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Bécs, 1918

Azért ír naplót, hogy feledje a múltat, és azért is, hogy fel-
idézze. Azért ír, hogy emlékezzen István csókjának ízére 
és a nevetésére, és azért, hogy nyoma maradjon az egy-
másnak  tett  eskünek,  amely  annak  ellenére  valós  volt, 
hogy nem Isten előtt tették. Azért ír, hogy elfeledje a tra-
gikus véget, hogy eltörölje a menekülés emlékeit a gyere-
kekkel, és azt, hogy magára hagyta Istvánt, akinek egye-
dül kellett szembenéznie a felhergelt csőcselékkel.
Gyorsan  és  kapkodva  ír,  nem  azért  veti  papírra  a 

gondolatait,  hogy  majd  újraolvassa  őket,  nem  ezek  
a szavak hivatottak dokumentálni egy korszak végét, 
egy  birodalom  bukását  és  egy  szerelem  elvesztését. 
Csak magának  ír,  csak a pillanatnak ezen a kora reg-
geli  órán,  amikor még mindenki  alszik  a  kastélyban. 
A  gondolatai  István  felé  szállnak,  és  a  gyermek  felé, 
akit a szíve alatt hord.
A  lány keze megremeg  írás közben, amikor a szobája 

előtt lépteket hall. Az első gondolata, hogy itt vannak a 
lázadók. Heves  szívdobogással  szorítja  kebléhez  a nap-
lót. Fény szűrődik a helyiségbe, és egy csizmás láb sarka 
koppan a padlón. A lány úgy szorítja magához a könyvet, 
mintha István emléke meg tudná védeni. Eljött a pillanat, 
gondolja. Ezúttal nem menekülhet.
Egy  sovány  alak  lép  a  szobába,  a  háta mögül  beszü-

remlő halvány fény miatt nem lehet kivenni az arcvoná-
sait. Miközben a férfi közelít, a szájához emeli az ujját, így 
jelzi, hogy maradjanak csendben.
– Mennünk  kell!  –  mondja  határozottan  az  ismerős 
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hang. Német  kiejtése  arisztokratikus.  – Azonnal  indul-
nunk kell!
– Császári felség! – mondja a lány, amikor megpillantja 

a férfi gyermekien elálló fülét. Megkönnyebbül, de hirte-
len ismét elönti a szorongás. A császár finom lelkű em-
ber, hű a koronához és a feleségéhez, nem lenne szabad 
itt lennie ebben az órában.
A lány az ágyára teszi a naplót, és fel akar pattanni ül-

téből,  de  visszahuppan  a  fotelbe. Már meg  kellett  volna 
szoknia gyarapodó hasát, és hogy a hirtelen mozdulatok-
tól fájdalom hasít a medencéjébe, mégis meglepődik ezen 
minden reggel, és tudja, nem rejtegetheti sokáig a titkát.
A  császár  arcán mindig  elámul. A  szeme  szomorkás, 

kamaszos vonásaihoz nem illik a sűrű bajusz, valószínűt-
lenül fiatalnak néz ki. Amikor az uralkodó a vállára te-
szi a kezét, a lány összerezzen az érintésétől, és ösztönö-
sen hátralép. Megtudta. Biztos, hogy megtudta, gondolja. 
A  császárné  elmondta  neki.  Előző  nap,  amikor  az  asz-
szony váratlanul megjelent a gyermekek lakosztályában, 
és ő  felállt, a  ruhája alatt észre  lehetett venni kidombo-
rodó hasát. Kiderült az igazság. A császárné döbbent pil-
lantást vetett rá, mert egyből megértette, a dajka törvény-
telen gyermeket vár. Ez egyenlő az árulással.
– A  gépkocsi  készen  áll.  Azonnal  indulnunk  kell!  – 

mondja az uralkodó, és az ajtó felé int.
Kilépnek a folyosóra, de a lánynak hirtelen eszébe jut, hogy 

csupán hálóinget visel, és a naplóját az ágyon hagyta.
– Felveszem  a  kabátomat  – mondja,  és  visszafordul  a 

szoba felé.
– Vigye az enyémet! – mondja a császár, leemeli a vál-

láról vastag, fekete gyapjúkabátját, és a lányra teríti. Ez-
után  int,  hogy  induljon  tovább  a  gyéren megvilágított 
folyosón.
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– A gyerekekkel mi lesz? – kérdezi a lány, amikor elha-
ladnak a lakosztályuk előtt.
Az uralkodó előretessékeli, a lány lába megremeg a fé-

lelemtől, de nem áll meg.
A  kastély  folyosói  kísértetiesen  csendesek,  és  pont 

olyan  kihaltak,  mint  amikor  megérkezett.  A  strázsák 
visszatértek  Magyarországra,  a  palotaőrség  szétszéledt 
Bécsben. A  császári  testőrség  tagjai,  akik  életük végéig 
tartó hűséget esküdtek, elhagyták urukat. Eltűntek a szo-
bainasok, a szobalányok és a kapusok is. Kadétiskolások-
kal pótolták a személyzetet, de kevesebbel és fiatalabbak-
kal,  mint  korábban.  Két  egyenruhás  fiatalember  áll  az 
udvarra nyíló ajtónál. Négy másik a  lépcső alján, a csá-
szár saját használatú gépkocsijánál. A lány még sohasem 
ült benne.
Az ég alját megvilágítják a hajnal első fényei, a szürke 

kővel burkolt udvaron ülő könnyű ködfátyol festménysze-
rűvé varázsolja a környezetet, a kontúrok kissé elmosódot-
tak, minden olyan, mint egy romantikus álomban. A csá-
szár lesiet a lépcsőn, a lány gondolkodás nélkül követi.
Az egyik kadét kinyitja a kocsi hátsó ajtaját, és a karját 

