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Prológus
London, Oxford Street

Nancy elszántan szorongatta sült gesztenyével teli zacskóját, 
és bámulta az Oxford Street két oldalán, a házakon táncoló, 
villogó fényeket. A  sötét ég hátterében megannyi arany- és 
ezüstcsillagként ragyogtak, az emberek meg százezrével nyü-
zsögtek alattuk a járdán. Nancyék az emeletes busz tetején 
utaztak, és a kislány nagyon örült, hogy nem lent tolonga-
nak a tömegben. Mindenki borzasztóan sietett, rohant egyik 
boltból a másikba, mindenfelé óriási tülekedést, lökdösődést 
látott. A buszmegállóban majdnem elvesztették Joelt, és apa 
kiabálni kezdett, mondott valamit, erre anya is kiabálni kez-
dett.

Nancy gyors pillantást vetett a bátyja irányába, hogy meg-
győződjön, megvan-e még. Megvolt.

Joel úgy integetett a buszból a kinti tömegnek, ahogy a 
királynő szokott. Otthon, Bristolban is ezt csinálta, valahány-
szor buszon utaztak. Azt mondta, akkorra gyakorol, amikor 
majd világhírű lesz.

Nancy és anya a nagy, piros, emeletes busz felső szintjének 
első ülésén ültek, Joel és apa meg a jármű másik oldalán pré-
selődtek egymás mellé. Joel az ülés szélén egyensúlyozott, és 
valahányszor a busz kanyarodott, úgy tett, mintha leesne.

Nancy ezt nagyon viccesnek találta, de apa egyáltalán nem. 
És annak ellenére, hogy a Mikuláshoz készülődtek, méghozzá 
egy olyan nap csúcspontjaként, amikor az egyik varázsos cso-
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da követte a másikat, apa rettentő morcos kedvében volt. Sőt, 
érkezésük óta egyfolytában mogorva volt.

– Az a rendőr ott ni, visszaintegetett! – hirdette ki Joel bol-
dogan. – Nézzétek! Ott integet nekem a rendőr!

De apa elkapta Joel karját.
– Elég legyen, Joel! Itt most nem lehet rosszalkodni! – Az-

tán dühödten anyára meredt Joel nagy gömbbojtos sapkája 
felett. A szeme kivörösödött, minden kedvesség eltűnt belőle. 
– Átkozott Oxford Circus! Karácsonykor! Micsoda őrület!

– Dehogyis! Igazi jó mulatság – ölelte meg anya Nancyt. 
– Erre majd mindig emlékezni fogsz, Cilamila, igaz? Hogy 
eljöttünk megnézni a Mikulást!

Nancy bólintott, de képtelen volt levenni a szemét apa ha-
ragos arcáról. Mi lesz, ha a Mikulás azt hiszi, hogy apa azért 
mérges, mert Joel és ő, Nancy rosszalkodtak? Mi lesz, ha a 
Mikulás azt gondolja, hogy nem is érdemelnek semmilyen 
ajándékot? A  kislány gyomra görcsbe rándult, és felkavaro-
dott. Anya ekkor odahajolt hozzá, picit felhajtotta a füles sap-
ka fülét, és azt suttogta:

– Tudod, hogy még van egy kívánságod?
Nancy kedvenc könyve egy bűvös cicáról szólt, aki teljesí-

tette az emberek kívánságait. A második legkedvesebb könyve 
pedig egy kislányról meg az anyukájáról szólt, és arról, hogy 
elmennek megnézni London nevezetességeit. Anya magával 
hozott egy különleges cicát, most is ott van a nagy, puha kézi-
táskában, és azt mondta, hogy Nancy és Joel annyiszor kíván-
hatnak valamit, ahányszor csak élőben is meglátnak valamit a 
könyvben szereplő londoni nevezetességek közül. Eddig már 
látták a Big Bent, az óriáskereket, és tíz fekete taxit is megszá-
moltak.

– Legfeljebb három kívánság lehet! – szólt közbe apa, de 
Nancy magától is tudta, hogy nem szabad telhetetlennek len-
ni. A cicás könyvből már megtanulta, hogy ha az ember tel-
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hetetlen, vagy önző kívánságai vannak, akkor rossz dolgok 
történnek. És erre nagyon oda kell figyelni!

– Jaj nekem, mindjárt leeseeek! – sivította Joel drámaian.
– Joel! – rántotta apa vissza Joelt a kapucnijánál fogva. – 

Viselkedj, vagy kihagyjuk a játékboltot meg a Mikulást, és 
megyünk máris haza!

Nancy ettől csak nagyobb pánikba esett. A Mikulás tudja, 
hogy jönnek, anya külön szólt neki. Ha nem érkeznek meg, 
mert Joel rosszalkodik, akkor mit gondol majd?

Anya áthajolt a két szék között résen, és áthúzta magukhoz 
Joelt, ugyanakkor Nancyt az ölébe vonta, hogy helyet csinál-
jon a kisfiúnak. Egyszerre ölelte magához mindkettőjüket, de 
Nancy mégsem tudott örülni az összebújásnak, mert apa köz-
ben vasvillaszemekkel meredt anyára a busz másik oldaláról. 
Vajon apa mindent elmond a Mikulásnak? Azért vette elő a 
telefonját? Üzenetet küld neki? Nancyt elfogta az émelygés.

– Higgadj le, Joel! Még neked is maradt egy kívánságod – 
mondta anya. – Mi lesz az?

– Azt kívánom... azt kívánom... – de Joel túl hangos volt, 
és a fejek máris elkezdtek feléjük fordulni –,  AZT KÍVÁ-
NOM...

Nancy szólni szeretett volna, hogy Joel hagyja már abba, de 
minden teljesen összegabalyodott a fejében.

– Joel! – Ez volt apa legrémisztőbb hangja, az a borzasztó 
halk, fojtott beszéd.

