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1. fejezet

Az ablakhoz lép, kinéz a fövenyre
S a vízre a fövenyen túl;
S szeme a messzibe villan;
S tüstént egy sóhaj feltör,
S tüstént egy könnycsepp lehull
A gyász-fátyolos szemből
S a szívből, mit gyász tölt meg,
Mély, mély sóhaj,
Furcsa-hűs szeméért a kis sellőnek,
S hajáért, mi aranylón csillan.

Matthew Arnold:
Az elhagyott sellő (1849)

MOST
Leonie

December 21., péntek

Leonie megérinti a kirakatot. Az üveg hideg; kis, húsos tenyerének 
ott marad a lenyomata, amikor elveszi. Ezen jót derül, és újra az ab-
lakra nyomja a tenyerét, majd ismét, ami kicsit arra emlékezteti, 
amikor krumplival nyomdázik a konyhaasztalnál, idővel azonban 
már a krumpli sem kell neki, és egyenesen az ujját dugja a festékbe. 
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Most figyelmesen végigköveti az ujja hegyével a keze nyomának a 
körvonalát, mielőtt még eltűnne.

– Nézd, mama! Fesztek – közli.
Mögötte egy magányos kézitáska árválkodik a járdán. Megfor-

dul, odatotyog, és kézbe veszi. Ahogy előbb az egyik, majd a másik 
irányba néz, az egész teste jobbra, majd balra fordul. Senkit sem lát. 
A hűvös szél arcon legyinti, amit igencsak kellemetlennek talál, és 
megtántorodik, a fejéről pedig majdnem lerepül a rózsaszínű boj-
tos sapka. Két bojt is van rajta, mint egy mackó két füle.

– Mama!
Leonie nem mozdul, csak a homlokát ráncolja. Aztán a járdára 

borítja a táska tartalmát. Pelenkák és popsitörlők borulnak ki belő-
le, a szél pedig felkapja a használt pelusoknak szánt zacskókat. Lát 
még egy kis pénztárcát, egy köteg nyugtát és egy átfúrt, sima kavi-
cson lógó kulcscsomót. Megmarkolja a kavicsot, megrázza a kul-
csokat, majd visszaejti a földre. Azután egy félig megevett, a cso-
magolásába visszacsomagolt müzliszelet után nyúl. Már be is kapta, 
mire csengőszó üti meg a fülét. Az üzlet súlyos ajtaja nyikorog, 
ahogy kitárul. Sárgás, meleg fény vetül a kabátujja alól kilógó, a hi-
degtől elkékült kezére.

Nincs ugyan késő, mégis majdnem besötétedett már; az év leg-
rövidebb napja van. A  lányka megindul a boltból áradó fény és a 
bent álló karácsonyfa felé. Ahogy ellép az idegen mellett, aki félre-
áll, hogy beengedje, az illető így szól:

– Hol van az anyukád?
Leonie egy fényesen csillogó karácsonyfadísz felé nyúl. Amint 

meglátja a csokiharangot, elejti a müzliszeletet, hogy szabad legyen 
a keze.

– Kié ez a gyerek? – kérdezi az idegen, miközben a pult mögül 
előjön egy másik férfi a kezét tördelve, aggodalommal a tekintetében.

– Mama! – szólal meg Leonie a nyugtalan ábrázatú eladó felé 
fordulva. Nem ismeri fel. A  bizonytalanságtól megremeg az alsó 
ajka. Azután elengedi a kezében szorongatott, alufóliával bevont 
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díszt, amely összetörik, kiszakad a csomagolása, és apró darabjai 
szétszóródnak a padlón. Megdermed, ahogy megilletődve végignéz 
a törmeléken. Úgy tűnik, ettől szomorodik el a leginkább. Behunyja 
a szemét, az arcát a mennyezet felé emeli, a kezét ökölbe szorítja, és 
eltátja a száját, amelyből nyolc tökéletes fogacska villan elő.

A vásárló leguggol hozzá, és majdnem megérinti.
– Semmi gond – mondja. – Megtaláljuk a mamát.
Mindkét felnőtt hangos bömbölésre számít. Amikor azonban 

feltör a kislányból a sírás, alig hallható suttogásként hat, mint a tá-
voli szélsusogás. Leonie arca eltorzul, mintha valóban bőgne, még-
is alig szökik ki hang a torkán.

