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TIZENHATODIK FEJEZET

Francesca

Magamhoz szorítottam az üzenetet, elindultam kifelé a kávé-
zóból. Dús, nedves fűre léptem. Az első őszi eső puhán hullt 
az arcomra, pislogtam, ahogy a világ hol elhomályosodott, 
hol kitisztult előttem.

Az évszak első esőzése. Ez egy jel.
A legtöbb város tavasszal volt a legromantikusabb, de Chi-

cago ősszel élt igazán. Amikor a levelek narancssárgák és sár-
gák és az ég olyan szürke volt, mint férjem szeme. Az üzenet 
nyirkos volt ujjaim között. Valószínűleg teljesen szétázott, 
de rettentő erővel szorítottam. Az út melletti gyepen álltam, 
szabad ég alatt, és hagytam, hogy az esőcseppek végigfolyja-
nak az arcomon és a testemen.

Gyere, ments meg, Wolfe, adj menedéket!
Imádkoztam, mindazok után is, amit Kristen mondott. 

Imádkoztam, hogy teljesítse be azt, ami az utolsó üzenetben 
van írva, és legyen az én fénylő páncélú lovagom.

Életed szerelme menedéket ad neked a viharban.

Magamban könyörögtem, imádkoztam, zokogtam.
Kérlek, kérlek, kérlek, ments meg, adj menedéket nekem!
Ígéretet akartam, hogy nem szabadul meg tőlem, miután 

apámmal végzett.
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Hogy annak ellenére, hogy családomat – jó okkal – gyű-
löli, engem szeret.

Reggel, miután elolvastam az utolsó üzenetet, gyorsan 
a melltartómba dugtam a papírt, ahogy az álarcosbál éjsza-
káján. Smithy elvitt az egyetemre. Útközben eleredt az eső, 
vízcseppek táncoltak a szélvédőn.

– A francba! – mormogta Smithy, és rögtön bekapcsolta 
az ablaktörlőt.

– Ne gyere értem ma!
Ez volt az első és utolsó utasítás, amit Smithynek adtam.
– Tessék?
Zavartan fújta, és pukkantotta ki rágógumiját. Testőreim 

egymásra nézve moccantak az ülésen.
– Wolfe jön értem.
– Ő Springfieldben lesz.
– Változott a terv. A városban marad.
Ez csak félig volt hazugság. Ha Wolfe valóban életem sze-

relme volt, akkor itt maradt.
Most ott álltam az esőben, és senkihez sem fordulhattam.
– Francesca! Mi a fenét csinálsz?!
A  hátam mögül hallottam a hangot. Megfordultam. 

An gelo állt a lépcsőn, a bejárat előtt, esernyővel a kezében. 
Hunyorogva nézett. A fejemet ingattam volna, de már nem 
akartam beavatkozni abba, amit a sors akart.

Kérlek, Angelo. Ne. Ne gyere ide!
– Esik az eső! – kiáltotta.
– Tudom.
Néztem az elsuhanó autókat, vártam, hogy váratlanul 

felbukkanjon a férjem, és azt mondja, hogy elvisz. Vártam, 
hogy eljön értem, és elvisz magával. Imádkoztam, hogy adjon 
menedéket nekem nemcsak a kívül zuhogó, hanem a belső 
viharomtól is.

– Istennő, gyere ide!
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Lehajtottam a fejemet, próbáltam lenyelni könnyeimet.
– Francesca, zuhog az eső! Mi a fene van veled?
Hallottam, hogy Angelo lefelé lépdel a lépcsőkön, és el-

indul felém a pázsiton. Azt akartam, hogy álljon meg, de 
tudtam, hogy már így is túlságosan beavatkoztam a saját 
sorsomba. Kivettem, elolvastam az üzeneteket, amikor nem 
kellett volna. Érzéseket tápláltam valaki iránt, aki csak csa-
ládom bukását akarta.

