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E L S Ő  F E J E Z E T

M O R G A N
 

Hétfő, augusztus hetedike

– Vedd át a babámat!
Megrezzenek a törékeny, reszelős hang hallatán. A metró-

megállóban állok, a peronon várom a szerelvényt, mint min-
den munkanap végén. Régebben igyekeztem mosolyogni a 
körülöttem állókra, de bizalmatlanná váltam. Amióta Ryan, 
a férjem meghalt, senki nem tudja, hogyan viselkedjen kö-
rülöttem, és én sem tudom, hogyan viszonyuljak másokhoz. 
Általában lehajtott fejjel állok egymagamban. Ezért is lep meg 
a hang.

Felnézek. Először azt hiszem, a nő egy barátjához beszél, de 
nem. A külseje zilált, kifakult, fekete jóganadrágot és egy foltos, 
fehér pólót visel. Egyedül van. Hozzám beszél.

Egyik karjával egy alvó csecsemőt szorít a mellkasához. Tud-
ja, hogy felhívta magára a figyelmemet. Hozzám préseli magát, 
a kézitáskám az oldalamhoz ütődik. Éles körmeivel a csupasz 
csuklómba hasít.

– Kérlek, vedd át a babát!
A Grand/State állomáson uralkodó tikkasztó hőség ellenére 

jeges ujjakkal suhan végig a hátamon a rettegés. A nő szemmel 
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láthatóan az őrület szélén áll – ami azt illeti, én is, bár nem az 
őrületén. Mindig a peron szélén állok, hogy elsőként szállhassak 
fel a metróra. Egy erősebb lökés elég volna, hogy a sínek közt 
találjam magam. Bármilyen sivár is volt az elmúlt tizennyolc hó-
nap, bármennyire is kivontam magam Ryan öngyilkossága után 
mindenből, sikerült új életet kezdenem. Nem szeretném, ha itt 
érne véget.

Finoman kiszabadítom a karomat a szorításból.
– Elnézést, megtenné…
Még közelebb lép hozzám, szabályosan rátol a kék csíkra.  

A tekintete vad, az ajka véres és repedezett, mintha folyton a 
száját harapdálná. Nyilvánvalóan segítségre szorul. Hátrasöp-
röm az arcom elől hosszú, fekete hajam, és tekintetem a foltos, 
szürke csempékre szegezem.

– Jobb volna kicsit hátrébb állnunk – mondom, és kinyújtott 
kézzel próbálom eltessékelni a peremről. De nem mozdul.

Rettenetesen feszültté tesz. Szociális munkásként hamar 
észreveszem a baj jeleit – a jeleket, amelyeket Ryannél is észre 
kellett volna vennem. Ha nem vagyok a hűséges, bárgyú, tu-
datosan vak feleség – sosem gondoltam volna, hogy ilyenné 
válok –, a férjem talán feladja magát, és segítséget kap, mi-
előtt még késő lett volna. Esetleg ráébredt volna, hogy hiába 
találták bűnösnek hűtlen kezelésben, annál sokkal többet is el 
lehet veszíteni. Például az életet magát. Ha időben észrevet-
tem volna bármit, talán most nem én fizetnék azokért a bű-
nökért, amiknek az elkövetéséről egészen a halála pillanatáig 
nem is tudtam semmit.

Mostanra már én is egy gyermek édesanyja lehetnék, mint 
ez a nő itt előttem.

Szörnyen néz ki. Gubancos, sötét fürtök csomói állnak ki tel-
jesen véletlenszerű pontokon a fejéből, mintha egy láncfűrésszel 
vágták volna le a haját. Gyorsan elfordítom róla a tekintetem.

– Szemmel tartottalak – mondja fojtott hangon.
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Szorosan öleli magához az alvó gyermeket – túl szorosan, 
annyira, hogy aggódom a testi épségéért. A nő szeme vadul ci-
kázik jobbra-balra. Sötét karikák keretezik, mintha megütötték 
volna.