nyújtja a lány felé. A sofőr mereven néz előre, olyan gépie- 
sen, mint a masinája. A lány az autóhoz lép, de az ural-
kodó nem követi. Hátrafordul,  és megérti,  egyedül kell 
távoznia.
– Kérem, ne! – könyörög a lány. Hirtelen minden vilá-

gossá válik. A  család egyelőre marad,  csupán neki kell 
mennie.  Nem  fogadja  el  a  kadét  karját,  és  rimánkodni 
kezd. Kéri, hadd maradjon, szereti a gyerekeket, és nekik 
is szükségük van rá.
A fiatal katona tétován a császárra pillant. Az uralkodó 

nemet int a fejével, így jelzi, hogy ne tuszkolja be a dajkát 
erővel a kocsiba.
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A  lány a napok múlásával  egyre  fáradékonyabb  lett. 
Alaposan kifárasztotta a fogócskázás a gyerekek lakosz-
tályában és a bújócskázás a kastélykert  lugasai között. 
Ezután  hirtelen  feladja  az  ellenállást,  és  a  kadét  karja 
után nyúl. A pirospozsgás arcú fiú nem veszi  le róla a 
szemét, és a lány tudja, mire gondol: mi lesz most vele? 
És mi lesz a szíve alatt hordott gyerekkel? – teszi hozzá 
gondolatban.
Amikor a lány leül, a kadét becsukja az ajtót, és távozik. 

Mielőtt a sofőr beindítaná a motort, a császár a nyitott te-
tejű autóhoz lép. A levegő hűvös és nyirkos. A férfi habo-
zik, a dajka eszébe jut, hogy még mindig az uralkodó ka-
bátját viseli, ezért le akarja venni.
– Tartsa meg! – mondja a császár. A lány szorosan ösz-

szehúzza magán a kabátot. – Van hová mennie?
– Az unokafivéremhez – feleli a lány, bár tudja, már öt 

éve  nem  látták  egymást.  Azóta,  hogy  az  uralkodócsa-
lád szolgálatába állt. Ez a kuzin az egyetlen családtagja. 
Majd ő befogadja, gondolja, esélyt sem ad neki a vissza-
utasításra.
Közben  a hajnali  szürkeség  élénk  színekbe  fordul  az 

ég alján, egy új nap köszönt a lányra, de nem kecsegtet 
sok jóval sem a közeli, sem a távoli jövőben. Tudja, soha 
többé nem  látja  a  gyerekeket. Azt  hiszik majd,  ő  is  el-
hagyta a családot, mint mindenki más. A császár vívódó 
arcára pillant, és tisztában van vele, hogy nem fogja meg-
gondolni magát, már csak azért sem teheti, mert nem ő 
hozta a döntést. A császárné akarta így. Ugyan ő az ura a 
recsegő-ropogó birodalomnak, de ebben az ügyben csak 
a végrehajtó szerepét bízták rá.
A  férfi  hirtelen mozdulattal  benyúl  a  jobb  zsebébe, 

közelebb hajol a lányhoz, egy formátlan tárgyat tart a 
kezében.
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– Ez legyen a magáé – mondja a császár, és a vastag ka-
bát zsebébe csúsztatja a kis csomagot.
A lány nem látja, mi az, de érzi, hogy nehéz, és fémből 

készült. Az ormótlan tárgy nyomja a lábát. Az uralkodó 
ellép a gépkocsitól, a sofőr beindítja a motort, és az autó 
nagyot  rándulva  elindul  a  kavicsos  úton  a  keleti  kapu 
felé. A lány visszanéz. Az út felett összeboruló fák alag-
utat formálnak, amelynek a végén pompás, sárga kasté-
lya előtt még mindig ott áll a császár. Ott áll, nem fordul 
el, de nem is integet. A lány addig néz hátra, amíg a kas-
tély el nem tűnik a szeme elől. Csak ekkor nyúl a zsebébe, 
és pillantja meg, mit kapott.





Első rész
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Egy

Keleti parti idő szerint délután négy óra hét perckor kap-
ják Millerék az e-mailt, amely közli Helen Auerbach ha-
lálhírét. Ashley, Helen három unokája közül a legidősebb 
éppen különórára viszi  a  gyerekeit.  Labdarúgásra  a ki-
lencéves fiát és balettre a tizenegy éves lányát. Bosszantó, 
hogy ezt várják el a gyerekektől. Miért ne kergethetne Ly-
dia labdát, és Tyler miért ne táncolhatna? Amikor ilyene-
ket kérdez a gyerekektől, kissé zavartan néznek rá. Pont 
úgy, mint amikor mustáros az orra. Az iskola, az edzé-
sek és a zeneórák, a férje, Ryan ruháinak a tisztíttatása, a 
bevásárlás és az állatotthonban végzett önkéntes munka 
között ingázva Ashley naponta akár kétszer is eszik a ko-
csiban, ezért a mustárfolt nem ritka.
Pár  perccel  az  e-mail  megérkezése  előtt  Ashley  arra 

gondol, egy nyugodt órára csak az övé lesz a ház végre. 
A gyerekek a hobbijukkal lesznek elfoglalva, a férje Man-
hattanben van a munkahelyén, a vacsora, amit a termelői 
piacon vásárolt, de amiről majd azt mondja, ő készítette, 
alufóliába csomagolva vár a konyhapulton. Tölt magának 
egy pohár  bort,  és  beül  egy  kád  forró  vízbe.  Pedig  so-
hasem volt az a típus, akinek szüksége van az egyedül-
létre. Sőt, ami azt illeti, félt egyedül lenni. Régebben nem 
volt  aggodalmaskodó  sem. Mostanában  azonban  szük-
sége  van  egy-egy  fürdőre  vagy  sétára,  mert  fárasztja, 
hogy  folyton  úgy  kell  tennie,  mintha minden  a  legna-
gyobb rendben lenne. Ez alatt a nyugalmas, háborítatlan 
egy óra alatt fellélegezhet, és nem kell azon őrlődnie, mi 
lesz a férjével.
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A városi terepjáró hátsó ülésén a kislány hangosan fel-
sikít, és amikor Ashley a visszapillantó tükörbe néz, még 
látja, a fia épp elengedi Lydia haját. Újabb sikítás, ezúttal 
a fiútól, és már hallja is:
– Anya! Lydia megpofozott.
Ashley sohasem ismerné el, de mindig csodálattal tölti 

