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1. FEJEZET

MacGyver a fogai közé fogta a kis ezüstszínű fém fü lecs-
két, és ügyesen elhúzta a cipzárat. Egyet-kettőt pofozga-
tott a mancsával, és már fel is nyitotta a bőrönd tetejét, 
aztán beleugrott, majd kényelmesen elnyújtózott a szé-
pen összehajtogatott ruhák tetején. Roppant kellemes 
szundikálóhely, de azért még lehetne javítani rajta. Soha 
nem tudta megérteni, hogy az emberek miért szeretik 
úgy kisimítgatni a dolgokat. Mac bosszús kis szusszanás-
sal feltápászkodott, alaposan megdögönyözte a ruhákat, 
aztán megint elnyúlt rajtuk. A karmait belemélyesztette 
egy selymesen puha kardigánba. Szentséges szardínia, 
milyen csodás érzés! 

– Mac! Nem! – kiáltott rá a gazdája, Jamie. Lelökdöste a 
kényelmes pihenőhelyéről, amit olyan gondosan kialakí-
tott magának, aztán lecsapta a bőrönd tetejét, és surrogva 
behúzta a cipzárat. Mintha Mac nem tudná ugyanolyan 
könnyen újból kinyitni. – Most nászútra megyek. Nász-
út-ra! Romantikus külsőt szeretnék, nem a „macskaszőr-
rel borított őrült macskás nő” figuráját akarom hozni.

Mac nem vett tudomást a hablatyolásáról. Annyit ér-
tett, hogy az emberek ezt a blablát kommunikáció céljá-
ból használják, de csak azért, mert az orruk hasznavehe-
tetlen, gyakorlatilag csak egy felesleges dudor az arcuk 
közepén. Az ő orra bezzeg ezerszer többet elárul neki, 
mint bármiféle blabla, és most éppen arról tájékoztatta, 
hogy Jamie boldogabb, mint valaha. És kinek köszönhető 
ez? Neki, MacGyvernek! Jamie-nek falkatársra volt szük-
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sége – Mac nem szívesen mondta ki ezt, de ebben az érte-
lemben ő is ugyanolyan, mint a kutyák –, ő pedig ment, és 
talált neki egyet. Büszkén dorombolni kezdett. 

– Egyáltalán nem érdekel, amit mondok, igaz, te kis 
szörnyeteg? – Jamie az ajtó felé fordult, és Mac Davidet 
pillantotta meg belépni, a falkatársat, akit ő talált neki. 
– A macskánk felcsapott stílustanácsadónak, és alaposan 
megvizsgálta a bőröndöm tartalmát. Mindenhez, amit 
felveszek, szép cirmos macskaszőr lesz a kiegészítő – je-
gyezte meg Jamie.

– Az én bőröndöm ezért zárható – felelte David. Mac 
érezte, hogy Jamie egész teste rázkódni kezd a nevetéstől. 
– Mi olyan vic… – kezdte a férfi. Aztán lehajolt, és felvette 
a földről a három nyakkendő közül az egyiket, amikkel 
Mac eljátszadozott, mielőtt szundikálni készült volna.

David szemügyre vette a bőröndjét. Még mindig be 
volt zárva. 

– A macskád el tudta húzni a cipzárat annyira, hogy 
kirángassa a nyakkendőket.

– Nem az én macskám. A mi macskánk. Már házasok 
vagyunk. Ami az enyém, az a tiéd is, és ebbe Mac is bele-
tartozik – emlékeztetett Jamie.

– Épp most vettem a macskánknak egy polip formájú já-
tékot, aminek nyolc rugalmas lába van, és állítólag órák-
ra kellemes szórakozást biztosít minden macskának. –  
David szúrósan meredt Macre. – Ott van neked nyolc 
polip láb, de az én cuccomat nem tudtad békén hagyni? –  
Megcsóválta a fejét, és végigsimított az egyik nyakken-
dőn, amelyen hosszú karmolásnyom éktelenkedett.

