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1. szín
London, 2015 késő nyara

Egyetlen pillantással kezdődik. Aztán a pillantásból meredt cso-
dálkozás lesz, és Beth agyán átfut, hogy talán hátat kellene fordí-
tania, itt kellene hagynia ezt a bulit, a bonyodalmak és csalódá-
sok lehetőségét, visszatérni a tisztítószalon fölötti garzonlakásba, 
a fésülködőasztalán hagyott üres borospohárhoz, a mosogató-
ban felejtett kávéscsészéhez, amelynek az aljáról szemcsés üle-
dék vezet a széléhez.

Egy pillanatig talán megvan a választás lehetősége, de már túl 
késő. Hetek óta túl késő. Nem kellett volna foglalkoznia a kis-
konyha hirdetőtáblájára kitűzött meghívóval, egyszerűen otthon 
kellett volna maradnia. Esetleg visszafordulhatott volna a konfe-
renciaterem ajtajából, hogy hazamenjen, mielőtt az ismeretlen 
férfi előlép Ted mögül. De most, hogy meglátta annak az alak-
nak az arcát, már nem szabadulhat.

Kollégák társaságában álldogál, fél füllel hallgatja a csacsogásu-
kat. Stephanie yorkshire-i kiejtése nagyon megnyugtató. Beth 
időnként elképzelte, hogy a fejét a nő dagadó keblére hajtja, és 
mindent elmond neki. Helena izmos teremtés, haja vékony szálú, 
az ápolók szakszervezetének képviseletében van jelen. Gyors, apró 
mozdulatokkal forgatja a fejét, mint egy madár, úgy tűnik, min-
dent megfigyel, igyekszik információkat gyűjteni, és van benne 
egy kis sunyiság. Beth még odakint futott össze velük, kedvesen 
rájuk mosolygott, mintha nem szállt volna inába a bátorsága, ami-
kor az ajtóhoz ért. Más nővérek is csatlakoznak hozzájuk, a leg-
többjük már anya. Egész héten azt tárgyalták, ki mit fog felvenni, 
mivel veszik rá a férjüket, hogy vigyázzanak a gyerekekre, és med-
dig maradnak majd. Beth csak hallgatta őket, és egy szót sem 
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szólt. Szerette volna viszontlátni Tedet, de csak messziről; kíváncsi 
volt, milyen a férfi a családja körében. Az igazi szándékai még 
nem kerültek felszínre, például a legfontosabb, a férfi megbünteté-
se, a vágy, hogy Ted megbánja a történteket.

A mennyezetről köszöntő feliratok lógnak, a székek támlái-
hoz színes léggömböket erősítettek. A rejtett hangszórókból halk 
zene szól. A hosszú asztalt a fal mellé tolták, terítővel takarták le. 
Már most is látszik néhány borfolt rajta, egy-két lepotyogott sa-
láta- és káposztadarab, a főtt tojás sárgája. Gyöngyöző üvegek 
állnak a jégen, és három lány járkál körbe színültig töltött, lapos 
pezsgőspoharakkal. Komoly arccal kínálják a vendégeket. Beth a 
lányok lesütött szeméből arra következtet, hogy megvan a véle-
ményük az egybegyűltekről. Szégyelli magát a vihogó barátai 
miatt, akik minden egyes eléjük kerülő tálcáról levesznek egy 
pohár pezsgőt.

A  terem gyorsan megtelik, egyre melegebb van, a hangzavar 
fokozódik. A vezető orvosok nagyjából egy csoportban állnak a 
helyiség közepén, bár van köztük néhány sebésznő is elbűvölő se-
lyemruhában, arcukon a fáradtság félre nem ismerhető jelével. 
A legtöbb kollégájuk középkorú férfi. Fiatal orvosok csellengenek 
a csoportok körül, van, aki a sarkán billegve hallgatja a másikat, 
többen a telefonjukat nyomogatják, vagy éppen egymásra néznek. 
Teljesen felesleges sztetoszkópok lógnak a nyakukban. Évekkel ez-
előtt, amikor Beth a Serengeti Parkban járt Teddel, látta, ahogy a 
fiatal oroszlánok sündörögnek az idősebbek körül, figyelik min-
den mozdulatukat, először csak azzal a céllal, hogy a nagyok ma-
guk közé fogadják őket, és aztán később átvehessék az irányítást.

Néhány férfi most odanéz Beth csoportja felé, de a tekintetek 
elsiklanak a többiek mellett, és rajta pihennek meg. Az arcuk el-
komorodik, Beth felismeri rajtuk a szándékot. Ma valóban na-
gyon különlegesen néz ki, nem éppen olyan, mint egy ápolónő, 
sokkal inkább mint egy csábító. Fekete haja a vállára omlik, fe-
kete csipkeruhát visel, a szemét feketével húzta ki, a száján pedig 
vörös rúzs. Az arccsontja ragyog. A rövid selyemruhákat viselő 
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barátnői kicsit idősebbek nála, a megjelenésük kevésbé tökéle-
tes, mint az övé. Amikor meglátták, felkiáltottak a meglepetés-
től, mintha Beth vonzó külseje nem a gondos tervezés eredmé-
nye, hanem valami mágia következménye lenne. Kifejezetten 
feszesnek érzi a testét a többiek petyhüdt idomai mellett, és szin-
te világít a körükben, akár egy jelzőfény.

Azonnal észrevette Tedet, mert őt nehéz nem észrevenni. 
Magas, szőke, méltóságteljes. Közelebb oldalazik a férfihoz, de 
vigyáz, hogy megbújjon a tömegben, és csak mint külső szemlé-
lő figyeli őket. A  felesége áll mellette, Ted fogja a kezét. Beth 
megáll, elgondolkodik. Azelőtt sosem fogta Jenny kezét. Nyolc 
évvel ezelőtt ismerte meg Tedet, és a házaspár két tagja akkori-
ban nagyon távol állt egymástól. Jenny ma egy szürke, bő ruhát 
visel, szinte teljesen elveszik benne. A sűrű hajzuhatagát össze-
fogta, és már ősz tincsek tarkítják. Beth észreveszi, hogy a nő 
szomorúan pillant rá, majd gyorsan elfordítja a fejét. Nyilván 
pontosan tisztában van vele, hogy ki ő, valószínűleg évek óta ez 
a helyzet; mostanra már biztosan helyre tette magában ezt a dol-
got. Az ikrek is itt vannak, Beth felismeri Edet. A szülei mellett 
áll, úgy tűnik, kissé feszeng, akárcsak az anyja, akitől most el-
fordítja a fejét, mintha nem is együtt lennének. Ted mindig is azt 
mondta, a fiú közelebb áll hozzá, mint Jennyhez. Az apa nagyon 
bízott a fia drogelvonójában, és soha, egyetlen pillanatig sem ju-
tott eszébe, hogy ő is felelős lehet a problémáért. Ed mellett egy 
vörös hajú lány áll zöld kezeslábasban, karja a fiú derekán, félén-
ken húzódik minél közelebb. Velük van a lány férfi alteregója, 
aki most figyelmesen pásztázza körbe a termet, és leginkább egy 
rókára emlékeztet az arca, mert a lány finom vonásai nála egé-
szen eltúlozva vannak jelen. Edhez fordul, valamit mond neki, 
az bólint, és elneveti magát. Könnyű dekódolni a viselkedésüket, 
ők egy külön klikk a csoporton belül: Ed, a barátnője és annak a 
bátyja, aki, úgy tűnik, nagyon közel áll Edhez. Valószínűleg ők 
ismerték előbb egymást, és a lánytestvér csak később jött a kép-
be. Ted egykor problémás, drogos fia mára egészen konszolidá-