Anya szelíden betapasztotta Joel száját, de előrehajolt, és kis 
puszit nyomott a sapka bojtjára, és Nancy rémülten látta, hogy 
anya szeme nedvesen fénylik, és ha pislog, a szempillája sötét 
nyomokat hagy a bőrén. Talán anya is a Mikulás miatt aggódik.

Bárcsak apa eltűnne, és én, Joel meg anya nyugodtan mehet-
nénk a Mikuláshoz magunkban! – gondolta Nancy, de rögtön 
el is fogta egy szörnyű, sötét sejtelem, hogy most valami na-
gyon rosszat tett.
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Még mielőtt az egészet visszaszívhatta volna, hogy valami 
kedvesebb dolgot kívánjon, a busz megremegett és megállt. Az 
emberek felálltak, a nedves kabátok és bevásárlószatyrok tö-
mege elzárta a közlekedőfolyosót, és az utasok türelmetlen 
csoszogással megindultak az emeletről levezető lépcső felé. 
A busz hirtelen barátságtalanná vált, az utazás már korántsem 
tűnt jó dolognak.

Nancy gyomra összerándult.
– Regent Street, leszállás! – jelentette ki apa, és felállt, de 

közben a fejét muszáj volt kicsit lehajtania, hogy be ne üsse a 
busz alacsony mennyezetébe. Nancy hátrafordult, hogy meg-
nézze a mögötte ülőket, ahogy felállnak a helyükről, meg az 
azok mögött ülőket, és mire visszafordult, apa sötétkék kabát-
ja eltűnt. Apa eltűnt! A kislány mindössze a közömbös arcú 
idegenek falát látta maga előtt, meg a sötét, fényektől villódzó 
eget a mögötte lévő ablakon keresztül.

– Gyerünk, gyerünk, gyerekek! – sürgette őket anya, mi-
közben összeszedegette a saját táskáját, Joel zsákját és Nancy 
brit zászlós, kis hátizsákját, de a kislány egészen az üléséhez 
fagyott.

Már teljesült is a kívánsága! Apa eltűnt! Mi lesz, ha a busz 
megindul, mielőtt még le tudnának szállni róla? Talán soha nem 
találják meg apát! Azt kívánta, bárcsak tűnne el apa, és a kíván-
sága, lám, teljesült!

– Gyere már, Nancy! – nyújtotta a kezét anya, de Nancy 
vadul félretolta, a lába olyan gyorsan akart száguldani, hogy 
a kislány egészen megijedt, még a végén itt hagyja, és nélküle 
rohan le a buszról.

– Nancy! – hívta anya, de a gyerek átfurakodott az utasok 
között, az sem érdekelte, hogy rákiabálnak és morognak vele. 
Egyedül csak apára tudott gondolni, hogy meg kell találnia, 
a kezébe kell kapaszkodnia, valahogy megakadályozni, hogy 
eltűnjön. Igazán nem úgy gondolta! Egyáltalán nem úgy gon-
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dolta! És mondjon apa a Mikulásnak, amit csak akar, csak ez a 
félelmetes tömeg fel ne falja!

Apa nem volt a lépcső alján. És nem állt a busz ajtajá-
nál sem. Tényleg eltűnt! Nancy átpréselte magát a sárga 
kapaszkodórudaknál álló emberek között, és leugrott a tö-
megtől nyüzsgő járdára. Pirított dió és mogyoró aromája 
csapta meg az orrát, érezte a fahéj és a karácsony illatát, de 
a gyomra mégis úgy felfordult, mint akkor, amikor ő is meg 
Joel is elkapták azt a rémes vírust.

Egész testét megrengető, hüppögő zokogás tört fel belőle.
London egyáltalán nem is varázslatos! London rémisztő! 

Minden rettentő zajos és ijesztően ismeretlen. Az üzletekben 
vagy nagy a hőség, vagy nagy a hideg. Az étel íze is egészen 
más. És apa itt, Londonban nem is hasonlít apára. Még anya 
is megváltozott. Nem beszélgetnek egymással, olyasmiken 
mérgelődnek, amin otthon sosem mérgelődnek. És Nancy 
azt kívánta, bárcsak, bárcsak, bárcsak újra otthon lennének 
Bristolban, az utca végén álló házukban, a zöld kandallóval 
meg a szomszédék fekete macskájával. Olyan erősen vágyott 
rá, hogy az egyik kezét apa, a másikat meg anya fogja, hogy a  
legszívesebben sírva fakadt volna. De már elhasználta mind  
a három kívánságát. Egy sem maradt, hogy a bajt helyrehozza!

Ám abban a pillanatban meglátta apát egy bolt bejáratánál, 
ahogy a telefonján nézett valamit.

A megkönnyebbüléstől szinte minden ereje elhagyta. Vajon 
akkor most sikerült visszakívánnia apát? Képes lenne ilyesmi-
re is? London meghallgatja a kívánságait? Ebbe szinte bele-
szédült, a gondolat túl hatalmasnak tűnt ahhoz, hogy elférjen 
a fejében.

– Apa! – zokogta, és rohanni kezdett. A járdán egy bicikli 
kifarolt, a biciklis elkáromkodta magát, de Nancy ezt szinte 
észre sem vette.

Apa épp abban a pillanatban nézett fel, amikor a kislány 
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teljes erőből a lábához vágódott, és olyan erővel ölelte át, hogy 
majdnem feldöntötte.

– Óvatosan, Nancy! – mondta apa, és a hangja oly meg-
nyugtatóan ismerős volt, hogy Nancy másról nem is vett tudo-
mást. Csak apa kabátjának az illata és apa ölelő karja létezett.

– Apa, ne menj el! – kiáltotta a kislány. – Ne menj el!
– Nem megyek, Nancy! – mondta apa, de a hangja vala-

honnan egészen messziről szólt.
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1. fejezet

Ahogy Patrick kinyitotta a mediáció során felvetésre váró 
pontokat tartalmazó noteszét, Caitlin a tenyerébe vájta a kör-
mét, és azon gondolkodott, vajon hol is olvasta, hogy mindig 
azok az apró dolgok keltenek az emberben olthatatlan vágyat 
arra, hogy egy villával halálra döfje élete párját, amelyek miatt 
annak idején szerelmes lett belé.

