatal nő együttérzően nézett rá, majd to-
vábbment. Liza rádöbbent, hogy feltétlenül meg kell keresnie a 
mellékhelyiséget, hogy rendbe hozhassa magát. Annak alapján, 
ahogyan a szobalány ránézett, elég zilált lehetett a külseje.

A márvánnyal burkolt helyiségben lágy fény és halk, nyugta-
tó zene fogadta, amely a rejtett hangszórókból szólt. Liza félt, 
hogy összefut valakivel, de nyilvánvalóan egyedül volt. Úgy tűnt, 
a vécéfülkékben sincs senki. Ám tisztában volt azzal, hogy ez az 
állapot a száz születésnapi meghívott, valamint a szállodában 
tartózkodó többi vendég miatt nem tarthat sokáig. Bármelyik 
pillanatban beléphet valaki. Lizának nem maradt túl sok ideje.

Az egyik luxuskivitelű mosdóra támaszkodott, és belenézett a 
felette függő, magas tükörbe.

Mint annyiszor, amikor tükörbe pillantott, most is az a be-
nyomása támadt, hogy nem ismeri a nőt, akit lát. Még olyankor 
sem, amikor nem volt ennyire feszült idegállapotban. Liza szép, 
világosszőke haja, amelyet az este kezdetén feltűzött, most kusza 
tincsekben omlott a vállára. A rúzsa biztosan a pezsgőspoharára 
ragadt, mindenesetre a száján már nyoma sem volt, és ettől az 
ajka nagyon halványnak tűnt. Erősen izzadt is. Az orra csillo-
gott, a sminkje elkenődött.
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Érezte. Sejtette. Ezért aztán húsz perce másra sem vágyott, mint 
hogy kimehessen abból a szörnyű teremből, ahol annyi ember 
gyűlt össze. Hamar össze kell szednie magát, azután pedig meg 
kell próbálnia átvészelni az estét. Nem tarthat örökké. A pezsgős 
fogadás gyakorlatilag már lezajlott. Most megnyitják a svédasztalt. 
Hála istennek, ez jobb megoldás, mint az ötfogásos vacsora, amely 
órákig is eltarthat, és azonnal feltűnik, ha valaki időközben ott-
hagyja a társaságot – legalábbis a két asztalszomszédnak biztosan. 
A svédasztal lehetőséget ad a gyors, diszkrét távozásra.

Liza maga elé tette a retiküljét a márványlapra, idegesen és 
ügyetlenül babrált a zárjával, de végül sikerült előhalásznia az ala-
pozót és a púdertartót. Csak ne reszketne annyira a keze! Ügyel-
nie kellett rá, nehogy bevizezze a ruháját. Az lett volna ennek a 
borzalmas estének a csúcspontja, még csak az hiányzott volna.

Miközben megpróbálta kinyitni a púderdobozt, ami nem iga-
zán sikerült, Liza hirtelen sírva fakadt. Alig észrevehetően tör-
tént: egy könny gördült ki a szeméből, ő pedig semmit sem tehe-
tett ellene. Elszörnyedve felemelte a fejét, és megpillantotta az 
idegen arcot, amelyet most már könnyek is áztattak. Ez tökéle-
tessé tette a drámát. Hogyan mehetne vissza a terembe duzzadt, 
vörös, táskás szemmel?

Szinte pánikba esve letépett az ezüstözött tartóról egy egész 
köteg puha kozmetikai kendőt, és igyekezett elállítani a könny-
zuhatagot. Már-már úgy tűnt, mintha a próbálkozástól csak még 
jobban patakzottak volna a könnyei.

Haza kell mennem, gondolta, semmi értelme, el kell mennem 
innen!

És ha mindez még nem lett volna elég, egyszerre zajt hallott 
maga mögött. Kinyílt a folyosóra vezető ajtó. Hegyes cipősarkak 
koppantak a márványon. Liza a könnyfátyolon keresztül homá-
lyosan és elmosódva egy alakot pillantott meg maga mögött, egy 
nőt, aki a vécéfülkék felé haladt. Liza az arcához nyomta a koz-
metikai kendőket, megpróbálva azt a látszatot kelteni, mintha 
csak az orrát törölné meg.
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Siess már, gondolta, tűnj el!
A léptek hirtelen megálltak. Egy pillanatra teljes csend telepe-

dett a helyiségre. Azután az idegen nő megfordult, és Liza felé 
indult. Az egyik kezét halkan reszkető vállára helyezte. Liza fel-
emelte a fejét, és maga mögött megpillantotta a tükörben a másik 
nőt. Egy aggodalmas arc. Kérdő szem. Nem ismerte ugyan, de a 
ruhájából ítélve szintén a születésnapi társasághoz tartozhatott.