– Keres valakit? Ide beszélt meg találkozót valakivel? – 
kérdezem, és máris átkozom magam, amiért belevonódom, 
amikor elég volna egyszerűen átadnom neki Kate számát; 
ő a főnököm a Haven House nevű női menhelynél. Már 
nem én vagyok a menhely vezető tanácsadója és képviselő-
je – lefokoztak irodavezetővé. Bárcsak sose találkoztam vol-
na Ryannel! Bárcsak ne dőltem volna be annak a féloldalas 
mosolynak, annak az önkritikus humornak! És panaszt sem 
nyújthatok be, elvégre még mindig van munkahelyem. Sem-
mi rosszat nem tettem, mégis annyi mindent veszítettem el, 
többek között mindenki belém vetett hitét. A saját magamba 
vetett hitemet.

Nem én vagyok a segítője. Egyáltalán, kin segíthetek én je-
lenleg?

Riadt tekintetét ismét rám szegezi, ösztövér arcáról nyers ré-
mület tükröződik.

– Vigyázz rá!
A baba mélyen alszik, apró arca és szája az anyja mellkasához 

préselődik. Semmit nem érzékel az anyja szenvedéséből. Aka-
ratlanul is magamba szívom a nő fájdalmát, bár így is épp elég 
dologgal kell megbirkóznom. Már épp átadnám neki a menhely 
telefonszámát, amikor újra megszólal:

– Jó ideje szemmel tartalak már. Rendes nőnek tűnsz. Ked-
ves vagy. Okos. Morgan, kérlek!

A megdöbbenéstől hátrarándul a fejem. Most tényleg az én 
nevemet mondta? Képtelenség! Soha életemben nem találkoz-
tam még vele.

A nő megpuszilja a gyermek hajfürtjeit, majd újra rám me-
red azzal a metsző, éles, kék szemével.
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– Tudom, mit szeretnél. Ne engedd, hogy bárki ártson neki! 
Szeresd a kedvemért, Morgan!

Tudom, mit szeretnél?
– Hogyan tudhat rólam bármit is? – kérdezem, de a han-

gomat elnyomja a hangosbeszélő zaja, amely felszólítja az uta-
sokat, hogy álljanak távolabb a peron szélétől. A nő repedezett 
ajka újra szólásra nyílik, de az alagútból bömbölő levegő elviszi 
a szavait.

Most már teljesen elhatalmasodik rajtam a rémület. Valami 
egyáltalán nem stimmel ezzel az egésszel. Érzem a zsigereim-
ben. El kell távolodnom tőle.

Emberek vesznek minket körül, de mintha senki nem venné 
észre, hogy valami furcsa zajlik mellettük. A saját világukban 
elveszett utasok; amilyen én is voltam, alig pár perce még.

A nő szeme ismét végigsiklik a peronon. Majd kinyújtja a 
karját. Felém löki a babát; ösztönösen nyúlok érte, és kapom el. 
Lenézek a karomban tartott gyermekre, és elerednek a könnye-
im. A bőrömön érzem a sárga pléd puhaságát, amivel betakarta. 
A gyermek arcáról béke, elégedettség sugárzik.

Amikor egy másodperccel később az anyjára nézek, már csi-
korogva közeledik az állomáshoz a szerelvény.

És ekkor ugrik. 
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M Á S O D I K  F E J E Z E T 

N I C O L E
 

Azelőtt 

Nicole a Breathe csillogó téli katalógusának utolsó oldalát 
ko pogtatta arany Montblanc Bohème Papillon tollával, amit 
ajándékba kapott Gregtől, a férjétől. Valami nem volt rend-
ben. A mo dell harci pózba görnyedve mutatta be az egyenes 
szárú utcai jóganadrágok új kollekciójának egy darabját. Ni-
cole összehúzta a szemét. Igen, volt egy ránc a modell térdé-
nél. Így nem mehet ki. Ez a marketingkampány volt az utolsó 
nagy projektje, mielőtt aznap megkezdi az anyasági szabad-
ságát. Észak-Amerika egyik legkeresettebb sportruházati és 
wellness vállalatának alapítójaként és vezérigazgatójaként min-
dent ő hagyott jóvá, amit a Breathe előállított. Addig nem te-
heti le ma a lantot, amíg nem tökéletes a katalógus.