16

lódott, mégis a sikeres apa ellenzéke maradt. Theo, Ed fényké-
pész ikertestvére egy géppel a nyakában lebzsel a sarokban, 
hosszú, esetlen lába van, és ugyanolyan szőke, mint Ted. A lány-
testvérük természetesen nincs itt.

Ted a terem mágneses középpontja, igazi király a maga ud-
vartartásával. Fiatal orvosok tolakodnak a közelébe, hogy egy 
kis figyelmet kapjanak tőle. A szeme alatt az arca kisimult, eltűnt 
a régi püffedtség. Biztosan abbahagyta az ivást. Olyan férfi be-
nyomását kelti, aki megvívta a maga csatáit, és mélyen eltemette 
a múlt fájdalmát. Lehajol, Jenny fülébe súg valamit, a nő elmo-
solyodik. Tehát sikerült helyrehoznia a házasságát; ha valamit a 
fejébe vesz, nem könnyű ellenállni neki. Valamikor régen neki 
sem sikerült. Keserű íz gyülemlik Beth szájában, izzadságcsep-
pek gyöngyöznek a nyakán. Ted felegyenesedik, elmosolyodik, 
tudja, hogy most minden tekintet rátapad, bár azt valószínűleg 
nem sejti, hogy Beth is itt van, aki már nem része az életének, és 
nem is hívta meg senki. Ő csak némán, magában köszönti a fér-
fit. Miután Ted lánya eltűnt, egy ideig ez a borzalom volt a család 
hétköznapjainak középpontjában. Mint amikor a haditudósítók 
a járulékos veszteségekről beszélnek, legalábbis ez jut most eszé-
be az akkori helyzetről.

A bor enyhén sós, elég drága lehetett. Ted épp az ilyet szereti. 
Régen mindig ezt itták, a műszak után levetkőzve, mielőtt a fér-
fi hazament volna. Minden kedden és csütörtökön. A barátnői 
társaságában mosolyog, de közben a veszteségei kúsznak az 
agyába. Az anyja részeg nevetése visszhangzik a fülében, mindig 
a közelében ólálkodik a bulikban. Húsz éve halott, egész életé-
ben csakis magával foglalkozott, gyakran berúgott, senki más 
nem érdekelte, pláne nem egy kislány. A karambol előtt is vesze-
kedtek, durván kiabáltak egymással, ahogy az oly gyakran elő-
fordult. A másik veszteség jóval mélyebben érinti: Ted második 
lánya, a gyermek, akit a férfi sosem látott.

Ted most egy széles vállú, göndör, gesztenyebarna hajú férfit 
hallgat, aki félig takarásban áll az ünnepelt mögött. Közben végig-
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néz a tömegen, sokan eljöttek a kórházból: orvosok, nővérek, re-
zidensek, aneszteziológusok, radiológusok. Ted nézi, hogy min-
denki őt figyeli, élvezi a pillanatot, bezsebeli a dicsőséget, és 
mindezt olyan természetesen, mint ahogy levegőt vesz. Ez valami 
újfajta hiúság nála, nem túl szimpatikus. Az inge feszül a pocak-
ján, a kezét hátrateszi, amikor kiegyenesedik. Ő is őszül már kissé, 
az arcán mélyebbek a ráncok, a szája körül kifejezetten kegyetlen-
nek hatnak. Már hatvan felé jár. Beth kevesebb, mint a fele.

Ha képesek vagyunk beleszeretni valakibe, aki a helyiség má-
sik végében áll, akkor ugyanígy ki is szerethetünk belőle, lezu-
hanhatunk a magasból, és egy egészen más helyen landolva a 
dolgok teljesen más megvilágítást kapnak. Lehet, hogy mindvé-
gig tévedett. Talán nem is akarja annyira a férfit, és sosem őt 
akarta igazán. Hanem azt, amije van: család, biztonság, pénz. 
Szeretet. Egyszerű, mégis elképzelhetetlen dolgok. A fiai moso-
lyognak rá, a felesége fogja a kezét.

Kétszer villan egy vaku. Theo a falnak dől, vigyorog, és gyor-
san exponál. A barna hajú férfi előrelép, és egy késsel megütö-
geti a borospoharát. A vendégek az éles hang irányába fordítják 
a fejüket, a duruzsolás elhalkul. Bethnek ismerős ez a széles váll 
és a hajszín. Látta már a férfit a parkolóban beszélgetni Teddel, 
lehajtott fejjel sietni a kórház folyosóján, egy egész kis csapat 
gyűrűjében. A férfi, aki mindig siet, és aki mindig felkavarja az 
állóvizet. És most itt van teljes életnagyságban, fiatalosan, jóké-
pűen. Skót szoknyát visel, tweedzakót, és a ruhadarabok színe 
nagyon elüt Ted sötét öltönyétől. Az arccsontja szélesebb, és 
magasabban van, mint a legtöbb embernek, a szeme távol ülő. 
Talán norvég vagy viking származású lehet. Nyugodt, harcra 
kész, akár egy katona a csata előtt. A szeplők sokat fiatalítanak 
az ábrázatán.

– Hölgyeim és uraim, egy kis figyelmet kérek! – A  hangja 
magabiztos, a kiejtésén skót örökség érződik. – Azért vagyunk 
itt ma este, hogy egy különleges ember sikerét ünnepeljük. 
A professzornak köszönhetően olyan gyógymódokat fejlesztünk 
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ki, amelyek rendkívül rossz állapotban lévő betegek életfeltéte-
leit javíthatják.

