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Rokonlelkek

Vannak történetek, amelyek titokzatos, ismeretlen helyről szár-
maznak, és vannak olyanok is, amelyeket ajándékba kap a szerző 
valakitől. A mostani is ilyen. 2016 késő tavaszán, egy hűvös, szeles 
napon, az észak-karolinai Sunset Beachre látogattam. A sziget 
egyike azoknak, amelyek Wilmington és Dél-Karolina határa kö-
zött húzódnak. Leparkoltam a kocsimat a móló közelében, és a 
Bird Island, egy lakatlan természetvédelmi terület felé indulva sétál-
ni kezdtem a parton. Azért vettem arra az irányt, mert a helyiek 
szerint ott valamit feltétlenül érdemes megnézni. Még azt is hozzá-
tették, annyira megihlet majd a hely, hogy talán könyvet írok róla. 
Az amerikai lobogót kellett keresnem. Ha azt megpillantom, már 
közel járok.

Nem sokkal azután, hogy észrevettem, tekintetemmel pásztáz-
ni kezdtem a környékét. Egy postaládát kellett keresnem, amelynek 
ez volt a neve: Rokonlelkek. A ládát egy viharvert uszadék fára erő-
sítették, és egy télisással benőtt homokbucka közelében állt a parton, 
1983 óta. Senkié volt, és mindenkié. Bárki beletehetett egy levelet 
vagy egy képeslapot, és bárki elolvashatta, ami benne van, ha arra 
járt. Több ezer ember látogat el ide évente. Az idők folyamán a Ro-
konlelkek papírra vetett remények és álmok őrzője lett. Mindig 
akadtak benne szerelmi történetek is.

A part néptelen volt. Miközben a postaláda felé tartottam a kiet-
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len parton, észrevettem egy fapadot. Tökéletes nyugalom vette körül, 
eszményi helynek tűnt az elmélkedésre.

Kinyitottam a postaládát, és két képeslapot, több felbontott leve-
let, egy ragureceptet, egy naplót – ami első pillantásra úgy tűnt, né-
metül íródott – és egy nagy alakú, vastag borítékot találtam benne. 
Volt mellettük még néhány toll, egy köteg üres írólap és vadonatúj 
borítékok, nyilván azok számára, akiket megihletett a hely, és sze-
retnék írásba foglalni a történetüket. Leültem a padra, és elolvastam 
a képeslapokat, majd a receptet. Ezután a leveleket vettem elő. 
Majdnem azonnal észrevettem, hogy szinte senki sem használta a 
családnevét. Többnyire csak keresztneveket láttam, máshol monog-
ramokat, és szép számmal voltak név nélküli irományok is, amelyek 
csak fokozták a titokzatosságot.

A névtelenség homályába burkolódzva, az emberek őszintébbek 
voltak. Olvastam egy asszonyról, aki a rák ellen vívott harcot köve-
tően találkozott álmai férfijával egy keresztény könyveket áruló bolt-
ban, és amiatt aggódott, hogy nem felel meg neki eléggé. Egy gyerek 
levele is a kezembe került, aki azt remélte, egy nap űrhajós lesz. 
Ezután egy fiatal férfi írása következett, aki a kedvese kezét készült 
megkérni egy hőlégballonban, majd egy másiké, aki randevúra akar-
ta hívni a szomszéd hölgyet, de félt az elutasítástól. A következő le-
vélben egy frissen szabadult rab arról írt, mennyire szeretne új életet 
kezdeni. Az utolsó üzenetet egy férfi hagyta, akinek a kutyáját, Ted-
dyt el kellett altatni. A sorokból áradt a keserűség, és miután elolvas-
tam a levelet, találtam egy fotót a borítékban. Egy barátságos tekin-
tetű, őszülő pofájú, fekete labradort ábrázolt. A levél aláírása A. K. 
volt, és csak remélni tudtam, hogy a férfi be tudja tölteni a lelkében 
tátongó űrt, amelyet Teddy hagyott maga után.

Mire végeztem az olvasással, feltámadt a szél, és beborult az ég. 
Vihar közeledett. Visszatettem a receptet, a képeslapokat és a levele-
ket a postaládába, és azon töprengtem, kinyissam-e a vastag boríté-
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kot. Látszott rajta, hogy hosszú olvasmány lenne, és nem akartam 
megázni a visszafelé vezető úton. Miközben tanakodtam, megfordí-
tottam a borítékot, és észrevettem, hogy valaki ezt írta a hátuljára: 
„A valaha volt legcsodálatosabb történet”.

Talán egy ajánlás lenne? Figyelemfelkeltés? A szerző írta ezeket 
a szavakat, vagy valaki, aki már olvasta? Nem tudtam eldönteni, 
ezért engedtem a csábításnak.

Felnyitottam a borítékot. Körülbelül egy tucat lap volt benne, 
három levél fénymásolata, valamint néhány fénymásolt rajz: ezek 
egy férfit és egy nőt ábrázoltak, akik láthatóan szerelmesek voltak 
egymásba. Félretettem a rajzokat, és kézbe vettem az írásokat. Már 
az első sor elgondolkodtatott:

A sorssal nem tudunk szembeszállni. Becsüljük meg 
inkább a legszebb adományát, a szerelmet.

Más stílusban kezdődött, mint a többi levél, és igazán kivételes 
történetnek ígérkezett. Nekiláttam az olvasásnak. Az első néhány 
oldal után a kezdeti kíváncsiságomat felváltotta az érdeklődés, újabb 
néhány oldal után le sem tudtam tenni a kezemben tartott papírkö-
teget. A következő fél órában hol felnevettem, hol elszorult a torkom. 
Nem érdekelt az erősödő szél, és a sűrűsödő fellegek sem, amelyek 
egyre sötétebbé váltak. Amikor ámuldozva az utolsó sorokhoz értem, 
a sziget távolabbi részére lesújtott a vihar, villámok cikáztak az égen, 
és mennydörgött.

A józan ész azt követelte, hogy azonnal induljak el. Sűrű eső-
függöny közelített felém a háborgó tenger hullámai mögül. Mégsem 
mozdultam, inkább ismét elolvastam a történetet. Másodjára már 
tisztán hallottam képzeletemben a szereplők hangját. Miután ismét 
elolvastam az egészet, és újra megnéztem a rajzokat, elhatároztam, 
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hogy megkeresem a levél íróját, és felvetem neki a lehetőséget, hogy 
könyvet írjak a történetéből.

Ez azonban nem bizonyult egyszerű feladatnak. Az események 
jelentős része már nagyon régen történt, több mint negyed évszázad-
dal ezelőtt, és a nevek helyett csak kezdőbetűk szerepeltek. A levelek-
ben lévő tulajdonneveket is kisatírozták, mielőtt lemásolták az olda-
lakat. Semmilyen jel nem utalt arra, hogy ki lehetett a szerző vagy a 
rajzok alkotója.

Volt azonban néhány kapaszkodó. A történet 1990-re datálha-
tó részében szó esett egy étteremről, amelynek hátsó részéről veranda 
nyílt, és volt benne egy kandalló. Szintén kiderült, hogy a kandalló 
tetején egy ágyúgolyó díszelgett, amely állítólag a hírhedt kalóz, Fe-
keteszakáll hajójáról származott. Említettek egy nyaralót is, amely 
egy partközeli szigeten állt, az étterem közelében. A legújabbnak lát-
szó oldalakon a levél írója arról számolt be, hogy építkezés folyik egy 
part menti házon, egy nevesített, másik szigeten. Fogalmam sem volt 
róla, hogy tart-e még az építkezés, de valahol el kellett kezdenem a 
kutatást. Bár sok év eltelt a levelek keletkezése óta, azt reméltem, 
hogy a rajzok elvezetnek a személyekhez, akikről készültek. Termé-
szetesen ott volt még a postaláda is a tengerparton, pont ott, ahol 
ültem, és ez központi szerepet játszott a történetben.