A két férfi összenéz, és pontosan tudja, hogy valami nincs rend-
ben, az adott pillanatban azonban nem a különös sírás a legnagyobb 
problémájuk. Ahogy a vásárló megsimogatja a lánykát, az ujjai szin-
te hozzá sem érnek a hátához. Közben egyre csak kapkodja a tekin-
tetét jobbra-balra.

– Nem látta, kivel volt? – kérdezi az eladótól. Leonie kinyitja a 
szemét, és hangtalanul a képébe bőg. A néma sírás rosszabb, mint 
ha fülsiketítő üvöltést hallatna. A  férfi felegyenesedik, lekap az 
egyik ágról egy másik csokidíszt, és gyengéden megfogja a kislány 
egyik remegő kezecskéjét. Kinyitja a pici ujjakat, és az apró tenyér-
be helyezi a finomságot. A lányka becsukja a száját, majd ide-oda 
forgatva megvizsgálja a piros mikulást, miközben próbál rájönni, 
hogyan is kell kinyitni. Csuklik egyet. A pofija csupa takony.

Ahogy az eladó kinyitja az ajtót, megszólal a csengő. A férfi ki-
lép az utcára, mindkét irányba elnéz, majd a tekintetét az egyre 
sötétedő égbolt felé fordítja. Végül a járdára borult holmira tekint. 
Odalép, a lábával odébb tolja a pelenkákat, majd észreveszi a 
kulcscsomót és a törlőkendőket. Egy telefont vagy egy kártyatartót 
keresne, amelyben esetleg ott lapul egy személyi igazolvány, de 
nem lát ilyesmit. A pénztárcában is csak pénzt talál. Felveszi a ké-
zitáskát, hátha előkerül belőle még valami. Az elején van egy cip-
záras zseb; kinyitja. Egy szikladarabkának tűnő valami akad a ke-
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zébe, közelebbről szemügyre véve azonban megállapítja, hogy 
valójában kagyló.

Kósza hópelyhek kavarognak a szélben, majd a járdára hullva 
apró, nedves foltot hagynak maguk után. A távolban fókák szólon-
gatják egymást a habok közt. A hangjuk egészen olyan, mintha em-
berek sikoltoznának, a férfi azonban fel sem kapja a fejét. Aki itt 
lakik, megszokja a fókák jellegzetes énekét, mint ahogy a hullámok 
és a sirályok hangját is.

A  tenger sóhajtozva nyaldossa a partot, miközben új formákat 
rajzol a homokba. A finoman ívelő fodrok másmilyenek, mint előző 
nap voltak, mint ahogy holnap is máshogy néznek majd ki, miután 
levonul az apály.

A parton szétterülő víz lassan eléri a félreeső helyen sebtében el-
ásott ruhakupacot. Ahogy a lágyan ringatózó hullámok a ruha redői 
közé férkőznek, apránként kibomlik egy orkándzseki, mintha virág 
nyílna a sötétben. A víz idővel felfedi majd egy bakancs talpát is. Az 
erős kezű dagály később valamennyi ruhadarabot kiássa majd a he-
venyészett rejtekhelyéről, hogy aztán idegen partokra sodorja azokat. 
A bakancs másik fele itt marad két szikla közé szorulva, és senki sem 
veszi észre tavaszig, amikor a szemétszedők végigjárják a partot.
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2. fejezet

MOST
Fürdővíz

December 21., péntek

A víz lassan, több óra alatt tölti meg a kádat. Ahogy emelkedik víz-
szint, a férfi teste is lebegni kezd, ahogy a benne lévő csekély zsír és 
levegő egyelőre a felszínen tartja. A csapból folyó víz tiszta. Ahogy 
vékony sugárban a kádba csorog, elvegyül a férfi vérével, amely a 
fején található sebből szabályosan lüktetve tör elő, amitől a kádban 
lévő víz színe élénkvörös lesz, a lábánál pedig fakó rózsaszín. So-
káig tart, amikor azonban megtelik a kád, a véres víz a túlfolyóba 
jut, amelyen keresztül előbb a tekervényes csőrendszerbe, majd a 
bérház alatt húzódó csatornába folyik.

