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Először is

A gyilkosság napján leszakadt Slaughterford fölött az ég — 
esett, mintha dézsából  öntötték volna. Bőséges,  bőrig  áztató 
nyári eső volt, hetek óta az első. A falusiak később mind azt 
bizonygatták:  már  abból  megérezték  a  baj  előszelét,  hogy 
ilyen időre ébredtek aznap. Babonás népek voltak, jóslatot és 
jelet véltek felfedezni mindenben, meglátták a gonoszt bárki-
ben. Sid Hancock, aki a határban, a Mézpatak-tanyán lakott, 
megesküdött rá, hogy vörösre vált a By Brook vize, ő bizony 
látta. Bólogattak erre sokan, bánatos képpel, pedig a gyilkos-
ság a  folyótól messze esett meg, nem szivároghatott a vízbe 
vér. Gyapjas Tom, aki a dombháti földjén őrizte a nyáját, kije-
lentette: azóta tudta, hogy itt hamarosan meghal valaki, hogy 
a  tavaszon  kétfejű  bárányt  ellett  az  egyik  juha.  Azóta  egy 
aszott nyúllábat hordott magánál, bárhová  is ment, hogy el-
riassza  a  sötétség  árnyait.  A  halál  megszokott  vendég  volt 
Slaughterfordban, ez igaz. De nem az efféle halál.

Leginkább az nyugtalanította a népeket, hogy milyen ár-
tatlan, jó lélek esett áldozatul. Senki egy rossz szót nem tudott 
volna mondani  rá,  és  úgy  tartották  róla,  hogy  egyetlen  szé-
gyenteljes, szívtelen cselekedetet sem követett el soha. Az em-
bereket  mélyen  megrázta  az  eset  igazságtalansága.  Halálos 
betegség vagy baleset bárkit bármikor elérhet, ez igaz. Éppen 
egy  évvel  azelőtt  történt,  hogy a hatéves kis Ann Gibbs  fel-
mászott  a Ford  felé vezető út  elején álló kút kávájára,  és  le-
zuhant a mélybe. Vízbe fúlt a kislány, csak mert elhitte a báty-
jának, hogy tündérek laknak a kútban. A vén kaszás minden 
évben megszedte a neki járó tizedet, a családok pedig siratták 
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a  szélütésben,  influenzában vagy nyavalyatörésben meghalt 
szeretteiket, de ha eljön az ember ideje, akkor bizony nem pe-
relhet a sorssal. Tragédia és balszerencse persze mindig volt, 
de hogy ilyen brutálisan végezzen itt valakivel a halál,  ilyen 
értelmetlenül...  Ez  a  természet  ellen  való  dolog  volt. A  föld 
művelői  voltak  ők,  fel  nem  foghatták  a  természetellenest. 
A gyilkosság hallatán érzett döbbenetüket a lábuk tapodta ka-
vicsokba vezették le, mint a villámhárító a villámot. És bizony 
mindnek megfordult akkor a fejében, hogy újabb erőszakhoz 
vezethet ez az első.
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1 

Három lány

Puding az események előtti reggelen megállt egy pillanat-
ra  a  lépcsőfordulóban,  és  a  kis  ablakon  kinézve  észrevette, 
hogy az anyja kint van a kertben. Louise Cartwright a gyep 
végében, a hátsó téglakerítésnél állt, és a völgybe lefutó legelő 
ázott fűcsomói fölött járt a tekintete, a kezében pedig forgatott 
valamit, amit Puding nem látott. Korán volt még, a nap alig 
bukkant a látóhatár fölé, de a lány így is meg tudta állapítani 
az  ég  patyolattiszta,  sápadt  fényéből,  hogy meleg  lesz  ez  a 
mai  nap  is.  Gombócot  érzett  a  torkában,  az  utóbbi  időben 
megszokottá vált rettegést. Várt még egy keveset, de mivel az 
anyja nem fordult hátra, nem is mozdult, Puding megindult 
lefelé a lépcsőn, most már lassabban, mint az előbb. A szülei 
szobájából  halk  horkolás  hangja  szűrődött  ki:  az  apja  még 
aludt. Régen mindig ő kelt  fel a  leghamarabb: bekészítette a 
fát a tűzhelybe, feltett egy kanna vizet forrni, megborotválko-
zott,  és  a mellényét  is  végig  begombolta, mire  Puding meg 
Donald az álmos szemét dörzsölgetve  lebotladozott a kony-
hába. Puding mostanában többnyire kénytelen volt bemenni 
hozzá,  hogy  felébressze. Mindig  bűntudatot  érzett  ilyenkor: 
az apja úgy aludt, mint akit fejbe vertek.