Patrick még mindig jóképű volt a maga erőteljes arccsont-
jával, sűrű, barna hajával – amely gyorsabban nőtt, mint Cait-
liné –, ráadásul sokkal lendületesebb és üdébb hatást keltett, 
mint egy olyan ember, aki állítólag gyötrődik amiatt, hogy el 
kellett hagynia a feleségét és a gyerekeit. (Biztosan azért, mert 
így többet alhat – gondolta Caitlin csípősen.) És Patrickből 
most is az a jól ismert kávé- és arcszeszillat áradt. Most is a 
tőle megszokott udvariassággal nyitotta ki előtte a nyavalyás 
ajtót, amikor megérkeztek a mediációs találkozóra, most is a 
gumicukor-formájú mandzsettagombot viselte, Joel és Nancy 
karácsonyi ajándékát, de mindezt teljesen lenullázta ez a rá 
jellemző könyörtelen, unalmas és dühítő mánia, hogy min-
dent, mindig ő akar kézben tartani, és amit Caitlin először 
valamiféle régimódi, gáláns viselkedésnek nézett.

Caitlin megállapította, hogy a válás és a különélés a legrosz-
szabbat hozza ki a kontrollmániásokból. Még sokkal jobban, 
mint a házasság.

– Akkor nézzük a juttatásokat! Csak egy kis gyors összegzés 
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erejéig. – Patrick megkopogtatta a jegyzetfüzetet a tollával.  
– Nekem úgy tűnik, hogy a felesé... – Patrick arca a másod-
perc töredékére megdermedt, hirtelen átsuhant rajta a sebez-
hetőség és a fájdalom, de már el is tűnt, és a férfi fontoskodva 
folytatta a szikár tényekkel.

– Nekem úgy tűnik, hogy Caitlin számításai nem egészen 
helyesek. Megnéztem például a heti élelmiszer-vásárlások 
számláit, és nem stimmelnek. – Kis szünetet tartott. – Egy-
általán nem stimmelnek.

Caitlin a mediátor asztalán álló kaktuszt bámulta. Patrick 
mindig is nagyon szeretett úgy beszélni róla, mint a feleségé-
ről. Valahányszor kimondta, hogy „a feleségem” kicsit lököt-
ten mosolygott, mintha nem is merne hinni a szerencséjének. 
Na, de az még a régi Patrick volt – gondolta Caitlin. Patrick, az 
ő megmentője, az egyetlen autós, aki megállt a behalt Renault 
mellett az M25-ös autópálya szeles leállósávján. Ennek épp 
hat éve. Caitlin akkor már hiperventillált a pániktól. Mögöt-
te Joel a babaülésbe szíjazva és óriásira kerekedett szemekkel 
ült a mellettük elhúzó forgalomtól folyamatosan rázkódó ko-
csiban. A  telefonjába nem tudott életet lehelni. Patrick be-
kopogtatott a kocsi ablakán, és Caitlinnek meg kellett volna 
rémülnie, de a férfi arca annyira őszinte volt, annyira nyíltan 
aggódott egy kisbabával szorult helyzetbe került fiatal nő sorsa 
miatt, hogy Caitlin a lelke mélyén azonnal tudta: biztonság-
ban van. Patrick a szakadó esőben elgyalogolt a legközelebbi 
segélyhívó telefonhoz (mert neki persze volt esőálló felszere-
lése, Caitlinnek meg nem), és velük maradt, amíg a segítség 
meg nem érkezett. Eleinte kissé óvatoskodva beszélgettek, de 
amikor az autómentő furgon fényszórói felszakították a sötét-
ség burkát, Caitlin azon kapta magát, hogy – néma köszönet-
mondásként – a kezét Patrick kezébe csúsztatta, és a férfi nem 
engedte el. És aztán persze, amikor néhány jól átgondolt ran-
devú elbűvölően elegáns udvarlásba fordult, Patrick továbbra 
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is Caitlin megmentője maradt a legkülönfélébb helyzetekben. 
Mert Caitlin mindig hagyta, hogy úrrá legyen a káosz a ház-
ban, a pénzügyek terén, az egész életén. De Patricket mindez 
nem zavarta, számára nem létezett olyan nehézség, amit ne 
tudott volna elsimítani. Caitlin apró otthonában semmi sem 
romolhatott el annyira, hogy Patrick ne tudta volna megjaví-
tani. A férfi ki nem állhatta a zűrzavart, az igazságtalanságot, 
képes volt saját maga kitölteni a hitelbiztosítás igénylőlapját, 
és puszta kézzel vitte ki a fürdőszobából a pókokat. Igazi mo-
dern lovag. Caitlin pedig – az apátlan gyermekével, az „el-
fecsérelt” diplomájával és a romokban heverő önbecsülésével 
– végtelenül hálás volt azért, hogy megmentik.

Ám ugyanez a módszeres nyugalom – most, hogy a házas-
ságuk arra a pontra jutott, amikor már Patrick is lemondott 
róla – a kínai vízcsöpögtető kínzáshoz kezdett hasonlítani. És 
ahogy a férje tovább beszélt, Caitlin esze szinte megállt ettől 
az elképesztő képességtől. A férfi az okokat és a hibákat logi-
kusan csoportosította úgy, hogy a mediátornak már csak ki 
kellett értékelni őket. Ugyanúgy, ahogy az első IKEA-szek-
rényük elemeit is gondosan elrendezve rakta ki, hogy ott az-
tán se egy csavar, se egy tömítés el nem tűnhetett. Itt egy sor 
utolsó csepp a pohárban, ott egy halom józan számadat. Min-
den takaros és rendezett, szó sincs kínos érzelmekről, amelyek 
megzavarhatnák a végeredményt.