A kádban – a férfin és a vérrel kevert vízen kívül – egy törülköző 
is van. Ez a túlfolyó felé sodródik, és végül a férfi lába, illetve az egy-
re jobban felgyűrődő anyag eltömi a lyukat. Nincs senki, aki elzárná 
a csapot, a kádba pedig egyre csak folyik a víz, és hamarosan a me-
sebeli kifogyhatatlan fazékhoz hasonlóan túlcsordul, elárasztja a 
fürdőszobát, a linóleum repedéseibe szivárog, majd elkezdi áztatni 
a padlót, és összegyűlik a benne lévő résekben. A víz- és hangszige-
telés ellenére a folyadék utat talál magának. Ahogy egyre gyarapo-
dik, egyre súlyosabb lesz, és a gipszkarton mennyezetre nehezedik. 
Elég egy aprócska rés vagy egy parányi lyuk, és máris átszakítja.

A lenti lakásban Mrs. Stefanidis épp elfogyasztani készül a fehér 
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kenyérből készített sajtos szendvicsét. Inkább csak érzi, mintsem 
hallja, ahogy valami leesik, közel az arcához, amikor azonban a ke-
zével megtapogatja az asztalt, semmi rendellenességet nem észlel. 
Némi értetlenkedést követően az ujjaival ismét megtalálja a tá-
nyért, és a szájához emeli a szendvicset. Mivel a makuladegenerá-
ció következtében gyakorlatilag elveszítette a látását, nem veszi 
észre a plafonról csöpögő és a kenyerét átitató véres víztől rózsa-
színű foltot. Épp harapni készül, amikor egy újabb húsos csepp esik 
le, ezúttal a kezére, mire leteszi a szendvicset.

Ahogy a mennyezeten egyre nagyobb rés keletkezik, a folyadék 
egyre szaporábban kezd csöpögni az asztal közepére, mint egy rosz-
szul illeszkedő ereszből, miközben a falat, a fehér csipkefüggönyt és 
a  csöpögtetőn száradó csészéket is összefröcsköli. Mrs. Stefanidis 
megkeresi a mosogató alatt lévő vödröt, kitapogatja, hová érkeznek 
a cseppek, és a megfelelő helyre teszi az edényt. A kötényébe törli a 
kezét, majd előveszi a zsebéből a telefont, hogy felhívja a karbantar-
tót. Az időseknek való, nagy nyomógombos mobilon gyorstárcsázza 
Terryt. Miközben arra vár, hogy felvegye, abban bízik, a férfi nem 
haragszik majd, hogy a segítségét kéri. Nem tudna senki mást hívni. 
Az asztalon lévő vödör lassan, de biztosan kezd megtelni. Nemsoká-
ra túl nehéz lesz ahhoz, hogy az asszony megemelje. A köténye pa-
mutszövetből készült. Nem veszi észre a rózsaszínű foltokat, amelye-
ket az ujjai hagytak rajta.
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3. fejezet

MOST
Ruby

December 21., péntek

Amint Ruby befordult a sarkon, tudta, hogy nagy szarban van. 
A  terv elvileg tökéletes volt, bár természetesen tisztában voltak 
vele, hogy szorítani fogja őket az idő, és nem fér bele, hogy késsen 
a vonat. Így aztán hülyeség volt azt hinni, hogy a nyavalyás az ösz-
szes nap közül épp aznap időben érkezik majd. Szapora léptekkel 
indult meg az üzlet felé, ahol ütemesen villogott az előtte álló rend-
őrautó fénye. Ha a rendőrség kivonult, az rosszat jelentett. Mégis 
mit művelt Constance, és miért kellett kihívni a rendőröket? A do-
lognak feltűnésmentesnek kellett volna lennie: elvileg senki sem 
tudhatott arról, hogy egy ismeretlen kislányt átadnak valakinek egy 
kihalt kisváros mellékutcájában. Az egészet gondosan eltervezték, 
hogy az édesanya észrevétlenül eltűnhessen. Ha pedig valaki értesí-
tette a rendőrséget, az egésznek annyi, még mielőtt egyáltalán sor 
kerülhetett volna rá. Vajon Constance annyira kétségbe volt esve, 
hogy inkább kockáztatott, és magára hagyta Leonie-t, mielőtt Ruby 
odaért volna? Figyelembe véve, milyen lelkiállapotban volt a nő né-
hány napja, Ruby biztosra vette a választ. Több nyugtalanító gon-
dolat is végigfutott az agyán: hogy Leonie netán egy kocsi alá sza-
ladt, vagy az anyját követve a tengerbe fulladt. Mindössze tíz percet 
késett, de nem is a saját hibájából, hanem az átkozott vonat miatt.
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Szúrt az oldala, és úgy érezte, már órák óta fut. Pedig körülbelül 
mindössze tíz perc volt, ami nem is sok idő. Épp elég idő meghalni, 
jutott eszébe önkéntelenül is, mielőtt bármit is tehetett volna a 
gondolat ellen.