A Tavasz-lak konyhájában ma már a káosz uralkodott — 
már régen nem nagyság szerint ültek egymásban a tányérok 
a polcon, a szárított komlóból font füzéren megült a por, és a 
repedésekbe  hullott  morzsák  meg  az  elkenődött  zsírfoltok 
miatt a levegő állott ételszagtól volt terhes. Donald a konyha-
asztalnál ült, és várt. Nem volt előtte sem könyv, sem javítani- 
vagy írnivaló. Csak ült és várt. Ha nem szóltak hozzá, ha nem 
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küldték  sehová,  akár  egész  nap  így  maradt  volna.  Puding 
gyengéden  megszorította  a  vállát,  amikor  elhaladt  a  széke 
mögött, és látta a bátyja mosolyán, hogy a végtelen tengerfe-
nékről emelkedett fel ehhez a tudata. De ez a mosoly még a 
régi volt, Puding szerette  látni. Rövid  listára  rótta  fel magá-
ban, hogy Donald miben volt a régi, és miben változott meg 
örökre. Felfoghatatlan volt ez az örökre. A lány egyre arra várt, 
hogy Donny egyszer csak megrázza magát, és a régi lendület-
tel, kicsattanó erővel ugrik fel az asztal mellől, és valami affé-
lét mond: Nem kellene egy kis pirítós is a lekvárod mellé, Puding? 
A hazatérése utáni első két évben mindannyian folyton figyel-
ték a fiút, várták, mit kap vissza a régi önmagából. És néhány 
dolog valóban fel is éledt benne az első évben: a zeneszeretete 
és az Aoife Moore iránt érzett szerelme, a gépek csodálata és 
az étvágya is — bár néha nehezen nyelt, és ilyenkor elfogta a 
köhögés. De az elmúlt egy évben már semmi sem ébredt fel 
benne. A fekete haja puha, fényes és fékezhetetlen volt, mint 
régen. Imádni való. A szája sarkában megmaradt a gunyoros 
kunkor, de az élcelődő humorát teljesen elvesztette.

— Jó reggelt, Donny! Mindjárt  jövök, megnézem, mit csi-
nál anya, aztán reggelizünk, jó? — Puding megpaskolta Donny 
vállát, és már az ajtónál járt, amikor meghallotta a válaszát.

— Jó reggelt, Pudi! — A lány hatalmasat, mélyről jövőt só-
hajtott, hogy meg ne szédüljön, mert ez a hang a bátyja meg-
szokott hangja volt, egészen olyan, mint egykor.

Behúzta maga mögött az ajtót, aztán körbenézett, merre 
van most Louise. A veleszületett, elfojthatatlan optimizmusa 
arra  késztette,  hogy másfelé  keresse  az  édesanyját,  hiszen  — 
reményei szerint — csupán némi petrezselymet téphetett a rán-
tottához, vagy csak megállt az árnyékszékről  jövet, hogy el-
nézze a mezőn bokszoló vadnyulakat. Ám az anyja ugyanott 
álldogált most is, ahol az előbb, és Puding próbált másra gon-
dolni.  Például  arra,  hogy  már  megint  kinőtte  a  nadrágját, 
amelynek  hátul  egyre  lejjebb  ül  a  korca,  és  ettől  a  vállába 
 fúródik  a  nadrágtartó  pántja;  hogy  az  egyik  zoknija  máris 
 kinyúlt,  és  idegesítően  felgyűrődött  a  cipője  orrában;  hogy 
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az  inge  szorít  hónaljban, mert  a melle mintha  napról  napra 
nőne,  bármennyire  is  szeretné,  hogy  ne  tegye.  Puding  úgy 
érezte,  állandó  harcban  áll  vele  minden  ruhadarab,  folyton 
kéretlenül  figyelmeztetik arra, hogy csak nő és nő,  felfelé  is, 
oldalvást  is. Hűs  és  friss  volt  a  levegő,  fűillatú.  Louise  lába 
sötétzöld nyomokat hagyott a harmatos fűszálak ezüstjében. 
Puding  a  lábnyomokba  lépve  haladt,  a  sajátjánál  rövidebb 
léptekkel.

— Anya? — szólalt meg. Szeretett volna valami vidámat is 
mondani, hogy oldja a helyzet feszültségét, de semmi sem ju-
tott az eszébe. Louise riadtan kapta fel a fejét, és hátrafordult. 
Egy hosszú másodpercig úgy tűnt, hogy fel sem ismeri a  lá-
nyát. Pudingnak elakadt a lélegzete: mostanában ettől az üres, 
riadt tekintettől rettegett a legjobban. Ám Louise elmosolyo-
dott, és a mosolya csak leheletnyit volt bizonytalan, csak lehe-
letnyit volt üres.

— Puding! Hát  itt  vagy,  kicsim. Már  kerestelek  —  szólalt 
meg, és látszódott a szemén, hogy próbál visszarázódni a je-
lenbe,  próbálja  kitalálni,  igaz-e,  amit mondott. A  lány  látta, 
hogy az anyja keze üres, a sárga kardigánja alsó gombját te-
kergethette  tehát. Mindig  lentről kezdte a gombolást, de ma 
reggel nem is jutott feljebb.

— Tényleg, anya? — felelte Puding, és lenyelte a torkában 
lévő gombócot.

— Igen. Hová mentél?
— Sehová. Fent voltam a szobámban. Biztosan azért nem 

hallottam, hogy hívsz. Gyere, menjünk be — hadart tovább Pu-
ding, mielőtt a kegyes hazugság még megzavarná az anyját. 
— Tegyük fel forrni a vizet, jó? Főzzünk egy jó teát, rendben?