Hát igen, ez a különbség köztünk – elmélkedett Caitlin, 
miközben Patrick mindenre kiterjedő, lézerszike-élességű 
figyelme most a jövedelemkiegészítő támogatások felé for-
dult. Ő bezzeg ezt a különválást is úgy közelíti meg, mint 
egy IKEA-szekrény összerakását a Patrick előtti időkben, vagy-
is szó sincs szakszerű szerelési útmutatók tanulmányozásáról, 
hanem csak fogja magát, nekiront a feladatnak, amit persze 
a saját magának okozott fájdalom, az elkeserítő tehetetlenség 
érzése, majd a sírás követ. Sírás, borozás meg online válási ta-
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nácsok órákon át tartó olvasása, amelyek akár svédül is lehet-
nének, amennyit ért belőlük.

De az egészben a legrosszabb a bűntudattal teli fájdalom, 
hogy a Patrick szívét megnyitó apró, de roppant fontos kis 
imbuszkulcsot a saját gondatlansága miatt vesztette el.

Volt idő, amikor Patrick tökéletesnek látta. Most meg alig 
tudja elviselni, ha csak egy pillanatra is találkozik a tekintetük, 
és az a boldog, minden segítséget megadó, biztonságos kap-
csolat, amelyre egész életében vágyott, íme, darabokra hullott.

Caitlin hátradőlt a műanyag székben. Talán Patrick és ő 
túlságosan különböznek egymástól ahhoz, hogy hosszú távon 
együtt tudjanak maradni. Tessék, még most is, amikor Pat-
rick és a mediátor elmélyülten tanácskoznak, az ő agya azon 
örömködik, végre eljön az idő, amikor úgy pakolhatja meg a 
mosogatógépet, ahogy szerinte jó lesz, hogy szőkére festheti 
az egyik hajtincsét anélkül, hogy a „ne már!”-féle szemöldök-
felhúzással kellene szembesülnie. Meg fog birkózni ezzel. Ez-
előtt is megbirkózott mindenféle dologgal.  Az igazi feladat 
azt megoldani, hogy ez az egész ne tegye tönkre annak a két 
összezavarodott, megrémült szemlélőnek az életét, akik most 
a dráma kellős közepén találják magukat, és akiknek semmi 
szükségük arra, hogy belerángassák őket a szüleik összekuszált 
gondjaiba.

Lelki szemei előtt feltűnt Joel és Nancy aggodalmas arca, 
és azonnal szertefoszlott a rendkívül diszkrét tetoválás képe, 
amelyről éppen álmodozott. Caitlin arca fájdalmasan megvo-
naglott. De hát egészen biztosan jobb nekik, ha nem kerülnek 
két tűz közé a civakodó felnőttek között. Nem igaz?

– Az első alkalommal még nem szükséges megállapodni a 
pénzügyi kérdésekben – mondta Andrea, a mediátor. A hang-
ja kellemes, de egész lényéből egyértelműen sugárzik, hogy 
a rendelkezésükre álló egy órát nem engedi semmiféle pont-
szerző játszmába fulladni.
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– Mai elsődleges feladatunk a gyerekekkel kapcsolatos 
megegyezés. Tehát – azzal belepillantott a jegyzeteibe – a tíz-
éves Joelről és a négyéves Nancyről van szó.

– Jövő hónapban már négy és fél – mondta Caitlin. – Szep-
tember tizedikén lesz ötéves. – Caitlin Andreára mosolygott. 
Úgy néz ki, mintha ő maga is anya lenne, aki tökéletesen érti, 
hogy ez a közvetítő eljárás egyetlen igazán fontos része, hogy 
csak ez számít. Nem a pénz. Nem az, hogy kié lesz a kocsi. 
– El sem hiszem, hogy szeptemberben már iskolába fog jár-
ni! Az én kis huncut manóm!

– A mi kis huncut manónk – mutatott rá Patrick, és Caitlin 
keresztbe tette a lábát, hogy a mozdulat elterelje a figyelmét, 
és nehogy reagáljon a megjegyzésre. Igen, valóban. Úgy kel-
lett volna mondania, hogy a miénk. Patricknek mindig sike-
rült ilyen apró kis gáncsokat vetnie, ott is a bántást látni, ahol 
Caitlin még álmában sem gondolta volna. Viszont mégiscsak 
ő volt az, aki etette a gyerekeket, aki megértette vicces, foly-
ton változó, alakuló szóhasználatukat, aki már előre megérezte, 
hogy mikor fognak sírni, mikor fáradnak el, mikor mosolyod-
nak el, mikor éheznek meg. Az ő élete forgott állandóan kö-
rülöttük; hogyan alszanak, elkapták-e a tetveket az iskolában, 
ő válaszolta meg a vég nélküli kérdések tömegét, ő élte meg 
velük a hangulatváltások teljes skáláját a szeretettől a mély el-
keseredettségig, őutána nyújtogatták állandóan a kis kezüket. 
Patrick meg csak szárazon nevetett, és azt mondta, hát igen, ő 
csak arra kell, hogy fizesse a számlákat. És ezzel ügyesen meg-
oldotta, hogy mindketten rosszul érezzék magukat.

– Mindenképpen ki akarom venni a részemet a szülői fel-
adatokból – tette hozzá Patrick. – Számomra nagyon fontos, 
hogy a lehető legtöbb időt töltsem a gyerekekkel.

Caitlin nem állta meg, hogy ne vessen rá a szeme sarkából 
egy jelentőségteljes pillantást. Patrick olyan sokat dolgozott, 
hogy már akkor is alig látta őket, amikor még együtt voltak. 
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Caitlin elnyomta az ellenállhatatlanul feltörő vágyat, hogy 
megkérdezze, vajon Patrick meg tudná-e nevezni Nancy bár-
melyik három kedvenc mackójának a nevét, mert tudta, hogy 
a férfi erre úgyis képtelen lenne. Még azt sem tudta, hogy a 
kislány folyton rangsorba állította őket. És a rangsor hetente 
változott.