Az üzletből épp kilépett egy rendőrnő, az egyenruha látványától 
pedig Ruby hirtelen rosszul lett. Egy futó másodpercig azt hitte, Jo-
anna az, de aztán meggyőzte magát, hogy kizárt: ő ugyanis a nyolc-
van kilométerre fekvő Sheffieldben élt és dolgozott. Ráadásul Joanna 
immár nem is hordott egyenruhát, nyomozó volt, nem járőr.

– Jó estét, hölgyem! – szólalt meg a nő. – Miben segíthetek?
A kirakatüvegre ragasztott hirdetések közötti réseken keresztül 

Ruby látta, ahogy az eladó épp a pultra emeli Leonie-t.
– Megvagyok, köszönöm – felelte, miközben azon tűnődött, va-

jon a kislány jól van-e, és nem történt-e semmi baja. Megpróbált 
ellépni a járőr mellett, és már nyúlt is a kilincs felé, de a nő elállta 
az útját.

– Sajnos most nem mehet be – közölte. – Történt egy kis in-
cidens.

Odabent egy másik rendőr azt a kézitáskát tartotta a kezében, 
amelyet Constance vitt magával, és a gyerekkel együtt Rubynak 
adott volna. A férfi tüzetesen átvizsgálta, egyesével elővette belőle a 
különféle tárgyakat, majd a pultra helyezte azokat. A lány se a bolt-
ban, se az utcán nem látta Constance-t. Ekkor Ruby fülét megcsap-
ta a hullámzás hangja a háta mögül, és a legszívesebben megfordult 
volna, hogy körbehordozza a tekintetét a vízen, vajon megpillant-
ja-e a hajót, amely Constance állítása szerint érte jött, mégsem 
merte megtenni. Még ha ott is lett volna, a sötétben Ruby valószí-
nűleg nem vette volna észre. Abból, amit Constance mesélt neki, 
tudta, hogy a családja meglehetősen egyszerű körülmények között 
él. A  lány úgy képzelte el őket, mint holmi tengerjáró amishokat, 
akik nem használnak se áramot, se modern eszközöket, és úgy él-
nek, mint száz évvel korábban.

Különös, szinte zenei hang ütötte meg a fülét a part felől a távol-
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ból, amelyet a szél azonnal el is kapott, amint felharsant. Elképzel-
hető, hogy egy hajókürt szólt, de lehet, hogy csak a szél volt, ahogy 
a sziklák között fütyült a tengerparton.

Ruby a rendőrre meredt.
– Kérem, álljon félre! Be szeretnék menni. Az ott az én kislá-

nyom. – Ahogy elhagyták a szavak a száját, rájött, hogy tényleg az 
övé. Ugyan nem biológiailag, ám a lényeget tekintve mégis igaz volt 
a kijelentés. Ő most már az enyém. Ahogy ez tudatosodott benne, 
kihúzta magát, és büszkeség töltötte el.

Ruby a nyakát nyújtogatva megpillantotta Leonie-t, akinek ér-
tetlenkedés tükröződött a tekintetében. Közben újból megpróbált 
az ajtóhoz férni. A kislány még nem vette észre, Ruby pedig annyira 
megölelgette volna, és elmondta volna neki, hogy minden rendben 
lesz. Mégsem tudott bejutni, a rendőrnő ugyanis még mindig el-
állta az útját.

