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ClAIrE
Február 21., hétFő

egy nappal a katasztróFa előtt

– Danielle… – Belépek a nappalinkból nyíló kis irodába. – Ké-
rem, mondja meg Mr. Cooknak, hogy elmegyek az edzőterembe.

Danielle felnéz a számítógépéből, és észreveszem, hogy a pil-
lantása a nyakamon lévő véraláfutásra téved, amit egy vékony 
réteg sminkkel próbáltam leplezni. Ösztönös mozdulattal meg-
igazítom a sálam, pedig tudom, hogy nem fogja szóvá tenni. So-
sem tesz róla említést.

– Négykor megbeszélésünk lesz a Center Street-i iskolában, 
az Írástudatlanság Elleni Bizottságban – jegyzi meg. – Megint el 
fog késni.

Danielle figyeli a naptáramat, számontartja a botlásaimat, és 
már rájöttem, hogy azonnal jelentést tesz, ha nem érkezem meg 
időben egy megbeszélésre, vagy lemondok egy olyan találkozót, 
amit a férjem, Rory fontosnak tart. Ha indulok a szenátori cí-
mért, akkor nem követünk el hibákat, Claire.

– Köszönöm, Danielle. Én is ugyanolyan jól tudom kezelni a 
naptárt, mint maga. Kérem, töltse fel a jegyzeteimet a legutolsó 
megbeszélésről, és legyenek felhasználásra készen. Ott találko-
zunk. – Miközben kilépek a helyiségből, hallom, hogy Danielle 
felveszi a telefont. Megtorpanok, bár tudom, hogy ez feltűnő le-
het, pedig most nem hívhatom fel magamra a figyelmet.
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Az emberek mindig megkérdezik tőlem, hogy milyen érzés 
bekerülni a Cook családba, egy olyan politikusdinasztiába, amit 
csak a Kennedyk előznek meg.

Általában kitérek a válasz elől, és az alapítványunkról kezdek 
el beszélni, hogy a pletyka helyett a munkára tereljem a szót. Az 
analfabetizmus elleni harcra és a fejlődő országokban futó tiszta 
ivóvizet biztosító programjainkra, a belvárosi mentorhálózat ki-
alakítására, a rákkutatásra.

Azt nem mondhatom el nekik, hogy állandóan küzdenem kell 
a magánéletemért. Még az otthonunkban is mindig emberek 
nyüzsögnek. Asszisztensek. Háztartási alkalmazottak, akik főz-
nek és takarítanak. Harcolnom kell minden szabad percért és 
minden négyzetcentiméterért, amit a magaménak nevezhetek. 
Sehol sem tudok eltűnni Rory személyzetének árgus tekintete 
elől, akik mind hithű Cook-alkalmazottak, és még a tízévnyi há-
zasságunk után is betolakodónak tartanak. Egy kívülállónak, akit 
szemmel kell tartani.

Megtanultam ügyelni arra, hogy ne legyen semmi, amit lát-
hatnak.

Az edzőterem azon kevés helyek egyike, ahová Danielle nem 
követ, és nem hozza utánam a listákat meg a beosztásokat. Itt 
szoktam találkozni Petrával, az egyetlen barátommal, aki meg-
maradt a Rory előtti életemből, és akitől Rory nem tiltott el.

Azért, mert Rory nem tud Petra létezéséről.

Amikor az edzőterembe érek, Petra már ott van. Átöltözöm, és 
felmegyek az emeletre, ahol a futópadok sorakoznak. Petra a lép-
csőfordulóban áll, és egy tiszta törölközőt vesz le a polcról. Egy 
pillanatra találkozik a tekintetünk, aztán Petra elfordul. Én is ve-
szek magamnak egy törölközőt.

– Ideges vagy? – kérdezi suttogva.



13

– Halálra vagyok rémülve – válaszolom, és továbbmegyek.
Egy órát futok a gépen, a szemem az órára szegezve. Amikor 

pontosan fél háromkor belépek a szaunába egy törülközővel a 
derekamon, az izmaim sajognak a fáradtságtól. A levegőben sűrű 
gőz kavarog. Rámosolygok Petrára, aki egyedül üldögél a felső 
padon, és az arca ki van vörösödve a hőségtől.