– Segíthetek? – kérdezte a nő. – Nem akarok tolakodónak 
tűnni, de...

A nyugodt hangjából áradó kedvességet és aggodalmat Liza 
már nem tudta elviselni. Leeresztette a kozmetikai kendőt.

Azután átadta magát a fájdalomnak, és már meg sem próbál-
ta feltartóztatni a könnyzáport.
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November 22., vasárnap

Carla vasárnap késő este döbbent rá arra, hogy valami nincs 
rendben a felvonóval és a liftajtókkal. Akkor már nem volt sok 
idő hátra az életéből, de el sem tudta volna képzelni, mi vár rá 
azon az éjjelen.

A  lakásában ült, kissé megdöbbenve, mert hirtelen az a be-
nyomása támadt, hogy ez már napok óta így megy: a lift feljön 
hozzá a nyolcadik emeletre, megáll, az ajtók automatikusan ki-
nyílnak, de utána nem történik semmi. Senki sem száll ki, mert 
akkor lépteket kellene hallania a folyosón. De nyilvánvalóan 
senki sem száll be sem, mert akkor korábban kellett volna lépte-
ket hallania. Ám biztos volt abban, hogy nem hallotta léptek za-
ját. Hiszen azt a tudata valamelyik szintjén érzékelte volna. Ez a 
ház nem nyelte el a zajokat. A  toronyház a hetvenes években 
épült, szinte dísztelen doboz, hosszú folyosókkal és rengeteg la-
kással. A  nagyobbakban gyerekes családok laktak, néhány ki-
sebben pedig egyedülálló nők vagy férfiak, akik csak a munká-
juknak éltek, és gyakorlatilag soha nem voltak otthon. Hackney 
London szegényebb városrészei közé tartozik, de az a környék, 
ahol Carla lakott, nem számított rossznak.

Azon gondolkodott, mikor hallotta először megérkezni a lif-
tet, amelyből nem szállt ki senki. Természetesen olykor előfor-
dult ilyesmi már régebben is. Valaki rossz gombot nyomott meg, 
majd észrevette a tévedését, és hamarabb kiszállt, a lift pedig fel-
ment a legfelső emeletre, kinyílt az ajtaja, azután újra bezárult, és 
várt, ameddig le nem hívták egy másik emeletre. Az utóbbi idő-
ben azonban ez egyre többször fordult elő. Szokatlanul sokszor.

Talán egy hét óta? Talán tizennégy napja?
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Carla kikapcsolta a tévét, amúgy sem érdekelte a talk show, 
amely éppen benne ment.

A bejárati ajtóhoz lépett, és kinyitotta. Kitapogatta a villany-
kapcsolót a csengő mellett, és a folyosó éles, fehér fénybe borult. 
Ki szerelte fel ide ezeket a lámpákat? A fényükben az ember arca 
olyan, mint egy hulláé.

Carla végignézett a hosszú, csendes folyosón. Senkit és sem-
mit sem látott. A liftajtók újra bezárultak.

Talán csak viccelődik valaki. Egy kamasz, aki itt lakik a ház-
ban, és mindig megnyomja a nyolcadik emeleti gombot, mielőtt 
kiszáll a felvonóból. Carla nem értette, mire jó ez neki. De hát 
sok mindent nem értett, ami az embereket mozgatta, amit tettek, 
vagy amire törekedtek. Végül is, gondolta magában, már amúgy 
is kezd elszigetelődni az emberektől. Egyedül, magányosan él, és 
öt éve nyugdíjas. Ha az ember reggelente egyedül ébred és egye-
dül reggelizik, azután olvasással vagy tévénézéssel tölti a napot 
egy apró lakásban, és csak néha szedi össze magát, hogy tegyen 
egy sétát, azután esténként egyedül vacsorázik, majd újra leül a 
televízió elé, akkor lassan eltávolodik a normális élettől. Elveszíti 
a kapcsolatát az emberekkel, akiknek a hétköznapjait kitölti a 
munka, a kollégák, a házastársak, a gyerekek és a velük kapcsola-
tos gondok, erőfeszítések és persze örömök. Elképzelhető, hogy 
mások sokkal furcsábbnak találják őt, mint ő saját magát.