Felsóhajtott. Hogyan lesz képes távol maradni az irodájától? 
Sosem ment még nyaralni sem telefon és laptop nélkül. Jobban 
belegondolva, nem is igazán volt nyaralni. Csak hat hét, mon-
dogatta magának. Másfél hónapban állapodott meg ősellensé-
gével, a Breathe ügyvezető igazgatójával, Lucinda Nestlesszel és 
az igazgatótanács többi tagjával. Megfelelő módon akarta meg-
kezdeni az új életét anyaként, de nem tudta elképzelni, hogy ne 
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dolgozzon. A Breathe volt sok tekintetben az első gyereke. Most 
pedig a másodikat várta. De minden rendben lesz – a legjobb 
barátja, a Breathe vezető termékfejlesztője rendszeresen hírt fog 
neki adni mindenről a távolléte idején.

Lenyomta a vezeték nélküli házi telefon gombját, ami az iro-
davezetőhöz kapcsolta.

– Holly, megkérnéd Tessát, hogy jöjjön át, amint beért?
– Igen, természetesen – felelte Holly.
Hátrasöpörte az arcából vastag, gesztenyebarna fürtjeit, 

majd egyik kezét duzzadó hasára tette. Egy lábat – talán egy kö-
nyököt – érzett kitüremkedni. Egyszerre volt izgatott és rémült 
a közelgő anyaság valódiságának a tudatától. Nem így tervezte. 
Súlyos gyomor-bél hurut gyanújával látogatta meg az orvosát, 
akitől gyógyszer helyett azt a hírt kapta, hogy tizenhárom hetes 
terhes. Annyira lefoglalta a munka mindig, hogy el is felejtette 
figyelni a menstruációját, amelyet amúgy is rendszertelenné tett 
a stressz. A döbbenetes hír hatására átnyilallt a mellkasán az 
izzó rémület; miután azonban az ultrahangtechnikus végigfut-
tatta a szenzort a hasán, és a levegőt megtöltötte a hang, ami 
Nicole-t egy vágtató ménes dübörgésére emlékeztette, remény 
és várakozás árasztotta el. A jóvátétel esélyét érezte. Ez egy le-
hetőség volt, egy esély, hogy megváltsa a múltját. Esély, hogy új 
életet adjon – a gyermeknek és saját magának is.

Mosolyogni kezdett, mikor eszébe jutott az az este, amikor 
meg mutatta az ultrahangképet Gregnek. A Breathe tízperces 
well nes s al kal ma zá sá nak piacra dobását ünnepelték aznap; meg-
várta, amíg hazaértek, majd miután letelepedtek a kanapéra, 
hogy átbeszéljék – mint általában tették a Breathe-eseménye ket 
követően –, a kezébe nyomta a fekete-fehér fényképet.

– Ez mi? – kérdezte összeráncolt szemöldökkel.
Nicole nem tudta pontosan, hogyan fog reagálni, de tudta, 

hogy nem lesz gond.
– A gyerekünk.
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– Micsoda? – suttogta Greg, mintha attól tartana, a hangos 
szótól csak valóságosabb lesz, amit hallott.

Kitágult a pupillája, és olyan hirtelen szökött ki az arcából a 
vér, hogy Nicole attól tartott, el fog ájulni.

– Tudom, hogy egyáltalán nem terveztük, de megtörtént. –  
A kezéért nyúlt, az ujjait a saját ujjaiba fonta. A férje imádta, 
amikor hozzáért. Odavolt érte. Az ő igényeit a sajátjai elé he-
lyezte.

