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Prológus
2005. február

Létezik-e valóban szerelem első látásra?
A nappaliban üldögélve már vagy századjára tette fel magá-

nak a kérdést. A téli nap már jó ideje nyugovóra tért. Odakint 
ködös szürkeség derengett, és az ablaktáblát időnként megko-
cogtató faág zaját leszámítva minden csendes volt. Nem volt 
egyedül. Felállt a kanapéról, végigsétált az előszobán, hogy be-
kukkantson a kisszobába. Ahogy elnézte a lányt, arra gondolt, 
néhány percre melléheveredik azzal az ürüggyel, hogy csak a 
szemét pihenteti. Jólesett volna a pihenés, de félt, hogy esetleg 
azonnal álomba merülne, amit nem akart. Figyelte, ahogy a má-
sik álmában meg-megmoccan, majd a gondolatai a múlt felé 
kalandoztak. Eszébe jutott az első találkozásuk. Ki is volt ő ak-
koriban? És milyen emberré vált azóta? Első pillantásra egysze-
rűnek tűnt megválaszolni ezeket a kérdéseket. Jeremynek hív-
ják, negyvenkét éves, az apja ír, az anyja olasz származású. 
Újságíró. Ezt szokta válaszolni, ha megkérdezik. Természetesen 
mindez igaz, ám néha úgy érezte, valamit hozzá kellene még 
tennie. Megemlítse-e például, hogy öt évvel ezelőtt azért uta-
zott Észak-Karolinába, hogy bizonyos rejtélyes fényjelenségek 
után nyomozzon? Hogy akkor lett szerelmes – abban az évben 
nem is egyszer, hanem mindjárt kétszer is? Hogy ezeknek az 
emlékeknek a szépségébe mindig egyfajta fájdalom is vegyül, és 
hogy időnként maga sem tudja, melyik érzés az erősebb.

Óvatosan becsukta a kisszoba ajtaját, és visszatért a nappali-
ba. Bár nem szokott hosszasan elmerengeni ezeken a régi emlé-
keken, nem is hessegette el őket, ha eszébe jutottak. Éppen 
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olyan nehéz lenne kitörölnie az életéből ezt a fejezetet, mint 
megváltoztatni a születése dátumát. Néha azonban azt kívánta, 
bárcsak visszamehetne az időben, hogy kitöröljön minden szo-
morúságot, de sejtette, ha ezt megtehetné, az örömteli emlékek 
is eltűnnének. Abba pedig bele sem akart gondolni.

Az éjszaka legsötétebb óráiban szokott eszébe jutni az a bizo-
nyos éjjel, amelyet Lexie-vel a temetőben töltöttek, amikor elő-
ször pillantotta meg a kísérteties fényeket, amelyek után nyo-
mozva ideutazott New Yorkból. Akkor döbbent rá, milyen sokat 
jelent számára Lexie. Miközben a sötét temetőben várakoztak, 
Lexie elmesélte, hogyan jutott árvaságra gyermekkorában. Jere-
my tudta ezt már korábbról, azt azonban nem, hogy néhány év-
vel a szülei halálát követően Lexie-t rémálmok kezdték gyötörni. 
Szörnyű, visszatérő rémálmok, amelyekben látta a szüleit meg-
halni. Doris, a nagymamája tanácstalan volt, ám végül elvitte őt a 
temetőbe, hogy megmutassa neki a rejtélyes fényeket, amelyeket 
Lexie kisgyermekként csodásnak látott, mivel a szülei szellemét 
vélte felfedezni bennük. Talán éppen arra volt szüksége, hogy hi-
hessen ebben. Soha többé nem kínozták rémálmok.

Jeremyt mélyen megérintette Lexie története a szeretteinek 
az elvesztéséről, őszinte hitének az ereje pedig meghatotta. Ké-
sőbb, azon az éjszakán, amikor maga is megpillantotta a fénye-
ket, megkérdezte Lexie-t, mik lehetnek valójában. Lexie előre-
hajolva azt suttogta: – A szüleim azok. Talán meg akarnak 
ismerni téged...

Jeremy ekkor érzett először ellenállhatatlan vágyat arra, hogy 
megölelje. Úgy élt emlékeiben ez a pillanat, hogy ekkor belesze-
retett Lexie-be, és ez az érzés azóta sem halványult el benne.