Mac David hablatyolásáról se vett tudomást, és a szú-
rós pillantás is lepergett róla. Annak idején, még mielőtt 
eldöntötte volna, hogy a mancsába veszi a dolgokat, Da-
viden is ugyanolyan rémes magányosságszagot érzett, 
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mint Jamie-n, sőt néha még rosszabbat. Kétségbeesetten 
vágyott ő is falkatársra, ha nem is tudott róla, és Mac talált 
neki egyet. Így most David is olyan boldogságot árasztott, 
mintha legalábbis macskamentában hempergett volna. 

– Mac imádja az ajándékát. Csak szeret olykor-olykor 
egy kis önálló barkácsolós projektbe belefogni – közöl-
te Jamie, miközben David benyomogatta a számkódot a 
hasznavehetetlennek bizonyult zárható bőröndön.

Ekkor csöngettek, mire Diogee azonnal ugatásban tört 
ki. Az a tökfej képtelen megérteni, hogy sikeres támadást 
csak úgy lehet végrehajtani, ha előtte az ember – illetve a 
macska – némán lopakodik. A kutyák a nagy ugatással 
csak előre figyelmeztetik az érkezőt a jelenlétükre. Mac 
kiugrott Jamie karjából. Most már Diogee is része volt a 
falkájuknak, sajnos, ezt az áldozatot meg kellett hoznia 
Jamie boldogságáért. Ez azt is jelentette, hogy Macnek 
mindent meg kellett tennie, hogy a kutyát megóvja saját 
ostobaságának a következményeitől. 

Amikor odaért az ajtóhoz, kicsit megpaskolgatta 
Diogee vastag farkát, részben, hogy elzavarja az útból, 
részben mert ez mindig jó móka volt. Kitátotta a száját, 
hogy a levegőből is szagokat és extra információkat nyer-
jen. Egy nő állt odakint az ajtó előtt, és boldogtalan volt. 
Méghozzá nagyon.

Jamie résnyire nyitotta az ajtót, és kiszólt: 
– Szia, Briony! Mielőtt beengedlek, el kell kapnom a 

macskámat. Nagy szabadulóművész, még a kéményen 
keresztül is képes kiszökni. El kellett torlaszolnunk a 
kandallót. A kutya, Diogee pedig biztos rád fog ugrani. 
Tudom, hogy rá kéne szólni, de hiába, nem hallgat rám. 
Viszont nagyon barátságos. Jól van, akkor készülj fel! – 
Jamie felemelte a macskát, a hóna alá fogta, a másik kezé-
vel szélesre tárta az ajtót, és kicsit hátrébb állt.
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Ahogy a vendég belépett, Diogee azonnal mindkét 
mellső mancsával felugrott a vállára, de mielőtt még 
alapo san végignyalhatta volna az arcát a hatalmas nyel-
vé vel, David épp el tudta kapni a nyakörvénél fogva, és 
elhúzta. Felrángatta az emeletre, hogy bezárja a hálószo-
bába, és nem sokkal később szánalmas vonítás töltötte 
be a házat. A hálószoba ajtaját ugyan gyerekjáték lett 
volna kinyitni, de Diogee a legalapvetőbb készségekkel 
sem rendelkezett.

Mac megint nagyot szippantott a levegőből. Igen, ez 
a nő végtelenül szomorú… Szüksége lesz a segítségére. 
Éppen elég dolga van ugyan – például kiszökni, szundi-
kálni –, de nyilvánvaló, hogy itt is akcióba kell majd len-
dülnie. Ez a nő biztosan okosabb, mint mondjuk Diogee, 
de ahhoz nyilván nem elég okos, hogy meg tudja oldani a 
bajait. Ahhoz már mesterre van szükség.

Mekkora szerencse a számára, hogy épp MacGyver 
küszöbe előtt bukkant fel! 