Addigra az égbolt már kifejezetten fenyegető volt, és tudtam, nincs 
több időm. Visszatettem a lapokat a borítékba, azt pedig a postaládá-
ba, és sietősen a kocsim felé vettem az irányt. Az utolsó pillanatban 
értem oda. Ha egy perccel később indulok, bőrig ázok. Az orromig sem 
láttam, annak ellenére, hogy a legmagasabb fokozatra kapcsoltam az 
ablaktörlőt. Hazahajtottam, késői ebédet készítettem, és az ablakon 
kifelé merengve arra a párra gondoltam, akinek a történetét olvastam. 
Estére elhatároztam, hogy visszatérek a Rokonlelkekhez, és ismét el-
olvasom a történetet, de az időjárás és néhány üzleti teendő közbeszólt, 
és csak egy hét múlva tudtam ismét odalátogatni.
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Amikor végre sikerült időt szakítanom az útra, a postaládában 
ott voltak a különböző levelek, a recept és a napló, de a vastag borí-
téknak nyoma veszett. Azon töprengtem, hová kerülhetett. Először 
arra gondoltam, hogy egy arra járó ember, akit megfogott a történet, 
elvitte magával, de eszembe jutott az is, hogy talán van a postaládá-
nak gondnoka, és ő vette magához. Nem tudtam azonban szaba-
dulni az érzéstől, hogy a levél írója jött a borítékért, mert meggondol-
ta magát, és nem akarja megosztani mással a történetet.

Ettől még inkább kíváncsi lettem az íróra, de a családom és a 
munkám miatt egy újabb hónapig nem tudtam foglalkozni az ügy-
gyel. Már június volt, mire nekiláthattam a keresésnek. Nem szeret-
nék az unalmas részletekről beszámolni, amelyekkel majdnem egy 
hétig bajlódtam. Számtalan telefonhívás, különböző kamarák és 
megyei hivatalok felkeresése építési engedélyek ügyében, és megannyi 
kilométer a kocsimban ennek az időszaknak a mérlege. Mivel a tör-
ténet több évtizeddel ezelőtt indult, néhány hivatkozási pont már 
nem is létezett. Sikerült azonban rábukkannom az étteremre, amely 
ma egy sikkes, fehér abroszos tengerparti bisztró. Ezt használtam 
kiindulópontnak a környék felderítésére. Ezután az építési engedé-
lyek nyomán sorra látogattam a szigeteket, és az egyik tengerparti 
sétám során végül kalapálás és elektromos fúró hangja ütötte meg a 
fülemet. Ez egyáltalán nem ritka azon a környéken, ahol számos 
öreg, viharvert ház áll a part mentén. Amikor megláttam az idős 
férfit, aki a háztól a partig vezető feljárón dolgozott, nagyon meg-
örültem. Emlékeztem a rajzokra, és már messziről meg tudtam álla-
pítani, hogy megtaláltam az egyik szereplőt.

Odaléptem hozzá, és bemutatkoztam. Közelről már teljesen 
biztos voltam benne, hogy ő az. Felismertem a benne szunnyadó 
nyugodt erőt és a fürkésző kék szemet. Úgy számoltam, hogy a hat-
vanas éveinek a végén jár. A kezdeti csevegés után nyíltan feltettem 
neki a kérdést, hogy ő írta-e a történetet, amely a postaládába került. 
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Válasz helyett tekintetét az óceán felé fordította. Majdnem egy percig 
álltunk egymás mellett némán. Amikor ismét felém fordult, azt 
mondta, másnap délután felel a kérdésemre, de csak akkor, ha aznap 
hajlandó vagyok segíteni neki az építkezésben.

Másnap korán reggel ismét megjelentem a háznál. A szerszá-
mosövemet a derekamra csatoltam, de végül nem volt rá szükségem. 
Furnérlemezeket, gerendákat és épületfákat kellett cipelnem a ház 
elől az épület háta mögé, fel a homokbuckára, és le a partra. Renge-
teg faanyag volt, és minden darab kétszer olyan nehéznek bizonyult 
a rárakódott homok miatt. Majdnem az egész napot ezzel töltöttem, 
és azonkívül, hogy hová rakjam a fát, egyetlen szót sem szólt hoz-
zám az idős férfi. Megállás nélkül fúrt és szögelt a forró nyári nap 
alatt, rám se hederített, csak a munkájával törődött.

Nem sokkal azután, hogy végeztem, a dűne felé bökött, így je-
lezve, hogy üljek le, és kinyitott egy hűtőtáskát. Elővett egy termoszt, 
két műanyag pohárba jegesteát töltött, és az egyiket felém nyújtotta.

– Igen – szólalt meg végre. – Én írtam.
– Igaz történet? – kérdeztem.
Hunyorogva rám nézett, és végigmért.
– Egy része – mondta azzal a kiejtéssel, amelyről már olvastam 

a levélben. – Lehet, hogy nem minden pontosan úgy történt, de az 
emlékek már csak ilyenek. Nem mindig a tényekről szólnak.

Elmondtam neki, hogy szerintem csodálatos könyvet lehetne 
írni a történetből, és szenvedélyes érvelésbe kezdtem. Némán hallga-
tott, semmit sem tudtam leolvasni az arcáról. Valamiért szívügyem-
nek tekintettem, sőt szinte megszállottja lettem a gondolatnak, hogy 
meggyőzzem. Kellemetlen csend állt be közöttünk, amely alatt úgy 
tűnt, a javaslatot fontolgatja, majd végül megszólalt. Hajlandó to-
vább beszélgetni a tervről, még az is lehetséges, hogy beleegyezik – 
árulta el –, de csak akkor, ha ő lehet az első, aki elolvassa a könyvet. 
Ha nem tetszik neki, meg kell ígérnem, hogy örökre az asztalfiókba 
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zárom. Nem feleltem azonnal. Egy regény megírása hónapokba, sőt 
évekbe telhet – érveltem –, de ő hajthatatlan maradt. Végül kötélnek 
álltam. Az igazat megvallva, érthető volt a feltétele. Az ő helyében én 
is ezt kértem volna.

Ezután bementünk a házba. Kérdéseket tettem fel, ő pedig felelt 
rájuk. Kaptam egy másolatot a történetről, és megmutatta az eredeti 
rajzokat és leveleket is, amelyek segítségével még jobban megelevene-
dett a múlt.

Hosszan beszélgettünk. Ragyogó mesemondó volt, és a legjobb 
részt a végére tartogatta. Amikor ránk esteledett, megmutatta a mes-
terművet, a szerelem ihlette alkotást, amelynek a segítségével az ese-
mények és a részletek tökéletesen kibontakoztak, mintha én is része-
se lettem volna a történteknek. Szinte láttam magam előtt, hogyan 
formálódna szavakká a történet, mintha életre kelt volna a múlt, és 
nekem csak le kellene jegyeznem.

Mielőtt elbúcsúztunk, a férfi megkért rá, hogy ne az eredeti ne-
veket használjam. Mivel visszahúzódó természetű ember volt, nem 
szerette volna magára irányítani a figyelmet, és ami még ennél is 
fontosabb, jól tudta, hogy a történet régi sebeket téphet fel, és újakat 
ejthet, hiszen voltak más szereplők is. Olyanok, akik még élnek, és 
akiket bánthatnak bizonyos részletek. Tiszteletben tartottam a kéré-
sét, mert már akkor tudtam, hogy a történet komoly értékkel és jelen-
téssel rendelkezik: megmutatja, milyen, amikor a sors és a szerelem 
egymás ellen fordul.