Odakint megélénkült a februári szél. Az éjszaka sötétje át-
hatolhatatlannak tűnt, és Jeremy nagyot sóhajtva visszaült a ka-
napéra, miközben érezte, ahogy annak az évnek az eseményei 
egyre élénkebben térnek vissza a gondolataiba. Elhessegethette 
volna őket, de a mennyezetet bámulva csak hagyta, hogy elbo-
rítsák az emlékek. Mint mindig.

Emlékezete szerint ez történt később.
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Első fejezet
Öt évvel korábban

New York City, 2000

– Nézd, ez pofonegyszerű! – magyarázta Alvin. – Először is 
találkozol egy helyes lánnyal, aztán egy darabig együtt jártok, 
hogy kiderüljön, vajon hasonlóan gondolkodtok-e. Hogy lássá-
tok, vajon összeilletek-e, és meghozhatjátok-e a nagy döntést: 
„márpedig mostantól összekötjük az életünket”. Tudod, meg-
beszélitek, hogy éppen melyikőtök családját látogatjátok meg a 
hétvégén, hogy házban akartok-e majd élni, vagy elég egy lakás 
is, hogy kutyátok vagy macskátok lesz-e, hogy ki használja reg-
gelente először a fürdőszobát, amikor még rengeteg a meleg 
víz. Ha mindezek után még mindig komolyan gondoljátok a 
dolgot, akkor összeházasodtok. Érted, miről beszélek?

– Persze hogy értem – felelte Jeremy.
Jeremy Marsh és Alvin Bernstein éppen Jeremy Upper 

West Side-i lakásában álltak egy hűvös februári szombat dél-
utánon. Órák óta csomagoltak; a földön mindenfelé dobozok 
sorakoztak. Néhány már telepakolva várta a teherautót a bejára-
ti ajtó mellett; a többi még félig megrakottan hevert szanaszét. 
Úgy nézett ki a lakás, mintha egy tasmaniai ördög szabadult 
volna be, és miután jól kitombolta magát, feldúlva a helyet, tá-
vozott. Jeremy maga is megdöbbenve látta be, mennyi haszon-
talan holmit halmozott fel az évek során. Minderre a menyasz-
szonya, Lexie Darnell hívta fel a figyelmét aznap reggel, húsz 
perccel korábban, majd csalódottan feladta a küzdelmet, és ebé-
delni ment Jeremy anyjával, így Jeremy és Alvin végre kettes-
ben maradhattak.



12

– Akkor meg mi a fenét csinálsz? – kérdezte Alvin számon-
kérő hangon.

– Pontosan azt, amiről az előbb beszéltél.
– Egy fenét! Te teljesen összekevered a sorrendet! Rögtön 

kimondod, hogy „akarom”, még mielőtt kideríthetnétek, hogy 
összeilletek-e egyáltalán. Hiszen alig ismered Lexie-t!

Jeremy éppen egy fióknyi ruhát borított bele a következő do-
bozba, azt kívánva magában, bárcsak témát váltana végre Alvin.

– Nagyon is jól ismerem.
Alvin a Jeremy íróasztalán heverő papírokat rendezte össze, 

majd az egészet beletette ugyanabba a dobozba, amelyikbe Jere-
my éppen pakolt. Jeremy legjobb barátja lévén úgy érezte, ker-
telés nélkül beszélhet vele.

– Nézd, én őszinte vagyok veled, és szeretném, ha tudnád, 
hogy csak kimondom azt, amit az egész családod gondol már 
hetek óta. Nem ismered őt annyira, hogy csak úgy fogd magad, 
és odaköltözz hozzá, az esküvőről nem is beszélve. Alig egy he-
tet töltöttetek együtt! Ez azért nem ugyanaz, mint Mariával – 
tette még hozzá Jeremy volt feleségére utalva. – Tudod, hogy én 
is ismertem Mariát, sokkal jobban, mint te most Lexie-t, még-
sem gondoltam soha, hogy ismerem őt annyira, hogy el is ve-
gyem feleségül.

Jeremy kiemelte a papírhalmot a dobozból, és visszatette az 
íróasztalra. Valóban, Alvin már azelőtt is ismerte Mariát, hogy 
ők találkoztak volna, és a mai napig jó barátságban van vele.

– Mit akarsz ezzel mondani?
– Hogy mit? Mit szólnál például, ha egyszer csak bejelen-

teném, hogy találkoztam egy fantasztikus nővel, ezért most fel-
adom a karrieremet, elhagyom a családomat és a barátaimat, és 
leköltözöm délre, hogy összeházasodhassunk? Ott van például 
az a lány... Hogy is hívják? Rachel?