el Tyler azon képessége, hogy állandóan ő kezdi a civa-
kodást, de ennek ellenére mindig magát hozza ki sértett 
félként. Az apja is ilyen. Hasznára lesz majd az életben, 
gondolja Ashley, de eszébe jut Ryan jelenlegi helyzete.
– Hagyd  békén  a  nővéredet,  Tyler!  –  csattan  fel Ashley, 

szigorú pillantást vet a fiára a visszapillantó tükörben, de 
azonnal  elfogja  a  bűntudat.  Nem  szokott  kiabálni.  Leg-
alábbis a gyerekeivel nem. Bocsánatot kér, és közben meg-
rezzen a telefonja. A pohártartóban lévő készülékre pillant. 
Hunyorogva  nézi,  mert  pár  hónappal  ezelőtt  leejtette,  és 
most pókhálószerű repedések szabdalják a képernyőt.

Meghalt Helen.

Ez nem lehet igaz. Kezébe veszi a telefont, de mégis ezt 
látja. Az e-mail tárgya közli a nagyanyja halálhírét.
– Anya!  –  kiáltja  Tyler  rémülten.  Ashley  felpillant  a 

képernyőről, de közben a terepjáró nem áll meg, tovább 
gurul  a  piros  lámpánál  várakozó  kocsisor  felé.  Ashley  
a fékbe tapos, de már nem tudja megakadályozni, hogy a 
kocsija lökhárítója az előtte lévő autóba ütközzön.

Deborah Miller – nem Debbie, nem Deb vagy Debra, ha-
nem  a  három  szótagos  De-bo-rah  –  több  tucat  tűszú-
rás  után  értesül  az  anyja  halálhíréről.  Chester,  az  aku-
punktőre,  aki  nem  régóta  egyben  a  szeretője  is,  olyan 
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mesterien  húzza  ki  a  tűket,  hogy  Deborah  egész  teste 
beleremeg. Arra vár, hogy ott, az asztalon hátulról a ma-
gáévá tegye, de az egész kezelés kiábrándítóan távolság-
tartó, és már kezdi azt hinni, ez a románc is csupán egy 
illúzió. Akkor futott össze Chesterrel, amikor egy frissen 
elvált férfival vakrandizott, és az ismerkedés kezdett else-
kélyesedni. Érdektelen dolgokról, az új garzonlakásáról, 
az újonnan növesztett szakálláról és az új sportkocsijáról 
kérdezgette a férfit, de a válaszokra oda se figyelt, és meg-
fogadta,  soha  többé nem  randevúzik. Amikor  a  férfi  el-
kezdte mesélni, hogy reggelente futni jár, ami szintén egy 
újdonság az életében, Deborah megpillantott egy egyedül 
ücsörgő idegent a bárpultnál, akinek a copfja a szarvasbőr 
kabátja  hátközepéig  ért. Kíváncsi  volt  az  arcára,  ezért  a 
bár falán elhelyezett tükörbe pillantott. Azóta csak a fehér 
köpenyében látta Chestert, és hirtelen rádöbbent, milyen 
gyönyörűnek  tűnt  akkor.  Chester  felnézett,  és  a  tükör-
ben elkapta az asszony pillantását, a tekintetük összefo-
nódott. Az asszony ezt tátogta felé: „Segíts!” Chester ar-
cára pajkos mosoly ült, majd odasétált az asztalukhoz.
Azon az éjszakán annyira kívánták egymást, hogy nem 

jutottak  ki  a  parkolóból.  Most,  három  héttel  később  és 
több romantikus együttlét után ott hagyja meztelenül az 
asztalon, még egy buja érintésre sem méltatja, csak any-
nyit mond, várja  a  recepciónál. Amikor  az  asszony  fel-
öltözve megjelenik, Chester  benyújtja  a  hetvenöt dollá-
ros számlát. Deborah habozik, ezért a férfi megismétli az 
összeget. Hetvenöt dollár. Mosolyogva várja, hogy meg-
kapja  a pénzt, de  a mosolyából már hiányzik  a pajkos-
ság. Deborah meglepetten és sértődötten átnyújtja a hitel-
kártyáját, és nagyon bízik benne, hogy még nem tiltották 
le. Chester a pénztárgéphez lép, és közben megrezzen az 
asszony telefonja.
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Meghalt Helen.

Helen meghalt?
Életének hatvanöt éve alatt Deborah szinte mindennap 

rettegve  gondolt  az  anyja  halálára.  Gyermekként,  ami-
kor csak ketten voltak, minden reggel pánikban ébredt. 
Ugye nem halt meg anya? – gondolta, és csak akkor nyu-
godott meg, amikor meghallotta a földszinti konyhából a 
sürgölődés hangjait. Helennek sohasem volt semmi baja. 
Soha  egy  apró  seb,  rándulás,  csonttörés,  jóindulatú  da-
ganat, ezért Deborah attól tartott, majd egyszerre  jön ki 
rajta minden, és egy nap Helen váratlanul meghal. Arra 
számított a legkevésbé, hogy ez a nap ma jön el, épp ak-
kor, amikor azért retteg, legyen még fedezet a kártyáján, 
miközben Chester közömbösségén emészti magát. Maga 
sem vette észre, amikor sírva fakadt. A férfi felé fordul, 
ingerültnek  látszik,  Deborah  a  legszívesebben  ráüvöl-
tene: Csak nem képzeled, hogy miattad? Bár igazság szerint  
valamennyire  miatta,  mert  azt  szeretné,  ha  a  karjaiba 
zárná,  de  ehelyett  a  nyugtát  nyújtja  felé,  hogy  írja  alá, 
méghozzá nyilvánvalóan  türelmetlen mozdulattal. Ettől 
Deborah még jobban sír, mert az anyjának nem ma kel-
lett volna meghalnia, mert nem lesz több olyan jó dugása, 
mint amilyen évek óta nem volt, és mert mindezek tete-
jébe új akupunktőrt kell találnia.