– Emlékszel Mrs. Morrisra? – kérdezi, amikor melléülök.
Elmosolyodom, és örülök, hogy egy olyan időszakra gondol-

hatok, amikor minden egyszerűbb volt. Mrs. Morris a tanárunk 
volt tizenkettedikben, és Petra majdnem megbukott abban az 
évben.

– Egy hónapon át minden délután tanultál velem – folytatja 
Petra. – Az iskolában senki sem akart közel kerülni hozzánk Ni-
cóval, az apánk miatt, de te kiálltál mellettünk, és gondoskodtál 
arról, hogy leérettségizzek.

Felé fordulok a padon.
– Most úgy beszélsz, mintha Nicóval páriák lettetek volna. 

Voltak barátaitok.
Petra megrázza a fejét.
– Az nem barátság, ha valaki csak azért kedves hozzánk, mert 

az apánk Al Capone orosz megfelelője.
Egy pennsylvaniai iskolába jártunk, ahol a vagyonos gyerekek 

körében egyfajta kihívásnak számított, hogy ki mennyire mer 
közel kerülni Petrához meg a bátyjához, de igazából sosem en-
gedték be őket a köreikbe. Így végül hárman számkivetettként 
megalakítottuk a magunk kis csapatát. Petra és Nico gondosko-
dott arról, hogy senki se merjen gúnyolni az örökölt egyenruhá-
mért, vagy azért, mert az anyám egy szakadt Hondával jött értem 
iskola után, ami hangosan zörgött, és fekete füstöt okádott. Oda-
figyeltek, hogy ne egyek egyedül a menzán, és elvittek olyan is-
kolai eseményekre, amelyeket különben kihagytam volna. Pajzs-
ként védelmeztek, amikor a többi gyerek odaszólt nekem, hogy 
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én csak egy ösztöndíjas vagyok, aki túl szegény, túl közönséges, 
és sosem leszek közéjük való. Petra és Nico a barátaim voltak egy 
olyan időszakban, amikor senki sem barátkozott velem.

Sorsszerűnek éreztem, amikor két évvel ezelőtt beléptem az 
edzőterembe, és megláttam Petrát, mint egy látomást a múltam-
ból. De én már nem ugyanaz a személy voltam, akire Petra a 
középiskolából emlékezett. Túl sok minden megváltozott, túl so-
kat kellett volna mesélnem az életemről, és arról, hogy mit veszí-
tettem el az elmúlt évek során. Ezért elfordítottam a tekintetem, 
pedig Petra merőn figyelt, szinte kényszerített arra, hogy ránéz-
zek, és felismerjem őt. Az edzés végén bementem az öltözőbe, és 
reméltem, hogy elrejtőzhetek a szaunában, amíg Petra távozik. 
De amikor beléptem, ő ott volt, mintha egész idő alatt ez lett 
volna a tervünk.

– Claire Taylor – szólított meg.
A lánykori nevem hallatán önkéntelenül elmosolyodtam, és 

rám törtek az emlékek. Felidézte őket Petra hanglejtése és kiej-
tése, ami mindig elárulta, hogy otthon oroszul beszélnek. Egy 
pillanat alatt úgy éreztem magam, mint régen, és nem az a sze-
mély voltam, akivé az évek során alakultam Rory feleségeként. 
Lehullott rólam a csillogó, megismerhetetlen és a titkait a ke-
mény felszín alá rejtő nő álarca.

Lassan kezdtük, de a felszínes csevegésünk hamar személyes-
sé vált, miközben megbeszéltük, hogy mi minden történt, amióta 
utoljára találkoztunk. Petra nem ment férjhez, csak élte az életét 
a bátyja támogatásával, aki most a családi céget vezeti.

– És te? – Petra a bal kezem felé intett. – Férjnél vagy?
Ránéztem a gomolygó gőzön át, és meglepett, hogy nem tudja.
– Rory Cookhoz mentem feleségül.
– Ez lenyűgöző! – állapította meg Petra.
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Elfordítottam a fejem, és vártam, hogy megkérdezze, amit az 
emberek mindig meg szoktak kérdezni – mi történt valójában 
Maggie Morettivel, akinek a neve már örökre összefonódott a 
férjem nevével. A lánnyal, aki azért lépett elő az ismeretlenség 
homályából, és lett belőle negatív szenzáció, mert egykor szeret-
te Roryt.