Rachel Lexie nagyanyjának a vendéglőjében dolgozott, és 
Alvin rövid, Boone Creek-i látogatása idején udvarolt neki egy 
kicsit, sőt meghívta New Yorkba is.



13

– Azt mondanám, nagyon örülök, hogy boldog vagy!
– Na ne! Emlékszel, mit mondtál nekem, amikor el akar-

tam venni Evát?
– Igen, emlékszem. De az más volt.
– Ó, már értem! Mert te sokkal érettebb vagy nálam!
– Egyrészt igen. Másrészt, mert Eva nem az a kimondottan 

házasodni vágyó típus volt...
– Igen, ez igaz – ismerte be Alvin kelletlenül. Míg Lexie 

egy vidéki kisváros könyvtárosaként vágyott arra, hogy végre 
megállapodjon valaki mellett, addig Eva tetoválóművész volt 
Jersey Cityben. Az ő műve volt az Alvin karját díszítő tetoválá-
sok nagy része, a fülében virító testékszerekről nem is beszélve, 
ami olyan külsőt kölcsönzött Alvinnek, mint aki most szabadult 
a börtönből. Alvint mindez azonban egyáltalán nem zavarta. 
Kapcsolatuknak az vetett véget, hogy kiderült, Evának van egy 
szeretője, amiről elfelejtette tájékoztatni Alvint.

– Maria szerint is őrültség, amit csinálsz!
– Elmondtad neki?
– Persze. Mindent megbeszélünk egymással.
– Nagyon örülök, hogy ilyen jóban vagy a volt feleségem-

mel! De nincs beleszólása a döntéseimbe! És neked sincs!
– Én csak próbállak meggyőzni! Túl gyors a tempó. Nem is 

ismered Lexie-t.
– Miért hajtogatod ezt folyton?
– Addig fogom hajtogatni, amíg el nem ismered végre, 

hogy gyakorlatilag idegenek vagytok egymás számára.
Alvin, akárcsak Jeremy öt bátyja, képtelen volt leszállni egy 

témáról, ha egyszer belekezdett. Akár egy kutya a csontjához, úgy 
ragaszkodik az álláspontjához, gondolta magában Jeremy.

– Lexie nem idegen.
– Nem? Akkor mi a másik keresztneve?
– Tessék?
– Jól hallottad! Mondd meg Lexie másik keresztnevét!
Jeremy zavartan pislogott.
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– Ez meg hogy jön ide?
– Sehogy. De ha már el akarod venni feleségül, nem gon-

dolod, hogy illene tudnod a választ erre a kérdésre?
Jeremy szóra nyitotta a száját, de rájött, fogalma sincs, mit 

mondjon. Lexie soha nem árulta el a második keresztnevét ne-
vét, ő pedig sosem kérdezte. Alvin, megérezve, hogy végre sike-
rült némi eredményt elérnie a barátjánál, tovább faggatta:

– Na jó, lássuk, tudsz-e ezekre az alapvető kérdésekre vála-
szolni! Miből diplomázott az egyetemen? Ki volt a legjobb ba-
rátja a suliban? Mi a kedvenc színe? A fehér kenyeret szereti 
jobban, vagy a teljes kiőrlésűt? Mi a kedvenc filmje vagy tévé-
műsora? Ki a kedvenc írója? Tudod egyáltalán, hogy hány éves?

– Elmúlt harminc... – vágta rá Jeremy.
– Elmúlt harminc? Ezt még én is kitaláltam volna.
– Majdnem biztos vagyok benne, hogy harmincegy éves...
– Majdnem biztos vagy benne? Azért ugye hallod, hogy 

mennyire nevetségesen hangzik mindez? Hogy tudsz elvenni 
valakit, akiről még azt sem tudod, hogy hány éves?

Jeremy újabb fiókot húzott ki, és a tartalmát egy másik do-
bozba szórta. Tudta, hogy Alvinnek igaza van, de nem akarta 
beismerni. Nagyot sóhajtott.

– Azt reméltem, örülsz neki, hogy végre találtam valakit... – 
mondta.

– Persze hogy örülök. De azt azért nem gondoltam volna, 
hogy egyből el is költözöl New Yorkból, és úgy döntesz, hogy 
megnősülsz. Azt hittem, csak viccelsz! Tudod, Lexie szerintem 
is nagyszerű lány. Tényleg az. És ha pár év múlva is ennyire ko-
molyan gondolnád, én magam rángatnálak el a templomba. 
Mindössze az a véleményem, hogy elsieted ezt a dolgot, és nem 
értem, miért.