— Igen. Az kell most nekünk. — Louise halkan sóhajtott, és 
megindult a lányával a ház irányába. A kerítés felé vezető láb-
nyomaikat eltaposta a lábuk, a harmat felspriccelt, és átáztatta 
Puding zokniját a bokájánál. De így is örömmel nézte, amint 
vidáman vijjogó sarlósfecskék serege húz el a fejük fölött, és 
örömmel hallotta a völgy túloldalán, az Udvarházban a fejés 
után a legelőre kiengedett tehenek bőgését.
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— Láttad a vadnyulakat a mezőn, anya? — érdeklődött elő-
vigyázatlanul.

— Mit? Mikor? — kérdezte erre Louise, mire Puding azon-
nal visszakozott.

— Á,  semmit. Lényegtelen. — Megsimogatta és megszorí-
totta az anyja karját, Louise pedig megpaskolta az ő kezét.

A  hátsó  lépcsőnél  pitypang  burjánzott,  a  hamuvödröt 
már  ki  kellett  volna  üríteni,  a  fekete  ribizli  lassan  leérik,  és 
senki  sem  szedi,  csak  a  rigók,  hogy  aztán  lila  bogyókat  po-
tyogtassanak a kerti útra és az ablaküvegekre. De a konyhá-
ban már várt rájuk dr. Cartwright, éppen a lángokat szította a 
tűzhelyben,  a  kanna  fütyült  előtte  a  forró  főzőlapon.  Már 
megfésülködött, felöltözött, csak még borotválkozni nem bo-
rotválkozott meg, és a szeme volt kissé álmos.

— Két friss, harmatos rózsa a kertből! — köszöntötte őket.
— Jó reggelt, apa! Jól aludtál? — Puding kitette az asztalra 

a vajtartót, kihúzott egy zörgő fiókot, és előszedte a késeket, 
aztán kivette a tegnapi veknit a kenyértartóból.

— Túlságosan is jól! Felkelthettél volna. — A doktor a fele-
sége karját dörzsölgette,  és mosolyogva nézett  le  rá. Kisimí-
totta az arcából a kócos haját, és megcsókolta a homlokát. Pu-
ding zavartan és boldogan kapta el a tekintetét.

— Donny, kérsz pirítóst? — kérdezte Louise. Puding most 
látta csak, hogy az anyja közben végiggombolta a kardigánját: 
minden gombot a megfelelő lyukba.

— Igen,  kérek,  anya  —  felelte  Donald.  Fel-alá  járkáltak  a 
konyhában a reggelihez készülődve, ahogy annak idején szo-
kásuk volt. Persze ma már más volt mindez, és mégis boldo-
gítóan idézte meg a múltat. Puding úgy érezte, a családtagjai 
útjukat vesztették az éjszaka sötétjében. Szétszóródtak, mint a 
bogáncsmagok, hordja őket a szél, amelyet ő maga nem érez 
és nem ért, csak azt tudja, hogy az ő feladata reggelente újra 
összeszedni  őket.  Kenyérszeletelés  közben  ezért  elénekelte 
nekik, jó hamisan, az Itt van már a reggelt, hadd nevessenek.
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Irene szíve nagyot dobbant, és a bordáit kalapálta, amikor 
Keith Glover biciklijének a kereke megcsikordult a kavicson. 
Ügyelt rá, hogy ne pillantson oda, ne rezzenjen össze — olyany-
nyira, hogy majd ez a merev mozdulatlansága árulja el, gon-
dolta. Mintha nagy, piros betűkkel írták volna a homlokára a 
bűnét, hadd lássa Nancy. A sasszemű Nancy, aki nem is lep-
lezte,  mennyire  idegenkedik  mindentől,  amit  Irene  mond 
vagy  tesz.  Szemben  ült  vele  a  reggelizőasztalnál,  leheletnyi 
vajat kent a pirítósára, és lebiggyesztette az ajkát, ha nagyobb 
héjdarabkát talált a narancslekvárban. A szokás szerint konty-
ba  hátrafésült  haján  éppúgy  csillant meg  a  napfény, mint  a 
rózsafa  asztallapon. Nancy  alacsony  volt,  sovány  és  acélke-
mény. Ültében a két kicsiny bokájánál keresztezte a lábát. Ki-
rázta  a  napilapot,  hogy  lesimuljanak  az  oldalak,  olvasgatott 
egy kis ideig, aztán felhorkant valamin. Irene megtanulta már, 
hogy ne várjon magyarázatot, de Alistair kérdőn pillantott fel. 
Ő mindig felemelte a tekintetét ilyenkor, és az arcán kis mo-
sollyal  várt.  Irene  csodálta  a  végeláthatatlan  optimizmusát. 
Csillogott tőle a szeme a puha táskák felett, és nem is látszot-
tak  rajta  az  évek: még  a huszonnégy  éves  Irene-nál  is  fiata-
labbnak tűnt, pedig valójában közel tizenöt évvel idősebb volt 
nála. Irene úgy érezte, ő maga tíz évet öregedett a Slaughter-
fordban töltött hat hét alatt.