Újra bezárta a bejárati ajtót, belülről nekitámaszkodott, és 
mély lélegzetet vett. Amikor beköltözött a toronyházba – amely-
ből nem volt sok Hackney-ben, ahol inkább viktoriánus, nagy-
részt lepusztult épületek álltak –, először azt hitte, itt minden 
jobb lesz. Carla abban reménykedett, hogy egy emberekkel teli 
házban nem érzi majd magát annyira egyedül, de éppen ellenke-
zőleg történt. A házban mindenki a hétköznapi gondjaival küsz-
ködött, mintha senki sem ismerte volna igazán a másikat, min-
denki teljesen magába zárkózva élt. Ráadásul néhány lakás 
üresen állt. Fent, a nyolcadik emeleten egy ideje már senki sem 
lakott rajta kívül.
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Carla bement a nappaliba, és azon gondolkodott, bekapcsol-
ja-e újra a televíziót. Aztán elvetette az ötletet, és inkább töltött 
magának még egy kis bort. Minden este ivott, de felállított ma-
gának egy szabályt, hogy este nyolc előtt soha. Eddig sikerült 
betartania. Összerezzent, amikor újra meghallotta a felvonó za-
ját. Lefelé ment. Nyilván valaki lehívta. Ez teljesen normális. Az 
emberek jártak-keltek a házban. Nem volt egyedül.

Talán mégis másik lakást kellene keresnem, gondolta.
A  pénztárcája azonban nem engedett nagy mozgásteret. 

A nyugdíja szerény volt, nem nagyon ugrálhatott. Ezenkívül el-
képzelhető, hogy máshol ugyanennyire magányos lenne. Talán 
nem is a ház miatt érezte így magát. Talán ő maga tehetett róla.

Hirtelen nem tudta tovább elviselni a csendet, ezért felvette a 
telefont, és sietve beütötte a lánya telefonszámát, elég gyorsan 
ahhoz, hogy csírájában elfojtsa magában a félelmet és az ijedsé-
get. Tulajdonképpen mindig is jó volt a viszonya Keirával, de 
amióta a lánya férjhez ment, és gyereke született, egyre jobban 
eltávolodtak egymástól. A fiataloknak semmire sem volt idejük, 
teljesen lekötötte őket a saját életük.

Honnan lett volna rá energiájuk, hogy a tönkrement életű 
anyjukkal foglalkozzanak?

Carla olykor saját maga sem hitte el: huszonnyolc év után 
tönkrement a házassága. A férje eladósodott, mert túl nagy lá-
bon élt, és az évek során egyre több hitelt vett fel. Azután kereket 
oldott, mielőtt még a hitelezői felelősségre vonhatták volna; évek 
óta életjelet sem adott magáról. Carla összetört, gyakran panasz-
kodott. A  lánya, Keira legalább biztonságos polgári egziszten-
ciába menekült abból a slamasztikából, amelybe az apja okozta 
csőd taszította a családot. London városközpontjától mintegy 
háromnegyed órányi távolságra, egy Bracknell nevű város szám-
talan sorházának az egyikében élt. A matematika szak elvégzése 
után banktisztviselőnek tanult, és feleségül ment egy férfihoz, 
akinek biztos állása volt a közszférában. Carla tudta, hogy tulaj-
donképpen örülnie kellene.
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Keira a második csengésre vette fel a telefont. Idegesnek tűnt, 
a háttérben hallatszott a kisfia kiabálása.

– Helló, Keira! Én vagyok az. Csak tudni akartam, hogy vagy.
– Ó, helló, anya! – felelte Keira. Nem tűnt túlságosan lelkes-

nek. – Igen, minden rendben. A gyerek megint nem akar elalud-
ni. Állandóan üvölt. Teljesen kikészít.

– Biztosan jön a foga.
– Igen, szerintem is. – Keira egy pillanatra elhallgatott, az-

után kötelességtudóan megkérdezte: – És te hogy vagy?
Carla egy pillanatra arra gondolt, hogy elmondja az igazsá-

got: hogy rosszul van, és magányosnak érzi magát. De tudta, 
hogy a lánya nem ezt akarja hallani, és ez túl nagy terhet jelen-
tene neki, amire azonnal ingerülten reagálna.

– Hát, na igen, sokszor vagyok egyedül – felelte ezért Carla. 
– Amióta nyugdíjba vonultam... – Nem fejezte be a mondatot. 
Úgysem változtatna semmin.

Keira felsóhajtott.
– Keresned kellene valami értelmes szabadidős tevékenysé-

get. Egy hobbit, ami összehoz a hasonló érdeklődésű emberek-
kel. Például egy főzőtanfolyamot, vagy elkezdhetnél valamit 
sportolni! A lényeg, hogy emberek között legyél.

– Jaj, idős asszonyok között küszködni a nyugdíjastornán...
Keira újra felsóhajtott, ezúttal érezhetően türelmetlenül.
– Nem kell pont nyugdíjastornára menned. Az ég szerelmé-

re, annyi programlehetőség van! Biztosan találsz valamit, ami 
megfelel az igényeidnek!