Jeremy az ablak felé fordult. A szemközti épület szürke, 
kormos téglafalában sorakozó ablakokat bámulta. Az egyik mö-
gött egy nő éppen telefonált, a másik mögött egy férfi a derekán 
törülközővel indult a fürdőszobába, egy másik nő pedig vasalás 
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közben tévét nézett. Amióta csak itt lakik, még soha egyetlen 
szót sem váltott ezekkel az emberekkel.

– Lexie gyermeket vár – szólalt meg végül.
Alvin egy pillanatig azt hitte, hogy rosszul hallotta. Csak 

amikor a barátja arcára pillantott, értette meg, hogy Jeremynek 
egyáltalán nincs kedve viccelődni.

– Gyermeket vár?
– Igen, kislányt.
Alvin döbbenten rogyott le az ágyra, mintha a lába hirte-

len felmondta volna a szolgálatot. – Ezt eddig miért nem 
mondtad el?

Jeremy vállat vont.
– Lexie megkért, hogy egyelőre ne mondjam el senkinek. 

Úgyhogy kérlek, te is tartsd titokban!
– Persze... – felelte Alvin, miközben még mindig nem tért 

magához. – Hogyne...
– És szeretnék kérni tőled még valamit.
Alvin felpillantott rá.
Jeremy a vállára tette a kezét.
– Szeretném, ha te lennél a vőfély az esküvőmön!

Hogy történt mindez?
Jeremy még másnap is ezen törte a fejét, amikor Lexie-vel 

bevásárolni indultak. A kérdés nem a teherbe esésre vonatkozott: 
az az éjszaka feledhetetlen volt számára. Azonban bármilyen ha-
tározottnak is mutatta magát Alvin előtt, néha neki magának is az 
volt az érzése, hogy egy népszerű romantikus vígjátékban szere-
pel, amelyben minden megtörténhet, ugyanakkor semmi sem 
biztos egészen a legutolsó jelenetig.

Végül is az, ami vele történt, nem nevezhető szokványos 
történetnek. Sőt, talán soha senkivel nem fordult még elő. 
Mégis kivel történik meg manapság, hogy elutazik egy kis-
városba, hogy megírjon egy újságcikket a Scientific American szá-
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mára, ahol találkozik egy könyvtároslánnyal, akibe néhány nap 
alatt fülig beleszeret? Ki más döntene ennek a hatására úgy, 
hogy maga mögött hagyva New York városát és egy ígéretes 
televízió-műsor vezetését, elköltözik Észak-Karolinába, egy 
 Boone Creek nevű kisvárosba, amelyet épphogy meg lehet ta-
lálni a térképen?

Mennyi kérdés!
Nem arról van szó, hogy megbánta volna a döntését. Sőt, 

ahogy a Barbie babák és GI Joe-k között válogató Lexie-t elnéz-
te – aki éppen azzal volt elfoglalva, hogy kiválassza a legmegfe-
lelőbb ajándékot a számtalan unokaöcsnek és unokahúgnak, re-
mélve, hogy megkedvelik őt az első találkozáskor –, biztosabb 
volt a dolgában, mint valaha. Arra gondolt, milyen élet vár rá, és 
elmosolyodott. A csöndes vacsorákra, a romantikus sétákra és a 
tévé előtti meghitt összebújásokra gondolt. Ezek nagyszerű dol-
gok, olyanok, amelyekért érdemes élni. Nem volt annyira naiv, 
hogy azt gondolja, soha nem lesznek nézeteltérések vagy ne-
hézségek az életükben, de afelől nem voltak kétségei, hogy a 
felmerülő problémákkal sikeresen meg fognak tudni birkózni, 
és hogy végül is mindketten tisztában vannak azzal, hogy töké-
letesen összeillenek. Ezektől az apróságoktól eltekintve csodá-
latos lesz az életük.

Miközben Lexie teljesen belefeledkezett a válogatásba, Je-
remy egy, a közelükben álldogáló párra lett figyelmes. Tulajdon-
képpen nehéz volt nem észrevenni őket. Az elegánsan öltözött, 
harminc körüli férfi befektetési tanácsadó vagy ügyvéd lehetett, 
hasonló korú felesége pedig úgy nézett ki, mint aki minden dél-
utánját a Bloomingdale’sben tölti. Kezükben különböző boltok 
bevásárlószatyrai. A nő ujján hatalmas gyémánt csillogott – jó-
val nagyobb, mint Lexie eljegyzési gyűrűje. Jeremy szinte biztos 
volt benne, hogy az ilyen bevásárlókörutakra rendszerint egy 
dadával szoktak elindulni, mivel látszott rajtuk, hogy fogalmuk 
sincs, mit kellene tenniük.