Alig öt perccel azután, hogy megérkezett az unokanő-
vére, Jamie házához, Briony Kleeman már ott üldögélt  
a konyhaasztalnál. Jamie épp vizet töltött a teáskannába, 
a macskája, MacGyver pedig a konyhapulton ücsörgött, 
és pislogás nélkül, mereven bámulta a vendéget arany-
sárga szemével. 

Briony maga sem tudta igazán, hogyan keveredett ide. 
Abban sem volt biztos, egyáltalán hogyan került Los An-
gelesbe. Alig egy nappal ezelőtt még az oltár felé sétált 
Wisconsinban, a „Békesség fejedelme” elnevezésű, kis 
fehér lutheránus templomban, az édesapjába karolva.  
A lába alatt rózsaszirmok, amiket hároméves kis unoka-
húga szórt elé. Hosszú uszályát, amelyet az üknagyanyja 
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esküvői ruhájáról származó csipke szegélyezett, Caleb 
unokahúga vitte. Minden a tervek szerint zajlott. 

Rápillantott a vőlegényére, Calebre. A férfi mosolyog-
va nézte, ahogy közeledik feléje. Aztán hirtelen minden 
imbolyogni kezdett, és elmosódott. A padló Briony talpa 
alatt. Az apja karja. A vendégek arca. Caleb. Szédülés és 
hányinger tört rá, minden elhomályosodott körülötte, az-
tán hirtelen elsötétedett a világ. 

– Briony! – szólalt meg Jamie. A hangja kizökkentette 
annak a szörnyű reggelnek az emlékeiből. – Milyen teát 
szeretnél? Van narancsos ízesítésű, van citromfű, fekete 
chai, Earl Grey, borsmenta meg még egy csomó másféle. 
Mostanában nagy teaivó lettem. Nem mintha valaha is le-
mondanék a kávéról, ha inkább azt kérsz, az is van. Meg 
van gyümölcslé is, áfonya, narancs…. Meg buborékos ás-
ványvíz. Meg sima is. Szóval, mit kérsz?

Túl nagy volt a bőség zavara. Briony a felére sem em-
lékezett a felsoroltaknak, valószínűleg azért, mert egy ré-
sze úgy érezte, mintha még mindig ott lenne a templom-
ban, és a világ épp kicsúszna a lába alól. 

– Válassz te valamit!
– Biztos? Egyik-másik tea nem mindenkinek ízlik… – 

felelte Jamie, és barna szeme aggodalommal telt meg.
– Csak úgy érzem, hogy… Valahogy én…. – Briony te-

hetetlenül megrázta a fejét. – Képtelen vagyok bármit is 
el dönteni. Még azt se, hogy mit innék. Tudom, ez butaság.

– Dehogy butaság. Biztosan nagyon fáradt vagy – 
nyugtatta meg Jamie.

– Igen… – ismerte be Briony. – Azt gondoltam, majd 
aludni fogok a gépen, de nem tudtam. – A repülőút alatt 
ugyan vetítettek egy filmet, de ő nem azt látta, csak az 
játszódott le előtte újra meg újra, ahogy végigsétál a pad-
sorok között, nem tudta elhessegetni ezt a képet.



12

– Nem baj, majd én választok helyetted. – Jamie felállt, 
kinyitotta a konyhaszekrény kávéfőző fölötti ajtaját, és 
szemügyre vette a teásdobozokat.

Briony ajkát kis megkönnyebbült sóhaj hagyta el. Ja-
mie ott folytatja, ahol a szülei abbahagyták. A templom-
ban történt „incidens” óta (ahogy magában nevezte), 
minden döntést mások hoztak meg helyette. A szülei 
gyorsan kivitték a reptérre, és megígérték, hogy ők majd 
mindent elrendeznek. Aztán már a gépen is találta ma-
gát. Majd átadott a taxisnak egy cédulát Jamie címével. 
Most pedig itt van, és Jamie úgy viselkedik, mintha telje-
sen normális lenne, hogy neki kell gondoskodni róla, bár 
talán tizenegy éve is van annak, hogy utoljára találkoztak 
egy családi összejövetelen.