Carla egy pillanatra majdnem engedett a kísértésnek, hogy 
elmondja a lányának, nem olyan régen megpróbálkozott egy te-
rápiás csoporttal, ahová egyedül élő nők jártak, de nem sikerült 
tartós barátságokat kötnie. Valószínűleg túl sokat panaszkodott. 
Senki sem bírta mellette sokáig. Jobb, ha Keira nem tudja meg.

– Azt hiszem, minden csak lehangol – szólalt meg Carla. – Ha 
napközben eljárnék úszni, vagy beiratkoznék egy főzőtanfo-
lyamra, az csak még jobban ráébresztene arra, hogy már nem 



19

vagyok teljes értékű tagja a társadalomnak. Hiszen már nem 
dolgozom, és a családomat sem kell ellátnom. Ha pedig haza-
érek, nem vár rám senki.

– De biztosan megismerkednél kedves asszonyokkal, akikkel 
időnként csinálhatnátok valamilyen programot.

– A legtöbbnek valószínűleg van családja, és egyáltalán nem 
lenne idejük rám.

– Hát persze, mert egész Angliában te vagy az egyedüli elvált 
nyugdíjas nő – válaszolta nyersen Keira. – Az egész hátralévő 
életedben minden estét a tévé előtt akarsz tölteni az életeden 
búslakodva?

– És még a lányomnak is az idegeire megyek...
– Ezt nem mondtam.
– Annyira nyomasztó ez a ház! – szólalt meg Carla. – Senkit 

sem érdekel, hogy mi van a másikkal. Ráadásul a lift állandóan 
feljön ide a nyolcadikra, és senki sem száll ki belőle.

– Micsoda? – Keira zavartnak tűnt.
Carla azt kívánta, bárcsak ne említette volna meg a dolgot.
– Hát egyszerűen csak feltűnt. Úgy értem, elég gyakran elő-

fordul. Pedig rajtam kívül senki sem lakik itt fent. A lift mégis 
mindig feljön.

– Biztosan valaki felküldi. Vagy egyszerűen így van beállítva 
a rendszer. Időnként automatikusan megáll minden emeleten.

– Egy-két héttel ezelőtt még nem így volt.
– Anya...
– Jó, tudom. Biztosan azt gondolod, hogy lassan megbolon-

dulok. Ne aggódj! Valahogy majdcsak összeszedem magam.
– Biztosan, anya. A kicsi állandóan bömböl, és...
– Már be is fejeztem! Jó lenne, ha egyszer újra meglátogatná-

tok, te meg a kicsi. Esetleg valamelyik hétvégén?
– Megnézem, mikor lenne alkalmas – felelte Keira bizonyta-

lanul, azután gyorsan elbúcsúzott, azt az érzést keltve az anyjá-
ban, hogy zavarja, és a terhére van.

De hát ő a lányom, gondolta Carla dacosan, csak felhívha-
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tom néha. És elmondhatom neki, hogy éppen nem érzem túl jól 
magam.

A karórájára nézett. Még csak tíz óra múlt.
Arra gondolt, hogy lefekszik. Talán még olvas egy kicsit elal-

vás előtt. Remélte, hogy hamar álomba szenderül.
Éppen a fürdőszoba felé indult, hogy fogat mosson, amikor 

újra meghallotta a liftet. Felfelé jött.
Carla megállt a folyosón. Hallgatózott.
Jó lenne, ha valaki más is lakna itt fent rajtam kívül, gondolta.
A felvonó megállt, és kinyílt az ajtaja.
Carla várakozott. Arra, hogy úgysem történik semmi. Egy 

nesz sem hallatszik majd.
Ám ezúttal másképpen történt. Valaki kiszállt a liftből. Lépé-

sek hallatszottak, Carla tisztán hallotta őket. Valaki járkált kint a 
valószínűleg jól megvilágított folyosón.

Carla nyelt egyet. Bizsergést érzett a bőrén.
Te teljesen megőrültél! Először az idegesített, hogy senki sem 

száll ki, most pedig az, hogy valaki mégis.
A lépések közeledtek.
Hozzám jön, gondolta Carla, valaki hozzám jött.
Szinte bénultan állt a bejárati ajtó előtt.
Valaki volt az ajtó túloldalán.
Amikor a csengő megszólalt, eltűnt a bűvölet. A csengő hang-

ja normális volt.
Egy betörő nem csöngetne be, gondolta Carla.
Ennek ellenére a biztonság kedvéért kinézett a kémlelőlyukon.
Habozott.
Azután ajtót nyitott.