– Mi az? – fordult felé Patrick felvont szemöldökkel. És 
Caitlin e pillanatban felfedezett néhány új ezüstös szálat az 
egyébként sötét barkóban. – Vagy talán azt akarod mondani, 
hogy te nem ezt akarod? Hogy a gyerekek mindkét szülőjük-
kel találkozhassanak?

– Dehogyisnem! – Te jó ég, hogy Patrick milyen idegesítő!  
– Ugyan mi a csodáért mondanék ilyet?

De Patrick néma vádja továbbra is ott lebegett a levegő-
ben. Pedig ez a fajta undokoskodás egyáltalán nem jellemző 
rá. Már egyáltalán nem is kedvel – gondolta Caitlin, és ször-
nyen nyomorúságosan érezte magát. – Mindig ez történik, ha 
az embert piedesztálra emelik: egyszer eljön az idő, amikor leesik 
a talapzatról.

– Kitűnő, hogy osztozni kívánnak a felelősségben – mond-
ta Andrea, majd felvett egy tollat, hogy feljegyzéseket készít-
sen. – Hogyan állapodtak meg a lakást illetően? Caitlin ugye 
még most is a családi otthonban lakik, Bristolban?

– Igen, az a ház a sajátom – bólintott Caitlin.
– Akkor most ki hangsúlyoz mit? – vágott vissza Patrick 

egyből. – A mi házunk.
De Caitlin nem volt hajlandó besétálni a csapdába.
– A nagymamám lakása volt, és a végrendeletében rám 

hagyta. Joel születése óta lakom ott, Patrick akkor költö-
zött oda, amikor összeházasodtunk.  Aztán januárban el-
ment. Amikor új munkát kapott.

– A munka egyáltalán nem új. A munka ugyanaz, a mun-
kahely lett más – mondta Patrick.
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Andrea felírt magának valamit.
– És ön most hol lakik? – kérdezte a férfit.
Na, ez az! – gondolta Caitlin. – Mondd csak meg neki!
Rövid szünet állt be, amíg Patrick átgondolta, hogyan is le-

hetne a válaszát a lehető legjobb fényben feltüntetni.
– Jelenleg ingatlant keresek... Az év elején a cégem New-

castle-ba helyezett.
Ez pontosan öt hétfővel ezelőtt volt. Caitlinben hirtelen 

felötlött, hogy nemsokára Bálint-nap lesz, és a szíve összeszo-
rult. Minden évben legalább egy tucat rózsát kapott és valami 
finomságot, meg kedves, a kabátzsebébe dugott, vagy a tár-
cájába csúsztatott, szeretettel teli üzeneteket. Ilyen idén nem 
lesz. Soha többé nem lesz.

– Majdnem ötszáz kilométerre – szólalt meg Caitlin, hogy 
valahogy megtörje a fájdalmas csöndet. – Szerinted észszerű, 
hogy Joel és Nancy minden héten oda-vissza ezer kilométert 
utazzon?

– Micsoda? És szerinted teljesen észszerű, hogy nem vagy 
hajlandó a férjeddel együtt elköltözni, amikor lehetősége nyí-
lik az egész család helyzetén javítani, pusztán azért, mert ne-
ked olyan kedves a nappalid, hogy képtelen vagy otthagyni? –  
Patrick ezt azon a „kezdem elveszíteni az egyébként szinte vég-
telen türelmemet” hangon mondta, amitől Caitlinnek ökölbe 
szorult a keze. Ültében kissé felé fordult, hogy a férfi legalább 
a szeméből lássa, ha a hangján nem is érződik, hogy milyen 
szörnyen dühös.

– Ha már az észszerűség határait feszegetjük, akkor szeret-
ném elmondani, hogy nem hiszem, hogy észszerű dolog az 
ország másik végében lévő állásra jelentkezni úgy, hogy a csa-
láddal meg sem beszéled.

– Nem én jelentkeztem! A központ nevezett ki. Ez is a mun-
kámmal járó felelősség része! – Patrick égnek emelte a karját. 
– Ugyan mit kellett volna tennem? Megmondani nekik, hogy 
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nem mehetek, mert a feleségemnek fontosabb a régi kandalló-
ja, mint én? Ezek a dolgok nem egészen így működnek, Cait-
lin. Az embernek nincs mindig beleszólása az ilyesmibe.

Caitlin az ajkába harapott. Mert nem csak a kandallóról 
volt szó, és ezt Patrick is tudta. És mégis a kandallóról volt 
szó. Mert a nagyanyja a mellett a kandalló mellett rakta újra 
össze Caitlin összeomlott életét az egyetem után, és Cait ott 
szoptatta mindkét babáját, ott üldögélt Patrickkel, és ott néz-
te, ahogy a férje elmerülten csodálta az alvó kislányuk arcocs-
káját, szinte dermedten a saját szeretete mindent lehengerlő 
erejétől. A  rácson pattogó széntűztől boldognak, biztonság-
ban lévőnek tudta magát. És Patrick is. Ő pedig valóban nem 
akarta otthagyni. Az ok nem ez volt, de ez volt az utolsó csepp 
a pohárban. A szimbolikus csepp. 

Caitlin visszafordult Andrea felé, elszántan, hogy megőrzi 
méltóságteljes nyugalmát.

– Nincs lakáshitelünk, és ez pénzügyi szempontból jelen-
tős előny számunkra. Mindkét gyereknek saját szobája van. 
Joel kitűnő iskolába jár, és szeptembertől Nancy is oda fog 
járni. Közvetlenül mellettünk játszótér van. És közel lakunk 
az én munkahelyemhez, mert nekem is van állásom, még ha 
nem is fizet olyan jól, mint Patrické, és... – Caitlin kénysze-
rítette magát, hogy kimondja az igazságot, a valós okot, mert 
úgy tűnt, hogy Patrick ezt még meghallani sem hajlandó – 
...és úgy éreztem, a kapcsolatunk nem élne túl egy költözést. 
Szinte már nem is beszélgettünk. Nem akartam elszakítani in-
nen a gyerekeket csak azért, hogy aztán megint visszajöjjünk.