Röviddel az átbeszélgetett este után elkezdtem írni a regényt. 
A rá következő évben, ha kérdésem volt, felkerestem vagy felhívtam 
az idős férfit. Bejártam a helyszíneket, legalábbis azokat, amelyek 
túlélték az idő viharait. Kutattam a kor újságjait, és a fotók segítsé-
gével huszonöt évvel azelőtti események elevenedtek meg. A részletek 
tökéletes megragadása érdekében egy hetet töltöttem egy kis észak-ka-
rolinai panzióban a tengerparton, majd egészen Afrikáig utaztam. 
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Szerencsémre az idő lassabban telik ezeken a vidékeken: voltak pil-
lanatok, amikor úgy éreztem, visszacseppentem a régmúltba.

Az utazás Zimbabwébe sokat segített. Még soha nem jártam ott 
előtte, és teljesen lenyűgözött a csodálatos vadvilág. Az országot egy-
kor Afrika éléskamrájának nevezték, de a látogatásom idejére a me-
zőgazdasági infrastruktúra legjava már az enyészeté lett, és – főleg 
politikai okok miatt – a gazdaság összeomlott. Roskadozó farmhá-
zak és parlagon hagyott földek mellett vezetett el az utam, csak a 
képzelőerőmre hagyatkozhattam azzal kapcsolatban, milyen lehetett 
a táj a történet kezdetekor. Három hetet töltöttem különböző szafa-
rikon, ahol alkalmam volt mindent megfigyelni. Találkoztam túra-
vezetőkkel, hajtókkal és felderítőkkel, akik beszéltek a munkájukról 
és a mindennapjaikról. Elgondolkodtam rajta, milyen komoly kihí-
vás lehet számukra a család összetartása, hiszen idejük jó részét a 
vadonban töltik. El kell mondanom, Afrika teljesen lenyűgözött. 
Mióta ott jártam, gyakran gondolok a visszatérésre, és tudom, hogy 
hamarosan ismét útra kelek.

Az alapos kutatás ellenére nem sikerült minden részletet feltár-
nom. Huszonhét év hosszú idő, és lehetetlen szó szerint felidézni 
minden beszélgetést, amely két ember között zajlott. Ugyanígy el-
képzelhetetlen, hogy minden lépésünkre pontosan emlékezzünk, 
hogy felelevenítsük a fellegek állását az égen, vagy a partot mosó 
hullámok egymásutánját. Annyit tudok csupán mondani, hogy az 
elkövetkező oldalakon a tőlem telhető legnagyobb alapossággal idé-
zem fel a történteket, és mivel szándékosan megváltoztattam bizo-
nyos részleteket a szereplők személyazonossága védelmében, bátran 
állíthatom, hogy a könyvemre regényként, nem pedig tényirodalom-
ként tekintek.

Ennek a könyvnek a fogantatása, a megalkotása és a kapcsolódó 
kutatás életem egyik legemlékezetesebb élménye marad. Bizonyos ér-
telemben teljesen másként gondolok azóta a szerelemre. Azt hiszem, 
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sok ember fejében megfordult már a gondolat: mi lett volna, ha a 
szívemre hallgatok? Erre a kérdésre azonban soha nem kaphatunk 
választ. Az élet megannyi rövidebb élet sorozata, és mindegyik csu-
pán egyetlen napig tart. Minden megélt nap magával hozza a vá-
lasztási lehetőségeket és a következményeket, amelyek – ha egymás 
mellé kerülnek – azzá tesznek minket, akik vagyunk. Legjobb tu-
dásom szerint tettem egymás mellé ezeket az elemeket a regényben, 
de ki tudja, sikerült-e tökéletes képet adnom szereplőimről?

A szerelem erejében sokan kételkednek. Könnyű beleszeretni 
valakibe, ám nehezebb megőrizni a lángot az élet megpróbáltatásai 
közepette. Ha olyan nyílt szívvel olvassák ezt a regényt, mint ami-
lyennel megírtam, talán sokakba ismét visszatér a szerelem rejtelmes 
erejébe vetett hit, amely képes megváltoztatni az emberek életét. Az 
is lehet, hogy aki elolvassa ezt a történetet, egy nap ellátogat majd a 
Rokonlelkekhez, és rábízza a saját titkát, amely talán végérvényesen 
megváltoztatja valaki más életét.

          Nicholas Sparks
          2017. szeptember 2.





ELSŐ RÉSZ
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Tru

1990. szeptember 9-én reggel Tru Walls kilépett a szabad-
ba, és a reggeli égboltra emelte pillantását. A láthatár lángvö-
rös színben derengett. Lába alatt a föld repedezett volt, a leve-
gő száraz. Már több mint két hónapja nem esett az eső. Poros 
bakancsában a pickupjához lépett, amely már húsz évnél is 
régebb óta szolgálta. Akárcsak a lábbelijét, a kocsit is por lepte 
kívül és belül. A villanypásztorral felszerelt kerítés túloldalán 
egy elefánt tördelte egy földön fekvő fa ágait, amely aznap 
reggel dőlt ki. Tru figyelemre sem méltatta. Szülőföldjén ez 
hozzátartozott a mindennapokhoz – ősei több mint száz évvel 
ezelőtt érkeztek Angliából –, a látvány olyan volt számára, 
mint amikor egy zsákmányát behúzó halász cápát pillant meg 
a távolban. Tru szikár férfi volt, haja sötét, szeme sarkában vé-
kony ráncokat hagytak a napon töltött évek. Negyvenkét esz-
tendősen néha elgondolkodott rajta, hogy vajon ő választotta 
a vadont, vagy a vadon őt.

A tábor csendes volt. A többi túravezető, köztük a leg-
jobb barátja, Romy, már korán reggel elindult a fő táborhely-
re, ahonnan a világ minden pontjáról érkező látogatókat ka-
lauzoltak a vadonba. Tru az elmúlt tíz évben a Hwange 
Nemzeti Parkban dolgozott. Azelőtt pár évente váltogatta a 
táborhelyeit, igazi nomád módjára élt, és rengeteg tapasztala-
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tot szerzett. Azokat a táborokat elvből elkerülte, amelyek en-
gedélyezték a vadászatot. A nagyapja sosem értette, hogy 
 miért. Az idős férfi, akit mindenki „Ezredesnek” hívott, an-
nak ellenére, hogy soha nem szolgált a hadseregben, azt ál-
lította magáról, hogy több mint háromszáz oroszlánt és ge-
párdot ölt meg életében, miközben azon a Harare közeli 
farmon élt, ahol Tru is felnőtt. A mostohaapja és a féltest-
vérei is jó úton jártak, hogy hasonló számmal büszkélkedje-
nek. A szarvasmarha-tenyésztés mellett a család többféle nö-
vényt is termesztett, és az egész országban ők takarították be 
a legtöbb dohányt, paradicsomot és kávét. Tru dédnagyapja 
együtt dolgozott a legendás Cecil Rhodeszal, aki bányatulaj-
donos, politikus és a brit imperializmus megtestesítője volt. 
Tekintélyes földterületek, rengeteg pénz és hatalom birtoko-
sa volt a 19. század végén, és mindezt a fiának adta tovább.