A férfi még mindig döbbentnek tűnt, de a tekintete meglá-
gyult.

– Nicole, ezt a kérdést csupán egyszer teszem fel, és a vála-
szodtól függetlenül melletted maradok. Szeretnéd megtartani 
ezt a babát?

A nő egyenesen a szemébe nézett.
– Szeretném ezt a gyereket. Mindent meg tudunk neki adni, 

Greg. Remek szülők leszünk. Útközben belerázódunk. Ahogy 
mindig mindenbe.

Greg mosolygott, és újra a papírlapra nézett.
– Nem látom.
Nicole nevetve mutatott az apró babszemre a képen.
– Mindig azt mondogattad, hogy nem akarsz gyereket – 

mondta Greg, a fejét felé döntve.
Igaza volt.
– Nem tudtam, mennyire vágyom rá, amíg nem szereztem 

róla tudomást.
– Gondolom, kerítenünk kell egy dadust. Egyértelmű, hogy 

nem fogsz otthon maradni vele.
Nicole megrezzent. Sosem alkalmazna dadát. Gregnek pe-

dig az okát nem árulná el.
– Meglátom, mennyi időre jöhetek el – mondta helyette –, 

a Breathe-ben amúgy is van egy napközi.
Greg bólintott, de még mindig zavarodottan állt a hatalmas, 

váratlan változás előtt.
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Az első randijukon – pár órával azt követően, hogy Nicole 
egy találkozóra igyekezve hátulról belecsapódott az Audijába –,  
miközben a szomszéd asztalnál egy csecsemő az egész étke-
zésüket végigüvöltötte, a nő azt mondta, sosem akar gyereket. 
Greg csak nevetett, és azt mondta, teljesen rá bízná a döntést. 
Már akkor sem akart uralkodni fölötte. Majd kacsintott, mire 
szikrák cikáztak végig rajta. Amikor egy évvel később összehá-
zasodtak, ismét szóba került a kérdés, de Nicole határozottan 
kitartott a döntése mellett – a karrierjükkel foglalkoztak mind-
ketten, a gyerekek pedig csak leterhelnék őket. Sosem árulta el, 
miért utasította el olyan makacsul az anyaságot. Greg volt az 
ő kősziklája. Nem akart mellette kudarcot vallani. Szívből sze-
rette, és most rá kellett jönnie, hogy egy gyerek csak közelebb 
hozhatja őket egymáshoz.

– Kislány! – jelentette be a szonogramot kezelő technikus a 
tizenhetedik héten, miközben Nicole nyirkos kézzel szorongat-
ta Greg izzadt tenyerét.

– Sosem engedem randizni – suttogta Greg, és arcon csó-
kolta.

Nicole pedig behunyta a szemét, és hagyta, hogy betemesse 
a hír. Körbeért az élete. Egy lány elment, érkezett egy másik.

Most, a negyvenedik hét, a terhesség végének közeledtével 
az apró babszem már kész csecsemővé nőtt, éles, apró végtag-
jai mindennap bökdösték belülről, tudatva vele, hogy ott van. 
Hogy él.

Rendkívül hálás volt azért, amilyen férfiként – férjként – Greg 
viselkedett. Amiért általa ismét egy család része lehet. Az aznap 
reggel készült fényképre pillantott. A pazar, krémszínű bölcső 
volt rajta, amit szamárfüllel jelölt meg a Petit Trésor katalógusá-
ban. Greg meglepte vele, előző éjszaka állította fel a gyerekszobá-
ban, amíg Nicole aludt. Órák munkája lehetett benne.

Reggel úgy festett, mint aki menten összeesik, amikor bekí-
sérte a szobába.
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– Meglepetés!
– Ó, Greg, imádom! Köszönöm! – És erősen megölelte, azt 

remélve, hogy a férfi képes lesz átvészelni a munkanapot az al-
vás nélkül töltött éjszaka után. A Breathe-nek hála gazdagodtak 
meg, igen, de Greg nem szorult eltartásra – sikeres tőzsdei bró-
ker volt.