Patrick ekkor rászegezte azt a szinte veséig hatoló tekinte-
tét.  Azt, amelyiktől szinte mindig gondolkodás nélküli, fo-
lyamatos fecsegésbe kezdett, csak hogy Patrick hagyja abba..., 
hogy ne nézzen már úgy.

– És pusztán emiatt nem akarsz eljönni Bristolból? Caitlin, 
légy őszinte!
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A felesége elképedve, összezavarodva bámult vissza.
– Őszintén mondom, fogalmam sincs, miről beszélsz.
Ez már nem az első alkalom volt, hogy Patrick ilyen célzá-

sokat tett, de soha nem magyarázta el, hova akar kilyukadni. 
Caitlin többször is próbálkozott, de a férfi állandóan kitért 
a válasz elől, mintha a feleségének tudnia kellene, mire cé-
loz. Na, jó! A dolgok egy ideje már kezdtek széthullani körü-
löttük. De melyik kialvatlan, agyonhajszolt, a szextől szinte 
megfosztott szülő nem lesz ingerült és mogorva a társával? 
Csakhogy menet közben valahogy a széthullás helyreállítha-
tatlan romokat eredményezett. Igaz, a szerelem nem foszlott 
semmivé egészen. December elején sikerült elszabadulniuk, 
hogy kettesben ünnepeljék Caitlin születésnapját, és úgy 
tűnt, mintha mindkettőjüknek eszébe jutott volna, miért is 
szerettek egymásba. A nő belepréselte magát a pöttyös, pör-
gős szoknyájába, Patrick korábban jött haza a munkából, és 
hónapok óta először kézen fogva sétáltak a városban. Cait-
lin néha megpillantotta a tükörképét a kirakatokban: sötét, 
göndör hajú, vérvörös ajkú, darázsderekú bombázó randizik 
egy jóképű pasival, és a szíve úgy megkönnyebbült, mintha 
legalábbis egymillió léggömböt kötöztek volna hozzá. A kis-
vendéglőben – néhány pohár almabor és Caitlin kabaréba 
illő előadása után, amikor is elmesélte, milyen volt az iskolai 
színdarab, amelyben Joel is szerepelt – Patrick végre ugyan-
úgy nevetett, mint régen. Szinte tíz évet fiatalodott, sokkal 
boldogabbnak tűnt. Lassan sétáltak hazafelé, a bébiszitter 
hívásairól szándékosan nem vettek tudomást, és egy lámpa-
oszlop alatt Caitlin magához húzta és megcsókolta Patricket. 
Hála istennek – gondolta megkönnyebbülve, amikor a férje, a 
télikabát alá csúsztatva a karját, átölelte a derekát –, hála is-
tennek, minden rendben lesz.

De a következő hét már megint pokoli volt. Caitlin késve 
ért haza a zumbaórájáról, ettől Patrick mindig ingerült lett, 
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ami viszont a nőt dühítette fel. Patrick azon aggódott, hogy a 
felesége egyedül járkál este a sötétben, Caitlin viszont utálta, 
ha „megfigyelés alatt tartják”. Joel betetvesedett, a szárítógép 
meg lerobbant, és kiderült, hogy nincs rá garancia, mert Cait-
lin elfelejtette regisztráltatni. Aztán Patrick főnöke telefonált 
az új munka miatt. Caitlin és Patrick pedig nem értett egyet. 
Kezdetben csak finoman, udvariasan ellenkeztek egymással, 
aztán amikor Joel és Nancy már hallótávolságon kívül került, 
a vita hevesebbé vált, összekaptak. Mire eljött a londoni ki-
rándulás ideje, ahová karácsonyi meglepetésként elvitték a 
gyerekeket, már mindketten túl sokat mondtak, de valahogy 
mégsem a lényeget. De a mély hallgatás még a szóváltásoknál 
is rosszabb volt. Mindkét oldalon felemelkedett a neheztelés 
szilárd téglafala. Amikor Patrick újra előhozta a kérdést, Cait-
lin ráébredt, hogy a férfi az ő egyetlenegy érvét sem hallgatta 
meg, vagy nem is érdekelték a felesége indokai.

Aztán nem sokkal szilveszter után Patrick bejelentette, 
hogy most pedig muszáj döntenie, mire Caitlin, akinek egy-
szerre kellett elbánnia Nancy hisztijével, és rendbe tenni Joel 
iskolatáskáját, nagyjából valami olyasmit válaszolt, hogy a leg-
jobb lesz, ha a munkáját választja, hiszen úgyis azt tenné. És 
erre megint azt a baljós „látod, milyen vagy”-féle tekintetet 
kapta, de Caitlin tényleg el sem tudta képzelni, vajon milyen 
bűnt követhetett el. Azonkívül, hogy nem volt az a tökéletes 
nő, akinek Patrick mindenáron hinni szerette volna.

Elöntötte a szégyenérzet.
– Caitlin! – szólította meg Andrea. – Úgy látom, mintha 

mondani szeretne valamit. Talán a szülői feladatok megosz-
tásáról?

Caitlin komolyan megpróbált arra koncentrálni, ami iga-
zán fontos volt.

– Nem akarom, hogy Joel és Nancy úgy érezzék, mindez 
az ő hibájuk. Nem akarjuk, hogy a szükségesnél jobban meg-
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viselje őket ez az egész. Joel... Joel egyáltalán nem emlékszik 
a vér szerinti apjára, mert sosem találkozott vele... – Caitlin 
tétován elhallgatott, mert még tíz év után sem tudott elfogad-
ható magyarázatot találni az egész dologra.

Patrick lépett közbe.
– Joel négyéves kora óta apának hív. És remélem, úgy is érzi, 

hogy én vagyok az apja. Ami engem illet, én mindig is ugyan-
úgy szerettem, mint Nancyt. Pontosan ugyanúgy. 