Az Ezredes sikeres vállalkozást örökölt az apjától, amelyet 
a második világháború után továbbfejlesztett. Wallsék az or-
szág legmódosabb családjai sorába léptek. Tru nagyapja soha 
nem értette, miért veti meg az unokája a jól menő üzletet és a 
luxuskörnyezetet. A halála előtt ellátogatott az egyik vadrezer-
vátumba, ahol az akkor huszonhat éves Tru dolgozott. Az 
öreget a fő táborhelyen szállásolták el, és amikor meglátta, 
milyen körülmények között él az unokája, elborzadt – pedig 
ez nem Trúnak a vadonban lévő, megszokott hajléka volt. Az 
Ezredes körülnézett a viskónál aligha jobbnak nevezhető szál-
láshelyen, amelyből hiányzott a szigetelés és a telefon. Egyet-
len petróleumlámpa szolgált némi fénnyel, és a miniatűr hű-
tőszekrény a tábori generátorról működött. Ég és föld volt a 
különbség a kunyhó és a ház között, amelyben Tru felnőtt, de 
neki ez a zord környezet tökéletesen megfelelt. Különösen az 
éjszakákat szerette, amikor milliárdnyi csillag ragyogott az ég-
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bolton. Ami azt illeti, az akkori szállása egy fokkal még jobb is 
volt az előzőknél. Két korábbi helyen is sátorban kellett alud-
nia. Itt azonban volt folyó víz és zuhanyzó, amely fényűzés-
nek számított számára, még akkor is, ha másokkal kellett osz-
toznia a vizeshelyiségen.

Ezen a reggelen Tru a hóna alá csapta a viharvert tokban 
lévő gitárját, az ételhordóját és a termoszát, valamint egy kö-
tegnyi rajzot, amelyet a fiának, Andrew-nak készített. Vitte 
még a hátizsákját, benne néhány napra elegendő ruhával, tisz-
tálkodószerrel, vázlatfüzettel, színes és szénceruzákkal, vala-
mint az útlevelével. Bár egy teljes hétre utazott, úgy gondolta, 
ennyi holmi elegendő.

A kocsija egy majomkenyérfa alatt parkolt. Jó néhány 
túravezető barátja szerette a száraz, pépes gyümölcsöt. 
A reggeli zabkásába keverték, de Trúnak soha nem volt hoz-
zá gusztusa. Hátizsákját az anyósülésre dobta, és ellenőrizte 
a kocsi csomagterét, hogy nincs-e benne valami, amit ellop-
hatnak. A családi farmon akarta hagyni a járművet, ahol há-
romszáznál is több, alacsonyan fizetett mezőgazdasági mun-
kás dolgozott. Egy jó szerszámnak hamar lába kelt, még a 
családtagjai éber tekintete előtt is.

Tru beült a volán mögé, és felvette a napszemüvegét. 
Mielőtt beindította volna a motort, még egyszer végiggon-
dolta, hogy nem felejtett-e el semmit. Nem volt sok holmi-
ja a hátizsákon és a gitáron kívül. Magával hozta még az 
Amerikából kapott levelet és a fényképet, megvolt a repülő-
jegye és a tárcája is. A háta mögött lévő állványon ott lógott 
a puskája arra az esetre, ha a kocsi lerobbanna útközben, és 
kóborolnia kellene a vadonban, amely továbbra is a világ 
egyik legveszélyesebb helye volt, különösen éjszaka, még 
egy olyan tapasztalt embernek is, mint ő. A kesztyűtartóban 
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volt iránytű és elemlámpa, az ülés alatt pedig sátor, vész-
helyzet esetére. Ha kellett, pont elfért a kocsi platóján. 
Ugyan a ragadozókat nem tartotta távol, de jobb volt, mint 
ha a puszta földön kellene aludnia. Rendben, gondolta magá-
ban. Ennél jobban nem tudott volna felkészülni az útra.

Egyre melegebb lett az idő, és a kocsi belsejében még 
nagyobb lett a hőség. Majd a tábori légkondicionálót hasz-
nálja, azaz leereszti menet közben az összes ablakot. Ez per-
sze nem sokat segített, de már rég megszokta a forróságot. 
Feltűrte világosbarna inge ujját. A szokásos túranadrágját vi-
selte, amelynek anyaga az évek alatt puhává és kényelmessé 
vált. A fő táborhelyen a vendégek fürdőruhában és strand-
papucsban lófráltak, de Tru soha nem szerette az ilyen vise-
letet. A bakancs és a vastag vászonnadrág egyszer már meg-
mentette az életét, amikor egy dühös fekete mamba útjába 
tévedt. Ha nem viselt volna megfelelő öltözetet, a méreg 
kevesebb mint harminc perc alatt megölte volna.

Tru az órájára pillantott. Pár perccel múlt hét. Hosszú 
napok álltak előtte. Beindította a motort, hátratolatott, és a 
kapu felé indult. Ott kiugrott a kocsiból, kinyitotta a kaput, 
kigurult, majd ismét visszacsukta. A többi túravezető a leg-
kevésbé sem vágyott volna arra, hogy mire visszatérnek, be-
költözzön a táborba egy oroszlánfalka. Volt már ilyenre pél-
da. Nem ebben a táborban, hanem egy másikban, ahol 
korábban dolgozott, az ország délkeleti részén. Elég zűrös 
nap volt. Senki sem tudta, mihez kezdjenek, és nem tehettek 
mást, meg kellett várniuk, amíg az oroszlánok továbbállnak. 
Szerencsére erre még aznap délután sor került, amikor a fal-
ka vadászni indult, és azóta Tru mindig leellenőrizte a kaput, 
még akkor is, ha nem dolgozott. Néhány kollégája még kez-
dő volt, ő pedig nem akarta, hogy meglepetések érjék.
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Sebességbe tette a kocsit, jól elhelyezkedett az ülésben, 
hogy az út a lehető legzökkenőmentesebb legyen. Az első 
százhatvan kilométer így is kátyúkkal teli, keréknyomos ka-
vicsutakon vezetett, először a vadrezervátumon át, később 
falvakon keresztül. Az útnak ez a szakasza kora délutánig 
tartott, de Tru már ismerte a terepet, így a gondolatai szaba-
don kalandozhattak, miközben figyelte a tájat, amely az ott-
hona volt.

A vékony felhőzet és az út menti fasor mögül előkandi-
kált a nap, és sugarai egy lombok közül felreppenő villásfar-
kú szalakóta tarka tollazatán csillantak meg. Két varacskos 
disznó cammogott át az úton egy páviáncsalád előtt. Tru 
már több ezerszer látta ezeket az állatokat, de mindig csodá-
lattal töltötte el, hogyan tudnak életben maradni ennyi raga-
dozó között. A természetnek megvolt a maga utánpótlási 
terve. Azok az állatok, amelyek az élelmiszerlánc alsóbb fo-
kán helyezkedtek el, szaporábbak voltak. A nőstény zebrák 
az év kilenc-tíz napját leszámítva folyamatosan vemhesek 
voltak. Ezzel szemben úgy becsülték, hogy egy nőstény 
oroszlánnak ezerszer kell párosodnia ahhoz, hogy felnevel-
jen egy olyan kölyköt, amely megéri az első születésnapját. 
Így működik a bölcs természet, és annak ellenére, hogy Tru 
mindennek nap mint nap tanúja volt, állandóan lenyűgözte.

A vendégek gyakran megkérdezték tőle, mi volt a leg-
izgalmasabb élmény, amit a vadonban átélt. Ilyenkor elme-
sélte, milyen érzés, amikor egy fekete orrszarvú ront az em-
berre, vagy amikor egy ellő zsiráfot látott, amely addig ugrált 
vadul, amíg ki nem pottyant belőle az újszülött. Egyszer pe-
dig egy jaguárkölyök egy nála kétszer nagyobb varacskos 
disznót vonszolt fel a fára, mindezt alig pár centiméterre egy 
falka acsarkodó hiénától, akiket odavonzott a vérszag. Más-
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kor Tru egy vadkutya nyomába eredt, miután elkergették a 
társai, az állat pedig egy sakálfalkához csapódott, pont azok-
hoz, amelyekre fajtársaival vadásztak. Megszámlálhatatlan 
történetet tudott volna mesélni.