Irene  hallotta  a  csizmasarkak  csikordulását  az  udvaron, 
aztán a levélnyílás sárgaréz fedelének a nyikorgását. Az ujjai 
hegyét nézte a kávéscsészéje fülén, és kényszerítette a kezét, 
hogy ne remegjen. Vádlón bámult rá az eljegyzési gyűrű gyé-
mántja és a sárgán csillogó arany karikagyűrű. A bűntudatot, 
mint mindig, követte a düh: haragudott saját magára, Finre és 
Alistairre is, aki pedig semmiről sem tehetett. Hirtelen fellán-
goló, égető haragot érzett a helyzete miatt és azok miatt, akik 
idejuttatták. Elsősorban saját magára volt dühös. Mindenestül 
elutasította ezt az új szerepét, még ha igyekezett is eljátszani, 
amennyire kitelt  tőle. Amilyen gyorsan  fellobbant a haragja, 
ugyanolyan gyorsan ki  is hunyt,  és a nyomában már ott  to-
porgott a kétségbeesés. Az a fajta mélységesen mély kétségbe-
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esés, amelyben elmerül az ember, és semmi meg nem menti a 
fulladástól.  Nincs  mibe  kapaszkodnia,  nincs  mentőövnek 
egyetlen szó, jel vagy ígéret se. Semmi bizonyíték, hogy bár a 
bánata végeérhetetlen, de legalább nem egyedül szenvedi el. 
Irene el sem tudta képzelni, mit tenne, ha Fin kézírását pillan-
taná meg az egyik borítékon. Akkor képtelen lenne uralkodni 
magán, összeomlana. Érezte, hogy felkavarodik és összerán-
dul a gyomra. De csak ült tovább, tökéletesen mozdulatlanul.

— Ma is szép napunk lesz, úgy látom — szólalt meg várat-
lanul  Alistair.  Irene  meglepetten  pillantott  fel  rá,  és  látta, 
hogy mosolyogva őt nézi. Kényszerítette magát, hogy vissza-
mosolyogjon, de nem tudta, hogy megrándult-e az arcizma, 
vagy sem.

— Igen  —  felelte.  Ide-oda,  ide-oda  járt  Nancy  tekintete: 
Alistairről Irene-ra, majd Irene-ról Alistairre pillantott.

— Mit tervezel mára, drágám? — kérdezte a férfi. A kezét a 
felesége kezére  tette az asztalon, és a nő kávéscsészéje meg-
csörrent, ahogy lecsúsztak róla a dermedt ujjai.

— Én... Még nem gondolkodtam  rajta.  —  Irene hallotta  a 
folyosó  felől,  hogy  Florence  halk,  szerény  léptekkel  közelít 
a reggelizőszoba felé. A lánynak dülledt egérszeme és hegyes 
orra  volt,  jól  illett  az  egérszerű  természetéhez.  Irene  szíve 
már  a  torkában  dobogott,  úgy  érezte,  képtelen  lesz  paran-
csolni neki.

Florence halkan kopogott, behozta a leveleket egy tálcán, 
amelyet letett az Alistair széke melletti kis asztalra. Aztán fél-
szegen  pukedlizett  és  kiment. Alistair  átnézte  a  csomagot  — 
négy boríték érkezett. Irene-nak a lélegzete is elakadt. Végül 
Alistair felvette, összerendezte és a zakózsebébe csúsztatta a 
borítékokat, majd felállt.

— Akkor hát kellemes napot mindkettőtöknek. Ebédre ha-
zajövök. Ha olyan szép lesz ma is az idő, mint tegnap, ebédel-
hetnénk  kint  a  teraszon.  —  Gondosan  a  helyére  igazította  a 
székét, és megint Irene-ra mosolygott. Végtelen tartalékai vol-
tak  mosolyból  is,  optimizmusból  is,  míg  Irene  úgy  érezte, 
hogy ő bizony mindkettőből kifogyott. Mosolygásra teremte-
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tett Alistair  egész  arca  —  a meleg  tekintete,  a  felfelé görbülő 
ajka, a két orcája. A mosolya nélkül elveszettnek tűnt.

— Esetleg  meglátogathatnád  Mrs.  Cartwrightot,  megér-
deklődhetnéd, hogy érzi magát.

— Mrs. Cartwrightot?
— A  doktor  felesége.  Hiszen  tudod.  Puding  és  Donald 

édesanyja.
— Hogyne, persze. — Irene jól tudta, hogy meg kell tanul-

nia az itteni neveket és a hozzájuk tartozó arcokat, tudnia il-
lik, hogy ki a bognár, a kovács, a lelkész neje, a boltos asszony, 
meg a fia, aki a postát hozza. Megértette, hogy egy ilyen kis 
faluban, mint Slaughterford, megbocsáthatatlan bűn mindezt 
nem tudni. Az utóbbi időben sok megbocsáthatatlan bűnt róttak fel 
nekem,  gondolta  Irene,  aki  ebben  a  pillanatban  képtelennek 
érezte magát arra, hogy meglátogassa a doktor feleségét, egy 
idegent, aki ráadásul beteg is, derengtek fel az agyában a ko-
rábban  hallottak.  Fogalma  sem  volt,  hogy  mit  mondhatna 
neki. Aztán Alistair  távozott,  Irene pedig  ismét egyedül ma-
radt Nancyvel. Mint kitöltendő űr, úgy ásított rá az előtte álló 
hosszú nap. Nancyre pillantott:  tudta, hogy az  idős asszony 
most majd egész nap figyelni és a békés Alistair távollétében 
nyíltan  bírálgatni  fogja  őt.  Nem  is  tévedett:  a  szokásos  fel-
sőbbrendű  arckifejezésével,  felvont  szemöldökkel,  gunyoros 
félmosollyal nézett rá a férje nagynénje. Irene a rámért vezek-
lés különösen kegyetlen próbatételének érezte Nancyt. Az asz-
szony már a hetvenes éveiben járt, de sovány volt, és egész-
séges, az arcán alig  látszottak meg a vékony,  leheletnyi  rán-
cok. Amikor Alistairtől megtudta, hogy a nagynénje vele él az 
Udvarházban,  Irene  egy kedves, bohókás öregasszonyt kép-
zelt el, aki külön házikóban lakik, a virágdíszeket rendezgeti 
a templomban, és jótékonysági ebédeket ad. De legalábbis kü-
lön  lakrésze van a házban. Ehelyett  Irene akárhová  is ment, 
Nancy  éles  nyelve  és  bántó  megjegyzései  kísérték.  Amikor 
megemlítette ezt — őt — Alistairnek, a férje elszomorodott.