Éreztem, hogy Angelo hátulról átölel. Nagyon helytelen 
volt, és nagyon jó. Vigasztaló és felkavaró. Szép és veszélyes. 
Az agyam folyton azt sikoltotta: ne, ne, ne! Megfordított. 
Remegtem a karjában. Közelebb húzott magához, megölelt, 
mellkasára simította a fejemet, menedékbe vont. Valahogy 
tudta, hogy az emberi melegség iránti vágyam erősebb, mint 
az, hogy tető legyen a fejem fölött.

Két keze közé vette arcomat, engedtem az érintésének; 
tudtam, kétely nélkül tudtam, hogy Wolfe elolvasta a máso-
dik, a csokoládéról szóló üzenetet, nem sokkal aztán, hogy 
a házába költöztem. Azt is tudtam, hogy az első üzenetet is 
pontosan ismerte, mivel én magam mondtam el neki, és azzal 
eltérítettem a sorsomat.

Azok az üzenetek nem számítottak.
Soha nem is számítottak.
Ez igaz. Ez valódi volt.
Angelo meg én a szabad ég alatt; és az ég sírt, siratta az 

időt, amit azzal töltöttem, hogy a férjem belém szeressen.
Angelo.
Talán mindig is Angelo volt az.
– Terhes vagyok – kiáltottam a szívének. – El akarok válni 

– tettem hozzá, bár nem voltam biztos abban, hogy valóban 
azt akarom.

A fejét ingatta, az ajkát a homlokomhoz érintette.
– Melletted leszek. Akármi történjen, melletted leszek.
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– Az apád gyűlöl engem – nyögtem fel. Mélyen belém ha-
sított a fájdalom.

Megmentett engem.
Angelo mentett meg.
Menedéket nyújtott a vihar elől.
– Kit érdekel az apám? Szeretlek – mondta az orrát az 

enyémnek dörzsölve. – Szeretlek attól a naptól fogva, hogy 
rám mosolyogtál. Fogszabályozósan. Még úgy is meg akar-
talak csókolni.

– Angelo…
– Nem vagy játék, Francesca. Nem eszköz vagy nekem, 

nem bábu, nem dísznő. Te vagy a lány a folyóról. A lány, aki 
színes fogszabályozóban mosolygott rám. Az, hogy volt a tör-
ténetedben néhány fejezet, aminek nem én voltam a fősze-
replője, nem jelenti azt, hogy nem én vagyok életed szerelme. 
Te pedig az enyém. Ennyi. Mi vagyunk.

Az ajka lágyan, de határozottan simult az ajkamra. Annyi-
ra határozottan, hogy majdnem sírva fakadtam a megköny-
nyebbüléstől és a szívfájdalomtól. Angelo nyilvánosan meg-
csókolt, az egyetem előtt. Wolfe gyűrűi voltak az ujjamon. Az 
eljegyzési és a jegygyűrű is. Oda sem néztem, mégis tudtam, 
hogy diáktársaink elővették telefonjaikat, és felvették az egé-
szet. Kétség nélkül tudtam, hogy az életem a lehető legélesebb 
fordulatot vette. Mégis engedtem Angelónak, és tudtam, hogy 
valahogy éppen ennek kellett történnie.

Megcsaltam a férjemet.
Aki tönkre akarta tenni a családomat.
Aki nem akarta a gyerekünket.
Akinek titkai voltak előttem.
Megcsaltam a férjemet.
Aki mindenét nekem adta, csak a szívét nem.
Aki lágyan csókolt.
Keményen küzdött velem.
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Megcsaltam a férjemet.
Miután az apám megölte a családját.
Nem volt visszaút.
Az ajkunk szétvált, Angelo megfogta a kezemet, és visz-

szahúzott az épület felé.
– Akármi is lesz, együtt megoldjuk. Ugye ezt te is tudod?
– Tudom.
Még egyszer, utoljára elfordítottam a fejemet. Látni akar-

tam, van-e valami, ami eddig elkerülte a figyelmemet. És va-
lóban volt.

Bár Wolfe nem jelent meg, Kristen igen. Egy parkoló au-
tóban ült, mindent felvett.