De Petra csak hátradőlt a padon.
– Láttam egy interjúját Kate Lane-nel a CNN-en. Figyelemre 

méltó az a munka, amit az alapítványával csinál.
– Rory nagyon… szenvedélyes. – A válaszom tartalmazta az 

igazságot, amit csak az érthet meg, aki mélyebbre akar ásni.
– Hogy van az anyád meg a húgod? Violet már biztosan elvé-

gezte a főiskolát.
Rettegtem ettől a kérdéstől. A veszteség még ennyi év után 

is fájt.
– Tizennégy évvel ezelőtt meghaltak egy autóbalesetben. Vio-

let akkor tizenegy éves volt. – Rövidre fogtam a mondanivaló-
mat. Egy esős péntek este. Egy részeg sofőr, aki nem állt meg a 
stoptáblánál. Egy ütközés, amelyben mindketten azonnal életüket 
vesztették.

– Jaj, Claire… – Petra nem kezdett frázisokat puffogtatni, és 
nem kényszerített arra, hogy újra átéljem az eseményeket. Csak 
ült mellettem, és hagyta, hogy a csend körülvegye a gyászomat. 
Tudta, hogy semmit sem mondhat, ami enyhítené a fájdalmamat.

Szokásunkká vált, hogy edzés végén mindennap találkozunk a 
szaunában. Petra megértette, hogy a családja miatt nem láthat-
nak minket nyilvánosan beszélgetni. Már akkor elővigyázatosak 
voltunk, mielőtt tudtuk, hogy mit fogok tenni. Ritkán kommuni-
káltunk telefonon, és sosem írtunk egymásnak e-mailt. De a sza-
unában felújítottuk a barátságunkat, és újjáélesztettük a bizalmat, 
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ami egykor összekötött minket. Felidéztük azt az erős szövetsé-
get, ami mindkettőnknek segített átvészelni a középiskola éveit.

Petra hamar észrevette, amit titkolni szerettem volna.
– Ugye tudod, hogy el kell hagynod?! – jelentette ki több hó-

nappal az első találkozásunk után. A bal karomon lévő véraláfu-
tást nézte, annak a veszekedésnek a nyomait, ami két nappal 
korábban robbant ki köztünk Roryval. Pedig mindig próbáltam 
elrejteni az árulkodó jeleket: hol feljebb húztam a törölközőt a 
mellkasomon, hol a nyakamba akasztottam, hol átvetettem a vál-
lamon. Petra egy ideig némán figyelte Rory haragjának a bizonyí-
tékait a testemen. – Ez nem az első, amit látok.

Eltakartam a véraláfutást a törölközővel, mert nem akartam, 
hogy szánakozzon rajtam.

– Egyszer megpróbáltam. Körülbelül öt évvel ezelőtt.
Akkor azt hittem, hogy ki tudok lépni a házasságomból. Fel-

készültem a harcra, tudván, hogy csúnya és drága lesz, de úgy 
gondoltam, hogy a bántalmazást fogom felhasználni ellene. Add 
meg, amit akarok, és nem árulom el senkinek, milyen ember vagy.

De végül nem így történt. Kiderült, hogy a nő, akit beavattam 
a tervembe, és aki segíteni próbált nekem, Rory egyik egyetemi 
diáktársának volt a felesége. És amikor Rory felbukkant, a férje 
ajtót nyitott neki, beengedte, és kedélyesen társalogni kezdtek. 
Rory elmagyarázta nekik, hogy depressziós vagyok, pszichiátriai 
kezelés alatt állok, és talán ideje lenne befektetnie valahová.

– Képes lett volna diliházba dugni téged?
– Egyértelműen a tudtomra adta, hogy nagyon pórul járhatok.
Nem meséltem el Petrának a többit. Például azt, hogy amikor 

hazaértünk, Rory nagy erővel a márvány konyhapulthoz lökött, 
és az ütközéstől megrepedt két bordám. Megdöbbent, mennyire 
önző vagy! Képes lennél tönkretenni mindazt, amit rengeteg mun-
kával felépítettem, az anyám örökségét, csak azért, mert néha 
vitatkozunk? Minden házasságban vannak viták, Claire. Rory  
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a mo dern konyhai berendezésekre és a drága munkalapokra mu-
tatott. Nézz körül! Akarhatsz ennél többet? Senki sem fog sajnálni 
téged. Senki sem fog hinni neked.