Jake, a középső Miller gyerek pár perccel az ebédszünet 
vége  előtt  kapja  meg  az  e-mailt.  Mindennap  ugyanazt 
eszi. A munkahelyével, a Trader  Joe’s élelmiszerüzlettel 
szembeni standon árult grillhúsos burritót. Rico, a pénz-
táros  csak  tacót  számol  fel  a  burrito  helyett,  feltéve,  ha 
utána Jake megosztja vele a füves cigarettáját. Sima ügy, 
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már csak azért  is, mert  Jake nem szeret egyedül szívni. 
Ezt még az elején megfogadta, és azt hiszi, ettől nem válik 
függővé. Nemrégiben váltott, és a cigaretta helyett mari-
huánaolajjal töltött elektromos cigarettát használ. Kristi, 
a barátnője ragaszkodott ehhez. Azt mondta, ha minden-
nap szív – bár ez valójában óránként megtörténik, de er-
ről Jake mélyen hallgat –, a valódi növény helyett a tüde-
jének kevésbé káros megoldást kell választania. Még jó, 
hogy nem azt mondta, szokjon le teljesen.
– Mi ez a szarság? – kérdezi Rico.
– A jó párkapcsolat titka – feleli Jake, és kelletlenül be-

leszív  a  fémcsőbe.  Bejön  neki  az  anyag,  de  az  olajnak 
olyan  íze  van,  mintha  aprópénzt  szopogatna,  és  nem 
érzi  a  füstöt  a  tüdejében.  Lehet,  hogy  Kristi  mégis  le 
akarja szoktatni?
Pár perccel később Jake a gyalogátkelőnél várja, hogy 

a  lámpa zöldre váltson,  kellemesen be van  szívva,  és 
élvezi az utolsó természetes fénynél töltött másodper-
ceket, mielőtt  visszatér  a munkahelye  neonvilágítású 
gyomrába.
– Jake! – hallatszik egy hang.
Ebben  az  állapotban  eltart  pár  pillanatig,  amíg  fel-

ismeri a mellette álló  férfit, az operatőrt, akivel pár éve 
együtt dolgozott a filmjében. Tim vagy Todd vagy valami 
hasonló a neve.
– Helló, haver! – mondja Jake, és reméli, a fickónak nem 

tűnik fel, hogy nem emlékszik a nevére. – Ezer éve!
– Mi újság? Hogy vagy? Dolgozol valami újon? – kér-

dezi a férfi. 
Ted  Sullivan. Hirtelen  beugrik  a  név.  Spirit  Awardot 

kapott  Jake  filmjéért. Azt  hallotta,  legutoljára  egy Mar-
vel-filmben dolgozott.
– Inkább csak ezen-azon – feleli Jake. Ted lelkesen bólo-
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gat, és Jake Hawaii-mintás egyeningére pillant. Még név-
tábla  nélkül  is  teljesen  egyértelmű,  hogy  a  Trader  Joe’s 
egyenruháját viseli.
– Király – mondja Ted, és elhallgat. Jake azért imádko-

zik, hogy a lámpa minél hamarabb váltson, de a kocsik 
egyre csak özönlenek a Hyperion Avenue-n.
A  hasonló  találkozások  ellenére  Jake  szeret  a  Trader 

Joe’snál dolgozni. A pénztár  a  kedvence, mert  szívesen 
elbeszélget mindenkivel,  aki  nála  fizet. Már megtudta, 
hogyan kell előkészíteni a csirkét a sütéshez, és a biográ-
nátalma-magok titokzatos varázserejéről is sokat tanult. 
Régebben a vásárlókra potenciális filmkarakterekként te-
kintett. A mosolygós újdonsült házasokra, akik minden-
nap napraforgót vásárolnak, a vézna színésznőre, aki csi-
lis-sajtos csipszet  tesz a kosarába, és az  idős  férfira, aki 
origamimacskát  hajtogat  a  bankjegyből,  amellyel  fizet. 
Ennek ellenére Jake alig gondol az írásra manapság. Csak 
a mostanihoz hasonló alkalmakkor, amikor összefut va-
lakivel a múltból, vagy amikor a nővére, Ashley, az egyet-
len családtag, aki Helenen kívül szóba áll vele, tapintato-
san megkérdezi, nem volna-e kedve újra megpróbálkozni 
az  írással. Kristi sohasem erőlteti, annak ellenére, hogy 
tehetséges forgatókönyvírónak ígérkezett, amikor megis-
merkedtek.
Kristi.  Elfogja  a  bűntudat,  amikor  rá  gondol,  mert 

eszébe jut, mit mondott neki a lány aznap reggel. Valójá-
ban nem mondta, hanem ráförmedt: 
– Terhes vagyok, te idióta! – azzal elindult a munkahe-

lyére, az állatorvosi rendelőbe, ahol asszisztensként dol-
gozik. Amikor a lány a vécékagyló fölé görnyedve hányt, 
Jake viccelni akart, és azt kérdezte, nem ivott-e több bort 
a kelleténél előző este. Honnan kellett volna tudnia, hogy 
sokkal  természetesebb okból  jött ki belőle minden? Mi-
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után Kristi elment, a fiú visszafeküdt az ágyba, és a meny-
nyezeten végigfutó repedést bámulta. Már két éve járnak 
együtt,  de még  sohasem  került  szóba  a  gyerekvállalás, 
annak  ellenére,  hogy  abban  a  korban  vannak,  amikor 
egy párnak már van gyereke, vagy legalább már beszél-
tek róla, hogy legyen. Közöttük azonban fel sem merült, 
és mi sem támasztja alá ennél jobban annak képtelensé-
gét, hogy mégis gyerekük lesz.
Végre vált a lámpa, Ted búcsút int, és lelép a járdáról. 