Megcsaltam a férjemet, Wolfe Keaton szenátort.
Vége.

Wolfe 

Egész idő alatt vele baszott.

Csak hogy tudd: egy hotelben vannak, a Buffalo 
Grove-ban. Ellenőrizd, hogy zuhanyozott-e, mielőtt 
belemártod a farkadat ma éjjel. 

Remélem, tudod, Keaton szenátor, hogy néz ki ez a 
médiában.

Hivatalosan is rajtad röhög az egész állam.

Addig olvastam Kristen üzeneteit, míg a szemem majdnem 
bevérzett. Képeket is küldött. Illetve bizonyítékokat, amiket 
nem nézhettem át, mivel a Twitter és az Instagram tele volt 
ezekkel a képekkel, különböző szögekből, különböző emberek 
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felvették, ahogy feleségem, Mrs. Francesca Keaton csókoló-
zik előző szerelmével és diáktársával, Angelo Bandinivel az 
esőben. Olyan volt, mint egy kibaszott jelenet a Szerelmünk 
lapjai című filmből. Ahogy Bandini ölelte, ahogy Francesca 
engedett neki. Viszonozta a csókot. Hevesen.

Akkor sem tudtam volna félrenézni, ha akartam volna. 
Igazán nem is akartam.

Ez az eredménye, ha megbízol valakiben, te idióta.
Ráadásul éppen egy kibaszott Rossiban.
Nem reagáltam Kristen üzeneteire. Pontosan tudtam, 

hogy nem véletlenül volt az egyetemnél. Azt akarta, hogy lás-
sam azokat a képeket. Azt akarta, hogy tudjam, Francescának 
viszonya volt Angelóval. Az a Bandini gyerek házasságunk 
egész ideje alatt jelen volt. Egy tüske volt a szememben. Most 
Francesca végre döntött.

Megcsókolta Bandinit a világ előtt.
Őt választotta.
El kellett ismernem ezt az én fiatal, tűzrőlpattant fele-

ségemnek. Majdnem sikerült teljesen magába bolondítania. 
A finom szájával és édes puncijával. Halálos kombináció le-
hetett volna. Éppen erre a figyelmeztetésre volt szükségem.

Kimentem a boltból, ahol éppen álltam, elindultam a ko-
csimhoz. Hazafelé tartottam. A sofőrről lemondtam a felesé-
gem javára aznap. Sok mindenről lemondtam a feleségemért.

Erről jut eszembe… hol a fenében volt az a kibaszott 
Smithy?

– Üdv, üdv, főnök! – üdvözölt Smithy, amikor felhívtam 
a kocsiból. A testőreim mellettem voltak, de a protokoll sze-
rint nem vezethettek helyettem. Nevetséges. Pedig most fe-
nyegetett a veszély, hogy leszáguldunk a Michigan Avenue 
felüljárójáról.

– Hol a francban voltál ma délután? – kérdeztem dühösen. 
Abból, ahogy a hívásomra válaszolt, tudtam, hogy már látta 
a képeket a Twitteren. Jézusom, ki nem látta még?
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– Azt mondta, hogy a főnök fog érte menni. Hogy nem 
repül ma Springfieldbe. Reggel nem láttam a garázsban a ko-
csiját, szóval azt hittem, tényleg így van.

Így volt. Két találkozóm volt a belvárosban. Furcsamód 
azt terveztem, hogy meglepem Francescát az egyetemen. 
Elkéstem, mert a második találkozóm – amelyiken egy Ya-
maha C-7 hangversenyzongorát vettem az én boldogtalan 
feleségemnek – elhúzódott. Meglepetésnek szántam. Megle-
petésügyben azonban az én kedves feleségem lepipált engem.

Megcsörrent a telefonom. Egy pillanatig azt hittem, Fran-
cesca hív, és azt mondja, ez nem az, aminek látszik. A hívás-
azonosítóra pillantottam. Nem. Csak Preston Bishop. Nyil-
ván kíváncsi volt.