Igaza volt. Az emberek annak akarták látni Roryt, akinek hit-
ték. A szemükben ő volt a haladó szellemű és rendkívül népsze-
rű Marjorie Cook szenátor karizmatikus fia. Senkinek sem 
mondhatom el, mit tesz velem, mert akármit mondanék, akár-
milyen hangosan kiáltanám, a szavaimat elfojtaná az a nagy sze-
retet, amit a nyilvánosság Marjorie Cook egyetlen gyermeke 
iránt érez.

– Az emberek sosem fogják azt látni, amit én látok – közöl-
tem végül Petrával.

– Tényleg ezt hiszed?
– Szerinted ha Carolyn Bessette előállt volna azzal a váddal, 

hogy az ifjabb John F. Kennedy veri őt, az ország melléállt volna?
Petra nagyra nyitotta a szemét.
– Ezt komolyan kérdezed? Most, a MeToo korszakában? Sze-

rintem az emberek örömmel hinnének neki, és a Fox TV-ben 
meg a CNN-ben is ezzel foglalkoznának.

Szomorúan felnevettem.
– Egy tökéletes világban felelősségre vonhatnám Roryt. De 

nincs bennem elég erő egy ilyen nagy harchoz, ami évekig tarta-
na, beszivárogna az életem minden szegletébe, és még azt a jót 
is bemocskolná, ami utána következne. Én inkább elkerülném 
ezt. Csak szeretnék valahogy csendben elszabadulni Rorytól.

Ha Rory ellen beszélnék, az olyan lenne, mintha beugranék 
egy szakadékba, bízva mások nagylelkűségében és kedvessé-
gében, és azt remélném, hogy el fognak kapni. De túl sokáig él-
tem olyan emberek között, akik gondolkodás nélkül hagynának 
lezuhanni, ha ez azt jelenti, hogy Rory közelébe kerülhetnek. 
Ebben a világban a pénz és a hatalom egyenlő a sebezhetetlen-
séggel.
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Nagy levegőt vettem, és éreztem, hogy a forró gőz átjárja a 
testem minden porcikáját.

– Ha elhagynám őt, úgy kéne csinálnom, hogy soha többé ne 
találjon meg. Nézd csak meg, mi történt Maggie Morettivel.

A gőzben csak homályosan láttam Petra arcát, de még így is 
észrevettem, hogy megkeményedik a pillantása.

– Szerinted volt valami köze hozzá?
– Én már nem tudom, mit higgyek – válaszoltam.

A következő egy évben Petrával összeállítottunk egy tervet, és 
olyan aprólékosan kidolgoztuk az eltűnésem minden egyes lépé-
sét, mint egy balettelőadást. Az eseményeknek tökéletes időzí-
téssel kell követniük egymást, hogy ne csúszhasson be semmi 
hiba. Most itt ülök, és már csak órák választanak el attól, hogy 
végrehajtsam a tervet. A gőz olyan sűrűn kavarog körülöttünk, 
hogy a padon mellettem ülő Petrát csak egy halvány árnyéknak 
látom.

– Mindent feladtál reggel? – kérdezem tőle.
– A FedExszel, neked címezve, „személyes” címkével ellátva. 

Holnap reggel odaér a szállodába.
Nem kockáztathattam, hogy az összegyűjtött holmit a há-

zunkban rejtsem el, ahol valamelyik alkalmazott, vagy ami még 
rosszabb, Danielle, megtalálhatja. Ezért Petra őrzött mindent: 
negyvenezer dollárt Rory pénzéből és a vadonatúj személyazo-
nosságom dokumentumait, amelyeket Nicónak köszönhettem.

– A kormány új technológiát vezetett be, ezért most nehezebb 
ezeket elkészíteni – magyarázta Nico aznap délután, amikor 
meglátogattam. Az étkezőasztalnál ültünk, a hatalmas Long Is-
land-i otthonában. Jóképű férfi lett belőle. Azt is megtudtam, 
hogy megnősült, és három gyereke van. Meg testőrei. Kettő a 
felhajtó kapujában állt, kettő pedig a bejárati ajtónál. Arra gon-
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doltam, hogy Rory és Nico nem sokban különböznek egymástól. 
Mindketten egy dinasztia örökösei, akiknek az a feladat jutott, 
hogy átvezessék a családot a huszonegyedik századba, ahol új 
szabályok és új törvények uralkodnak. Elvárták tőlük, hogy töb-
bet érjenek el, mint az előző generáció – vagy legalább ne veszít-
senek el mindent.