— Irene, az anyám meghalt, amikor születtem. Nancy a sa-
ját fiaként nevelt, anyám volt az anyám helyett. El sem tudom 



~  14  ~

képzelni,  hogyan boldogult  volna  az  apám, ha Nancy nincs 
mellette. Vagyis tudom: sehogy.

Irene ismét megfogta a csészéje fülét, pedig nem is akart 
inni. A kávé már régen kihűlt, bebőrösödött. Nancy végül ösz-
szehajtotta a lapot, és felállt.

— Irene, kedvesem, igazán enned kellene valamit — vetette 
oda. — Londonban  talán nagy divat ez a csontsoványság, de 
errefelé  nagyon  feltűnő. Azt  hiszik  majd  az  emberek,  hogy 
boldogtalan vagy, ami egy  ifjú asszony esetében ugyebár el-
képzelhetetlen. — Nancy még egy pillanatig szigorúan Irene-ra 
meredt, de ő  tudta,  hogy választ nem vár. Elképzelhetetlen, 
megbocsáthatatlan.  Most  már  ezekkel  az  új  szavakkal  kell 
megbélyegeznie  saját magát,  ezekkel  bélyegzik meg mások. 
— Vedd tudomásul, ifjú hölgy, hogy immár a Hadleigh család 
tagja  vagy.  Márpedig  ezen  vidéken  a  Hadleigh-k  jelentik  a 
mércét — fejezte be a mondandóját Nancy, azzal megfordult és 
kiment. Irene megvárta, hogy becsukódjék mögötte az ajtó, és 
csak akkor engedett a feje merev tartásából, és ejtette az ölébe 
a két kezét. A reggelizőszobában fülsiketítő volt a csend.

Jégmadár,  barázdabillegető,  széncinke,  sármány.  Clem-
mie  skandálta  magában  gyaloglás  közben  a  listát,  amelyet 
mindig fejben tartott, és most, a lejtőn felfelé haladva, a lép-
teivel és a lélegzésével egy ritmusban mondogatott. Jégmadár, 
barázdabillegető, széncinke, sármány. A  reggeli  nap  fáklyaként 
vakította el a szemét, és viszketett az izzadság a fejbőrén, az 
anyjától  örökölt  kusza, megregulázhatatlan  szőke haja  tövé-
ben.  Fölfelé  kapaszkodott  a  kis  ösvényen,  amely  a  Wea-
vern-tanya földjét határoló sövénytől vezetett a Slaughterford 
felé tartó úthoz. Ilyenkor, kora reggel még elviselhető volt az 
ösvény, de délutánra megült itt a forróság, muslicáktól és bög-
lyöktől  hemzsegett,  ezért  Clemmie  olyankor  inkább  a  folyó 
mentén  jött  haza,  a  hosszabb,  kanyargósabb,  de  hűvösebb 
úton. A virágtól, madárfiókától elnehezült sövényekben vad-
rózsa  burjánzott. Az  apja  tehenei  tépkedték  a  füvet  a  sövé-
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nyek két oldalán — hallotta őket, érezte az édeskés, zöldes sza-
gukat.  Jégmadár, barázdabillegető, széncinke, sármány. A  vállán 
átvetett  rúdon  lengő  kosarakban  összekoccantak  a  tejesüve-
gek és a kerek sajtok. A rúd alig fért el az ösvényen, és Clem-
mie két karján időnként végigsimított a turbolya, a méhek sú-
lyától bókoló gyűszűvirág meg az iszalag.

A szülei manapság már nem unszolták Clemmie-t, hogy 
azonnal jöjjön haza, amint végzett — hazaért, amikor hazaért, 
előbb  vagy  utóbb,  attól  függően,  hogy meddig  volt Alistair 
Hadleigh-nél, meddig bámulta a  folyót, vagy milyen  sokáig 
ragadt  az  álomvilágában.  Általában  próbált  ő  sietni,  hiszen 
tudta, hogy mindig van otthon munka. Ám hiába  indult út-
nak gyors léptekkel, csak lelassított, amikor a vízpartra vagy 
az erdőbe ért. Néha olyasmit látott, amitől földbe gyökerezett 
a  lába,  és  minden  másról  megfeledkezett.  Ilyenkor  megállt 
számára az idő, és csak azt vette észre, hogy a nap már más-
hol  tart  az  égen, vagy hogy a nővérei  a  szemüket  forgatják, 
amikor  végül  hazaér,  és  hol  enyhébb,  hol  határozottabb  ne-
heztelő  szavakkal  fogadják,  az  órától  függően:  Itt a bájos kis 
mulyánk, ha nem hiányolták addig, vagy Nézd már, mit hozott a 
macska, ha igen. De Clemmie csak elkóborolt. Neki kóborolnia 
kellett.  Így hát kitalálta a  család, hogy hordja be ő a malom 
konyhájára a tejet, még ha tudták is, hogy aztán hosszú órákig 
nem  tér majd vissza. A malmot  is  birtokló Udvarház  a  kör-
nyék más nagyobb tehenészeteihez hasonlóan a vajat és a sű-
rített tejet gyártó üzemeknek adta el literszámra a tejét, így a 
helybélieket a Weavern-tanya kisebb csordája látta el.