A babakocsiban ülő gyerek azon a bizonyos idegtépő han-
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gon visított, amitől még a tapéta is lekívánkozik a falról. Az üz-
letben mindenki dermedten fordult feléjük. A kislányt a négy-
éves bátyja túlüvöltötte, toporzékolva vetve magát a földre. 
A szülők arcán a golyózáporba került katonák rémülete tükrö-
ződött, és nem lehetett nem észrevenni az árulkodó táskás sze-
meket, és hogy milyen sápadtak. Bármilyen kifogástalan is volt 
a megjelenésük, láthatóan elérték tűrőképességük határát. Az 
anya végül kivette a bömbölő kislányt a babakocsiból, és magá-
hoz szorította, a férj pedig ügyetlenül simogatni kezdte a baba 
hátát, hogy végre megnyugodjon.

– Szerinted nem éppen azon vagyok én is, hogy abbahagyja 
a sírást? – szólt rá dühösen az asszony. – Csinálj már valamit 
Elliottal!

A férfi lehajolt a fiához, aki a földet rugdosta és ököllel ver-
te a legnagyobb hiszti közepette.

– Azonnal hagyd abba az üvöltést! – szólt rá szigorúan az 
apa, ujjával megfenyegetve a fiút.

Na persze, gondolta magában Jeremy. Mintha ezzel elérne bár-
mit is.

Elliot eltorzult arccal, egyre vörösebben a dühtől vonaglott 
a földön.

Erre már Lexie is felhagyott az ajándékok válogatásával, és a 
családi perpatvar irányába fordult. Olyan az egész, gondolta ma-
gában Jeremy, mint amikor egy nő bikiniben füvet nyír a kertjében – 
lehetetlen nem odanézni. A kisbaba bömbölt, Elliot toporzékolt, az 
asszony a férjével kiabált, hogy csináljon már végre valamit, a 
férj is üvöltött válaszként, hogy éppen azon van.

Egyre nagyobb tömeg vette körül a „boldog családot”. 
A nők mintha hálával vegyes sajnálattal figyelték volna a jelene-
tet: hálásan, hogy mindez nem velük történik meg, ugyanakkor 
együttérzőn – valószínűleg saját tapasztalatból –, tudva, hogy a 
fiatal pár most min mehet keresztül. A férfiak ezzel szemben 
láthatóan kényelmetlenül érezték magukat, és azon voltak, hogy 
minél messzebb kerüljenek a felfordulástól.
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Elliot most már a fejét is a földhöz verte, és egyre hango-
sabban üvöltött.

– Menjünk innen! – csattant fel hirtelen az anya.
– Szerinted én mit szeretnék? – morgott vissza a férje.
– Vedd már fel azt a gyereket!
– Azon vagyok! – kiabált elkeseredetten a férfi.
Elliot azonban más véleményen volt. Amikor az apja meg-

ragadta, a fiú tekeregni kezdett, mint egy kígyó. Nemcsak kéz-
zel-lábbal hadonászott, a fejét is ide-oda dobálta. Az apa homlo-
kán izzadságcseppek jelentek meg, az arca egyre jobban eltorzult 
a küzdelemben. Elliot valahogy egyre nagyobbnak tűnt mellette 
– olyan volt, mint egy mini-Hulk, akit majd szétvet a düh.

A szülőknek végre-valahára sikerült – bevásárlószatyrokkal, 
babakocsit tolva – elindulniuk a kijárat felé a két rakoncátlan 
gyerekkel. A tömeg úgy vált szét, mint Mózes előtt a Vörös-ten-
ger, a család eltűnt a színről, már csak a gyerekek egyre távolodó 
bömbölése emlékeztetett az iménti jelenetre.

A tömeg kezdett szétszéledni. Jeremy és Lexie azonban 
még mindig földbe gyökerezett lábbal állt.

– Szegény szülők... – szólalt meg Jeremy, arra gondolva, va-
jon ez vár-e majd rájuk is néhány év múlva.

– Nekem mondod? – felelte Lexie. Láthatóan neki is 
ugyanez járt a fejében.

Jeremy maga elé bámulva állt dermedten, míg a távoli gye-
reksírás végleg elhalt. A család valószínűleg elhagyta az áru-
házat.

– A mi gyerekünk sosem lesz ilyen hisztis – jelentette ki 
Jeremy.