Beszéd közben mozog a válla, hol előrelép egyet, hol hátra. 
Ha állat lenne, akkor nyilván egy csúcsformában lévő versenyló 
jöhetne számításba, amelyből csak úgy árad az energia. Ted is 
ilyen volt valamikor.

– Egyes területeken egészen különleges kutatásokat folyta-
tunk, és az eddigi eredmények felettébb biztatók – mondja a 
fiatalember az egybegyűlteknek. – Amióta a vezetőink négy év-
vel ezelőtt elcsábították Tedet Bristolból, az osztályunk egyre 
eredményesebb lett. – A vendégek tapsolni kezdenek. – Néhány 
éve kerültem az intézetbe, és a professzor azóta figyeli a mun-
kámat. Igazi barát, mentor, és a legjobb tanítóm, akivel valaha is 
összeakadtam. Nagy megtiszteltetés, hogy tagja lehetek a csapa-
tának. – Olyan őszintének tűnik, akár egy gyerek. Felemeli a 
poharát. – Először is Jennyt szeretném köszönteni, mert, ahogy 
mondani szokás, minden nagyszerű férfi mögött ott áll egy 
nagyszerű nő...

Vagy kettő. Hét éven át ő, Beth volt az, aki Ted mögött állt, 
sokkal inkább, mint a felesége. Mintegy végszóra Ted a törékeny 
feleségéhez fordul, átöleli, magához húzza, és megcsókolja. Ed 
elfordul, mielőtt még elnevetné magát, a tömegből néhányan él-
jenezni kezdenek.

– És akkor át is adnám a szót Edward Malcolm professzor-
nak, a Brit Idegsebészeti Társaság új elnökének.

Még nagyobb taps. Ted felemeli a kezét, tiltakozást színlel, kis-
sé előrelép. Végigsimít a haján, felszegi az állát, és beszélni kezd. 
Egyszerűen és könnyedén beszél, szerény mosollyal köszöni meg 
a fiatalembernek a méltatást, elsüt pár viccet, hatásszünetet tart, 
hogy nevessenek. Mosolyogva biccent a hallgatóság néhány tagja 
felé, a gesztus eléggé személyes. Köszönetet mond a kollégáknak, 
a feleségének, a fiainak. Igazán profi előadás.

Beth közben előrefurakodott a tömegben, most a fiatal skót és 
Ed közelében álldogál. A férfi ellágyulva hallgatja Tedet. A fiatal 



19

orvos talán egy tudományos fokozat megszerzéséhez szükséges 
kutatóidejét tölti itt, és egész nap a mikroszkóp fölé görnyed. Biz-
tosan okos, ambiciózus, mert Ted csakis olyanokat alkalmaz, 
amilyen ő maga is. Rendszerint Oxfordban vagy Cambridge-ben 
végzett szakembereket, bár erről a férfiról inkább az a benyomá-
sa, hogy nehezebb úton jutott idáig. Oldalról jól látszik, hogy az 
orrnyerge befelé hajlik, a halántékán van egy háromszög alakú 
heg, az állán pedig egy szabálytalan forradás.

Ted hangja emelkedik, a beszéd végéhez közeledik.
– ...és emelem a poharam Baird McAlisterre, az egyre fénye-

sebben ragyogó csillagra. – A  fiatalember felé int a poharával. 
–  És természetesen az orvosok új generációjára, akik olyan 
messzire jutnak majd ezekben a kutatásokban, amire mi most 
gondolni sem mernénk.

Edre mosolyog, aki mostanra már biztosan befejezte az orvo-
si tanulmányait, és aki zavartan, a homlokát ráncolva bámulja a 
padlót, miközben egyre jobban elvörösödik. A rókaképű barátja 
súg valamit a fülébe, Ed felemeli a fejét, és grimaszt vág. Beth 
elég közel áll hozzájuk ahhoz, hogy hallja a beszélgetést, de köz-
ben másfelé néz, nehogy felismerjék.

– ...nagyon érdekes ez a családi dinamika.
– Fogd be, Jake Valance! – súgja Ed idegesen. – Ez most nem 

egy cikk témája.
– Pedig lehetne. A híres apa, a lázadó fiú... tökéletes lenne a 

The Sunday Timesban.
– Ne merészeld megírni!
Mindketten elnevetik magukat. Ed közeli barátja tehát újság-

író. Képzett megfigyelő, aki összehúzott szemmel néz körbe a 
jelenlévőkön. Beth kissé hátrébb lép, amint Ted – a szűnni nem 
akaró taps közepette – újra csatlakozik a családjához. A zene fel-
erősödik, a fények elhalványulnak. Néhány ápolónő kört alkotva 
táncolni kezd. A baleseti osztály egypár vastag nyakú, rögbijá-
tékos kinézetű orvosa megindul Beth felé. Ő közelebb húzó-
dik Baird McAlisterhez. A férfi lángvörös haját elnézve Bethnek 
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az az érzése, hogy ha megérintené, megégetné a kezét. Mintha a 
férfi megérezné a nő közeledését; McAlister Beth felé fordul. 
A szürke írisz tűnik fel először, amelyet narancsszín csíkok dí-
szítenek; olyan, mint az izzó parázs. Aztán a pupillákban meg-
látja a saját tükörképét: sápadt arc, tokba zárt test. És a szándék.

– Szép beszéd volt – mondja, és a férfi felé emeli a poharát.
A  zakóján élénk színek: zöld, kék és narancssárga, közelről 

érezni rajta a törlőkendő és a fertőtlenítő szagát. Szerényen in-
gatja a fejét, de az arcán látszik, hogy örül a dicséretnek. Össze-
húzza a szemét, és Beth tükörképe eltűnik.

– A főnöké sokkal jobb volt – mutat Ted irányába, aki sorra 
hajtja le a pohár vörösborokat, mintha igyekezne behozni az el-
vesztegetett időt. Theo sűrűn kattintgatja a fényképezőgépét, a 
balesetis orvosok felszívódtak. – Ő sokkal otthonosabban mo-
zog az efféle dolgokban.