Jake nem mozdul, hagyja, hadd távolodjon el az operatőr, 
közben kusza gondolatait rendezgeti. A valóság azonban 
belerontott az édes kábulatba.
Amikor lelép az úttestre, megrezzen a telefonja.

Meghalt Helen.

Jake megdermed az út közepén, és újra elolvassa a két 
szót. „Meghalt Helen.” A betűk kerek és egyenes vona-
lak zagyva egyvelegévé válnak. Helen meghalt? Hiszen 
múlt héten beszéltek. A barkácsáruházból hívta fel, és azt 
kérdezte, mi a különbség a hagyományos és az Energizer 
ceruzaelem  között.  Gyakran  rácsörgött  olyan  kérdések-
kel, amelyekre az eladó, a felszolgáló vagy a könyvtáros 
is megadhatta volna a választ, ő mégis Jake-et hívta.
Megszólal egy duda, majd egy másik is. Jake pillantása 

a veszteglő kocsisorra esik, a sofőrök hadonásznak, hogy 
menjen az útból.
– Húzz a fenébe, seggfej! – üvölti valaki.
Telefonjával a kezében Jake a parkoló felé indul, zsong 

a feje, egymást kergetik a gondolatai.
Helen meghalt?
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Beck írta az e-mailt a többi Millernek. Ő Helen legfiata-
labb unokája, harmincöt éves. Nem Rebecca, Becky vagy 
Becca, kivéve a nagyanyjának, hanem a rövid, határozott 
Beck, ami jól illik az egyéniségéhez. Ő az egyetlen Miller, 
aki még mindig Philadelphiában él, ő áll a  legközelebb 
Helenhez. Legalábbis ő állt a legközelebb hozzá pár nap-
pal ezelőttig, amikor megérkezett Helen Edgehill Road-i 
házához, és a bejárati ajtót tárva-nyitva találta. Havazás 
volt várható, ezért Beck fel akarta tölteni az idős asszony 
hűtőszekrényét. Egyből tudta, hogy baj van. A nagyanyja 
a nappali közepén állt, és németül motyogott magában. 
Helen  sohasem  beszélt  németül,  mert  szándékosan  el-
hagyta a nyelvet, amikor Amerikába érkezett.
A lány rémülten letette az élelmiszereket a dohányzó-

asztalra, és óvatosan a nagyanyjához lépett, aki meredten 
nézett  a  kandallóra.  Beck  ebben  a  házban  élt  tizenéves 
korában, és amikor havazott, Helen mindig begyújtott a 
kandallóba. Ilyenkor összebújtak a kanapén, a Gyilkos so-
rok  ismétléseit nézték, és közben  fahasábokat vetettek a 
tűzre. Pár évvel később, amikor a lány egyetemre ment, 
megrogyott a kémény,  és  a kandalló használhatatlanná 
vált. Azóta nem fűtöttek vele.
Megérintette  a  nagyanyja  vállát,  és  megdöbbent,  mi-

lyen törékenynek érzi.
– Helen, jól vagy? – kérdezte.
Az asszony nem felelt, tovább motyogott magában né-

metül.  Beck  az  ismerős  szavakat  és  kemény  hangokat 
figyelte.  Egy  szó  folyton  ismétlődött:  Brosche, Brosche, 
Brosche.* Az r betűt enyhén pergette.
Helen mindig tökéletesen friss volt szellemileg, emlé-

kezett  a Duna melletti  fürdőhelyekre,  ahol  gyerekkorá-

* bross (német)
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ban járt, és a Bécsi Operaházban tett rendszeres látogatá-
sokra. Az apja imádta az operát. Az idős asszony jobban 
emlékezett, milyen  jogi ügyeken dolgozott Beck, mint ő 
maga, és a tinédzser korában tartott házibulikon elhang-
zott  beszélgetésekre  is,  amelyeket  már  rég  elfelejtett, 
hogy elmondta a nagyanyjának. Azelőtt Helen sohasem 
mutatta a szellemi tompultság jelét.
– Helen! – mondta Beck hangosabban. Elgondolkodott, 

hogy  nagyanyának  szólítsa-e.  Millerék  ritkán  hívták 
őt  nagyanyának.  Deborah-t  sem  hívták  anyának,  és  ez 
mindkét esetben így volt jó. Helen több volt, mint nagy-
anya, Deborah kevesebb volt egy anyánál.
Helen Beckre pillantott, tekintete zavart volt, ősz haja 

csapzottan keretezte  ráncos  arcát. Mindig kipirosította 
az  arcát,  az  ajkát  pedig  fuksziaszínűre  rúzsozta;  vá-
szonnadrágot  és  blúzt  viselt,  még  azokon  a  napokon 
is,  amikor  nem  várt  látogatót.  Akkor  azonban  ott  állt 
smink nélkül, rózsaszín fürdőköntösben, a lábán ormót-
lan plüsspapuccsal.
– Te  voltál!  –  mondta  Helen,  és  odalépett  Beckhez. 