– Ez így van. – Caitlin lelki szemei előtt megjelent az a pil-
lanat, amikor az autópálya dübörgésében Patrick kiemelte a 
bömbölő Joelt a babaülésből, áttette az autómentő kocsiba, és 
a kisfiú könnyei szinte azonnal felszáradtak. Caitlin abban a 
pillanatban tudta. És Joel is tudta. Íme, itt van egy nagyon jó 
ember, és többé már nem lesz egyedül. De most mégis meg-
gondolta magát. Nem Joellel, nem Nancyvel, hanem vele 
kapcsolatban. Kettejükkel kapcsolatban.

– Nyilvánvaló, hogy mindkettőjüknek fontos a gyerekek 
boldogsága – szólt  Andrea hangja békítően. – Ez már ön-
magában kitűnő kezdet. Nézzük, hogy találunk-e valamilyen 
semleges területet, valahol félúton, ahol a hétvégéket tölthe-
tik. Vannak esetleg nagyszülők? Akik szívesen vendégül látnák 
az apukát és a gyerekeket?

– Sajnos nincsenek. Apám még egészen kis koromban 
meghalt, anyám idősek otthonában él.

A sebezhető, gyenge oldalát mutató Patrick eltűnt, és már 
megint megjelent a menedzser. Caitlin felemelte a kihűlt ká-
véját, és arra gondolt, bárcsak egy pohár bor lenne.

Ha majd hazamegyek, töltök magamnak egy pohár ritka jól 
behűtött, ritka finom bort – tervezgette. Már a gondolattól is 
összefutott a nyál a szájában. Majd ha már Joel is lefeküdt. És 
most, hogy már nincs ott Patrick, hogy helytelenítően sóhaj-
tozzon a palackot látva.

– Caitlin?
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– Az én szüleim az ellenkező irányban laknak. Észak-Lon-
donban.

– Értem. – Andrea újra Patrick felé fordult. – Esetleg van-e 
más rokonuk? Nagynéni, nagybácsi? Talán keresztszülők? Kö-
zeli barátok?

Caitlin egészen meglepődött, amikor Patrick megköszörül-
te a torkát.

– A nővéremre gondoltam. Longhamptonban él, az nem 
olyan nagy távolság egy hétvégi útra. Úgy nagyjából száztíz 
kilométer.

– Eva? – Ez sokkal drámaiabban hangzott, mint amilyen-
nek Caitlin szánta, na de akkor is. Eva?

– Igen, Eva – Patrick egészen meglepődött. – Miért olyan 
furcsa ez?

– Azért, mert szegény csak nemrég özvegyült meg! – Pat-
rick néha egészen érzéketlen tudott lenni mások érzelmi igé-
nyeivel szemben. – Komolyan úgy gondolod, hogy bárme-
lyikünk részéről is helyes Joelt és Nancyt egy még mindig 
gyászoló özvegyhez küldeni?

– Mick már két éve meghalt – mondta Patrick józanul.  
– És Eva amúgy sem az a fajta nő, aki az élete hátralévő részét 
már csak feketében tölti, és ki sem dugja az orrát otthonról.

– És ezt honnan tudjuk? Hiszen sohasem találkozunk vele.
Kivéve Mick temetésén. Az már tényleg két éve volt? Juj! 

Caitlin teljesen őszintén úgy gondolta, hogy rendszeresebben 
fel fogja hívni a sógornőjét, de a hónapok szinte száguldottak; 
hol a gyerekek találkoztak délután a játszótársaikkal, hol be-
vásárlás volt, vagy az alapvető hivatalos ügyeket kellett intéz-
ni, Eva pedig gyakran elutazott. És különben is, Eva valahogy 
nem az a fajta nő volt, akit Caitlin könnyedén felhívott egy 
kis beszélgetésre. Eva mindaz volt, ami Caitlin nem. Régen 
saját céget vezetett. Hírességeket ismert személyesen. Két ku-
tyája volt, gyereke egy sem, és mindezzel teljesen elégedettnek 
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is tűnt. Caitlin sohasem tudta, hogy miről is beszélgethetne a 
sógornőjével, így aztán a társalgásuk mindig az időjárási viszo-
nyok udvarias és alapos kivesézésére szorítkozott.

Nem beszélve arról a fantasztikus házról! Caitlin már attól 
is szurtosnak érezte magát, ha csak rágondolt.

– És Eva nincs igazán berendezkedve gyerekek fogadására, 
nem igaz? Az egész ház fehér. Fehér kanapék, fehér szőnyegek, 
fehér... minden fehér!

És üveg. Tengersok üveg, ameddig csak a szem ellát. És se-
hol egy maszatfolt. A hatás lenyűgöző, de nem feltétlenül ez 
a legnagyobb szórakozás két égetnivalóan eleven gyerek szá-
mára.

– Igazán nem értem, mi köze van ehhez a szőnyegnek – 
rázta a fejét Patrick, mintha Caitlin valami teljesen irracio-
nális dolgot mondott volna. – Eva a nagynénjük. Családtag. 
Biztos vagyok benne, hogy szívesen segít.

Caitlin úgy érezte, ebbe belekapaszkodhat.
– Megkérdezted egyáltalán?
Patrick arcán egy kis bizonytalanság suhant át.
– Igen.
– Dehogyis!
Andrea máris közbelépett.
– Addig nincs értelme megegyezni valamiben, amíg mind-

annyian nem érezzük úgy, hogy a dolog működőképes.
– A nőverem rendkívüli segítőkészségről tett tanúbizonysá-

got egy olyan időszakban, amely mindenki számára roppant 
fájdalmas – mondta a férfi, és Caitlin azonnal tudta, hogy 
mindezt ebben a pillanatban találja ki, mert Patrick akár ál-
mában is képes volt ilyen menedzseri halandzsákat költeni. 
Caitlin még azon is meglepődött volna, ha kiderül, hogy a ka-
rácsonyi, szokásos kötelező telefonhívás óta Patrick egyáltalán 
beszélt valamikor a nővérével. És hirtelen újabb kérdés merült 
fel képzelete bugyraiból.
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– Na, és mi a helyzet Eva kutyáival?
– Hogyhogy mi a helyzet? – fordult felé ültében Patrick.
– Ha nincsenek gyerekekhez szokva, nehezményezhetik, 

hogy behatolnak a felségterületükre. Elég sok szörnyű esetet 
lehet olvasni. Amikor a gyerekekhez nem szokott kutya hir-
telen veszedelmessé válik. Még az egészen jó természetűek is.