Jamie lerakott elé egy bögre teát. 
– Ez nyugtatótea. Nem tudom, miért, de valami azt 

súgja, hogy rád fér. És az ösztöneim általában elég meg-
bízhatóak – jegyezte meg tréfásan.

Briony keze enyhén remegett, ahogy a szájához emel-
te a bögrét. 

– Igazad van. Még mindig… kicsit zaklatott vagyok. –  
Hát ez nagyon finom megfogalmazás volt. Úgy érezte 
magát, mint egy piszkos tornacipő, amely ide-oda forog 
egy ócska mosógép dobjában. – Nagyon köszönöm, hogy 
megengedted, hogy itt maradjak nálatok. Igazán…

– Hagyd abba, de gyorsan! A számításaim szerint már 
vagy százháromszor megköszönted. – Jamie megsimo-
gatta az unokatestvére kezét. – Nagyon szívesen látunk. 
Néha ki kell szakadnia az embernek a régi életéből. És a 
Meseudvar a legjobb hely, ahová ilyenkor mehetsz, ne-
kem elhiheted. Egyébként pedig, ha te nem jössz, akkor 
a kis szőrös gyerekeinket panzióba kellett volna adnunk, 
amíg elutazunk, de így most itthon maradhatnak veled. 



13

Briony szeme könnybe lábadt. Jamie annyira kedves 
volt vele, mintha nem tudná, hogy ő milyen borzalmas 
ember… 

– Akarsz beszélni róla? – kérdezte Jamie. – Tudom, 
hogy nem ismerjük egymást annyira. Talán tízéves lehet-
tél, amikor a családotok Wisconsinba költözött. De arra 
emlékszem, amikor egyszer én vigyáztam rád, tizenhat 
éves koromban, és elvittelek magammal a barátom házá-
ba – mármint a rémes exbarátom házába –, amikor tud-
tam, hogy nincsenek otthon, és…

– Betörtünk! Engedted, hogy sót szórjak a fogkeféjére. 
És leragasszam a vécépapírt. Az volt életem egyik leg-
szebb estéje! Egy estére vagány csajnak érezhettem ma-
gam. Egy kilencéves vagány csajnak! – kiáltott fel Briony. 
Az emlék egy kicsit elterelte a figyelmét arról, miért is 
van az unokanővérénél. Nem tudta elfojtani a mosolyát. 
– Annyira vicces volt!

– Aztán a szüleid jó dühösek lettek rám – mondta Ja-
mie. – Pedig nem is tudtak róla, hogy miket csináltunk. 
Csak azt, hogy elvittelek valahová magammal. Azt mond-
tam nekik, hogy csak elsétáltunk a cukrászdába, ami igaz 
is volt. És már attól kiborultak!

– Igen, kissé túlságosan is védelmezőek voltak – felel-
te Briony.

– Egy kissé? Fogadni mernék, hogy főiskolás korodig 
azt sem engedték, hogy egyedül menj át az utca túlolda-
lára. – Jamie kortyolt a teájából. – Szóval, akarsz beszélni 
róla?

A rózsaszirmok. Az apukája. Caleb mosolya. Briony 
egy pillanatig úgy érezte, nem kap levegőt. 

– Nem – nyögte ki végül. – Ha nem baj – tette hozzá 
gyorsan.

– Nem, dehogyis – felelte Jamie.
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– Szóval, az állatok – folytatta Briony. Szerette volna 
valami kellemes, biztonságos témára terelni a beszélge-
tést. – Mit esznek? Hol alszanak? Mi lesz a teendőm? Iga-
zából soha nem volt háziállatom.