Az ábrándozást Holly szakította félbe. Besétált az irodába, és 
takaros halomban letette a lila számítógépe mellé a leveleit.

– Tessa már úton van.
Nicole elűzte a magánéletével és a közeljövő változásaival 

kapcsolatos gondolatokat.
– Remek. Átnéztem a weboldal javított verzióját, még eszkö-

zölnünk kell pár változtatást. A Káoszűző program túl zsúfolt-
nak tűnik. – Egy pillanatra elgondolkodott. – Megbízhatnánk 
az online csapatot, hogy hét jógapóz helyett áramvonalasítson 
ötre? Az értékesítési osztályról pedig tudjuk meg, milyenek vol-
tak a melegítőfelsők őszi kollekciójának az eladási mutatói. Ha 
megfelelnek, Tessa a marketinggel koordinálva az appot a bro-
súra kiadásával szinkronban tehetné elérhetővé.

Holly bólintott, majd átadott egy fehér borítékot.
– Minden üzleti levelet kinyitottam, csak ezt nem. Szemé-

lyesnek tűnik, nem akartam okvetetlenkedni. Talán csak egy ra-
jongó írt a Tribune-ban megjelent riport alkalmából.

Nicole pulzusa azonnal felgyorsult. Hallotta, ahogy a szíve 
dübörögni kezd a mellkasában. A Holly kezében tartott boríté-
kon felismerte az ismerős, bizonytalan macskakaparást. A le-
ánykori neve állt rajta: Nicole Layton. A bélyeget a wisconsini 
Kenoshában tették rá. Tizenkilenc éve ott esett darabokra az 
élete. Nem rajongói levél volt. A legkevésbé sem.

Pontosan emiatt nem szerette volna, ha a Chicago Tribune 
említést tesz a terhességéről. Nem szerette volna, ha a múltjá-
ból bárki tudomást szerez a születendő lányáról. Lucinda azt 
hajtogatta, milyen remek PR is lesz a cikk: Nicole, a nagy hatal-
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mú, várandós vezérigazgató üzenete az egyensúly, ami igazolja, 
hogy a nők tényleg mindenre képesek. A sztori maga a vállalat 
vízióinak beteljesüléséről szólt – a Breathe erőt adó, gyógyító 
tudatosságworkshopjairól, a „nőknek, nők által” létrehozott, 
egyedülálló testápolóiról, a vállalat nőket célzó, kiegyensúlyo-
zott életet népszerűsítő ethoszáról. A Breathe-termékek eladá-
sából származó bevételek egy része egy alapítványhoz került, 
amely – Nicole-hoz hasonlóan – árván maradt tinédzserek 
támogatásával és tanácsadásával foglalkozott. Végzős középis-
kolás volt, amikor a szülei meghaltak egy autóbalesetben; tud-
ta hát, milyen érzés, amikor az ember magára marad, amikor 
semmije, senkije sincs. Azt azonban nem tudta, hogy a lap nem 
tartja tiszteletben a kívánságait, említést tesz a terhességről, és 
arról is, hogy lánya lesz.

A cikk egy hete jelent meg, és azóta azon tűnődött, érkezik-e 
újabb levél. Érkezett.

– Köszönöm, Holly – mondta (igyekezett egyenletes hangon 
beszélni), majd a borítékért nyúlt, és szorosan megfogta. Csak 
remélhette, hogy a bőrét hirtelen ellepő izzadság nem túl fel-
tűnő. – Kiderítenéd nekem a Stream-kollekció legfrissebb San 
Franciscó-i adatait? A tankinik nem fogynak olyan jól, mint kel-
lene. Látni szeretném a számokat még az igazgatói ülés előtt. Ez 
az utolsó a szabadságom előtt.