— Legalább  ezt  az  egy  feladatot  ellátja  — mondogatta  az 
apja  bánatosan.  Ő maga  hetente  kétszer  hajnalban  szekérre 
ült,  és  bevitte  a  tejük,  a  sajtjuk,  a  vajuk  és  a  tojásuk  zömét 
Chippenhambe, a vásárra.

A Germain’s Lane-en a korai óra ellenére is legyek köröz-
tek az árnyékban, és a levegőben a túlérett medvehagyma rot-
hadó bűze és a berki szellőrózsák levélzetének pézsmaillata ke-
veredett. A fehéren porzó út a By Brook — amely nevében volt 
patak csupán — több nagy kanyarulatát elkerülve az erdő észak-
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nyugati  lejtőjén  vezetett  lefelé  arról  a  dombtetőről,  amelyre 
Clemmie éppen felgyalogolt a Weavern-tanya völgyéből. A lány 
hátrahajtott fejjel kémlelte az ágak között fényesen kéklő eget. 
Egy sötét madár alak körözött ott fent, így hát az ölyvet is hoz-
zátette a reggel megkezdett listájához. A feje fölött fürge mókus 
ugrált  fáról  fára, megvillant a  fényes, vörös bundája. Bükk és 
tölgy és szilfa — a sűrű, ifjú lombsátor alatt elhaltak a tavasz vi-
rágai. Már  csak  a  lonc  díszlett,  egy  fiatal  szilfa magas  ágaira 
kúszva nyitogatta a virágait. Clemmie továbbment, de a fénylő 
ég darabkái úgy a szemébe égtek, hogy szinte belevakult.

Meg nem tudta volna mondani, hogy hányszor  járt már 
ezen az úton, a sajgó vállán cipelve a rudat, és mégis mindig 
megtorpant, amikor felbukkant a lejtő tövében a slaughterfor-
di malom. Kőépületek  és pajták  sorakoztak  a  folyó mentén, 
gőzt eregetett a magas kémény, és Clemmie a talpában érezte, 
hogy a papírgyártó gép tompa zajától remeg a talaj. Amikor a 
folyón átvezető kis gyaloghídra ért, hallotta a földalatti akná-
jában  rejtőző  felülcsapott  vízikerék  dübörgését.  Egyszerre 
megérezte  azt  a  semmi máshoz  nem  hasonlítható  szagot:  a 
fém és a gőz és a zsír, meg a férfiak és a tégla és a munka sza-
gát. Mostanában új oka is volt rá, hogy a malom felélessze az 
érzékeit: a fiú. Ha most egy sarkon befordulva hirtelen meg-
látná őt, akkor a gondolatai egyszerre futnának szét és össz-
pontosulnának egyedül őrá, kizárva minden mást. Nem tudta 
elfeledni, amit a fiú tett, és éppen annyira szerette volna látni, 
mint amennyire nem, ezért  zavarodottan állt meg egy pilla-
natra, és csak hallgatta a vízikerék zaját: a homlokát a falnak 
támasztotta, és a koponyája remegett a kerék állandó ritmusá-
tól, a víz robajától. Egészen addig állt ott, amíg az arra haladó 
művezető hangja fel nem riasztotta.

— Gyerünk, leányzó, vidd azt a tejet, ne süsse a nap. — Jó-
ságosan mosolygott a sűrű bajusza alatt, amely vörösebb volt, 
mint a haj a fején, és sűrű, mint a róka farka. Clemmie bízott 
ebben  az  emberben:  sohasem  bizalmaskodott  vele,  sosem 
nyúlkált felé.