– Soha. – Lexie a hasára tette a kezét. – Ez valami borzalom 
volt.

– És a szülők milyen tanácstalanok voltak... – tette hozzá 
Jeremy. – Hallottad, hogy a férfi hogy beszélt a fiával? Mintha 
az alkalmazottja lett volna!

– Nevetséges! – bólintott Lexie. – És ahogy egymással kia-



19

báltak! A gyerekek megérzik a feszültséget. Nem csoda, hogy 
nem bírtak velük...

– Fogalmuk sem volt, mi a teendő ilyenkor...
– Igen, nekem is úgy tűnt...
– Hogy lehet ez?
– Talán túlságosan el vannak foglalva a saját életükkel, és 

nem jut elég idejük a gyerekekre.
Jeremy még mindig mozdulatlanul állt, és figyelte, ahogy 

az utolsó bámészkodó is elsétál.
– Ez valami borzalom volt – ismételte.
– Szerintem is.

Nos hát, igen, talán becsapták önmagukat is. Valahol leg-
belül mindketten sejtették ezt, de könnyebbnek tűnt úgy tenni, 
mintha velük sohasem fordulhatna elő hasonló jelenet. Mert ők 
felkészültebbek lesznek. Odaadóbbak. Kedvesebbek és türel-
mesebbek. Szerető szülők.

A gyermekük pedig... boldogan fog felnőni abban a környe-
zetben, amelyet ők ketten teremtenek majd neki. Efelől egyi-
küknek sem voltak kétségei. Csecsemőkorában át fogja aludni 
az éjszakákat; kisgyermekként átlagon felüli nyelvi és mozgás-
fejlődésével fogja megörvendeztetni a szüleit. A kamaszkor ak-
namezőit minden további nélkül ki fogja kerülni, és természe-
tesen sosem fog kábítószerekhez nyúlni, sem korhatáros 
filmeket nézni. Udvarias, megnyerő modorú fiatal felnőttként 
fogja elhagyni a szülői házat, és kitűnő iskolai eredményeivel 
egyenesen a Harvardra megy, országos úszóbajnok lesz, aki 
mindig szán majd időt arra, hogy nyaranta önkéntes munkát 
vállaljon valamilyen jótékonysági szervezetnél.

Jeremy teljesen belemerült az álmodozásba. Bár semmiféle 
tapasztalattal nem rendelkezett a szülői hivatást illetően, annyit 
azért sejtett, hogy korántsem ilyen egyszerű dolog. Arról nem is 
beszélve, hogy kissé előreszaladt az időben...
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Egy óra múlva már Queens felé tartottak egy taxiban. Lexie 
egy frissen vásárolt, kismamáknak szóló könyvet lapozgatott, 
Jeremy pedig az ablakon kinézve merengett. Ez volt az utolsó 
estéjük New Yorkban, ahová azért hívta el Lexie-t, hogy bemu-
tassa a családjának. Most éppen a szüleihez igyekeztek, akik a 
búcsúztatásukra szűk körű összejövetelt rendeztek. A szűk kör 
természetesen nem szó szerint értendő, hiszen az öt bátyja, 
azok feleségei és a további tizenkilenc unokaöccse és unokahú-
ga társaságában gyakorlatilag mozdulni is alig lehet majd a ház-
ban, ahogy azt már megszokhatták a családi ünnepek alkalmá-
val. Bár Jeremy alig várta már, hogy viszontláthassa őket, nem 
tudta kiverni a fejéből az imént látott családot. Annyira... nor-
málisnak tűntek. A kimerültség jeleit leszámítva. Azon tűnő-
dött, vajon Lexie-vel ők is így fognak-e viselkedni, vagy vala-
hogy mégiscsak sikerül majd megúszniuk a hasonló jeleneteket?

Talán mégiscsak Alvinnek van igaza. Legalábbis részben. 
Hiszen imádja Lexie-t – efelől nincs kétsége, különben nem 
kérte volna meg a kezét –, azt azonban tényleg nem állíthatja, 
hogy jól ismerné őt. Egyszerűen nem volt idejük alaposabban 
megismerkedni egymással, és egyre inkább úgy érezte, hogy ta-
lán jót tett volna mindkettőjüknek, ha egy kis időt együtt tud-
nak tölteni, mint más szerelmesek. Előző házasságából tudta, 
hogy időbe telik, amíg az ember megtanul együtt élni a másik-
kal. Amíg megszokja a párja különcségeit. Mindenkinek vannak 
olyan – általában rejtett, sőt titkolt – szokásai, amelyek csak az 
összeköltözéssel derülnek ki. Vajon Lexie esetében mik lehet-
nek ezek? Mi van például, ha éjszakára a ráncok ellen uborka-
pakolást tesz az arcára? Vajon milyen lenne minden reggel erre 
a látványra ébrednie?