A francba, Francesca!
Hangpostára irányítottam a hívást egy tucat más hívás-

hoz hasonlóan. Bishop, White és Arthur Rossi hívott; nyilván 
a helyzethez akartak megjegyzéseket fűzni. A legrosszabb 
rémálmaimban sem gondoltam volna, hogy így megaláznak, 
miután megesküdtem, többet nem hagyom, hogy ilyen hely-
zetbe kerüljek.

Különösen azok után, hogy letérdeltem egy Rossi előtt.
Az egyetlen személy, aki nem próbált meg kapcsolatba ke-

rülni velem – csalfa nejemen kívül természetesen –, Sterling 
volt, aki nem használta a közösségi médiát, és nem tudta, 
hogy mit tett az ő kis kedvence.

Amikor hazaértem, szóltam Sterlingnek, hogy menjen a 
legközelebbi hotelbe, és tíz percet adtam neki, hogy össze-
pakoljon pár holmit, amíg Ubert hívtam neki. Nem akarta, 
hogy ott legyen, amikor szembenézek Francescával. Nem 
szerettem volna, ha azt a rettenetes oldalamat látná. Nem 
azt érdemelte.

– Mennyi időre? – kérdezte Sterling mosolyogva. Közben 
ruhákat és harisnyákat dobott az ágyán álló nyitott kisbő-
röndbe. Valószínűleg azt gondolta, hogy baszó fesztivált 
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akarunk tartani a ház minden felületén. Rolexemre pillan-
tottam.

Két, talán három évre.
– Pár napra. Felhívlak, ha végeztem.
Amikor a törvényes feleségem végre magához tér.
– Remek! Jó szórakozást, szerelmes madárkák!
– Igyekszünk.
Nem lett volna elegáns felhívni, amikor a szeretőjével 

volt egy hotelszobában. Sőt, egyenesen hisztérikus lépés lett 
volna. Nem. A délutánt feleségem ágyán ülve töltöttem, és 
gondolatban visszajátszottam az előző esténket. Mensi néni 
– a faszomat! Nem menstruál. Nem akarta a farkamat a tes-
tébe engedni, talán azért, mert nagyon lefoglalta az egyetemi 
hallgatótársával levő viszonya.

Bűntudat gyötört, és gyűlöltem magamat az után az éj-
szaka után, amikor idehoztam, ebbe az ágyra, mert azt hit-
tem, széttette a lábát Angelónak. Lehet, hogy tévedésem csak 
időrendi jellegű volt. Mert lehetett szűz, amikor először meg-
dugtam, de az a nyilvános csók, az mi volt? Legalább olyan 
valóságos, mint a mienk, ha nem valóságosabb.

Azzal a hímmel csalt meg, akibe pelenkás kora óta sze-
relmes volt.

Egy idióta voltam, hogy a számottevő bizonyítékok elle-
nére megtartottam, és használtam.

A Bishop-esküvő.
Az eljegyzési parti.
A csók.
Ebből elég!
Néhány órával később hallottam, hogy nyílik a lenti ajtó. 

A feleségem mindig levette a cipőjét, és gondosan letette az 
ajtónál. Aztán töltött magának egy pohár vizet a konyhában, 
és elindult felfelé. Ez ma sem volt másképpen. Illetve any-
nyiban volt más, hogy amikor feljött a lépcsőn, és belépett a 
hálószobájába, az ágyán ülve talált, telefonom a kezemben, 
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a kijelző világított, és azt a képsort mutatta, ahogy Angelóval 
csókolózott.

A pohár kicsúszott a kezéből, a padlón koppant. Megfor-
dult, el akart futni. Felálltam.

– Én a helyedben nem tenném ezt, Nemezis.
Hangom vészjóslóan rideg volt.
Megtorpant háttal nekem, a válla rázkódott, de fejét nem 

hajtotta le.
– Mit?
– Hátat fordítani nekem jelen állapotomban.
– És miért? Le akarsz szúrni?
Sarkon fordult, azúrkék szemében könny csillogott. Bátor 

volt, de érzelmes. Könnyeit korábban gyengeségnek hittem. 
Már nem. Francesca nyilván mindig céltudatosan arra haj-
tott, amit meg akart kapni az életben.