Vajon látja az ember kétszer ugyanazt a vadonban? A vá-
lasz egyszerre volt igen és nem. Az ember élhet ugyanabban 
a táborban, dolgozhat ugyanazokkal a túravezetőkkel, indul-
hat ugyanakkor a lesre, az utak és az idő is lehet ugyanolyan 
egy évszakon belül, de az állatok mindig máshol vannak és 
máshogy viselkednek. Az itatóhely felé vándorolnak, vagy 
éppen mennek onnan, figyelnek, fülelnek, esznek, alszanak, 
párosodnak, de mindannyian csupán egy dologra töreked-
nek: a nap túlélésére.

Tru oldalra pillantott, és meglátott egy impalacsordát. 
A túravezetők azzal szoktak viccelődni, hogy a vadon olyan, 
mint egy McDonald’s, ahol az antilopok jelentik a főfogást: 
gyorsak, és rengeteg van belőlük. Minden ragadozó étrend-
jében szerepelnek, és olyan gyakoriak, hogy a turisták már 
egy nap után ráunnak a fényképezésükre. Tru lelassított, és 
nézte, amint az egyik impala, mintha egy koreográfus utasí-
tásának engedelmeskedett volna, kecsesen és hihetetlenül na-
gyot szökellve  átugrott egy kidőlt fát. A maguk módján az an-
tilopok ugyanolyan különlegesek, mint a vadon öt nagy ura: az 
oroszlán, a leopárd, az orrszarvú, az elefánt és a kafferbivaly – gon-
dolta. Néha melléjük került még a gepárd és a hiéna, mivel 
ezt a hét fajtát szerették a legjobban a látogatók, ezek az álla-
tok voltak a legnépszerűbbek. Valójában az oroszlánokat 
könnyedén megtalálhatták, legalábbis napközben. Tizen-
nyolc-húsz órát aludtak naponta, és általában az árnyékban 
heverésztek. Vadászó oroszlánt látni épp ezért ritkaságszám-
ba ment – kivéve éjszaka. Tru régebben dolgozott olyan he-
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lyen is, amely éjszakai vadleseket ajánlott. Ezek közül néme-
lyik hajmeresztő volt, és gyakran semmit sem lehetett látni a 
portól, amit az egymáson taposó bivalyok, zebrák vagy más 
állatok felvertek menekülés közben. Ilyenkor meg kellett 
állni, mert a látótávolság centiméterekre csökkent. Kétszer is 
előfordult, hogy a dzsip az oroszlánok és a préda közé éke-
lődött, és ez hatalmas adrenalinlöketet adott a bent ülőknek.

Az út egyre göröngyösebb lett, ezért Trúnak lassítania 
kellett, egyik oldalról a másikra kanyargott. Bulawayo felé 
tartott, az ország második legnagyobb városa felé, ahol a volt 
felesége, Kim és a fia, Andrew lakott. Ő is vásárolt ott egy 
házat, még a válás után. Visszatekintve egyáltalán nem volt 
meglepő, hogy végül elváltak az útjaik Kimmel. Tíz évvel 
ezelőtt találkoztak egy bárban Hararében, amikor Tru két ál-
lás között ott időzött. Az asszony később bevallotta, hogy 
egzotikusnak találta Trút, és amikor megtudta a családnevét, 
egyből felkeltette az érdeklődését. Nyolc évvel fiatalabb és 
gyönyörű volt a nő, könnyed, magabiztos és elbűvölő. Végül 
úgy alakultak a dolgok, hogy a következő hat hét nagy részét 
már együtt töltötték. A vadon azonban ismét hívta Trút, a 
férfi ezért véget akart vetni a kapcsolatnak. Ekkor jött azon-
ban a hír: Kim állapotos. Összeházasodtak, és Tru Hwangé-
ben vállalt állást, mivel az viszonylag közel volt Bulawayó-
hoz. Nem sokkal ezután megérkezett Andrew.

Bár Kim tudta, hogy Tru mivel foglalkozik, azt hitte, a 
gyermek megszületése után olyan állást keres majd magá-
nak, amely nem szakítja el hetekre a családtól. Tru azonban 
folytatta a munkáját, és a felesége végül találkozott egy férfi-
val, aminek az lett az eredménye, hogy öt évvel a házasság-
kötés után elváltak. Egyikük sem neheztelt a másikra, és ha 
lehet, a kapcsolatuk még jobb lett a szakítást követően. Ami-
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kor Tru Andrew-ért ment, mindig elbeszélgetett Kimmel, 
mintha csak régi barátok lennének. Az asszony ismét férjhez 
ment, egy Ken nevű férfihoz, és született egy lányuk. A leg-
utóbb elmondta Trúnak, hogy ismét gyermeket vár. Ken az 
Air Zimbabwe nevezetű légitársaságnál dolgozott, pénzügyi 
területen. Öltönyt viselt a munkahelyén, és mindennap ha-
zaért vacsorára. Ez volt Kim álma, és Tru örült annak, hogy 
az asszony boldog.

Ami viszont Andrew-t illeti...
A fiú tízéves volt, és ő volt az egyetlen pozitívum, ami a 

házasságából származott. A sors úgy akarta, hogy a fia szüle-
tése után pár hónappal Tru kanyarós lett, aminek következ-
tében terméketlenné vált. A férfi nem nagyon bánta, mert 
nem akart több gyereket. Bőven elég volt neki Andrew, és 
most is csak miatta tett kerülőt Bulawayóba ahelyett, hogy 
egyenesen a családja farmjára hajtott volna. A szőke hajú és 
barna szemű kisfiú az édesanyjára hasonlított. Tru több tu-
cat rajzot készített a fiáról, amelyeket a kunyhója falára tű-
zött ki. Voltak köztük fényképek is, mert az évek során szép 
számmal kapott Kimtől a látogatásai alkalmával. A felvétele-
ken látszott, hogyan cseperedik a fiú, és hogyan lesz belőle 
önálló személyiség. Tru hetente legalább egyszer lerajzolta, 
amit a vadonban látott, általában állatokat, de kettejükről is 
készített képet, megörökítve az előző látogatás emlékét.

Nagyon nehéz volt a munkát és a családot összeegyez-
tetni, különösen a válás után. Hat hétig, amíg Tru a vadon-
ban töltötte az idejét, Kim vigyázott a fiúra, és ez azt jelen-
tette, hogy ilyenkor egyáltalán nem volt kapcsolatuk 
egymással. Elmaradt a telefon, a látogatás, a rögtönzött fo-
cizás és a fagylaltozás. Ezt követően két hétig Trúnál volt a 
gyerek, így minden figyelmét a fiúnak szentelhette. And-
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rew ilyenkor odaköltözött hozzá a bulawayói házba, ő vitte 
iskolába, és ő ment érte, uzsonnát csomagolt neki, vacsorát 
főzött, segített megírni a házi feladatát. A hétvégéken azt 
csinálták, amit Andrew akart, és Tru minden együtt töltött 
percben arra gondolt, milyen végtelenül szereti a fiát, még 
akkor is, ha nincs mindig vele, hogy ezt kimutathassa.