Úgy  tett,  ahogy  a  művezető  mondta,  és  ment  tovább, 
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a malom udvarára, de nyugtalan volt, felkavarta, hogy foly-
ton figyelni kénytelen. Leskelődni és reménykedni. Clemmie 
még sohasem élt át ilyesmit: ő látni szeretett, nem lesni. Ke-
vés asszony dolgozott a malomban, csak a konyhán és a pa-
pírzsákteremben. A vízparti, hosszú, alacsony épületben lévő 
helyiség makulátlanul tiszta volt, bár telente fogvacogtatóan 
hideg  —  a  tisztára  söpört  szilfa  padlódeszkáin  és  polírozott 
diófa padjain egy csepp gépolaj vagy tintafolt sem volt, ne-
hogy tönkremenjen tőle a kész papír, mialatt cukor, liszt vagy 
faggyú tárolására szolgáló, erős zsákokká varrják és ragaszt-
ják össze őket. Nyáron a méhviasz, a gyapot és a fa finom il-
lata áradt az épületből, ahová Clemmie-t nem igazán enged-
ték be a szutykos lába és a szoknyája besározódott szegélye 
miatt. Két munkásnő ment el mellette ekkor, egyikük oda is 
intett neki. A barna hajú Delilah Cooper volt az, akire Clem-
mie a kis slaughterfordi magániskolából emlékezett — alig ta-
nultak meg járni, már beíratták őket. Egy savanyú képű öreg-
asszony ügyelt rájuk némi pénzért a házikójában — napköz-
ben  odébb  hessegette  őket,  ha  az  útjában  voltak,  de  idővel 
azért  csak  megtanította  őket  erre-arra,  az  ábécére,  néhány 
énekre,  imádságra. Delilah  arcáról  az  egész nap  egy  szobá-
ban tartott tíz kicsi gyerek szaga jutott Clemmie eszébe, a vi-
zes zabkása, a korom és a hideg kőpadló. A másik nő össze-
húzott  szemmel,  gyanakvóan  nézett  rá,  de  Clemmie  nem 
bánta. Szerette a nők udvar kövén csattogó  fapapucsának a 
zaját és a koppanást, amikor lerúgják a klumpát a bejáratnál, 
hogy cipőben, csizmában menjenek tovább. Behunyta a sze-
mét, hogy jobban hallja.

— Ennek hiányzik egy kereke — mondta a mogorva nő.
Clemmie bevitte a tejet az konyhára, aztán az egykori ta-

nyaház  felé  indult:  méretes  kőház  volt,  körülötte  nőtt  ki  a 
földből és terjeszkedett el a malom, mint a csalán, ha nem irt-
ják.  Csak  kevesen  emlékeztek  ma  már  a  Chapps-tanyára  a 
malom előtti időkből, és erre a házra, amelyben most a malom 
irodái  voltak  —  itt  született  Clemmie  anyjának  a  nagynénje, 
Susan váratlanul egy reggelen, a tűzhely előtti gyékényen. Itt 
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kapott helyet a művezető és az irodista íróasztala, meg Alis-
tair Hadleigh-é, az Udvarház uráé, a malom tulajdonosáé. Mr. 
Hadleigh kedves ember volt: Clemmie szerette a folyton mo-
solygó arcát és azt, ahogyan bólogat, és beszél a munkások-
kal, amikor ellenőrzi őket. Látszott rajta, hogy tiszteli az em-
bereit,  pedig  a  lány  a gazdagsága miatt  szinte  felsőbbrendű 
lénynek látta őt. Csodálta a tisztaságtól ragyogó bőrét — mint-
ha más levegőt szívott volna. Clemmie általában továbbment 
ilyenkor, át az udvaron, ki a másik oldalán. Ezen a reggelen 
azonban  felsétált  a  régi  tanyaház  lépcsőjén,  és  bekopogott 
Alistair irodájának az ajtaján. A férfi aggodalmasan ráncolta a 
homlokát, amikor megpillantotta.

— Nocsak, Clemmie! Nem számítottam ma rád. Leckét be-
széltünk meg?  —  kérdezte  némi  szórakozottsággal  a  hangjá-
ban. A lány megfordult, hogy elmegy. — Ne, ne, gyere csak be. 
Tizenöt percen nem múlik semmi ezen a mai napon. — Felállt, 
és  az  ajtóhoz  lépett,  hogy  becsukja  Clemmie  után.  A  lány 
megérezte Mr. Hadleigh hajolajának  a  szagát  és  a  zakójából 
áradó  roppant  férfias  illatot.  Senki  másnak  nem  volt  ilyen 
tiszta keze Slaughterfordban. A testes íróasztal alig látszott ki 
a papírhalmok alól — volt ott a malomban készült minta, de 
vékonyabb papír is, rajta gépelt szöveg. Clemmie nem tudta 
volna elolvasni a szavakat, még ha akarta volna se. Az ablak-
hoz ment, a szokott helyére, és az üvegnek háttal megállt. Így 
szeretett állni, háttal a fénynek, és tudni, hogy az arcát rész-
ben elrejti a homály. — Tehát — kezdte Alistair, aki az íróasztala 
szélének  dőlt.  —  Gyakoroltál?  —  Clemmie  nem  jött  zavarba, 
vállvonással jelezte, hogy nem. Alistairnek a szeme sem reb-
bent.  — Nem  baj.  Kezdhetjük  a  légzőgyakorlatokkal,  amiket 
mutattam?

Nem ment  jól  az  óra.  Clemmie  egyik  lábáról  a másikra 
állt, és már bánta, hogy feljött. Nem volt megfelelő a leckéhez 
ez  a  nap,  képtelen  volt  odafigyelni,  hamar  elfáradt. Alistair 
csalódott arccal paskolta meg a vállát, mielőtt kiment.

— Nem baj — mondta. — Majd sikerülni fog, ha eljön az ide-
je, Clemmie. Biztos vagyok benne.  — A  lépcsőn Nancy Had-
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leigh jött felfelé, mialatt a lány lefelé haladt. Clemmie ösztö-
nösen elfordult, a testéhez szorította a két karját, kerülte Nan-
cy  tekintetét.  Miss  Hadleigh  nehéz  természet  volt,  kemény 
ember. Mint a vasszeg, olyan volt a tekintete, és sohasem be-
szélt egyenesen Clemmie-hez, mindig elbeszélt a feje fölött.