– Mi jár a fejedben? – gondolataiban Lexie hangja zavar-
ta meg.

– Tessék?
– Azt kérdeztem, mire gondolsz? Olyan furcsa képet vágtál.
– Ó, semmi különösre...
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Lexie kérdőn nézett rá.
– Semmi nagyon különösre, vagy csak úgy semmire?
Jeremy elgondolkodva fordult felé:
– Mi a másik keresztneved?

Az elkövetkező percekben Jeremy feltette az Alvin által fel-
vetett összes kérdést, és a következőket tudta meg Lexie-ről: a 
másik keresztneve Marin; angol irodalmat tanult az egyetemen, 
ahol a legjobb barátnője Susan volt; kedvenc színe a lila; jobban 
kedveli a teljes kiőrlésű kenyeret, mint a fehéret; a kedvenc 
műsora A nagy házalakítás a Discovery csatornán; Jane Austent 
egyszerűen zseniálisnak tartja; és végül, de nem utolsósorban, 
szeptember tizenharmadikán lesz harminckét éves.

Íme.
Jeremy elégedetten dőlt hátra a taxiban, Lexie pedig vissza-

tért a könyvéhez. Valójában nem az elejétől kezdte olvasni, in-
kább csak végiglapozta, így hamarabb megtalálva az őt érdeklő 
részeket. Jeremy azon tűnődött, vajon az egyetemen is hasonló 
módszerrel állt-e neki a tanulásnak.

Ahogy Alvin is utalt rá, túl sok minden volt, amit még nem 
tudott róla. Ugyanakkor rengeteg tulajdonságát ismerte már. 
Egykeként nőtt fel Boone Creekben, Észak-Karolinában. A szü-
leit gyermekkorában veszítette el egy autóbalesetben, az anyai 
nagyszülei nevelték fel, Doris és... Igen, ezt is meg kell még 
kérdeznie tőle. Mindenesetre a Chapel Hill-i Észak-karolina 
Egyetemre járt. Szerelmes volt egy Avery nevű fiúba, akivel egy 
évig New Yorkban éltek, ahol Lexie az egyetemi könyvtárban 
dolgozott gyakornokként. Később kiderült, hogy Avery meg-
csalta őt, ezért Lexie visszatért a szülővárosába, és édesanyja 
nyomdokaiba lépve az ottani könyvtár vezetését vette át. Vala-
mivel később beleszeretett valakibe, akit csak Mr. Reneszánsz 
néven emleget, és aki végül szinte köszönés nélkül hagyta ott a 
várost, és őt is. Azóta visszavonultan élt, és csak néha-néha ta-
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lálkozgatott a helyi seriffhelyettessel, amíg fel nem tűnt a színen 
Jeremy. Ja igen, és a nagymamája, Doris – aki egyben Boone 
Creek legnépszerűbb éttermének a tulajdonosa – a saját állítása 
szerint olyan spirituális képességekkel rendelkezik, aminek kö-
szönhetően meg tudja állapítani a születendő gyermekek ne-
mét. Lexie tőle tudja, hogy kislányuk lesz.

Igaz, ezek mind olyan dolgok, amelyekről mindenki tud 
Boone Creekben. De vajon hányan ismerik azt az ideges moz-
dulatot, amellyel Lexie a füle mögé igazít egy rakoncátlan haj-
tincset, ha zavarban van? Vagy hányan tudják, milyen fantaszti-
kusan főz? És vajon hányan tudnak a Hatteras-foki világítótorony 
közelében álló kis nyaralóról, ahol a szülei összeházasodtak, és 
ahová Lexie úgy szeret visszavonulni? És arról tud-e bárki is, 
hogy nem csupán intelligens és csinos, gyönyörű kék szem-
mel, finoman egzotikus, ovális arccal és sötétbarna hajjal, ha-
nem azonnal átlátott Jeremy ügyetlen csábítási kísérletein is? 
Tetszik neki, hogy Lexie sosem hagyja, hogy megússza a dolgo-
kat, hogy mindig őszintén megmondja a véleményét, és bátran 
szembeszáll vele, ha úgy érzi, hogy Jeremy valamiben téved. 
Ráadásul mindezt úgy teszi, hogy közben a bája és a nőiessége, 
amit a déliekre jellemző hanglejtése csak még hangsúlyosabbá 
tesz, sem szenved csorbát. És ha ehhez még azt is hozzávesz-
szük, hogy szűk farmerben milyen lélegzetelállítóan csinos, 
teljesen érthető, hogy Jeremy miért lett fülig szerelmes belé.