Nem, ez nem igaz. Beth tudja, hogy Ted sokat gyakorolja ezt. 
Fel-alá járkál, és addig mondogatja a beszédét, amíg minden szó 
a helyére nem kerül. Semmilyen „otthonosság” nem volt abban a 
beszédben. Beth kíváncsi, hogy vajon Baird észrevette-e már őt, 
ahogy ez fordítva megtörtént, és a fülébe jutott-e a pletyka róla 
meg Tedről. Régen elhintette a kollégáknak, hogy van egy barát-
ja, amolyan üzletemberféle, aki sokat van külföldön. Amikor 
megindult a szóbeszéd Ted viszonyáról, senki sem gondolt rá, 
eszükbe sem jutott. Most háttal áll Ted kis csapatának, nem 
akarja, hogy az arca bekerüljön a családi fényképalbumba.

– Nem, a magáé volt a jobb.
A férfi fülig pirul, egy pillanatig némán méregetik egymást, 

aztán Baird elmosolyodik. Az arca megváltozik, mindene nevet, 
a szája nyitva, a szeme mosolyog, még a füle is megmozdul. Ne-
héz lenne nem visszamosolyogni.

– Úgy látom, nagyon kedveli Tedet.
– Természetesen. Mindent neki köszönhetek, sokkal tarto-

zom ezért.
– Tartozik?
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A  hangja könnyed, mintha szórakoztatná, amit hall, pedig 
pontosan tudja, mire gondol Baird. Valaha ő is így érzett.

– Igen, nagyon hálás vagyok neki, sok szempontból. Olyan 
lehetőségeket adott nekem, amelyekért minden kezdő orvos ölni 
tudna. Rögtön a kezdetekkor a szárnyai alá vett. Hülye hibát kö-
vettem el még a pályám elején, és ő magára vállalta a dolgot. – 
Riadtan néz körül, aztán Bethre. – Ezt nem lett volna szabad 
elmondanom, kérem, ne adja tovább.

– Nincs mit továbbadnom – mosolyog a férfi szemébe. – 
Becsszó!

Baird is rámosolyog, és látszik rajta a megkönnyebbülés. Van 
valami benne, ami egy kiscserkészre emlékezteti Betht; valószí-
nűleg tényleg fontosak számára az olyan fogalmak, mint az ár-
tatlanság, a hűség, sőt a jóság. Talán még naiv is. Nem csoda, 
hogy Ted magához láncolta, mert jól alakítható a fiú, a rajongása 
pedig csak növeli az egóját. Talán ő tölti be most Beth szerepét – 
lehet, hogy figyelmeztetnie kellene.

– Esküszöm, láttam már magát valahol. – A szürke szem für-
készve kutat a nő tekintetében. – Talán valamelyik osztályon. 
Maga is egy friss diplomás orvos azok közül, akik továbbviszik a 
kutatásaimat?

Tehát már észrevette... Szeretné elmondani, hogy lehetett vol-
na belőle orvos, ha a szülei józanabb életet élnek, és több pénzt 
tudnak félretenni. Baird olyannak látszik, aki meghallgatná.

– Műtősnő vagyok – feleli, és kihúzza magát. – Az ortopédián.
– Hű, az nagyon kemény munka!
Úgy érti, nagyon keménynek hangzik. Mert fogalma sincs, 

milyen érzés ott állni, mint egy cseléd, akinek csak az a dolga, 
hogy odaadja a kiválasztott szikéket, eszközöket, pedig inkább 
saját maga végezné a bemetszést, finoman, precízen. Olyan sok-
szor látta már, hogy néha úgy érzi, álmából felébresztve is meg 
tudná csinálni.

Egy pincérlány érkezik egy tálca gőzölgő Yorkshire-puding-
gal, a minicsészékben egy-egy szelet vörös hús, amiből a tésztára 
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szivárog a vörös szaft. A lány túl fiatal ehhez a munkához, szinte 
kamasz még. Platinaszőke haja van, és tengerkék, vágott szeme. 
A szája legörbül, látszik, hogy nem sok kedve van ahhoz, amit 
csinál. Fekete ruhát visel, fodros, fehér kötényt, mintha egy szín-
darabban játszaná a szolgálót. Az arca kifejezéstelen, sokkal szí-
vesebben lenne valahol másutt. A tálcát tartó kéz remeg, a hü-
velykujja tövénél egy apró egértetoválás látható.

– Szép – mosolyog rá Beth.
A lány változtat a tálca fogásán, alulról támasztja meg azt, és 

az egér eltűnik. A szeme alatt zöldes karikák látszódnak. Fáradt 
tanuló, aki kisegítő munkát vállal. Baird McAlister is észrevette 
ezt, a lányra mosolyog, elvesz egy pudingot, aztán még egyet, 
majd még egyet. Az apró finomságok sorra tűnnek el a szájában, 
mintha csak egy bűvésztrükköt mutatna be.

– Honnan tudta, hogy már kis híján éhen haltam? – viccel, 
de a lány hátrébb lép, mintha valami tréfát sejtene.

Beth a másik két pincérnőre néz, akik a többieket kínálgatják. 
Ők idősebbek. Az egyikük egy magas, harminchoz közeli nő, 
szintén vágott szemmel, a sűrű, seszínű haját copfba fogta, hogy 
ne lógjon a csontos arcába. Alacsonyabb társának nagy, barna 
szeme van, pisze orra, a vörös fürtjeivel egészen olyan, mint egy 
fura színű macska. A különbségek ellenére is nagyon hasonlít a 
három nő, mintha ugyanannak a személynek a különféle válto-
zatai lennének. Nyilván családi üzlet. Beth most is elérzékenyül 
ezen, mint általában. Testvérek. Mennyire másképp alakult vol-
na az élete, ha lenne testvére!

– Van valami a marhasültben, ami visszaadja az ember ön-
bizalmát – mondja Baird McAlister, és közben kissé odahajol 
Bethhez. – Kóstolja meg.

– Finom étel egy gyönyörű nő társaságában. Mondd, hogy 
csinálod ezt, Albie? – Sápadt fiatalember tűnik fel a férfi mögül, 
világosbarna haja a lila zakó gallérjára omlik.

– Bruce vagyok – mutatkozik be csillogó szemmel.
– Beth – jön a mosolytalan válasz.
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– Albie és én mondhatni bajtársak vagyunk. Versengünk a for-
rásokért, mint a kísérleti patkányaink. – Közelebb hajol, és Beth 
karjára teszi puhány kezét. – Na, hová tűnhettek a kajás lányok?

Olyan az arca, mint egy vakondnak, aki éppen felért a felszín-
re, és most ennivaló után kutat.

– Nyilván látták, hogy közelítesz, és gyorsan leléptek – feleli 
Baird McAlister élcelődve.