— Igazán, Alistair, mit képzelsz, mit  fogsz ezzel elérni? — 
kérdezte Nancy az iroda ajtajában.

— Az égvilágon semmi ok sincs rá, hogy ne tudjon beszél-
ni az a lány — felelte halkan Alistair. — Csak meg kell tanítani.

— Fel nem foghatom, miért lenne ez a te feladatod.
— Mert senki más nem hajlandó rá, Nancy.
— Ne feledd, hogy azt pletykálják, nem csak beszélni taní-

tod ezt a lányt a bezárt irodádban. Nem okos dolog így kiten-
ni magadat a híreszteléseknek. Főleg most nem.

— Ugyan már, Nancy!  Biztosra  veszem,  hogy  senki még 
csak nem is gondol ilyesmit.

— Kétlem, hogy a  te érzékeny virágszálad helyeselné, ha 
tudná.

— Úgy beszélsz róla, mintha valami mocskos dolog lenne, 
Nancy, pedig semmi ilyesmiről nincs szó.

— Mindenesetre remélem, hogy nem ültetsz hamis remé-
nyeket ennek a lánynak a fejébe, csak ezért mondom. — A be-
csukódó ajtó mögül már csak tompán hallatszott a hangjuk, 
és Clemmie megindult  lefelé a  lépcsőn, nem törődött a hal-
lottakkal.

Elment a boltba, hogy megnézze, érkezett-e levél a Wea-
vern-tanya címére — ami csak nagy ritkán fordult elő. A boltos 
asszony ilyenkor mindig adott neki valami kis apróságot — cu-
korkát vagy egy falat sajtot, esetleg egy almát — hálából, hogy 
a  fiának  így  nem  kellett  gyalog  kivinnie  a  postát  a  farmra. 
Clemmie aznap egy karamellát kapott, azt szopogatta, miköz-
ben folytatta az útját. Jaj, az a fiú! A fiú. A neve Eli, a családja 
a rossz hírű Tannerek. Azoknál nincs rosszabb népség ezen az 
istenadta  földön,  mondta  egyszer  Clemmie  apja,  William 
Matlock,  aki megtiltotta  a  lányainak,  hogy  szóba  álljanak  a 
Tanner  fiúkkal.  Valamelyik  évben  felfogadták  az  egyik  fiút 
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szénát  kaszálni. A  fiatal  Tanner  többször  is megkísérelte  el-
kapni Clemmie nővérét, az akkor  tizenkét éves  Josie-t,  fel  is 
sebezte a száját. Amikor elzavarták, magával vitte a család két 
tyúkját. William arca vészjóslóan elborult, ha csak megemlí-
tették  előtte  Tanneréket.  De  Clemmie  folyton  arra  gondolt, 
amit  látott: amit a  fiú akkor  tett — amit a  fiú őérte  tett. Egy-
re-másra felelevenedett előtte az arca, az a meghasonlott arc, 
amelynek  láttán  Clemmie  máskor  oly  megbízható  ösztönei 
most  vakon,  tétován  tapogatóztak.  A  fiú  körme  alatt  véres 
volt a bőr, mély karcolások látszottak a kezén. Sörszag és iz-
zadság  érződött  rajta,  valami  keménység  és  ércesség,  de 
mindezek  alól  kisejlett  valami  jobb  ígérete.  Dacosan  vetette 
oda  a  nevét, mintha  számonkérték  volna: Eli vagyok. Aztán 
egy  szó nem sok,  annyit  sem mondott.  Fájdalmasan hangos 
volt utána a csend.

Clemmie  most  nem  látta  őt  sehol:  bizonyára  bement  a 
malomépületbe, ha egyáltalán dolgozott aznap. Néha a kiseb-
bik malomban, a folyó felső folyása mentén nem messze álló 
Rongymalomban  kapott  feladatot,  ahol  a  rongyot  foszlatták 
a papírmalomnak. Clemmie egyszer látta, amint a fiú vezeti a 
hosszú  szőrű pónilovat,  az meg húzza  a  két malom közötti 
úton a lucskos anyaggal megrakott kocsit. A póni a fejét rázva 
tiltakozott,  a  fiú  pedig  dühös  arccal  rántotta  meg  a  zablát. 
Mennyi harag volt abban a fiúban, mennyire más volt ilyen-
kor,  mint  amikor  megtette  azt  az  ő  kedvéért.  Clemmie  a 
Rongymalom felé pillantott, de nem volt kedve továbbmenni 
a folyó partján. A sörfőzde felől az orrának kedves malátasza-
got hozott a szél, mégis nyugtalan szívvel lépett ki a malom 
udvaráról. A folyó nyugati oldalán, a fák között készült haza-
menni. Ösvény itt nem volt, de anélkül is jól ismerte az utat. 
Ahogy ment, érezte, hogy figyelik — megszokta már ezt az ér-
zést, és most is azonnal felismerte: rászegeződött egy tekintet. 
De Clemmie most körbe  is nézett, hogy  lássa, ki  figyeli őt — 
hátha a fiú az. Eli.