Tru egerészölyveket pillantott meg a magasban. A hié-
nák tegnapi maradékára vadásztak, esetleg egy aznap reggel 
elhullott állatra. Mostanában nehéz idők jártak az állatokra. 
Az országot újabb aszály sújtotta, és a vadrezervátumnak 
ezen a területén kiszáradtak az itatóhelyek. Mindez nem 
volt meglepő. Nem messze, a nyugatra fekvő Botswanában 
terült el a hatalmas Kalahári sivatag, a legendás szanok, más 
néven a busmanok hazája. Úgy tartják, az övék a világ egyik 
legősibb nyelve, tele csettintő és klikkelő hangokkal, amely 
a kívülálló számára szinte földönkívülinek hangzik. Annak 
ellenére, hogy szinte semmilyen magántulajdonuk nincs, 
többet viccelődnek és nevetnek, mint bárki, akivel Tru vala-
ha találkozott. Ugyanakkor elgondolkodott rajta, meddig 
fenntartható mindez ebben a világban. A modernség az élet 
minden területére betört, és azt beszélték, a botswanai kor-
mány megköveteli a jövőben, hogy minden gyerek – ide-
értve a szanokat is – iskolába járjon. Valószínűleg ez véget 
vet majd egy kultúrának, amely évezredek óta fennáll.

Afrika folyamatosan a változás állapotában van. Tru 
Rhodesiában született, a Brit Birodalom gyarmatán, és a 
szeme láttára süllyedt az ország a káoszba. Még tizenéves 
volt, amikor az állam kettészakadt, így jött létre Zimbabwe 
és Zambia. Akárcsak a civilizált világ által az apartheid miatt 
páriaként kezelt Dél-Afrikában, Zimbabwében is a lakosság 
töredékének számító népesség – többnyire fehérek – kezé-
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ben halmozódott fel a legtöbb vagyon. Tru nem gondolta, 
hogy ez örökké fenntartható, de a politikáról és a társadalmi 
igazságtalanságokról már jó ideje nem beszélt a családjával. 
Nem csoda, hiszen ők is ehhez a szűk réteghez tartoztak, és 
mint minden előjogokkal rendelkező csoport, ők is azt hit-
ték, megérdemlik a vagyonukat és privilégiumaikat, tekintet 
nélkül arra, milyen áron szerezték meg.

Tru elérte a vadrezervátum határát, majd áthajtott az 
első kis falun, amelynek a lakossága a százat is alig érte el. 
Akárcsak a tábort, a falvakat is kerítés vette körül az emberek 
és a haszonállatok védelmében. Elővette a termoszát, és 
kortyolt belőle, karját közben a kocsiajtón pihentette. Elhaj-
tott egy nő mellett, aki kerékpárján jó pár rekesznyi zöldsé-
get vitt, majd egy gyalogosan közlekedő férfi mellett is. 
Nyilván a tíz kilométerre lévő faluba igyekezett. Tru lelassí-
tott, és megállt az út szélén, míg a férfi a kocsihoz ballagott, 
és beszállt. Tru ismerte annyira az utasa anyanyelvét, hogy 
eltársalogjanak menet közben. Összesen hat nyelven beszélt 
folyékonyan, ezek közül kettő törzsi nyelv volt. Ezenkívül 
tudott még angolul, franciául, németül és spanyolul. Ennek 
a képességének köszönhette, hogy mindig kapott munkát a 
szafarikon.

Hamarosan kitette az utasát, majd továbbhajtott, és 
nemsokára elérte az aszfaltozott utat. Megállt ebédelni, 
amely abból állt, hogy az út szélén álló akáciafa árnyékában 
felült a kocsi platójára, majd ott elfogyasztotta a magával 
hozott élelmet. A nap magasan járt, a környék csendes volt, 
egyetlen állatot sem lehetett látni.

Az út hátralévő része gyorsabban telt. A falvakat felvál-
tották a kisebb városok, majd nagyobbak következtek, végül 
késő délután elérte Bulawayo külvárosát. Írt ugyan levelet 
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Kimnek, hogy mikor érkezik, de a posta nem mindig volt 
megbízható Zimbabwében. Ugyan a levelek elértek a ren-
deltetési helyükre, de sokszor nem időben.

Bekanyarodott az utcába, ahol a volt felesége lakott, és a 
felhajtón leparkolt a nő kocsija mögé. Odalépett az ajtóhoz, és 
bekopogott. Néhány pillanat múlva nyílt az ajtó, és megjelent 
az asszony, aki láthatóan már várta. Miközben megölelték 
egymást, Tru meghallotta a fia hangját. Andrew lerobogott a 
lépcsőn, és az apja karjába vetette magát. A férfi tudta, hogy 
eljön az idő, amikor a fia már nem mutatja ki az érzelmeit 
ennyire nyíltan, ezért magához szorította a fiút, és közben 
arra gondolt, hogy nem létezik ennél nagyobb boldogság.

– Anya azt mesélte, hogy Amerikába utazol – mondta 
Andrew az apjának később, aznap este. Egy alacsony falon 
ültek, amely kerítésként szolgált Kim és a szomszéd kertje 
között.

– Igen, de nem maradok sokáig – felelte Tru. – A jövő 
héten visszajövök.

– Bárcsak ne kellene elmenned!
– Tudom. – Tru átölelte a fiú vállát. – Hiányozni fogsz.
– Akkor miért mész el? – kérdezte a gyerek.
Ez nehéz kérdés volt. Miért pont most jött a levél, ennyi 

idő után? Nem is beszélve a repülőjegyről.
– Találkozni fogok az apámmal – felelte Tru.
Andrew hunyorított, szőke haján megcsillant a hold 

 fénye.
– Úgy érted, Rodney nagypapával?
– Nem. Az igazi apámmal – javította ki Tru. – Még so-

sem találkoztunk.
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– Szeretnél vele találkozni? – kérdezte a gyerek.
Igen. Vagyis nem. Nem igazán, gondolta Tru.
– Nem tudom – mondta végül.
– Akkor miért mész oda?
– Mert azt írta a levelében, hogy haldoklik – felelte a 

férfi.

Miután elbúcsúzott Andrew-tól, Tru elhajtott a házá-
hoz. Belépett, kiszellőztetett, majd elővette a gitárját, egy 
órán át játszott és énekelt, végül nyugovóra tért.

Másnap korán kelt, és útnak indult. A vidékiekkel ellen-
tétben a fővárosba vezető út egészen jó állapotban volt, de 
még így is majdnem egy napba telt, mire odaért. Sötétedés 
után érkezett a farmra. Az impozáns házból, amelyet a mos-
tohaapja, Rodney hozatott rendbe a tűzvész után, fény szű-
rődött ki. A közelben három kisebb épület állt, amelyben 
Tru féltestvérei laktak, és egy hatalmas központi épület, 
amelyben egykor az Ezredes élt. Ez papíron Trúé volt, de 
mégsem ide, hanem a kerítés közelében álló kunyhó felé 
vette az irányt. Régen itt lakott a szakács és a felesége. Tru 
tizenéves korában felújította az épületet. Amíg élt, az Ezre-
desnek gondja volt rá, hogy az unokája távollétében néha 
kitakarítsák a házat, de ez már régen nem így ment. Min-
dent por lepett, és Trúnak ki kellett ráznia a pókokat és a 
bogarakat a takaróból, mielőtt lefeküdt aludni. Nem érde-
kelték a körülmények, számtalan alkalommal aludt már en-
nél rosszabb helyen is.

Reggel szándékosan elkerülte a családját. Megkérte 
Tengwét, a munkafelügyelőt, hogy vigye ki a repülőtérre. 
Tengwe ősz hajú volt, és izmos, jól értett hozzá, hogyan kell 
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termővé tenni a földet, még a legmostohább körülmények 
között is. Hat gyereke volt, akik mind a birtokon dolgoztak, 
a felesége, Anoona pedig Rodney szakácsnőjeként élt a far-
mon. Az édesanyja halála után Tru közelebb érezte magát 
hozzájuk még a nagyapjánál is, és egyedül ők hiányoztak 
neki a farmról, ha távol volt.