Nico egy vastag borítékot csúsztatott elém. Kinyitottam, és 
kivettem belőle egy vadonatúj michigani vezetői engedélyt,  
és egy útlevelet, amelyen az én fényképem volt, de Amanda 
Burns nevére szólt. Megnéztem a többit is: társadalombiztosítá-
si kártya, születési anyakönyvi kivonat, hitelkártya.

– Ezekkel mindent csinálhatsz – közölte Nico, és a kezébe 
vette a jogosítványt. A fény felé tartotta, hogy lássam a hologra-
mot a felszínén. – Szavazhatsz, adózhatsz, sőt adót is visszaigé-
nyelhetsz. Nagyon menő cucc, és az én emberem a legjobb. Raj-
ta kívül csak egyvalaki tudja ilyen jól összehozni a teljes csomagot, 
de ő Miamiban lakik. – Nico átnyújtotta hitelkártyát. Egy Citi-
bank-kártya volt, amelyen az új nevem állt. – Petra a múlt héten 
nyitotta ezt a számlát, és a kivonatokat az ő címére fogják külde-
ni. Ha letelepedtél, akkor ezt megváltoztathatod. Vagy eldobha-
tod a kártyát, és nyithatsz egy új számlát. De legyél óvatos, ne-
hogy valaki ellopja a személyazonosságodat!

Nico jót nevetett a saját viccén, és egy pillanatra megláttam 
benne azt a fiút, aki az ebédlőben mellettünk ült Petrával, és a 
szendvicsét majszolva írta a matekháziját, mert már akkor tudta, 
hogy később mit várnak el tőle.

– Köszönöm, Nico.
Átadtam neki a borítékot, amelyben tízezer dollár volt, annak 

a pénznek egy kis része, amit sikerült megkaparintanom és elrej-
tenem az elmúlt fél évben. Száz dollárt itt, kétszáz dollárt ott, 
mert valahányszor alkalmam nyílt rá, kihasználtam a hitelkártyák 
készpénz-visszafizetési akcióit. A pénzt Petra edzőtermi szekré-
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nyébe csúsztattam mindennap, hogy ő vigyázzon rá, amíg készen 
nem állok.

Nico elkomolyodott.
– Tisztában kell lenned azzal, hogy ha valami balul sül el, nem 

tudok segíteni neked. Petra sem. A férjednek olyan összekötteté-
sei vannak, amelyekkel veszélybe sodorhatna engem, a megélhe-
tésemet és Petra megélhetését.

– Értem – bólogattam. – Már így is nagyon sokat tettél, és 
nagyon hálás vagyok.

– Ezt komolyan mondom. Elég egyetlen elvarratlan szál, ami 
összeköti az új életedet a régivel, és az egész szétesik. – Nico 
mélyen a szemembe nézett. – Soha nem mehetsz vissza. Egyszer 
sem. Semmiképpen.

– Rory a tízkor induló gépre foglalt nekem helyet – közlöm most 
Petrával. – Nem felejtetted el betenni a levelemet? Nem lenne jó, 
ha tíz perccel az indulás előtt újra meg kéne írnom a szálloda 
levélpapírján.

Petra bólint.
– Ott van a többivel együtt. Megcímezve, felbélyegezve, ké-

szen arra, hogy feladják Detroitból. Mit írtál neki?
Eszembe jut, mennyi órát töltöttem el a fogalmazással, és 

hány piszkozatot téptem össze. Olyan levelet akartam írni, ami a 
lehetőségét is kizárja annak, hogy Rory megpróbáljon utánam 
jönni.

– Közöltem vele, hogy elmegyek, és sosem fog megtalálni. Meg-
kértem, hogy a nyilvánosság előtt jelentse be a különválásunkat, 
ami békésen zajlott, és azt is tegye hozzá, hogy én nem fogok köz-
leményt kiadni vagy médiaszereplést vállalni ezzel kapcsolatban.