Olyan közel állt meg, hogy a lány megérezte áporodott 
leheletét. – Te vitted el! Brosche! – mondta pergő r be-
tűvel.
– Nyugodj  meg!  –  suttogta  Beck.  –  Minden  rendben 

van. Hoztam ebédet a delikátból.
– Mit  csináltál vele?  – kérdezte  az  asszony,  enyhe né-

met akcentussal.
– Itt az ebéded – mutatott a lány az asztalra. Helen fel-

kapta a szatyrot, és a földhöz vágta. – Hagyd abba! – kiál-
totta Beck, és felvette a szendvicseket.
– Nincs ott. Hová tetted?
– Kérlek, Helen, üljünk le! Hozok egy pohár vizet – fe-

lelte a  lány, és megpróbálta  leültetni a nagyanyját a dí-
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ványra, de az idős hölgy meglepően erősen ellenállt. Beck 
nem akart neki fájdalmat okozni.
– Diebin!* – kiáltotta Helen. – Tolvaj vagy!
– Helen! Megrémítesz.
– Menj innen!
– Badarságokat beszélsz! – mondta Beck, és leült az öreg 

díványra, a fémrugók megnyikordultak a súlya alatt.
– Badarságokat beszélek, mert kizavarok egy  tolvajt a 

házamból? Meglop a saját unokám!
– Nem loptalak meg. Kenőmájasos szendvicset hoztam 

neked. Egy tolvaj nem hoz ebédet.
– Középiskolás korod óta csaló vagy – sziszegte Helen 

megvető pillantással, és összefonta a karját. – És ezek a 
tetoválások! Úgy nézel ki, mint egy bűnöző!
Beck  a  jobb  karján  lévő,  halványuló  vörösbegy,  a  bal 

karján látható piramis és a csuklójára írt nagybetűs Kon-
centrálj!  tetoválásra  pillantott. Helent mindig  is  nagyon 
érdekelték  a  lány  tetoválásai,  épp  ezért  kérdezte  tőle, 
miért olyan fontos egy üvegharang, hogy a bokájára pin-
gáltassa. Bár az asszony eljárt a zsinagógába nagy ünne-
pek alkalmával,  és minden sábbátkor gyertyát gyújtott, 
nem volt annyira elutasító a tetoválásokkal kapcsolatban, 
mint az európai zsidó kortársai.
Helen  kinyitotta  a  bejárati  ajtót,  és  hideg  csapott  a 

házba.
– Tűnj innen! – kiáltotta. 
Beck teste megfeszült, de ülve maradt. Megoldhatatlan 

helyzet előtt állt, amelynek nem tudta az okát. 
Amikor Helen megértette,  hogy  a  lány  nem hajlandó 

engedelmeskedni, ismét kiabálni kezdett: 
– Brosche, Brosche! – Végül a lány aggódni kezdett, hogy 

*  tolvaj (német)



27

a  szomszédok  hívják  a  rendőrséget, Helent  elviszik,  és 
nem engedik, hogy egy kilencvenes éveiben járó idős asz-
szony egyedül éljen. A család nem tudta pontosan, hogy 
Helen hány éves. 
– Nyertél. Elmegyek – mondta végül Beck, majd felállt, 

és megigazította a farmernadrágját.
Mielőtt elment, megsimogatta Helen kipirult arcát. Mi-

közben a taxit várta, egy piszkos hókupacot rugdosott a 
járdán, és néha visszafordult a ház felé, de semmit sem 
látott, mert be voltak húzva a függönyök. Amikor megér-
kezett a kocsi, beszállt a hátsó ülésre, és nem tudta tovább 
visszatartani a könnyeit.
Beck tanácstalannak érezte magát. Amikor megnézte a 

Google-on a szót, amelyet Helen megszállottan emlege-
tett, hirtelen összeállt  a  fejében egy  lehetséges  történet. 
Ki tudja, miért, Helen azt gondolta, hogy elvitt tőle egy 
brosst, pedig csak nem találja, vagy már évek óta nincs 
meg neki. Megpróbálta  felidézni a nagyanyja ékszereit. 
Általában klipszet viselt a fülében, azonkívül volt egy vé-
kony arany nyaklánca. Brossra nem emlékezett.
– Talán eljött az idő, hogy keressünk neki egy otthont – 

mondta Ashley, a legidősebb és legtehetősebb Miller test-
vér, amikor Beck felhívta aznap. Ashley mindig pénzzel 
akarta megoldani a problémákat.
– Szó  sem  lehet  róla!  Helen  inkább  meghalna,  mint 

hogy idősek otthonába költözzön – vágta rá Beck.
– Ez nem az ő döntése – jegyezte meg Ashley.
– De nem is a tiéd! – vágott vissza a lány.
Pedig végső soron Ashley döntésén múlott, mert ő fi-

zetné  az  otthont,  és  a  pénzzel  együtt  jár  a  döntés  joga 
is. Nyilván egy hozzá közeli otthont választana, valahol 
Westchester környékén, szigorú étrenddel és méregdrága 
berendezéssel, egy olyan világot, amely szöges ellentéte 
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lenne  a  nagyanyjuk  személyiségének.  A  három Miller 
gyerek közül Ashley állt a legkevésbé közel Helenhez, de 
nem azért, mert ő volt a  legidősebb, és mert csak kevés 
ideig laktak együtt. Egyszerűen azért, mert sohasem ér-
tették meg egymást. Helen a visszahúzódó életet szerette, 
Ashley pedig pontosan ettől menekült.
– Ne  kötözködj!  –  felelte  Ashley.  –  Én  is  aggódom 

érte.
Beck  tudta,  hogy  bocsánatot  kellene  kérnie,  de  úgy 

gondolta, könnyű a nővérének New Yorkból, két állam-
mal távolabbról, aggódni Helenért.
– Nem visszük otthonba – mondta dacosan.
– Akarod, hogy odamenjek? – kérdezte Ashley. – Várj, 

mégsem! Tylernek a hétvégén teremfoci-mérkőzése van. 
Ez  lesz  az utolsó  az  idényben. Vasárnap a meccs után 
tudok indulni, de csak körülbelül este kilencig marad-
hatok, mert másnap reggel iskolába kell vinnem a gye-
rekeket.
Ashley-nek volt férje, aki elméletileg ott tudott volna 

lenni  a  mérkőzésen,  és  ellátta  volna  a  gyerekeket,  de 
Ryan nem az a típus, aki megágyaz nekik, és szendvi-
cset csomagol ebédre. Már azelőtt ilyen volt, hogy gye-
rekeik lettek volna. Beck kedvelte Ryant. Nagydarab és 
béketűrő ember,  szó nélkül megcsinálja, amit Millerék 
akarnak, ha  az nem ütközik  az  egyetemi  amerikaifut-
ball-bajnoksággal.
– Megpróbálom a  jövő hétvégére elsózni a gyerekeket 