A hararei utcákon rengeteg kocsi, furgon, kordé és járó-
kelő nyüzsgött, de a repülőtéren még ennél is nagyobb ká-
osz uralkodott. Tru bejelentkezett a pultnál, majd beszállt a 
repülőgépbe, ami először Amszterdamba vitte. Onnan New 
Yorkba utazott, azután Charlotte-ba, végül az észak-karoli-
nai Wilmingtonba.

A járatok közötti megszakításokkal együtt huszonegy 
órán át utazott, amikor végre, életében először, az Amerikai 
Egyesült Államok földjére lépett. Miután megkereste a pogy-
gyászát, megpillantott egy embert, akinek a tábláján az ő neve 
szerepelt. Egy limuzint küldtek érte. A sofőrt meglepte, hogy 
Tru milyen kevés csomaggal érkezett, és át akarta venni tőle a 
hátizsákot meg a gitártokot. Tru megrázta a fejét. Az épületből 
kilépve a kocsi felé indultak, és közben érezte, hogy az ing 
máris a hátához tapadt a fülledt, párás időben.

Az út eseménytelenül zajlott, bár a kocsi ablaka mögül 
egy merőben új világ köszöntötte a látogatót. A táj sík volt, 
buja és zöld, úgy tűnt, a végtelenbe nyúlnak a szélei. A pál-
mafák tölgyekkel és fenyőkkel keveredtek, a gyep smaragd-
zölden ragyogott. Wilmington egy tengerszinthez közel fek-
vő kisváros volt, ahol az országos üzletláncok boltjai 
keveredtek a kisebb, helyi üzletekkel. A városka történelmi 
központjában pár száz éves házak álltak. A sofőr megmutatta 
a Cape Fear folyót, amelynek enyhén sós vizén halászhajók 
ringtak. Az utakon kisebb kocsik, városi terepjárók és kiste-
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herautók nyüzsögtek, de mindegyik a maga sávjában haladt, 
nem úgy, mint Bulawayóban, ahol folyton kerülgetni kellett 
a szekereket és az állatokat. Senki sem kerékpározott vagy 
gyalogolt, és majdnem mindegyik járókelő fehér ember volt. 
Az otthon hagyott világ messzi álomnak tűnt csupán.

Egy órával később a limuzin áthaladt egy pontonhídon, 
és megállt egy kétemeletes villa előtt, amely egy enyhén 
emelkedő homokdűne lábánál állt a Sunset Beach nevű he-
lyen, egy part közeli szigeten, nem messze Dél-Karolina ha-
tárától. Kis időbe telt, mire Tru megértette, hogy a ház teljes 
alsó szintje egy nagy garázs. Az épület már-már túlzóan 
nagynak tűnt a mellette álló sokkal kisebbhez képest, amely 
előtt egy tábla hirdette, hogy eladó. Először azt hitte, a sofőr 
tévedésből vitte oda, de miután ismét ellenőriztette a címet, 
megállapították, hogy jó helyen járnak. Miután a kocsi el-
ment, Tru meghallotta az óceán hullámainak mély és ritmu-
sos moraját. Megpróbálta felidézni, mikor hallotta ezt a 
hangot utoljára. Legalább tíz éve, gondolta, miközben felfelé 
tartott a lépcsőn a bejárathoz.

A sofőr még korábban a kezébe nyomott egy borítékot, 
amelyben egy kulcs volt. Miután belépett az épületbe, az 
előszobán át egy tágas, fagerendás szobába jutott, amelynek 
fenyőfából készült parketta borította a padlóját. A ház belse-
je úgy nézett ki, mintha egy lakberendezési magazin képei 
keltek volna életre, minden díszpárna és takaró úgy állt, 
ahogy az elő van írva. A hatalmas ablakok a teraszra, a mö-
götte elterülő, tengerifűvel benőtt térségre és az óceánig 
nyúló dűnékre néztek. Tru a nappaliból egy jókora ebédlőbe 
lépett, az egyedi tervezésű konyhában pedig méretre készült 
bútorok, márvány munkalapok és a legmodernebb konyhai 
eszközök fogadták a vendéget.
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Tru talált egy cédulát, amelyen azt olvasta, hogy a hűtő-
szekrényt és az éléskamrát feltöltötték étellel és itallal, és ha 
szeretne elmenni valahová, hívja a sofőrszolgálatot. Ha a 
tengerparton szeretne kikapcsolódni, a garázsban talál szörf-
deszkát és horgászfelszerelést. Az üzenetben azt is megírták, 
hogy az apja szombat délután érkezik. Bocsánatot kért, hogy 
nem tud hamarabb odautazni, de a levél indokot nem emlí-
tett. Tru letette a papírt, és közben azon tűnődött, hogy talán 
az apjának is vegyes érzései vannak a találkozóval kapcsolat-
ban. Erről ismét az jutott az eszébe, vajon a férfi miért küld-
te a repülőjegyet. Nos, hamarosan kiderül.

Kedd este volt, tehát maradt néhány napja egyedül. 
Nem erre számított, de nem tudott mit tenni. A következő 
néhány percet azzal töltötte, hogy bejárta a házat, és ponto-
san megjegyezte a szobák elhelyezkedését. A fő hálószoba a 
középső szinten volt, a konyha melletti folyosóról nyílt, és 
Tru oda pakolta le a holmijait. A legfelső szinten további 
háló- és fürdőszobák voltak, mind kifogástalan és szemmel 
láthatóan sosem használt állapotban. A nagy fürdőszobában 
talált törülközőt, szappant, sampont, balzsamot, és kivétele-
sen hosszú ideig élvezte a bővizű zuhanyt.

A haja még mindig vizes volt, amikor kilépett a teraszra. 
A levegő meleg maradt, a nap kezdett lenyugodni, a sárga és 
a narancs ezer árnyalatára festve az ég alját. Hunyorogva a 
távolba tekintett, és a hullámtörő mögött észrevett egy csa-
pat jóked vűen ugráló delfint. Egy kis kapu mögött lépcső 
vezetett le a kipallózott sétányra, amely egy tengerifűvel be-
nőtt részen át az utolsó dűnéhez vitt. Tru elsétált odáig, 
majd egy újabb lépcsőn lement a partra.

Nem voltak sokan a környéken. A távolban egy nőt pil-
lantott meg, aki egy kis termetű kutyát sétáltatott, a másik 
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irányban néhány hullámlovast látott a móló közelében, amely 
úgy mutatott a nyílt tenger felé, mint egy kinyújtott kar. Tru 
elindult a móló felé a vízparti fövenyen, és azon gondolkodott 
közben, hogy eddig még sosem hallott Sunset Beachről. Va-
lójában Észak-Karolinára sem vesztegetett eddig egy gondola-
tot sem. Megpróbálta felidézni, hátha visszaemlékszik egy 
idevalósi turistára, de nem jutott egy sem az eszébe. Bár az is 
igaz, hogy ez semmin sem változtatott volna.

A mólóhoz érve felsétált a lépcsőn, és elment egészen a 
végéig. Ott a korlátra támaszkodott, és a végtelenbe nyúló 
víztömeget nézte. Szinte felfoghatatlan volt az óceán látványa 
és roppant terjedelme. Az jutott eszébe, hogy egy teljes világ 
vár felfedezésre a látóhatár mögött, és azon töprengett, lesz-e 
valaha alkalma, hogy bejárja legalább egy részét. Talán, amikor 
Andrew idősebb lesz, elutazhatnak együtt valahová.