Oldalra biccentettem fejemet.
– Ti, Rossik, miért folyamodtok mindig erőszakhoz? Pe-

dig rengeteg dolog van, amivel hihetetlen mértékű fájdal-
mat okozhatok nektek úgy, hogy egy ujjal sem érek a szép 
testedhez.

– Világosíts fel!
– Azt hiszem, fel foglak, Nemezis. Mégpedig ma éjjel.
A torka lüktetett. A hamis látszat minden ziháló lélegzet-

vétellel, minden borzongással, apránként mállott le róla. Vé-
gignézett a szobán. Semmi nem változott. Csak annyi, hogy 
láthatatlan büszkeségem volt szétszórva a padlón, rajta a lába 
nyomával.

– Hol van Ms. Sterling?
Tekintete az ablakra, majd az ajtóra siklott. El akart me-

nekülni tőlem.
Túl késő, drágám!
– Elküldtem egy kis pihenésre. Hadd frissüljön fel egy ki-

csit. Ahhoz, ami most következik, nem kell itt lennie.
– Mi következik?
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– Megtörlek, ahogy te megtörtél engem. Megalázlak, 
ahogy te megaláztál engem. Pontosan úgy büntetlek meg, 
ahogy te büntettél engem.

– Elolvastad az üzeneteket – mutatott az éjjeliszekrényén 
álló ládikára. Mosolyogva, lassan, nagy gonddal lehúztam a 
jegygyűrűt az ujjamról. Figyeltem, ahogy tekintetével ma-
gába issza a pillanatot. A gyűrűt az éjjeliszekrényre tettem, 
a ládika mellé.

– Ugyan mi másért küldtem volna neked csokoládét, ami-
kor látni sem bírtalak?

Az igazság olyan volt, mintha hamuval telt volna meg a 
szám. Az igazság egyben fegyver is volt, amivel meg szok-
tam sérteni a kis lelkét. Minden lélegzetvételbe belesajdult a 
mellkasom, és olyan hasító fájdalmat akartam feleségemnek 
okozni, amilyet ő okozott nekem. Csontig hatolót. Keserű 
mosoly rebbent az arcán.

– Hát, akkor azt hiszem, tudod, mi állt a legutolsó üze-
netben.

– Tudom.
– Angelo adott menedéket a viharban.
Erre fogtam a ládikát, és a falhoz csaptam. Nem messze 

tőle landolt. A tető leszakadt, a két darab a padlón gördült. 
A szája elé kapta a kezét, de nem szólt.

– Azért, mert megcsókolt az esőben? Te most viccelsz ve-
lem? Én adtam neked menedéket a viharban – mutattam ujjal 
a mellkasomra, azzal elindultam felé, és elvesztettem a ma-
radék önuralmamat is. A haragom vörös felhő volt, mindket-
tőnket beborított, és már alig láttam át rajta. Megragadtam a 
vállát, a falhoz nyomtam, kényszerítettem, hogy rám nézzen. 
– Én adtam menedéket neked az apád, Mike Bandini elől 
és Kristen Rhys elől. Minden seggfej elől, aki rossz szemmel 
nézett rád a korod, a származásod vagy a neved miatt. A hír-
nevemet, a karrieremet és a kibaszott józan eszemet tettem 
kockára, hogy biztonságban lehess, hogy elégedett és boldog 
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legyél! Megszegtem a saját szabályaimat. Mindegyiket. Meg-
változtattam az elhatározásaimat… érted. Miattad. Mindent 
megadtam neked, amit az észszerűség határain belül megad-
hattam, de te leszartad.

Fel-alá járkáltam a szobában, két szó égett a nyelvem he-
gyén, könyörögtek, hogy kimondjam őket.