– Tényleg? Nekem mintha rémlene egy hörcsög. 
Briony megrázta a fejét.
– Akkor sanyarú gyerekkorod volt – közölte Jamie. 
– Nyilván nem emlékszel a szobámra. A világ minden 

létező játéka megvolt. Legalábbis minden olyan, amiből 
tanulni is lehet, és aminek nincs éle vagy kis darabkái, 
amit le lehet nyelni, vagy ami másért veszélyes.

– Mondom, sanyarú egy gyerekkor. – Jamie felállt, és 
a hűtőhöz lépett. Elvett egy mágnessel rögzített cédulát, 
és átadta Brionynak. – Ez minden, amit tudnod kell. Fi-
gyelmeztetlek, Mac mindig fél nyolckor kéri a reggelit, és 
nem lehet neki nemet mondani. Megpróbálhatsz aludni, 
de nem fog sikerülni. Este is fél nyolckor kap kaját, de 
ha elmész valahová, korábban is megetetheted, az nem 
gond. Diogee nem igazán szokta megrágni az ételt, csak 
felszippantja, mint egy porszívó, ezért aztán néha ki-
hányja. Nem túl gyakran fordul elő, csak azért mondom, 
hogy ne aggódj emiatt, ha megtörténne. Macről azt kell 
még tudni, hogy egy lopakodó kis dög. 

Mac kiadott valami kis hangot, ami félig nyávogás, fé-
lig morgás volt. 

– Igen, rólad beszélek – fordult hozzá Jamie. Odaha-
jolt, és megvakargatta az álla alatt. – Valószínűleg az lesz 
a legbiztosabb, ha bezárod az egyik hálószobába, mielőtt 
elmész valahová. Nem mintha bent lehetne tartani bárme-
lyik szobában, de azért legalább lesz egy kis előnyöd, és ki 
tudsz menni úgy, hogy ne surranjon ki. Ó, és Diogeenak 
van ez a vállficamító szokása, ahogy David szokta monda-
ni. Ha sétáltatás közben meglát egy mókust, vagy….
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– Meg kell félemlítened – szakította félbe egy sötét 
hajú férfi, aki épp megjelent a konyhaajtóban. Úgy fes-
tett, mint Ben Affleck, fiatalabb kiadásban. – Ne feledd, 
hogy te vagy a falkavezér. Nálad van minden hatalom – 
mondta Brionynak. Jamie felhorkant, de David nem vett 
tudomást róla. – Te adod az ennivalót, ez azt jelenti, hogy 
te vagy főnök – folytatta, aztán egy széles vigyorral kezet 
nyújtott. – David vagyok, Jamie férje.

– Ez még mindig olyan furán hangzik – jegyezte meg 
Jamie. – Olyan fura, és hihetetlen, és csodálatos, és imád-
nivaló! – Odasétált Davidhez, majd átkarolta a derekát. 
Az arca ragyogott, amikor ránézett, és a férfi is ugyanúgy 
pillantott rá.

Briony kénytelen volt elfordítani a tekintetét. Örült az 
unokanővére boldogságának, de nagyon fájdalmas volt 
egy ennyire szerelmes párt látnia. Ő is úgy hitte, hogy ha-
lálosan szerelmes Calebbe. Hát nem így volt? De nyilván 
nem. Az ember nem hagy ott valakit az oltár előtt, akibe 
halálosan szerelmes. Nem kap pánikrohamot, miközben 
feléje sétál a padsorok között.

– Hozom a kocsit – szakította félbe a gondolatait 
David. – Elnézést, hogy már itt is hagyunk, pedig csak 
most érkeztél meg. De ha majd visszaértünk, elme-
gyünk együtt valahová vacsorázni – ígérte, mielőtt ki-
felé indult.

– Nem kellett volna itt teázgatnod velem – mondta 
Briony. Nagyon rosszul érezte magát. Végül is az uno-
kanővére épp a nászútjára indul. – Nem szeretném, hogy 
miattam lekéssétek a gépet.