– El sem tudok képzelni egy igazgatói ülést nélküled. Ho-
gyan fogjuk megoldani?

– Nem lesz gond. Tessa és Lucinda is itt lesz, meg az egész 
csapat. Nem is fogok hiányozni.

– Kérlek, annyit ígérj meg, hogy nem egy Breathe kismama-
melltartóban fogsz bejelentkezni Skype-on.

– Arra nem látok sok esélyt – nevetett fel Nicole.
Holly elment, és becsukta maga mögött az ajtót.
A hamis mosoly azonnal lehervadt Nicole arcáról. Fontolóra 

vette, hogy apró darabokra tépi a borítékot. Ha nem olvassa el 
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az írottakat, akkor nem lesz tisztában a fenyegetésekkel. Valami 
odabent azonban tudomást akart szerezni róluk. Összeszorult 
a torka.

Az első ilyen levelet a Columbia Egyetem elsőéves hallgató-
jaként kapta, ősszel. Három gépelt mondat állt benne.

Tudom, mit tettél. Meg kellett volna óvnod őt. 
Egy nap fizetni fogsz.

Mintha borotvapengével hasították volna fel a mellkasát, az 
ujjai elzsibbadtak. Ezt követően minden egyes évben érkezett 
egy fehér boríték, kihagyás nélkül, egészen öt évvel ezelőttig, 
amikor hirtelen nem jött több. Azt remélte, Donna végre ki-
heverte azt a szörnyűséges nyarat, ahogy ő maga is igyekezett 
kiheverni, és végre nem zaklatja többé. De úgy tűnik, tévedett. 
Remegő kézzel tartotta a borítékot. Donna, aki védelmező pa-
lástként borította be a gyermekét. Akit minden egyes tüsszentés 
nyugtalanná tett. Aki újra és újra benyitott Amanda szobájába, 
amíg aludt, hogy meggyőződjön róla, nem állt-e le a kiságya fö-
lött forgó, altatódalokat játszó, távirányítású pillangó. Donna 
épp annyira imádta a kislányát, mint Nicole a saját, születendő 
gyermekét. De Donna örökre elveszítette az övét. Hogyan épül-
het fel ebből egy anya valaha is?

És most itt volt a legújabb boríték. Nicole feltápászkodott 
az irodai székéből, kezével még mindig a levelet szorongatva. 
A hasában egy kifejlett újszülöttel egyre nehezebben tudott 
mozogni. Termetes pocakjától eltekintve azonban – köszön-
hetően annak, hogy mindennap jógázott az irodában – a teste 
még mindig fitt volt, és feszes. Minden egyes alkalmazottját 
arra bátorította, hogy a munkanapjuk egy részét szentel jék 
maguknak.
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Maga mellé fektette a borítékot, és lassan letelepedett a pad-
lótól a mennyezetig érő ablak előtt leterített jógaszőnyegre, ló-
tuszpózból óvatosan macskapózra váltva.

– A szívem középen van, és nyitott – suttogta a légzésére 
összpontosítva. – Szeretem magam, és hagyom, hogy a szívem 
kapcsolatba kerüljön mások szívével. Megbocsátok magamnak, 
és igyekszem hálával, kegyelettel élni. – A baba kinyújtózott a 
méhében, ő pedig teljes mértékben a meg nem született lányá-
val érzett kapcsolatra összpontosított.

Készen állt. Felült a szőnyegen, kézbe vette a borítékot, és 
kinyitotta. Kibújtatta belőle a fehér papírlapot.

Nem érdemelsz kislányt. Gyilkos vagy. 
Nem vagy képes megvédeni.

A gépelt betűk elmosódtak Nicole könnyeitől. Donna tehát 
olvasta a Tribune-ban megjelent cikket, és tudta, hogy lánygyer-
meket vár.