Egy jack russell terrier, amelyre ez a leírás pontosan ráillett, 
egy apró, de annál fájdalmasabb darabot harapott ki Caitlin 
lábikrájából, még kislánykorában. Az élmény hatására ezután 
roppant óvatos lett még a szelídnek kikiáltott kutyákkal szem-
ben is. Elég volt belegondolnia, hogy Joel majd megpróbálja 
bevonni Eva vonakodó kedvenceit valami zenés vígjáték-impro-
vizációba, vagy Nancy esetleg túl szorosan öleli őket magához, 
mint otthon a plüssállatait... és még a hideg is kirázta.

– Milyen kutyái vannak a nővérének? – kérdezte Andrea 
nagy nyugalommal Patricket.

– Mopszlik.  Az isten szerelmére! Két kövér mopszról van 
szó, nem veszett rottweilerekről! Nagyobb ijedelem lesz az ne-
kik, hogy Joel véletlenül rájuk ne üljön.

– Miért kell neked mindig bagatellizálni az én aggodalmai-
mat? – kérdezte Caitlin kissé támadóan.

– Erről szó sincs. Egyszerűen csak nem értem, hogy mi-
ért akadsz fenn a lényegtelen részleteken, a fontos kérdéseket 
meg észre sem veszed. Mi a gond azzal, hogy a gyerekek Evá-
nál legyenek a hétvégén?

És már megint úgy néz. Azzal a vádló, mélyen megbántott 
nézéssel. Caitlin pedig a vesztesek némaságával megrázta a fe-
jét. Mert gond valóban nem volt. Attól eltekintve, hogy nem 
akarom, hogy elvidd tőlem a gyerekeimet.

Patrick ajka keskeny vonallá szorult.
– Különben is, legalább szabad lesz a hétvégéd. Nem erre 

vágytál? Folyton azon panaszkodsz, hogy semmi időd sincs 
magadra. Hogy nincs tered. Döntsd el végre, hogy mit akarsz!
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Aha! Tudom már, hogy miért is válunk! – gondolta Caitlin 
ökölbe szoruló kézzel. – Na végre, hogy eszembe jutott!

Andrea elé tolt egy doboz papír zsebkendőt, és Caitlin 
most ébredt rá, hogy kívülről bizonyára úgy tűnik, mintha a 
sírás határán állna.

– Esetleg megoldható, hogy az első láthatás előtt elmegy a 
gyerekekkel, csak hármasban a nagynénihez? Ez Joel és Nancy 
számára is normalizálná a helyzetet, ön pedig megnyugodhat, 
hogy talán nincs is szükség más megoldást keresni.

– Nekem is jelen kellene lennem – szólt közbe Patrick.
– Hogyne! – mondta Andrea, aki hirtelen egészen elcsigá-

zottnak tűnt. 
Milyen kimerítő lehet – gondolta Caitlin – egész nap hallgat-

ni, ahogy a felnőttek gyerek módra civakodnak, hogy kié legyen a 
nagyobb szelet torta. És ez így megy folyton, egyik nyavalyás óráról 
a másikra. – Létfontosságú, hogy a látogatás pozitív élmény le-
gyen Nancy és Joel számára – mondta végül hangosan.

– Ez így elfogadható? – fordult felé Patrick felvont szemöl-
dökkel.

Érdekes, hogy a férjével minden beszélgetés valahogy így 
ért véget. Mintha az embert végigrángatnák egy vonat alatt, 
amire pedig eredetileg felszállni akart. De vajon mikor válto-
zott meg? Caitlin eltöprengett. Vajon ez az új ember kiven-
ne-e egy bömbölő négyévest egy lerobbant kocsiból? Vajon a 
tulipáncsokor mellé most is hozna-e indítókábelt, motorola-
jat és elakadásjelző háromszöget az első randira?

Észrevette, hogy Andrea nézi. Caitlin megacélozta magát. 
Még az is lehet, hogy Eva nemet mond. Elképzelhető, hogy 
nem vágyik rá, hogy Joel és Nancy vadul hancúrozzon a ha-
bosfehér, hószínű szőnyeges házában. Sőt, talán nem is lakik 
ott. Meglehet, hogy elköltözött valahová, ahol Micknek az 
a nyaralója van. Hol is...? Provence-ban vagy Saint-Tropez- 
ban. Egy olyan helyre, ahol a férfiak vászonöltönyben jár-
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nak, mindenki gin-tonikot iszik, és személyesen ismeri Cliff  
Richardot.

– Rendben – mondta végül. – Hívd fel Evát, és kérdezd 
meg, hogy van-e egy szabad hétvégéje, amikor meglátogat-
hatnánk.

– Még ma délután felhívom – jelentette ki Patrick. – És 
máris előrébb leszünk valamivel.

– Remek! –  Andrea egészen megkönnyebbültnek hang-
zott. – A mai alkalom kitűnő, pozitív döntéssel zárult. Ezért 
mindketten dicséretet érdemelnek!

– Maradt még egy kis idő arra, hogy megbeszéljünk né-
hányat a havi költségvetéssel kapcsolatos kérdéseim közül? – 
kérdezte Patrick.

Caitlin felnézett az iroda falán lógó órára. Már csak öt per-
cük volt. Úgy érezte, mintha már vagy három órája itt ülnének.

– Nem – mondta Andrea határozottan. – Inkább itt hagy-
juk abba, a pozitív eredmény tudatában.