– Maga az anyja? – kérdezte.
– Igen – válaszolta Ruby. A magas, mégis halk hangját meghall-

va attól tartott, hogy a kijelentés inkább kérdésként hatott. Meg-
köszörülte a torkát. – Bemehetnék, kérem? Meg fog ijedni. – Még-
is mikor érkezhettek ki a rendőrök? Csak tíz perce. Legfeljebb húsz. 
Az egyáltalán nem sok idő.

A rendőrnő tett egy lépést felé, amitől Ruby meghátrált.
– Megkérem, hogy fáradjon erre, hölgyem! Máris beszélhet az 

illetékessel. – Azzal az egyik kezét felemelve a rendőrautó felé tes-
sékelte Rubyt, el az üzlettől.

– Nem mehetek oda hozzá? – kérdezte a lány, miközben hátra-
sandított a válla fölött az ablakon keresztül. – Ugye nincs baja? Biz-
tonságban van? – Mégis hogyan magyarázza meg? Még a tíz perc is 
megbocsáthatatlan. – Sajnálom, csak egy pillanatra engedtem el a 
kezét, és máris elszaladt. Nem tudtam, merre ment.

A bűntudat valósággal letaglózta Rubyt. Könny szökött a szemé-
be, a torkában lévő gombóctól pedig nyelni sem tudott. A rendőrnő 
kifejezéstelen arcát fürkészte, mégsem tudott belőle kiolvasni sem-
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mit. Se együttérzést, se azt, hogy megértené. Akkor belenyilallt a 
felismerés: nemcsak a szőke haj és az egyenruha miatt hitte azt, 
hogy Joanna az, hanem volt benne valami kellemetlen, ami őrá em-
lékeztette. A kimért, távolságtartó viselkedés, és ahogy Rubyt vizs-
gálta, mintha valami másik fajt, egy rovart vagy egy földönkívülit 
vett volna szemügyre.

– Ha megtenné, hogy a kocsiban várakozik – közölte a nő. Ha 
megtenné. Egyértelmű volt, hogy nincs más választása.

– Most letartóztatnak? Semmi rosszat nem tettem. Véletlenül 
történt. Nem szándékosan csináltam.

A  rendőrnő kinyitotta a járőrkocsi ajtaját, és intett Rubynak, 
hogy szálljon be. Amikor az adóvevője recsegve életre kelt, lejjebb 
tekerte a hangerőt.

– Vannak gyermekei? – szegezte neki a kérdést Ruby.
– Ha megtenné.
Ruby jobbnak látta engedelmeskedni. Beszállt a hátsó ülésre, és 

mozdulatlanná dermedve, összezárt térddel meredt a szeme ma-
gasságában lévő fejtámlára.

– Csak egy pillanat, hölgyem.
Ahogy becsapódott az ajtó, a sötétség körülölelte. Miután a 

rendőrnő eltávolodott, Ruby elkezdett matatni az ajtóval, hátha 
meg tud valahogy szökni. Ahogy meghúzta az ajtónyitót, kicsúszott 
a kezéből; belülről nem lehetett kinyitni. Bizonyára félreértés az 
egész, hiszen nem lett volna szabad bezárni, nem igaz? Hiszen nem 
is csinált semmi rosszat.

Látta, hogy a boltban egymással beszélget az eladó és a rendőr. 
A kirakathoz hasonlóan az ajtót is plakátok és matricák borították, 
így aztán alig látszott valami a bent lévők arcából és gesztusaiból. 
Amikor a rendőrnő az ajtóhoz ért, és benyitott, egy pillanatra fel-
tűnt Leonie, aki a pulton üldögélve csokit majszolt egy aranyszínű 
papírból. Egy csokidísz volt az. Valaki nyilván kibontotta neki. 
A kislány teljesen belefeledkezett az evésbe; előbb gondos mérle-
gelés után kiválasztotta a megfelelő darabot, majd óvatosan az ujja 
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közé vette, aztán egészen szélesre tátva a száját, bekapta, még mi-
előtt azonban lenyelte volna, máris a következő falatért nyúlt. 
Ruby megkönnyebbülve behunyta a szemét. Annak ellenére, hogy 
meglátszott a pofiján a könnyek nyoma, Leonie-nak nem esett 
bántódása. Csak ez számított. Úgyis minden rendben lesz.