Ez egy megfelelő pillanat, hogy Beth magukra hagyja őket. 
Baird most már tudja a nevét, azt is, hogy melyik osztályon dol-
gozik, megtalálja, ha akarja. Így lesz a legjobb. Elköszön, és köz-
ben észreveszi, hogy a férfi tekintete megakad valakin mögötte, 
majd széles mosoly terül el az arcán. Beth megfordul, és Tedet 
látja, aki meredten bámul le rá, a szája megfeszül, csak egy fél-
mosolyt tud kipréselni magából.

– Látom, megismerkedtél Albie-vel – motyogja a bajsza alatt, 
mintha még mindig lennének titkaik, mintha semmi sem válto-
zott volna. És remeg a hangja.

Kellemes diadalérzés önti el Betht, aztán egy halvány mosoly 
kíséretében elmegy a férfi mellett. Ha bárki látta a jelenetet, 
most azt hiheti, hogy alig ismeri Tedet, nem is igen érdekli, és 
kissé untatja ez az egész.

Szinte észre sem veszi, ahogy kiballag az állomásra, hazavona-
tozik, a fésülködőasztalon hagyja a borospoharat, elmossa a mo-
sogatóban lévő csészét. Az ágyban fekszik, de nem alszik. Kinyújt-
ja a kezét, megérinti a fénycsíkot, amit az utcai lámpa fénye vet az 
ágyra, szétnyitja az ujjait, mintha megpróbálná megfogni a két 
sötét rész közti világos vonalat. A fiatal sebész arca parázslik a re-
tinájában, és a vakító kép teljesen elhomályosítja Ted alakját.
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2. szín
London, 2015 ősze

A  színpadon egy Játékos és az áldozatai. A  szemtanú. Becsvágy, 
Sors, Végzet és így tovább.

A  szemtanú, aki személyesen van jelen, ezért láthat, hallhat, 
megfigyelhet.

A szemtanú lehet egy arra járó, egy ellenség, egy szerető. Vagy 
egy szemlélő. Egy olyan személy, akit elsőre nem is veszünk észre.

Becsvágy: szárnyakon lebeg.
Sors: dobpergés jelzi a zenekari árokból.
Végzet: a maga módján mindent ő irányít.

Az állatok részlege a tizedik emeleten van, a ketrecek egymáson 
sorakoznak a három fal mentén. Fűrészporral és papírral van-
nak kibélelve, egy-egy szám díszeleg rajtuk. Mindegyikben négy 
patkány van. Halk cincogás, motoszkálás tölti be a szobát, a le-
vegőben por és az ételgolyócskák édes illata keveredik.

Az új laborasszisztens még nem érkezett meg. Albie az asztal 
fölé görnyed, a kék köpeny megfeszül a vállán. Múlt héten talált 
egy fehéret, amely az ajtó mögött lógott, és sokkal nagyobb méret 
volt, mint a legtöbb szolgálati köpeny. A  zsebére egy műanyag 
parkolóengedélyt tűztek a következő felirattal: Malcolm profesz-
szor, mélygarázs, kizárólag orvosoknak. Albie két kézzel maga elé 
tartotta a köpenyt, szemrevételezte, mekkora lehet, aztán vissza-
tette a helyére. Tedet nem zavarná, ha felveszi, de Bruce-t igen. 
Kigúnyolná, hogy ő a trónkövetelő. Már itt kellene lennie, hogy a 
doktoriján dolgozzon, de mint általában, Bruce most is késik. 
Majd előad valami érdekes szexuális kalandot, amelyben tegnap 
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este volt része, aztán előhúz a zsebéből egy gyűrött papírlapot, 
rajta az eredmények briliáns, zöld tollal elkészített összegzése, és 
mindezt a buszon készítette el, befelé jövet. Bruce veszélyes is le-
het, meg nem is: Albie-nek a teknős és a nyúl története jut eszé-
be, amit még gyerekkorában hallott. A kicsi, szürke teknős csillo-
gó szemhéjjal eldöcög a szundikáló nyúl mellett. Ő is ezért 
dolgozik sokszor éjszakába nyúlóan a laborban.

Múlnak a percek, a technikus még mindig nem érkezett meg. 
Albie kinyitja a nyolcas számú ketrecet, és benyúl. A hosszú, fe-
hér állat tekereg a kezében. A nyakánál és a farkánál fogva óva-
tosan kiemeli. A műtőbe viszi, berakja a piros aneszteziológiai 
dobozba, megnyom egy gombot. A patkány lassan elterül, eler-
nyed, elnehezül a teste. Albie ketamint fecskendez a faroknál ta-
lálható vénába, aztán egy satura hasonlító szerkezetbe fogja az 
állatot, a fülébe pedig fémrudakat tesz, hogy stabilizálja a fejet. 
Szétnyitja a kis állkapcsot, ide is kerül egy apró fémrúd, amely a 
kemény szájpadnak támasztva peckeli ki a patkány száját. Albie 
alaposan bemosakszik, hogy ne adjon át fertőzést az állatnak: a 
kísérleti patkányok steril körülmények között nőttek fel. A hely-
zet szinte cinikusnak mondható, és Albie nem nagyon örül en-
nek: rendkívüli tisztaságban tartják és műtik az állatokat, hogy 
aztán tanulmányozni lehessen őket, miután halálos betegségeket 
fecskendez beléjük. Már megszokta ezt az érzést, nem hagyja 
abba az előkészületeket. Kesztyűt és maszkot vesz fel, aztán a 
középvonalnál bemetszi a patkány fejét, visszahajtja a puha bőrt, 
és belefúr az apró koponyába. Amikor végez, kiegyenesedik, 
mert fáj a válla, fog egy fecskendőt, és könnyed mozdulattal 
szúrja a tűt az agyba. Megállítja, és négy mikroliternyi zavaros, 
tumorsejtekkel teli folyadékot fecskendez bele. Tegnap találko-
zott egy kislánnyal, aki ezt a fajta tumort hordozta magában. 
Ted szólt neki a járóbeteg-rendelésről. A lány apja gazdag üzlet-
ember, aki megszokta, hogy kézben tartja a dolgokat. A tünetek-
ről készített feljegyzése az asztalon feküdt, még egy diagram is 
szerepelt benne, mintha a betegség ilyesfajta megjelenítése ha-
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talmat adott volna a férfinak, hogy kontrollálja azt. A kislánya az 
ölében kuporgott, egy fog hiányzott a mosolyából, a rózsaszín 
kardigánjára habkönnyű szárnyakat tűztek. Az apa letette, a kis-
lány megtántorodott, majd imbolyogva lépdelt át a vizsgálón. 
Az egyik szeme befelé fordult. A felvétel diónyi daganatot muta-
tott az agytörzsben. Legfeljebb hét hónapja van hátra. Ted a ren-
delés végeztével felhívta Albie-t.