Feltámadt a szél, és a hold lassan felkúszott az indigókék 
színű égre. Tru úgy érezte, itt az idő, hogy visszainduljon. Azt 
gyanította, hogy az apjáé a villa. Nem bérelhette, mert a bú-
torzat túl kifinomult ahhoz, hogy idegenekre bízzák a haszná-
latát, és csak az ő érkezése miatt nem lett volna értelme egy 
ekkora házat kivenni, elég lett volna egy szállodai szoba. Ismét 
elgondolkodott rajta, miért csak szombaton jön az apja. Ak-
kor neki miért kellett ilyen korán ideutaznia? Nyilván vala-
milyen orvosi oka lehet, hiszen az apja haldoklik. Ezek szerint 
azonban a szombati találkozó sem volt biztos.

Mi lesz, ha mégis találkoznak? Egy idegen ember marad 
számára akkor is, ezen egyetlen alkalom nem változtathat. 
Akárhogy is lesz, Tru azt remélte, választ kap néhány kérdé-
sére, mert elsősorban emiatt egyezett bele a látogatásba.

Amikor visszaért a házba, elővett a hűtőszekrényből egy 
szelet húst. Rövid keresés után az egyik szekrényben talált 
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serpenyőt, és szerencsére akármilyen különlegesnek is tűnt, 
a tűzhely pont úgy működött, mint a sajátja. Talált még 
egyéb élelmiszereket is, amelyek egy Murray’s Deli nevű 
üzletből származtak, így valamilyen káposztasalátának tűnő 
étel és burgonyasaláta is került az asztalra. Étkezés után el-
mosta a mosogatóban a tányért, a poharat és az evőeszközö-
ket, magához vette a gitárját, és kiült a teraszra. Egy órán át 
játszott, és halkan énekelt, közben az eget néha átszelte 
egy-egy hullócsillag. A férfi Andrew-ra és Kimre gondolt, az 
édesanyjára és a nagyapjára, majd amikor elálmosodott, 
nyugovóra tért.

Reggel csinált száz fekvőtámaszt és száz felülést, majd 
megpróbált kávét főzni magának, de nem járt sikerrel. Nem 
tudta, hogyan kell kezelni a kávéfőzőt. Túl sok gomb volt raj-
ta, túl sok választási lehetőség, és fogalma sem volt róla, hol 
kell beleönteni a vizet. Elhatározta, hogy kisétál a tengerpart-
ra, és azt remélte, talál ott egy helyet, ahol kávézhat egyet.

Akárcsak előző este, most is alig találkozott mással a 
parton. Eszébe jutott, milyen jó érzés csak úgy kedvére sé-
tálgatni. Mindezt nem tudta volna megtenni Hwangében, 
legalábbis puska nélkül nem. Amikor leért a partra, mélyet 
lélegzett, magába szívta a sós tengeri levegőt. Idegennek 
érezte magát ebben a környezetben, és valóban az is volt.

Zsebre tett kézzel sétált, és élvezte a reggelt. Már tizen-
öt perce bandukolt, amikor az egyik homokbucka tetején 
megpillantott egy kuporgó macskát. A dűne mellett egy fel-
újítás alatt álló stég állt, a partra vezető lépcsők még nem 
készültek el. Az afrikai farmjukon sok macska élt, de ez 
olyannak tűnt, ami ideje legjavát bent, a házban tölti. Ebben 
a pillanatban elszáguldott Tru mellett egy apró, fehér kutya, 
és egy csapat sirály felé futott. A madarak egyszerre rebben-
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tek az ég felé, olyan volt, mint egy apró robbanás. A kutya 
végül a dűne felé kanyarodott, észrevette a macskát, és úgy 
iramodott felé, mintha ágyúból lőtték volna ki. A macska 
felugrott a stégre, miközben a kutya felfelé loholt a buckán, 
majd mindketten eltűntek szem elől. Egy perc múlva Tru 
mintha éles fékezés hangját hallotta volna, majd kutyavoní-
tást és ugatást.

Tru hátrafordult. A távolban megpillantotta a vízparton 
álló nőt, aki minden bizonnyal a kutya gazdája volt. Mered-
ten nézte az óceánt. Úgy vélte, ez ugyanaz a nő, akit az előző 
nap látott. Túl messze volt ahhoz, hogy láthatta vagy hall-
hatta volna a történteket.

Tru elgondolkodott, majd a kutya keresésére indult, a 
lába meg-megcsúszott, miközben felhágott a buckára. Fel-
lépett a stégre, és elindult a kipallózott úton. Elért egy házig, 
amelyhez újabb lépcsősor vezetett, és látott egy másikat is, 
amely az utca felé tartott. Lesietett a lépcsőn, két olyan stílu-
sú ház mellett vezetett el az útja, mint amilyenben ő is la-
kott. Átugrott egy alacsony falon, és az út felé indult. Nem 
látott kocsit a közelben, sem rikácsoló embereket, vagy föl-
dön heverő kutyát. Ez kezdetnek jó jel volt. Tapasztalatból 
tudta, hogy a sebesült állatok menedékbe vonulnak, ha még 
van erejük mozogni. Ez ösztönös cselekedet volt, hogy a 
gyógyulás ideje alatt rejtve maradjanak a ragadozók elől.

Az út egyik oldalán benézett a bokrok alá, és körbejárta 
a fákat. Semmit sem talált. Átment az út másik oldalára, és 
megismételte ugyanezt, míg végül az egyik sövény tövében 
rátalált a kutyára, aki az egyik hátulsó lábát lógatta. Az állat 
nyüszített és reszketett, nem lehetett megállapítani, hogy a 
fájdalomtól, vagy az ijedségtől. Tru azon gondolkodott, visz-
szamenjen-e a partra, hogy megkeresse a nőt, de attól tar-



41

tott, addig a kutya újabb rejtekhelyet talál magának. Levette 
a napszemüvegét, leguggolt, és előrenyújtotta a kezét.

– Szia, kishaver! – mondta nyugodt, barátságos hangon. 
– Jól vagy?

A kutya oldalra fordította a fejét, és Tru centiről centire 
közelebb lépett hozzá, közben halkan és nyugodtan szólon-
gatta. Amikor egészen közel ért hozzá, a kutya előrenyújtot-
ta a fejét, megszagolta a kezet, és néhány bátortalan lépést 
tett a férfi irányába. Amikor meggyőződött az idegen jó 
szándékáról, megnyugodott. Tru megsimogatta a fejét, és 
megvizsgálta, vérzik-e az állat. Semmit sem talált. A nyak-
örvén kis korong fityegett, amelybe bele volt vésve a kutya 
neve: Scottie.

– Szia, Scottie! – mondta Tru. – Visszaviszlek a partra, 
rendben? Gyerünk!

Hosszas csalogatás után, de a kutya végül követte Trút a 
homokbucka felé. Sántított ugyan, de talán annyira nem, 
mintha eltört volna a lába. Amikor Scottie megállt a kis fal-
nál, Tru egy pillanatra elgondolkodott, majd lehajolt, és a 
karjába vette a kutyát. Így mentek visszafelé a házak között, 
felfelé a lépcsőn, végig a pallókon, végül át a dűnén. Tru kö-
rülnézett, és észrevette a nőt, aki már sokkal közelebb volt.

Tru lesétált a buckán, és a nő felé indult. Káprázatos reg-
gel volt, de a nő még ennél is káprázatosabbnak tűnt, amit 
csak hangsúlyozott a szélben lebegő ujjatlan blúzának élénk-
sárga színe. Tru a nőt figyelte, és az arcát fürkészte, miköz-
ben egyre közelebb került hozzá. Annak ellenére, hogy az 
arcán aggodalom látszódott, gyönyörű volt. Szélborzolta 
gesztenyebarna haja volt, és türkizkék szeme. Hirtelen meg-
elevenedett valami Tru lelkében, és ettől kissé zavarba jött. 
Mindig így érzett egy gyönyörű nő társaságában.