És mi a helyzet vele, Jeremyvel? Lexie vajon mit tudhat 
róla? A legalapvetőbb dolgokat, gondolta magában. Például azt, 
hogy Queensben nőtt fel, olasz és ír szülők hatodik gyermeke-
ként, és hogy egykor matematikaprofesszornak készült, majd 
rájött, hogy van némi tehetsége az íráshoz is, így végül a Scien-
tific American című folyóiratnál kötött ki mint tudományos új-
ságíró, ahol elsősorban a természetfelettinek vélt jelenségek le-
leplezésével foglalkozott. Vagy azt, hogy évekkel korábban 
feleségül vett egy Maria nevű nőt, aki – miután végiglátogatták 
valamennyi meddőségi klinikát, ahol közölték velük, hogy Je-
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remynek sajnos nem lehet gyermeke – elhagyta őt. Azt, hogy 
ezek után évekig járta a bárokat, ahol számtalan nőt szedett fel, 
anélkül hogy szemernyit is komolyan vette volna ezeket a kap-
csolatokat, talán mert tudat alatt érezte, hogy úgysem lehet csa-
ládja. Valamint azt is, hogy harminchét éves korában elutazott 
egy Boone Creek nevű kisvárosba, hogy megvizsgálja a város 
temetőjében rendszeresen feltűnő, kísérteties fényjelenségeket 
és azok eredetét, és aztán népszerű reggeli televíziós műsorok-
ban nyilatkozzon az eredményeiről; egyszer csak azon kapta 
magát, hogy folyton csak Lexie jár az eszében. Négy varázsla-
tos napot töltöttek együtt, amit sajnos indulatos veszekedéssel 
zártak le, és bár visszatért New Yorkba, rádöbbent, hogy el sem 
tudja képzelni az életét Lexie nélkül, így ismét visszatért hozzá, 
hogy ezt be is bizonyítsa a lánynak. Lexie ekkor a hasára húzta 
a férfi kezét, akibe egy villanás alatt tért vissza a hit – már ami 
a gyermekáldás csodáját és az apaságot illeti, amiről már telje-
sen lemondott.

Arra gondolt, milyen jó kis történet az övéké, és elmosolyo-
dott. Talán még regényt is lehetne írni belőle.

Az igazság az volt, hogy Lexie bármennyire is igyekezett 
ellenállni Jeremy vonzerejének, beleszeretett a férfiba. Ahogy 
Jeremy rápillantott a szeme sarkából, azon tűnődött, vajon 
 miért. Egyáltalán nem tartotta magát visszataszítónak, de vajon 
mi lehet az, ami két embert egymáshoz vonz? Korábban renge-
teg cikket írt a vonzerő alapelveiről, a feromon és a dopamin 
hormonok, illetve a biológiai ösztönök jelentőségéről, de igazá-
ból ezek egyike sem volt képes megmagyarázni Lexie iránti ér-
zelmeit. Ahogy azt sem, amit feltehetően Lexie érzett őiránta. 
Ő maga sem tudott minderre magyarázatot adni. Csak annyit 
tudott, hogy összeillenek, és hogy úgy érzi, az egész addigi élete 
arról szólt, hogy végül rátaláljon Lexie-re.

Ez egy nagyon romantikus, mi több, költői elképzelés volt, 
pedig Jeremyre nem volt jellemző az ilyesmi. Talán ez is csak 
azt igazolja, hogy Lexie az igazi. Hiszen Lexie hatására egészen 
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új érzések és gondolatok keletkeztek benne. Bármi volt azon-
ban mindennek az oka, ahogy ott ült a taxiban a gyönyörű 
menyasszonya mellett, arra gondolt, hogy bármi történjék is ve-
lük a jövőben, ő elégedett lesz a sorsával.

Megfogta Lexie kezét.
Ugyan mit számított, hogy elhagyja New York-i otthonát, 

és feladja a karrierjét azért, hogy elköltözzön egy isten háta mö-
götti helyre! Vagy az, hogy egy olyan évnek néznek elébe, amely 
során meg kell szervezniük az esküvőjüket, be kell rendezniük 
a házukat, és fel kell készülniük a gyermekük érkezésére.

Együtt mindenre képesek!