– Nos, mit gondolsz?
A hangja kíváncsian csengett. Nem a kezelési lehetőségek ér-

dekelték, azt akarta megtudni, mit érez Albie az esettel kapcso-
latban.

– Sajnálat és düh van bennem – felelte lassan Albie.
Kereste a szavakat, amelyek megfelelően leírhatják azt az el-

szántságot, amit érzett, miközben ballagott vissza a laborba.
– Folytasd!
– Ha folytatjuk, amit elkezdtünk, akkor nemsokára meggyó-

gyíthatjuk az ilyen gyerekeket. Ez most teljesen világos lett. Az 
az érzésem, hogy... – Nem tudta kifejezni a fájdalmát, a bizo-
nyosságot, amely elragadta, és félt, hogy túlságosan érzelmesnek 
tűnik.

– ...hogy van értelme annak, amit csinálsz – fejezte be a mon-
datot Ted.

Válaszként Albie egyszerűen csak bólintott, kezében a tele-
fonnal.

– Rendes ember vagy – törte meg Ted a csendet. – Mindig is 
úgy éreztem, hogy mi ketten ugyanazokat az álmokat kerget-
jük. – Egy pillanatra elhallgatott, majd sietve hozzátette: – Le-
foglaltam a squashpályát, pénteken este nyolcra. Most az egyszer 
próbálj meg nem elkésni.

A beszélgetés felvillanyozta Albie-t. Nem érdekli a nevetséges 
fizetés, az éjszakába nyúló munka, ha végül sikerül gyógymódot 
találni erre a rohadt betegségre. Addig fog dolgozni rajta, amed-
dig csak szükség van rá.

A patkány még mindig ernyedt. Albie összevarrja a bőrt, és 
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visszateszi az állatot a ketrecbe. A szeme sarkából észleli a lány 
overallját és sapkáját: megérkezett az új asszisztens. A  lány Al-
bie-re pillant, aztán félénken elkapja a tekintetét. Az utóbbi idő-
ben csakis Beth arca égett Albie agyába, az ő szája, az ő szeme. 
Nemigen maradt hely másoknak, így azonnal elillan az érzés, 
hogy valahonnan ismerős neki ez a lány. Mormol valami köszö-
nésfélét, majd visszafordul, hogy leöblítse a kezéről a szappant. 
Amil, az előző asszisztens két hete ment el, mert az anyja meg-
betegedett a háború sújtotta Aleppóban. A  kávészünetekben 
Amil gyakran magyarázta neki a közel-keleti helyzetet, de ami-
óta a fiú elment, Albie elveszítette a fonalat, és már fogalma 
sincs, hogy melyik fél melyik füstölgő romhalmazt birtokolja 
éppen. Nem könnyű elfogadni élet és halál ilyen mértékű vélet-
lenszerűségét. A híradó olyan, mint egy erőszakos film, amelyet 
esténként leforgatnak: maga az értelmetlen borzalom. A labor-
ban ellenőrzött és fájdalommentes gyilkolás történik. Itt percek-
ben számolnak, és életeket mentenek.

Elfojtott sikoltás szakítja félbe Albie gondolatait. A  lány az 
összegörnyedt patkányra mered, aztán a fűrészporra, ami fol-
tokban nedves és vörös. Összehúzza a szemöldökét, amitől mar-
káns ráncok jelennek meg a sápadt bőrön.

– Az vér?
Dallamos akcentusa még empatikusabbá teszi a kérdést. Nor-

vég lehet, vagy talán finn.
– Normális, ha vérzik egy kicsit, abszolút rutinbeavatkozás 

volt. – Albie kinyitja a ketrecet, felveszi az álmos állatot, meg-
nézi a varratot, majd visszateszi. A patkány tántorogva kúszik a 
ketrec falához, rángatózik a rózsaszín orra, aztán újra elterül egy 
kis kupacon. – Fél óra múlva már kutya baja.

A  lány továbbmegy a ketrecek előtt, közben egy dalt dúdol, 
de a szöveget nem lehet kivenni.

– Kitakarítaná a műtőt, amíg lejegyzek pár megfigyelést? – 
Albie hangja kifejezetten barátságosan szól a kis helyiségben. 
– Egy perc az egész.
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A lány megkerüli Albie-t, és elindul a másik helyiségbe; a vál-
la emelkedik és süllyed járás közben, olyan a mozgása, mint egy 
tagbaszakadt munkásnak, nem mint egy karcsú, fiatal lánynak. 
Albie figyeli, ahogy eltűnik az ajtó mögött, aztán a kezébe vesz 
egy tollat, kinyitja a jegyzetfüzetét, és lendületes írásba kezd. 
A jegyzetei ugyanolyan letisztultak, mint az éjjeliszekrényén he-
verő versek. Néha olyan érzése van, hogy a versei több pénzt 
hoznának.

8. patkány. Az első műtét időpontja: 2015. szeptember, 9 óra 30 
perc. Altató: ketamin. Tűszúrás az agytörzsbe (9 mm). 4 mik-
roliter tumorsejtben gazdag folyadék bejuttatása, majd a be-
metszés lezárása. Minimális vérzés. A patkány 10 óra 30-kor 
tért magához. Észrevételek: 10.40-kor elállt a vérzés. A  pat-
kány fokozatosan élénkebb lett.

A műtőben a lány a satut bámulja. Vérfolt van alatta az aszta-
lon, már rég le kellett volna törölnie. A merev pillantás megint 
valami emlékfoszlányt ébreszt Albie-ben.

– Jól érzi magát?
A lány bólint, de az arca falfehér.
– Nem látott még ilyet?
A lány lesüti a szemét, úgy tűnik, a tiszta csöveket tanulmá-

nyozza, amelyeken az altatógáz érkezik.
– De azért tudja, hogy mit csinálunk itt, ugye?
Albie nem tágít, és a bosszankodásába némi sajnálat is ve-

gyül. A  laboratóriumi asszisztenseknek nem kell szakirányú 
végzettséggel rendelkezniük, sőt, tapasztalattal sem, de a ráter-
mettségüket tesztelik, és nem túl szerencsés, ha valaki sajnálja a 
kísérleti állatokat.

– Engem nagyon érdekel az ön munkája.
„Az ön munkája.” Albie-t büszkeséggel töltik el a lány szavai. 