– Egy héttel azelőtt, hogy bejelenti a szenátori címért való 
indulását.
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– Meg kellett volna várnom az eredményt? – kérdezem egy 
kárörvendő mosoly kíséretében.

Amikor sikerült összegyűjtenem annyi pénzt, amivel új életet 
kezdhetek, keresni kezdtem a távozás megfelelő időpontját. 
Megnéztem a Google-naptárunkban a közelgő eseményeket. 
Egy olyat kerestem, amelyen egyedül fogok részt venni, és vala-
melyik kanadai vagy a mexikói határ közelében lévő városban 
rendezik. Vé gül a detroiti utat választottam. Egy iskolát kellett 
meglátogatnom, amit a Cook Családi Alapítvány hozott létre, és 
a társadalmi igazságosság szellemében segítette a tehetségeket. 
A terv szerint délután körbevezetnek az iskolában, este pedig az 
adomá nyozókkal vacsorázok.

Hátradőlök a padon, és felnézek a mennyezetre, amit homály-
ba borít a kavargó gőz. Még egyszer átgondolom a terv többi 
részét.

– Dél körül száll le a gép. Az iskolai program kettőkor kezdő-
dik, ezért először a szállodába megyünk. Ott magamhoz veszem 
a csomagot, és egy biztonságos helyre teszem.

– Felhívtam az autókölcsönzőt. Egy Ms. Amanda Burns nevű 
hölgyet várnak, aki ma éjfél körül jön a kocsiért, egy pickupért. 
Fogsz tudni taxit szerezni?

– A szálláshelyemtől nem messze van egy Hilton. Majd onnan 
hívok egyet.

– Félek, hogy valaki meglát, amikor az éjszaka közepén egy 
bőrönddel távozol. Követni kezd. Vagy felhívja Roryt.

– Nem viszek magammal bőröndöt. Vettem egy hátizsákot, 
ami elég nagy, hogy beleférjen néhány váltás ruha meg a pénz. 
Minden mást a szálláshelyen hagyok, beleértve a táskámat és a 
pénztárcámat is.

Petra bólint.
– Ha szükséged van rá, a hitelkártyáddal lefoglaltam egy szo-

bát Torontóban, a W Hotelben. Várnak téged.
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Lehunyom a szemem, mert elbágyasztott a forróság. Vagy ta-
lán a stressz visel meg. Mert minden részletnek pontosan a he-
lyén kell lennie. Egyetlen apró hiba sem csúszhat be.

Érzem, ahogy telnek a percek, és mindegyik ahhoz a pillanat-
hoz vezet, amikor megteszem az első, visszafordíthatatlan lépést. 
A lelkem egy része szeretne megfeledkezni az egészről. Elmenni 
Detroitba, meglátogatni az iskolát, aztán hazajönni. És újabb na-
pokat tölteni a szaunában, Petrával beszélgetve. De ez az egyetlen 
esélyem, hogy végre megszabadulhassak. A lehetőségeim még 
jobban be fognak szűkülni, ha Rory bejelenti az indulását a sze-
nátori választáson.

– Ideje indulni. – Petra halk hangjára kinyitom a szemem.
– Nem is tudom, hogyan köszönjem meg neked.
– Évekkel ezelőtt te voltál az egyetlen barátom. Nem kell meg-

köszönnöd semmit. Most én mondok köszönetet – jelenti ki Pet-
ra. – Most rajtad a sor, hogy boldog legyél.

Petra megigazítja a törülközőt a derekán, és a gőzön keresztül 
is látom, hogy elmosolyodik. El sem tudom hinni, hogy utoljára 
ülünk és beszélgetünk itt. Olyan volt ez a helyiség, mint egy sö-
tét, csendes menedékhely, ahol csak a mi suttogásunk hallatszott, 
ahogy a menekülésemet tervezgettük. Holnap ki fog itt ülni vele? 
És azután?

Hirtelen rám tör a felismerés, hogy a távozásom végleges, és 
valóban mindennek a végét jelenti. Vajon megéri? Jobb lesz utá-
na? Claire Cook nemsokára megszűnik létezni. A csillogó álarca 
megreped, és darabokra hullik. És fogalmam sincs, hogy mit fo-
gok találni alatta.

Harminchárom óra van hátra az eltűnésemig.