Amikor becsukódott az üzlet ajtaja, Ruby ismét alig látott vala-
mit. Annyit tudott csupán kivenni, hogy a rendőrnő neki háttal áll-
va beszél a társával, majd a férfi fogja az adóvevőjét, és beleszól 
valamit. Azután az ő irányába fordította a tekintetét, bár nem hitte, 
hogy a fényviszonyok miatt bármit is látott. Megigazította a szok-
nyáját, bekente a száját egy kevéske ajakírral, és mélyeket lélegezve 
próbált megnyugodni. Elérkezett a próbatétel ideje. Nem hitte vol-
na, hogy ilyen hamar sor kerül rá, és egyáltalán nem érezte, hogy 
készen állna rá.

Nagy levegőt vett. A kislánynak nincs senkije rajtam kívül. Mu-
száj megtennem. Muszáj megpróbálnom. Kintről valami hangot 
hallott a távolból, a víz felől. Hosszan tartó, harsány vonyítás vissz-
hangzott az öbölben. Ezúttal tudta, mit hall. A fókák szólongatták 
egymást. Eltűnődött azon, vajon mit mondhatnak egymásnak. 
Eszébe jutott az altatódal, amelyet Constance-tól tanult, miközben 
Leonie-nak dúdolta: Ionn da, ionn do, ionn da, od-ar da. Constance 
A  fókalány öröménekének hívta. A  cím egyáltalán nem illett az 
adott helyzethez, a dallam pedig egészen máshogy csengett most 
Ruby fejében.

Ekkor két jármű érkezett az üzlethez: egy másik járőrkocsi, 
amely az út túloldalán húzódó védőgát mellett állt meg, és egy na-
gyobbfajta, fekete autó, amely közvetlenül odaparkolt a rendőrautó 
mögé, amelyikben Ruby ült. Az oldalsó visszapillantó tükörben lát-
ta, ahogy egy nadrágkosztümbe öltözött nő kiszáll belőle, és belép 
a boltba. Nem sokkal később kijött, és Leonie-t vezette kézen fogva.

Ruby elkezdte csapkodni az ablakot, miközben a kislányt szó-
longatta fennhangon. Leonie felkapta a fejét a lármára.
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– Mama – mondta, mégis rossz irányba fordult, és a válla fölött 
az üzlet felé nézett.

– Itt vagyok, drágám! – kiabálta Ruby. – Megjöttem érted. Kis-
lányom! Itt vagyok. – Ahogy a nadrágkosztümös nő beemelte a 
lánykát a fekete kocsiba, elcsuklott a hangja. Észre sem vett. Azt hi-
szi, mindketten cserben hagytuk. Ruby szeme ismét könnybe lábadt. 
Ahogy a körmét a tenyerébe mélyesztette, piros félköríveket vájt a 
húsába, mégis alig érezte.

Ahogy kinyílt a rendőrautó túloldali ajtaja, Ruby összerezzent. 
Nem érzékelte, hogy bárki is közeledne. Odafordulva a nadrágkosz-
tümös nővel találta magát szembe. A nagydarab, szemüveges, rövid 
hajú nő beszállt, majd becsukta az ajtót. Vajon ki maradt Leonie- 
val? Talán az egyik zsaru. Egyvalami volt csak biztos: ők nem hagy-
ják magára a gyereket.

– Üdv! A nevem Diane, és a gyámhatóságtól jöttem. Maga a kis-
lány édesanyja, igaz?

Ruby bólintott.
Diane elővett egy kis jegyzetfüzetet és egy tollat.
– Hogy hívják?
– Constance-nak.
A hazugság még azelőtt elhagyta a száját, hogy egyáltalán végig-

gondolta volna, mit is mond. Amint azonban elhangzott a név, meg-
nyugodott. Ebben a helyzetben ez tűnt a legészszerűbbnek. Elvégre 
gyakorlatilag Constance volt Leonie szülőanyja. Ami pedig még fon-
tosabb volt, Rubyval ellentétben Constance-nak nem volt hivatalos 
személyazonossága, és a rendőrségi nyilvántartásban sem szerepelt. 
Constance láthatatlan volt a hatóságok és a társadalom számára, 
mint ahogy Leonie is, az ő anyakönyvezetlen, láthatatlan kislánya.