Módosított egy vírust, amely talán elég erős lesz ahhoz, hogy 
megölje a tumorsejteket. Ez hatalmas áttörés lenne. De senki 
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sem foglalkozik a kutatókkal. Ted a labor vezetője, a kísérletek 
rendszerint az ő neve alatt futnak. Albie kihúz egy kis háromlá-
bú széket a műtőasztal alól.

– Elnézést, de nem értettem a nevét.
– Skuld – feleli a lány, és leül.
A  szó rideg helyeket, vizeket juttat Albie eszébe. A  távoli 

északot. Gyermekkora helyszínén, Jura környékén is vannak 
ilyen nevek. A lányra mosolyog.

– Szeretné, ha elmagyaráznám, mit is csinálunk itt?
– Azt tudom, hogy patkányokat használnak... – mondja a 

lány, és hófehér kezével a satura mutat.
Albie bólint.
– A rák ellenszerét keressük, és vírusokat használunk fel eh-

hez. A gyerekkori agytumor a fő kutatási területünk.
Letép egy papírt az altatódoboz melletti jegyzettömbről, fel-

vesz egy ceruzacsonkot, gyors mozdulattal rajzol egy ovális for-
májú koponyát, benne egy körrel, amely az agyat jelképezi, alá 
pedig egy henger alakot.

– Ez itt az agytörzs – mutat a hengerre. – Ez a fő útvonal, 
amely a test működéséhez szükséges információkat szállítja az 
agyból. – Egy sötét, tojásdad formát rajzol a henger belsejébe, 
majdnem eléri a henger falát. – Itt van a daganat, és ez a katéter, 
amin keresztül befecskendezzük a hatóanyagot – mondja, és egy 
éles átlót rajzol a tojás alakú tumor belsejébe.

– És ezt mind egyedül csinálja? – kérdi a lány, le sem véve a 
szemét a koponyán keresztül az agyba hatoló vonalról.

– Malcolm professzor neve alatt folynak a kísérletek, de ő 
gyakran van távol. Bruce és én végezzük a munkát. – Reggel fél 
hatkor kel, bebumlizik, hogy ellenőrizze az állatokat, majd meg-
kezdje a napi teendőket. A lába elnehezedik, úrrá lesz rajta a ki-
merültség, ha egy pillanatra is megáll. Ha leül, azonnal elalszik. 
Beth születésnapján egy egész darabot átaludt a színházban. 
A napjai tökéletesen egyformák: ugyanaz a szoba, az állatok is-
merős szaga, a mikroszkóp fölé görnyedve töltött hosszú órák.
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– És most éppen mit csinált? – pillant a lány a satu alatt lévő 
vérfoltra.

– Daganatos sejteket fecskendeztem egy patkányba. Ez az 
egyik új kutatási témám része, erről írom a doktorimat.

– Daganattal fertőzi meg a patkányokat?
– Igen – bólint Albie. – Gyerekeknél előforduló, ritka daga-

natokkal. A rákos sejtek tizennégy nap alatt fejlődnek ki, de én 
találtam egy módszert, amivel elpusztíthatjuk őket.

Várja a reakciót, de ehelyett újra megjelennek a ráncok a két 
szemöldök között, és a lány zavartan ingatja a fejét. Albie fel-
egyenesedik, a fáradtsága egy pillanat alatt elszáll. Úttörő mun-
kát végez, és bármeddig tudna beszélni róla.

– Képzelje el, hogy ez egy háború, ahol a rák a behatoló, az 
agytörzsben található daganat pedig az ellenség tábora. – A sö-
tét oválisra mutat. – A tumorsejtek az agy többi területére is át-
terjednek, akár a terroristák. Eddig tud követni?

A lány némán bólint.
– A himlővírus egyik változatát használom, azzal bombázom a 

daganatot. Beadjuk néhány patkánynak, megsemmisíti a tábort, 
és itt jön az igazán ügyes dolog... – Izgatottan biccent. – A vírus 
aktiválja a patkány immunrendszerét, és az támadni kezdi a be-
hatoló tumorsejteket. Mintha csak bevonná a helyi erőket, hogy 
segítsenek kifüstölni a terroristákat. És úgy tűnik, működik, mert 
a tumorsejtek összezsugorodnak. – Leteszi a ceruzát, elmosolyo-
dik. Még számára is újdonságnak hat ez a csoda, akárhányszor is 
mesél róla.

– Azt mondta, néhány patkánynak adják csak be. Mi történik 
azokkal, amelyek nem kapják meg a vírust?

– Ők elpusztulnak, de gondoskodunk róla, hogy ne szenved-
jenek. Eutanáziát végzünk azoknál, amelyekben kifejlődik a rák.

– És azokkal az állatokkal mi lesz, amelyekben összezsugoro-
dik a tumor? – A lány a férfi arcába bámul, de a tekintete semmit 
sem árul el.
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– Azokat két hónap után öljük meg. Nagyon fontos, hogy 
megvizsgáljuk az agyukat, mert csak így láthatjuk a vírus hatását.

A lány szeme akár az áttetsző, mély tavak a norvég erdőben. 
Amikor Albie először járt itt, Amil vezette körbe, és közben 
gyengéden simogatott egy patkányt, amely egyik tenyeréből a 
másikra vándorolt. Albie később egyedül is visszatért az állatok-
hoz, és a patkányok ekkor már békésen aludtak a puha fűrész-
porban, a hosszú farkak egymásba gabalyodtak. Nézte őket, és 
az járt a fejében, hogy van-e joga beavatkozni az életükbe, meg-
fosztani őket tőle. Korábban is látott már gyerekeket meghalni, 
családokat szenvedni, de még így sem talált egyértelmű választ, 
vagy legalább olyat, amibe belekapaszkodhat. Már akkoriban is 
tisztában volt vele, hogy át fog lépni egy bizonyos határt, rátér a 
kijelölt pályára, és azóta is ezen halad, miközben mindvégig elő-
renéz. Ha valaki megkérdezte volna őt erről, akkor magabizto-
san azt felelte volna, hogy ez tűnik helyesnek. Egyébként pedig 
nem boncolgatta tovább a kérdést, mert tudta, hogy bizonyos 
választások tekintetében besározódhat, és egyébként is csak idő-
pazarlás lenne ilyesmin gondolkodnia.

– A  belügyminisztérium protokollját követjük, hogy mini-
malizáljuk az állatok szenvedését. Gyorsan lezajló eutanázia, és 
önnek ebben nem kell részt vennie.