Visszatette a levelet a borítékba, majd az ablakpárkányba ka-
paszkodva felhúzta magát. Forró arcát odanyomta a West Ar-
mitage sugárútra néző ablak hűvös üvegéhez, a borítékot még 
mindig a kezében tartva. A nőket nézte, akik egymásnak adták 
a Breathe első boltja ajtajának a kilincsét – közvetlenül a válla-
lat irodái mellett nyitották, amelyek négy emeletet foglaltak el 
a Lincoln Parknál álló palaszürke épületben, a North Halsted 
sugárúton.

A lánya megmozdult a hasában.
Nicole mellkasa összeszorult, szaggatottan fújta ki a levegőt. 

Fekete foltok jelentek meg a szeme előtt. Kinyújtotta a tenyerét, 
és megtámaszkodott az ablakon, a lenti forgalom azonban csak 
fokozta a szédülést. Nem ájulhat el a munkahelyén.
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– Nic?
Sietve labdává gyűrte a papírt, majd hátralesett a válla fölött; 

Tessa apró alakját látta az iroda ajtajában. Másodperceken belül 
mellette termett, és gyengéden a hátára tette a kezét.

– Semmi gond. Vegyél mély levegőt! Így. Most fújd ki! Újra. –  
Tessa vele szinkronban vett levegőt. – Még egyszer. Remek.

Tudta, hogyan nyugtassa meg. Nicole mindent rábízhatott: 
munkát, titkokat, a saját egészségét.

– Köszönöm, Tessa.
– Sose felejtsünk el levegőt venni. Ezt tőled tanultam, Nicole.
– Erre valók a barátok, azt hiszem – mosolyodott el. – Hogy 

erre emlékeztessék egymást.
– Pontosan – felelte Tessa, arca egyetlen széles, kedves mo-

solyba rendeződött. – Nem is tudom felidézni, mikor volt utol-
jára pánikrohamod.

Nicole pontosan emlékezett minden részletére. Négy évvel 
korábban volt, Tessával épp a Breathe első babatestápoló-kol-
lekciójának a katalógusát ellenőrizték. Amikor Nicole egy hin-
taszékben ülő anya képéhez lapozott, aki üdvözülten tartotta 
pólyába tekert újszülött gyermekét, hirtelen levegőért kapott, 
majd a fájdalom gyötörte mellkasára tette a tenyerét. A fény-
képen látható anya Donnára emlékeztette. A nyomasztó nyár 
emléke bugyogva tört felszínre, mielőtt még gátat szabhatott 
volna neki. Borzalmasan szégyellte magát. Tessa az egyik alkal-
mazottja volt akkoriban, terméktervező, és nem szerette volna 
elmosni a határokat.

De Tessa igen megértő volt. Jógaoktatóként, képzett holisz-
tikus wellness-szakemberként ő tanította meg Nicole-nak, ho-
gyan kezelje a pánikrohamokat. Higgadt, megnyugtató hangja, 
finom érintése mindig elérte a kívánt eredményt. Nicole idő-
vel fel tudott hagyni a szorongás elleni gyógyszerek szedésével. 
Szorosabbá vált köztük a kapcsolat; Tessa előbb vezető termék-
felelőssé, majd Nicole jobbkezévé küzdötte fel magát. Elég kö-
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zel érezte magát hozzá ahhoz, hogy szinte mindent elmondjon 
neki arról a tizenkilenc évvel ezelőtti kenoshai nyárról. És azzal, 
hogy elárulta a titkot, hatalmas tehertől szabadult meg; olyan 
tehertől, amely egyre ijesztőbb módokon éreztette a jelenlétét. 
Tessa, a barátnője – elvégre valóban jóval több, mint egyszerű 
alkalmazott – bizonyos értelemben megmentette az életét.

Nicole bátyja, Ben mellett – akivel ritkán találkozott – ki-
zárólag Tessa tudott bármit arról, ami hosszú évekkel koráb-
ban történt. Nem szerette volna, ha Greg tudomást szerez róla, 
ahogy a pánikbetegségéről sem. Az ő szemében erős volt, szak-
értő vezetésre termett. Greg azt a nőt szerette, Nicole pedig 
nem volt hajlandó bármi egyebet mutatni előtte.