– Nem fogjuk, ne aggódj. Szóval, akkor elmondtam, 
mi a teendő az állatokkal. A vendégszoba az emeleten 
van, balra. David írt neked egy listát a legjobb éttermek-
ről és egyéb helyekről a környéken. Bár szerintem én is 
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éppolyan jól ismerem Los Angelest, mint ő. Elég sok min-
dent felfedeztem, amikor ideköltöztem.

– Tudom! – kiáltott fel Briony. – Megvettem a köny-
ved. – Jamie kiadott egy kötetet a fotói gyűjteményével, 
amiket Los Angeles-i emberekről készített, és kis törté-
neteket fűzött hozzájuk, amelyekben a munkájukról me-
séltek. 

– Tényleg? Nahát, nagyon kedves tőled. Itt vannak a 
kulcsok. Oké, akkor mi van még? Hagytunk itt neked egy 
listát a szomszédokról is, akikhez fordulhatsz, ha valami 
kérdésed lenne. Biztos vagyok benne, hogy Ruby szíve-
sen átugrik, ha segítségre van szükséged. Ha nehezen 
tudnád kezelni Diogeet séta közben, akkor elviszi Zacha-
ry, aki itt lakik szemben. Az udvarba is nyugodtan kien-
gedheted. Régebben volt neki kutyakijárója, de így, hogy 
Mac is itt van, ezt már nem lehet, lezártuk. – Jamie vett 
egy nagy levegőt, aztán tovább hadart: – Ugye, megvan 
David mobilszáma és az enyém is? Mi kell még? – nézett 
körbe.

– Jamie, kezdesz becsavarodni – szólt közbe David, 
aki visszatért a konyhába. – Látnod kellett volna, milyen 
volt az utóbbi pár hétben, az esküvő előtt. Mindenhol 
listák tömkelegét hagyta maga után, akárhová ment, és 
állandóan vagy telefonált, vagy a számítógépet bújta,  
és ezzel egy időben magában is beszélt. – Briony nem volt 
ilyen elfoglalt az esküvője előtt. Caleb megtalálta az állam 
legjobb esküvőszervezőjét, és a nő átvette az irányítást, 
mint egy csatára készülő tábornok. – Akkor kiviszem a 
bőröndöket – mondta David.

– Segíthetek? – kérdezte Briony. Csak azt szerette vol-
na, ha végre elmennek. Mind a ketten nagyon kedvesen 
fogadták, de egy percig sem volt egyedül, amióta az elő-
ző napon elkezdett öltözködni az esküvőjére – és ez még 
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csak tegnap volt! Még mindig az esküvői frizurát viselte, 
és a hosszú ruhát, amit arra a célra vett, hogy ebben utaz-
zon a nászútjára. Szüksége volt végre egy kis magányra, 
hogy sírjon vagy üvöltsön, vagy összeroskadjon.

– Nem, köszönöm, boldogulok. – David megint ki-
ment.

– A kocsim! – kiáltott fel Jamie. – Tudtam, hogy va-
lamit elfelejtek. Használhatod a kocsimat. Világoszöld 
Volkswagen, a Gower Streeten parkol. Ez az az utca, 
amelyik a szökőkút mellett vezet. Onnan már látod is az 
autót. Itt a házak között nem lehet parkolni. – Jamie elő-
vette a kulcsot a konyhaszekrény egyik fiókjából, és az 
asztalra tette.

– Remek. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Sajnálom, 
hogy épp most állítottam be, amikor…

Jamie felemelt kézzel belefojtotta a szót. 
– Hagyd abba! Mondtam már, ennél jobbkor nem is 

jöhettél volna.
– Oké, minden készen van, Jam! – kiáltott be David.
– Néha Jamnek szólít – magyarázta Jamie. – Olyan 

édes! – Felállt, és a karjába kapta Macet. – Oké, világ leg-
jobb cicája! Jó legyél, fogadj szót Brionynak! Nemsokára 
újra látjuk egymást, és majd hozok neked valami ajándé-
kot. – Egy pillanatra a macska bundájába fúrta a fejét, és 
jól megölelgette. – Felviszem az emeletre, és Diogeetől is 
elbúcsúzom, de számíthatsz rá, hogy Mr. McGyver pilla-
natokon belül megint lent lesz a földszinten.