A lány széke megbillen, az egyik kezével gyorsan megkapasz-
kodik a műtőasztalban, és a mozdulattól jól látható a hüvelyk-
ujja ízületére tetovált apró egér. Tehát ő az, a lány a Yorkshire- 
pudinggal.

– Tudtam, hogy láttam már valahol! Maga segített a profesz-
szor partiján.

– Az egyik nővérem itt dolgozik a konyhán, és időnként ren-
dezvényeket is szervez. Néha segítek nekik, ha nincs elég ember. 
Nekem is jól jön egy kis pluszpénz. – Az ölébe ejti a kezét. – De 
ez nem fogja befolyásolni az itteni munkámat.

Albie érzi a lány hangjában rejlő védekezést és szégyent. Fo-
galma sincs, mennyit kereshet itt, de biztosan nem túl sokat, hi-
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szen neki is elég alacsony a fizetése. Ennek ellenére nem irigyli 
Ted luxuslakását, a Mercedesét, és ő unná a görögországi villá-
ban töltött nyaralásokat is. Nem számít, ő megelégedne annyi-
val, amennyiből megjavíthatja a tetőt vagy az ablakokat Jurában. 
Már évekkel ezelőtt ki kellett volna cserélni a falban futó vezeté-
keket. Rámosolyog az előtte ülő lányra, aki behúzza a vállát, 
mintha védekezni akarna.

– Tehát maga a tudós a családban?
A lány a fejét ingatja.
– Az idősebb nővérem laboratóriumi technikus a nagy állat-

laborban. Az anyám is állatokkal dolgozik egy másik kórházban. 
Én csak most fejeztem be az iskolát, de ismerem az állatokat. – 
Ezúttal némi dacot hallani ki a hangjából. – Kóbor kutyákat is 
befogadunk, és anya mindenre megtanított, amit tudnom kell.

– Mi is elég jól ismerjük az állatokat. – Kissé óvatosabban 
folytatja. – De ez egy kutatólabor...

Rezegni kezd a telefonja, a képernyőn egész sor kérdés áll 
Bethtől: Hánykor lesz a vacsora? Hányan lesznek? Mit vegyen 
fel? Valahogy bizonytalanabb, mint máskor, kicsit mintha érzé-
kenyebb lenne. Jó lenne, ha végre felengedne.

– Sajnos mennem kell. – Leveszi a köpenyét. – A labor gaz-
dasági vezetője, Bridget folytatja majd a hely bemutatását. Az 
illető, aki körbevezette magát, nagyon sok mindent kihagyott. 
Egyébként ki volt az?

– Bruce.
– Aha. – Valakinek figyelmeztetni kellene a lányt, hogy le-

gyen óvatos Bruce-szal. Nagyon fiatalnak és törékenynek látszik. 
– Én Albie vagyok. Albie McAlister. Később még beszélünk.

– Hallottam már a nevét. – Feláll, és az alaktalan köpeny el-
lenére is kifejezetten légiesnek tűnik a mozgása. – Magáról be-
széltek.

– Kik?
– Néhány szakorvos és a professzor.
Néha önkéntelenül is meghall az ember egy-egy ócska kór-
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házi pletykát. Egy szó sem igaz az egészből, Ted említésére még-
is kíváncsi lett.

– És mikor volt ez?
– Tegnap, a havi vezetői értekezleten.
– Komolyan? És maga ott volt? – Ez egy kifejezetten magas 

szintű megbeszélés, ahol az egyes osztályok stratégiáját vázolják, 
döntenek a kutatásokról, a jövőbeli találkozókról.

– Mindig kell valaki, aki szervírozza az ételt, tölti a kávét. 
A nővérem kifejezetten engem kért meg. – Az arcán élénk foltok 
jelennek meg. – Végig ott voltam, hallottam mindent.

– És mit mondtak? – kérdi Albie egészen lágyan. A lány csak 
most került ki az iskolapadból, biztosan könnyen megriad. Bá-
torítón mosolyog rá.

– Szeretnének valakit, aki átveszi a professzor munkáját, mi-
előtt még nyugdíjba menne. Magát említették. A professzor azt 
mondta, maga kiváló sebész és... khm... nagyon büszke önre, és 
hogy maga nagy változást hoz majd, mert nagyon innovatív, 
és hogy igazából elrejti a képességeit itt a laborban.

– Ez nagyon kedves tőle – vigyorodik el. Egy szót sem hisz az 
egészből, a lány túlságosan lassan beszél, a sztori túlontúl ki van 
dolgozva. Ő találta ki, hogy hízelegjen neki, vagy bárki másnak, 
és biztosan összezavarta, amit hallott. – Gondolom, mindany-
nyiunkat szeretnének megtartani: Bruce-t, Bridgetet, engem, 
mindenkit.

A lány hirtelen mozdulattal leveszi a sapkáját, megrázza a ha-
ját, és olyan, mintha dicsfény venné körül a fejét.

– Igazából Bruce-ról is beszéltek. – A  dac megint ott van a 
hangjában. – Azt mondták, ő is nagyon figyelemreméltó.

Albie elneveti magát.
– Hát, az biztos, hogy Bruce-t senki sem felejti el. És ponto-

san ki mondta ezt?
– Mondtam már, hogy a professzor. Meg... mindenféle orvo-

sok, de nem tudom a nevüket. Ők nem beszélnek velem, és én 
sem beszélek velük. Csak figyelek, ez minden.
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Az utolsó mondat hihetőnek tűnik. Egy megfigyelő, aki egy 
teljesen más világból érkezik, egy lány, aki távolságot tart. Le-
veszi a köpenyt, alatta futóruhát visel: a rövid top alól kilátsza-
nak a rekeszizmai, a bőre vékony. Idősebb, mint gondolta, szé-
pen kidolgozott a teste. Kicsi, formás melle kirajzolódik a szűk 
textil alatt. Mint egy gyerek, de mégsem. A lány mozdulatlanul 
áll előtte, csak néhány centiméter választja el őket egymástól. 
Szemében várakozás, mintha kíváncsi lenne, hogy most mit fog 
tenni a férfi. Fény szűrődik be a szűk helyiség tetőablakán, és 
Albie látja a lány karján a puha szőrszálakat. A bőre illatos, mint 
a frissen vágott fű. A szája kissé nyitva van, látszanak az apró, 
fehér fogai. Albie-nek eszébe jut a hó, a norvég erdők tiszta, 
érintetlen fehérsége. Miért mondta el neki mindezt a lány? Oda-
kint becsapódik egy ajtó, élénk csacsogás hallatszik, Albie fel-
riad. Az órájára pillant. Ebédidő van.