valamelyik barátjukhoz – mondta Ashley.
– Ne  fáradj, Ash!  –  felelte Beck,  és  elhallgatott. Várta, 

hogy a nővére ellenkezzen.
– Rendben. Szólj, ha segíthetek – jött végül a válasz.
Beck csalódást érzett, és megfordult a fejében, hogy fel-

hívja Deborah-t, aki egyórányira  lakott New Hope-ban, 
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de végül letett róla. Ha valaki, az anyja tökéletesen értett 
hozzá, hogyan lehet egy rossz helyzetet még rosszabbra 
fordítani. Fel sem merült benne, hogy telefonáljon a nyu-
gati parton lakó Jake-nek, annak ellenére, hogy a fiú kö-
zel  állt  Helenhez.  Beck  ismét  magára  maradt,  hogy  a 
nagyanyja gondját viselje.
Beck többször hívta Helent, hogy megmagyarázza a fél-

reértést, és elhitesse vele, ő sohasem lopná meg. A nagy-
anyja  minden  alkalommal  lecsapta  a  kagylót,  vagy  ha 
jobb pillanatában kapta el, diebinnek, azaz tolvajnak ne-
vezte. A szó sokkal bántóbban hangzott németül. A lány 
arra gondolt, hogy elmondja a történteket a volt barátjá-
nak, Tomnak. A férfi annak az ügyvédi irodának volt az 
egyik tulajdonosa, ahol Beck jogi asszisztensként dolgo-
zott. Ha még mindig együtt lettek volna, Tom megsimo-
gatta volna a fejét, és azt tanácsolta volna, adjon egy kis 
időt Helennek. Később rájött, ez hiba lenne. Tom pár hét-
tel korábban szakított vele, ezért messziről kerülte a férfi 
irodáját,  és  egész  nap  az  irodafülkéjében  gubbasztott. 
A hívás is pont ott találta őt.

Délután  két  óra  harminchat  perckor  Beck  hívást  kap 
egy  ismeretlen philadelphiai  telefonszámról.  Először  ki 
akarja nyomni, egy pillanatig habozik, majd egy megér-
zéstől vezérelve felveszi a telefont.
– Te vagy az, Becca? – kérdezi egy valahonnan ismerős 

hang. Becca. Csak Helen hívja Beccának.
– Ki beszél?  – kérdezi Beck nyersebben, mint  szerette 

volna. Amióta Tom elhagyta, nem alszik jól.
– Szervusz, Becca! Esther vagyok – feleli a hang. A lány 

nem kapcsol egyből, ezért a nő hozzáteszi: – Esther, He-
len szomszédja.
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– Üdvözlöm! – feleli Beck zavartan, mert fogalma sincs 
róla, mit  akar  a  nő. Az  ujjával  a  narancssárgává  fakult 
vörösbegy-tetoválást kapargatja a karján. – Helen kérte, 
hogy hívjon? – kérdezi a lány, miközben az irodában hal-
kan kopognak a billentyűk a háttérben,  és  az  idős  asz-
szony mély lélegzetet vesz. – Esther, itt van? Mi történt? – 
hadarja Beck, és hirtelen aggódni kezd.
– Helen  nem  jött  tegnap  bridzselni,  és  reggel  sem  je-

lentkezett  a  szokásos  sétánkra.  Bekopogtam  az  ajtaján, 
de nem válaszolt.
Így hangzanak az elhadart szavak, Esther hangján pá-

nik  hallatszik,  és  ezzel  egy  csapásra  feledésbe merül  a 
konfliktus Helennel.
– Azonnal indulok – vágja rá Beck, és még azelőtt ma-

gára kapja a kabátját, hogy bontaná a vonalat.
Beck  átkémlel  az  irodafülke  tetején,  Tom  irodája  felé 

pillant.  A  lámpa  ég,  Beck  az  ellenkező  irányba  indul, 
egyenesen a személyzeti osztályra, és bekopogtat Karen 
irodájának nyitott ajtaján.
A  HR-es  főnök  felpillant,  Beck  megáll  előtte,  szem-

mel  láthatóan  zaklatott.  Karen  gyakorlatias,  középkorú 
nő, erős philadelphiai kiejtéssel, aggódó pillantást vet a 
lányra, ami egyáltalán nem jellemző rá, és ettől Beck még 
kényelmetlenebbül érzi magát. Miután szakítottak Tom-
mal, a férfi ragaszkodott hozzá, hogy közöljék Karennel, 
békésen  elváltak  útjaik,  pedig  egyértelmű  volt,  hogy  a 
férfi kidobta őt.
– Valami  történt  a  nagyanyámmal  – mondja  Beck  el-

csukló hangon.
– Menjen! – vágja rá az asszony gondolkodás nélkül.
Beck bólint, és kirohan a hideg, nyirkos délutánba.
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– Helen! – kiáltja Beck, miközben a nagyanyja ajtaján ko-
pogtat. Esther ott áll mellette a verandán, amelyre árnyat 
vet a házat eltakaró és nyáron árnyékot adó tölgyfa. Ki-
fejezetten hűvös a március közepi délután, hideg szélro-
hamok kergetőznek a környéken. – Bent vagy, Helen? – 
kiáltja a  lány. A nappali  függönyei be vannak húzva, a 
verandán ég a villany, pedig világos nappal van. – Helen! –  
kiáltja Beck az egyre erősödő szélben.
Ezután  keresgélni  kezd  a  táskájában,  előveszi  a  kul-