Válni akarok.
Kibaszottul nem akartam válni.
Ez volt a probléma.
Legnagyobb megbotránkozásomra és haragomra Angelót 

szerette, de ez semmit nem változtatott azon, amit én érez-
tem iránta. Még mindig vágytam arra, hogy meleg teste a 
testem mellett legyen. Édes szája és cserfes gondolatai és az 
a zöldségeskert, amihez beszélt, és a zongorázások lustálkodó 
hétvégéken, amikor újságot olvasok, ő pedig klasszikusokat 
és a The Cure számainak egyvelegét játszotta.

Ráadásul, ha magam mellett tartom, az nem sokkal ke-
gyetlenebb, mintha hagynám, hogy Angelóhoz menjen?

Nézni, ahogy itt marad és hervadozik, a lelke egyre sötétebb 
lesz, és szíve az enyémhez hasonlóan megkérgesedik? Persze 
színlelheti, hogy szeret… De a vágyunk? Az valóság. Közös 
megegyezésen alapult. Nem lett volna sokkal kínzóbb, ha to-
vábbra is szopatnám vele a farkamat, miközben másra vágyik?

A bosszú nem volt elég jó ok, hogy megtartsam?
– Ma este Bernard gálájára megyek – jelentettem be, a 

ládika egyik darabját odébb rúgva, azzal beléptem a gard-
róbjába, kiválasztottam egy testhez álló skarlátvörös ruhát, 
amit különösen szeretett.

– Nem emlékszem, hogy a programunkban lett volna – 
mondta az arcát fáradtan dörzsölve, és egy pillanatra elfelej-
tette, hogy a mi közös programnaptárunk már semmit nem 
jelent, mert a színlelésnek formálisan is vége volt. El kellett 
ismerni azonban, hogy remek színésznőként viselkedett. Én 
pedig idióta voltam, hogy bevettem.
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– Eredetileg lemondtam.
– Mi késztetett arra, hogy megváltoztasd a döntésedet?
Bevette a csalit.
– Találkozóm van.
– Wolfe…
Átnyomakodott mellettem, elállta az utamat. Megálltam.
– Milyen találkozóról beszélsz?
– A neve Karolina Ivanova. Orosz balerina. Igazi szexbom-

ba és nagyon érzékeny.
Az érzékeny szót használtam Francescára akkor, amikor 

először kezdtük felfedezni egymás testét. A fejét hátravetve 
sóhajtott fel. Nagyon nyugtalan volt.

– Ez szép. Mindennek a tetejébe még meg is csalsz.
– Nem egészen. Minden arra utal, hogy nyitott házas-

ságban élünk – mondtam a telefonom kijelzőjét megérint-
ve, aztán megmutattam neki a képet. Angelo csókja villant 
fel. – Emlékszel a szóbeli megállapodásunkra, Nemezis? Azt 
mondtad, mindkettőnknek hűségesnek kell lennünk. Hát, az 
a hajó nemcsak, hogy elment, hanem kibaszottul elsüllyedt.

Most valahol az Atlanti-óceánon járt, és akkora jéghegynek 
ütközik, ami kettészelné a Titanicot.

– Köszönöm az emlékeztetőt. Ez azt jelenti, hogy áthív-
hatom ide Angelót?

Kedvesen mosolygott.
Nem tudtam, mitől lett egyik pillanatról a másikra ilyen 

kiállhatatlan fúria. Csak azt tudtam, hogy nem garantálhat-
tam semmit.

– Nem, ha ép fasszal akar kijutni innen.
– Kérem, magyarázza meg a szavai mögött rejlő logikát, 

Keaton szenátor úr!
– Örömmel adok magyarázatot, Mrs. Keaton: az a ter-

vem, hogy végigbaszom Chicago asszonyainak basznivaló 
felét, és ezt addig folytatom, amíg elegem nem lesz belőlük. 
Azután, de csakis azután, és csakis akkor, ha már mindent 
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megbasztam, ami élt és mozgott, és te meg Angelo már vé-
geztetek egymással, akkor gondolkodom el azon, hogy újra 
leszophass. Kicsiben kezdjük. Hetente néhány alkalommal. 
Onnan haladunk tovább. De csak akkor, ha és amennyiben 
a változatosság már eleget gyönyörködtetett, és ráuntam – 
tettem hozzá.