– Oké – bólintott Briony. Követte Jamie-t ki a kony-
hából, aztán kiment a ház elé, ahol David a kocsi mel-
lett álldogálva várt. Ő is ugyanolyan kedves volt hozzá, 
mint Jamie, de vajon mit gondolhat róla azok után, amit 
Calebbel tett? Félresöpörte ezt a gondolatot. Nem róla 
szól az egész világ. – Szóval, egy hónapig lesztek Ma-
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rokkóban. Nem semmi! – Az anyukájától hallotta, mit 
tervez Jamie és David.

– Az egész egy filmproducer vevőmnek köszönhető, 
aki imádja a mojitós minitortáimat – magyarázta David. 
– Amikor meghallotta, hogy megnősülök, felajánlotta ne-
künk a nyaralóját Szavírában.

– Be kell vallanom, hogy fogalmam sincs, hol van – 
mondta Briony.

David nevetett. 
– Én sem tudtam. Az Atlanti-óceán partján van, úgy 

három óra autóút Marrákestől. Szerettünk volna…
– Marokkó, jövök! – kiáltotta Jamie, ahogy kirohant 

az ajtón. Szinte odaszánkázott hozzájuk. – Remélem, a 
Meseudvar neked is olyan csodás hely lesz, mint nekem. 
Az, hogy idejöttem, megváltoztatta az életemet. – Jamie 
rámosolygott Davidre.

Kérlek, menjetek már! – gondolta magában Briony. Szin-
te fizikai fájdalmat okozott neki ez a sok boldogság. Neki 
is épp a nászútjára kellene indulnia, a tökéletes nagy 
Ő-vel. Mi a baj vele…?

A boldogságban úszó ifjú pár végre-valahára beszállt 
a kocsiba, és elindultak. Briony nézett utánuk, amíg el 
nem tűntek az utca végi kanyarban.

Aztán bement a házba.
Becsukta maga után az ajtót.
A kulcsot is ráfordította.
Becsukta a faspalettákat a kör alakú ablakokon, ame-

lyek olyan jól illettek az imádni való, hobbitkunyhóra 
emlékeztető házhoz, hogy kizárja a ragyogó dél-kalifor-
niai napsütést.

Aztán végignyúlt a kanapén.
Nem akart mást, csak teljes feledést. De az agya csak 

forgott és zakatolt, záporoztak a képek. Caleb, amint rá-
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mosolyog az oltár mellől, ahogy a nagynénikéje, MeMe 
szája tátva marad, amikor Briony elkezdett összeesni, a 
szülei, akik úgy tesznek, mintha nem csalódtak volna 
benne óriásit, miközben kivitték a reptérre…

Hirtelen valami puffant a hasán, és megszakította a 
fejében zajló horrorfilmet. Briony szemhéja felpattant. 
A macska volt az, MacGyver. Rámeredt, és dorombolni 
kezdett, ami furcsán jóleső volt. A macska melegsége át-
sugárzott a testébe, és a dorombolás rezgése ellazította az 
izmait.

Pár perccel később a kutya, Diogee is odaballagott, 
és valahogy sikerült odafészkelődnie hatalmas testével  
a kanapé végébe. Briony érezte, hogy a térdére csöppen a 
nyála. Ennek nem kellett volna megnyugtatónak lennie, 
de furcsamód mégis az volt – undorító és megnyugtató 
egyszerre. Aztán a kutya hangosan horkolni kezdett, és 
ettől Briony is kezdett jótékonyan elálmosodni. Megint 
lehunyta a szemét. Hálás volt a két állatnak, bár úgy 
érezte, nem érdemli meg ezt a csekély vigaszt sem. Azok 
után, amit tett… 