csát, kinyitja az ajtót, és a csípőjével belöki. Az ajtó szorul 
a  tokjában  a  forró nyarak  és  a  légkondicionálás hiánya 
miatt. Amikor bent vannak, észreveszi, hogy nem csupán 
a megvetemedett ajtó nehezítette a kinyitást. Egy halom 
boríték állja el az utat, Helen nappalija a feje tetején áll, 
mintha betörő forgatta volna fel.
– Te jó ég! – sóhajt Esther, amikor megpillantja a felfor-

dulást.
– Helen!  –  kiáltja Beck,  felrohan  az  emeletre,  és meg-

áll a nagyanyja hálószobájának a csukott ajtaja előtt. An-
nak ellenére, hogy hét évig lakott a házban, csupán né-
hány alkalommal  járt  abban a  szobában. Helen mindig 
bezárta az ajtót, még akkor is, amikor csak a földszintre 
ment a varróműhelynek használt helyiségbe. A kulcs az 
aranyláncon lógott a nyakában. Az ajtó nincs bezárva, és 
ez csak azt jelentheti, hogy Helen bent van.
Beck kinyitja az ajtót.
– Itt vagy, Helen? – kérdezi. Amikor nem kap választ, 

kitárja  az  ajtót,  és  egy pillanatra megkönnyebbül, mert 
cigarettafüstöt  érez. Az  egész  háznak  cigarettafüst-,  vi-
rágparfüm- és penészszaga van. Ekkor megpillantja a ki-
domborodó rózsaszín paplant.
Helen  szeme  csukva  van,  hosszú,  ősz  haja  kétoldalt 

copfba fonva nyugszik mozdulatlan vállán. Az asszony 
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napközben  kontyba  tűzi  a  copfjait. Amikor Becknek  a 
középiskolában hosszú haja volt, a nagyanyja ugyanígy 
fonta be neki. Amikor házibuliba ment, világító pálciká-
kat tűzött a frizurájába indulás előtt, Helen a fejét csó-
válta, és azt mondta, úgy néz ki, mint aki radioaktív su-
gárzást kapott.
Beck odaül az ágy szélére a nagyanyja mellé, és gyen-

géden megrázza.
– Helen!
Az asszony hideg, merev teste nem mozdul, Beck ijed-

tében a szoba sarkába ugrik. Beleütközik a fésülködőasz-
talba, egy koppanást hall, a földre hullik egy tárgy, ami 
eddig mögé szorult. Beck lehajol, és a kezébe vesz egy ék-
kövekkel kirakott, virágot mintázó brosst. Meglepően ne-
héz, és olyan nagy, mint a tenyere. Egy óriási, pajzs alakú, 
sárga kő van több, V alakban elrendezett, sötét színű kris-
tály közé foglalva. Néhány ékkő hiányzik a díszes szir-
mokról  és  csészelevelekről,  helyükön  üres,  ezüstszínű 
lyukak tátonganak. Egy orchidea, gondolja Beck. Persze! 
A Brosche!

Ó, Helen! Hiszen végig itt volt egy karnyújtásnyira, gon-
dolja a lány.
Valaki halkan felsikolt az ajtóban, Beck megfordul, és 

megpillantja a küszöbön álló Esthert. Az asszony a szája 
elé kapja a kezét. Beck a blézerébe süllyeszti a brosst, az 
ékszer súlya lehúzza a zsebét.
– Hívja a mentőket! – mondja Esthernek.

Beck  a  nagyanyja mellett marad,  és  az  arcát  simogatja, 
amíg a mentő, a rendőrség és az orvosszakértő meg nem 
érkezik.  Kábultan  válaszol  a  rendőrök  kérdéseire,  és 
megkönnyebbül,  amikor  hamar  véget  ér  a  kihallgatás. 
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Azután egyedül ül Esther nappalijában, és várja az asz-
szonyt, hogy behozza a tálcára rakott süteményt és a teát, 
amihez hozzá sem nyúl. A  lány előveszi a  telefonját, és  
megnyomja  az  e-maileket  jelző  ikont.  Beírja  a  nővére  
és az anyja nevét címzettnek, egy pillanatig habozik, és 
beírja  a bátyjáét  is. Persze hogy őt  is  értesíteni kell,  hi-
szen közel állt Helenhez, még akkor is, ha négyezer kilo-
méterre lakik. Ennek ellenére mégis nehezére esik, hogy 
őt is értesítse.
Beck telefonja négy óra hét percet mutat. Az üzenet tár-

gya: „Meghalt Helen”. Ez tapintatlanul hangzik, döbben 
rá  hirtelen. Minden más  lehetőség,  ami  eszébe  jut,  fél-
revezető  lehet:  „Hírek  Helenről”,  „Rossz  hír  Helenről”, 
„Hírek” vagy egyszerűen „Helen”. Úgy dönt, megtartja 
az eredeti tárgyat: „Meghalt Helen”. A levélben ezt írja: 
„Sajnálom, hogy így kell elmondanom. Most találtam rá 
a házban. Majd írok, ha többet tudok.”
Beck elküldi az e-mailt, és az ölébe ejti a telefont. Né-

hány  órával  ezelőtt  még  az  volt  a  legnagyobb  gondja, 
hogyan  kerülje  el  Tomot  a  mosdóba  menet.  Helen  azt 
mondta  volna,  a  halálnál  nincs  jobb  figyelemelterelés, 
hogy abbahagyd a siránkozást egy hitvány férfi miatt.
A mentő elhajt a ház elől, és elviszi a nagyanyját. Nem 

villognak  a  lámpák,  a  sziréna  nem  vijjog.  Mi  értelme 
lenne? A bross súlya lehúzza Beck zsebét, a lány előveszi, 
megtapogatja a hegyes leveleket és a lyukakat, ahonnan 
hiányoznak a kövek. Miért nem iparkodott jobban, hogy 
megértesse Helennel, sohasem lopott volna tőle? A nagy-
anyja  természetes  halált  halt,  Beck mégsem  tud  szaba-
dulni a gondolattól, hogy most is élne, ha nem tűnt volna 
el az orchidea alakú bross. 