A légzése lelassult, a mellkasában enyhülni kezdett az acélos 
szorítás.

– Elárulod, mi váltotta ezt ki? – kérdezte Tessa.
Nicole megfordult, háttal az ablaküvegnek támaszkodott, 

és végigmérte Tessa gyönyörű, fiatal arcát, hosszú, szerteszét 
kanyargó fonatokba rendezett szőke haját, finom termetét. Hu-
szonkilenc volt csupán, hét évvel fiatalabb Nicole-nál, olykor 
azonban a koránál sokkal bölcsebbnek bizonyult. Nicole-hoz 
képest a spektrum túloldalán volt; se partner, se gyerekek, úgy 
élte az életét, ahogy kedve tartotta: szabadon, kötöttségek nél-
kül. Nicole gyakran irigykedett rá. Úgy tűnt, nincs úgy ráutalva 
másokra, ahogy ő. És határozottan úgy tűnt, sosem érzi magát 
egyedül.

Ellökte magát az ablaktól. Elvileg ez volt az élete legboldo-
gabb időszaka. Egy újabb friss kezdet. Nem fogja hagyni, hogy 
Donna mindent tönkretegyen. Újra.

Így Nicole hazugsággal felelt Tessa kérdésére.
– Azt hiszem, csak a szülés miatt vagyok feszültebb. És kissé 

nyugtalanít az is, hogy Lucinda kezébe kell adnom a Breathe 
gyeplőjét. Az én cégem, számomra ez a minden. Nehéz elkép-
zelnem, hogy hat hétig itt sem leszek.
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– De én itt leszek. És Lucinda hisz a cégben. El van ragadtat-
va, amiért a távollétedben megbízott igazgató lehet.

Nicole elvigyorodott ennek hallatán. Amikor a cég részvény-
társaság lett, elérte, hogy örökös vezérigazgatói pozíciót kapjon, 
már persze ha nem történik valamilyen előre nem látott körül-
mény. Lucinda ellene szavazott, de ezzel kisebbségben maradt. 
Most – legalább pár hét erejéig – megkaphatta, amit akart. 
Amint Nicole visszatér az anyasági szabadságáról, meg kell ju-
talmaznia Tessa lojalitását. Talán kinevezhetné alelnöknek.

– Ha látnád, mit művel az elnökségi üléseken… – mondta 
Tessának. – Mindegy, igazad van. Minden rendben lesz.

Tessa felnevetett.
– Készen állsz a mostani megbeszélésre? – kérdezte.
– Persze – húzta ki magát Nicole. Vezérigazgató volt, az is-

ten szerelmére. Huszonnyolc éves volt, amikor a tőzsdére vitte 
a céget. Hogyan igázhatná le bármi ilyen könnyen? A múlt már 
csak múlt. Ez csak egy levél. A szavak nem árthatnak neki.

– Jól vagyok, Tessa. Tökéletesen jól elbírok az üléssel.
– Rendben. Ugorj be az irodámba, ha végeztél, aztán elme-

hetünk vacsorázni, és megünnepelni az utolsó napodat.
– Örömmel tenném, de randink lesz Greggel. Bármikor 

megkezdődhetnek a fájások, úgyhogy szeretnénk a legtöbbet 
kihozni az utolsó napokból.

Tessa mosolygott, és kilépett az irodából. Nicole az asztalá-
hoz ment, és a fiókba dobta a levelet. De miközben összeszed-
te magát, és felkészült, hogy elinduljon az anyává válása előtti 
utolsó igazgatói ülésre, Donna szavai vészjóslóan visszhangoz-
tak benne ismét.

Nem vagy képes megvédeni.
Borzalmas gondolat cikázott végig a fején: Mi van, ha igaza 

van? 