– És a ruha?
Karba fonta a kezét, a sötétvörös darab felé biccentve.
– Remekül állna Ivanova feszes kis testén – feleltem.
– Ha ma este kilépsz ezen az ajtón, Wolfe, nem lesz fele-

séged, akihez visszajöhetnél. – Az ajtóban állt, fejét magasan 
tartva, büszkén. Mély levegőt vett. – Ami ma este történt, 
azt meg kell beszélnünk. Nekünk, kettőnknek. De nem lesz 
esélyünk erre, ha nem maradsz itt. Ha elmész, és más nővel 
töltöd az éjszakát, reggelre nem leszek itt.

Gúnyos mosollyal hajoltam le hozzá, az ajkunk kis híján 
összeért. Elakadt a lélegzete, a tekintete elhomályosult. Az 
arcán a füléig csúsztattam a számat.

– Lehet távozni, Nemezis!

Francesca 

Remegtem a takaró alatt. A helyi média Twitter fiókjaira fris-
sítettem rá, weboldalaikon kerestem a híreket. Ez körülbelül 
olyan hasznos volt mentális állapotomnak, mintha fuldokló 
kiskutyákról szóló videókat néztem volna, de képtelen voltam 
nem ezt tenni.

Három órával aztán, hogy elhagyta a házat, a férjemet egy 
gyönyörű barna nővel látták. A nőn az én kedvenc Valentino 
ruhám volt, és büszke mosollyal feszített férjem mellett.

Baszódj meg, Wolfe!
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A nő szeme nagyobb, kékebb és mélyebb volt, mint az 
enyém. Az a szem olyan dolgokat látott, ismert, amiket én el-
képzelni is alig tudtam. Magasabb és sokkal szebb volt nálam. 
Az arcát a férjem vállához nyomta, álmodozva mosolygott, 
miközben fényképezték őket, egyenesen a kamerába nézett. 
Flörtölt vele. Viszontszerette. És ahogy a férjem visszanézett 
rá, hideg higanyszürke szemében kéj sötétlett, és tudtam, mit 
kell tennem, még mielőtt elolvastam a képaláírást:

Wolfe Keaton szenátort (30) és Karolina Ivanova prímaba-
lerinát (28) együtt látták egy helyi gálaesten. Keaton, aki 
idén nyáron vette feleségül Francesca Rossit (19), éppen bot-
rányba keveredett, miután fiatal feleségét a Northwestern 
Egyetem kampuszán látták csókolózni gyerekkori barát-
jával ma délután.

Eszeveszetten kerestem újabb képeket. Újabb híreket. Újabb 
tweeteket a férjemről és az új barátnőjéről. Már az egész világ 
látta őket együtt. A kettőnk kapcsolatának hivatalosan vége 
volt. Csakhogy nekem nem volt szándékomban megalázni őt. 
Megértettem, milyen rosszul vette ki magát, de csak egy csók 
volt. Egyetlen csók. Egyetlen gyenge pillanat.

Nem mintha számított volna.
Ez már nem rólam szólt, és ezt én is tudtam.
Wolfe egy elszabadult hajóágyú. Dühös és bosszúálló és 

tele volt gyűlölettel. Nekem a kicsire kellett gondolnom. Kis 
bőröndbe pakoltam néhány személyes tárgyamat, és felhív-
tam anyát. Smithyre ráírtam, hogy haza kellett vinnie a Little 
Italy negyedbe.

Amikor a bőrönddel kiléptem az ajtón, láttam, hogy a par-
koló kocsiban telefonján kapkodva ír Wolfe-nak. Szemerkélt 
az eső, hideg őszi éjszaka volt.

Smithy a támlának csapta a fejét; ebből tudtam, hogy üze-
neteire nem kapott választ.


