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1 . fejezet

Az új otthon

C
lara titkának súlya lehúzta a köténye zsebét, miköz-

ben magas szárú cipőjének sarka alatt csikorogtak 

a kavicsok a kertészlak felé vezető úton. Elfintorí-

totta az orrát. A ház egyáltalán nem úgy festett, mint 

egy ház. Egyik oldalával beleépült egy magas, vörös 

téglafalba, amely három oldalról fogta közre a konyha-

kerteket, elválasztva őket a gróf hatalmas, vidéki bir-

tokának többi részétől. A falba egy ferde, barna ajtót 

illesztettek, mint egy képet, amelyet egykor valaki egy 

picit jobbra pöccintett, aztán úgy maradt. Az ajtó felett 

egy rombuszmintás ablak őrző szemként vigyázta a 

lankás, sokszínű zöldségágyásokat, a roskatag madár-

ijesztőket és a gyümölccsel teli almafákat.

Mrs. Gilbert, a gróf házvezetőnője, határozott léptek-

kel menetelt Clara előtt az úton. Hullámos, ősz haját 

gondosan a vászonkalap alá tűzte. Clara megérintet-
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te a saját tincseit. A gesztenyebarna fürtök kócosan 

hullottak a vállára. Ezért ráncolta annyira a homlokát 

Mrs. Gilbert, amikor megérkezett?

Clara megfordult, és a kertet nézte. Nagyobb volt 

szülővárosának legnagyobb parkjánál is, és hepehu-

pás, mintha a föld tétovázna, hogy emelkedjen, vagy 

inkább süllyedjen. A kertet délről nem határolta fal, 

de egy kis tó csillogott arrrafelé a kora októberi nap-

sütésben. Négy különböző méretű, üvegfalú melegház 

állt középen. A pára visszacsapódott a nagy ablakokon, 

amelyekre kövér levelek tapadtak, mintha menekül-

ni próbálnának. Egy görnyedt hátú férfi hangosan és 

hamisan fütyörészett, miközben sötét narancssárga 

tökkel és zöld cukkinivel megrakott talicskát tolt a 

melegházak közötti úton, egyenesen a kislány felé. Két 

fiatalabb férfi beszélgetett a gyümölcsösben, hangjuk 

dallamát meg-megszakította a drótkosarakba dobált 

almák halk puffanása. Bal oldalon, az egyik ágyásban 

egy másik férfi forgatta villával a földet, és hangosan 

fújtatott.

A talicskát toló ember meglátta, hogy Clara nézi, és 

vidáman integetett neki.

Clara majdnem visszaintett, de meghallotta Mrs. Gil-

bert ingerült, az egész kertben visszhangzó hangját:

— Gyerünk már, Clara!
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A talicskás ember lehajtotta a fejét, és folytatta útját.

Mrs. Gilbert kinyitotta a barna ajtót. Be sem volt zár-

va. Clara torka összeszorult, és a titkát is erősebben 

markolta, amikor belépett a komor folyosóra Mrs. Gil-

bert után. 

Nyelt egyet, és letette a kis bőröndöt a kikövezett 

padlóra. A folyosó végén egy férfi állt, akinek szénfe-

kete, bozontos haja a ház alacsony mennyezetét súrol-

ta. Egy jegyzetfüzetet és egy ceruzacsonkot dugott a 

zsebébe, de a Mrs. Gilbertre vetett szelíd pillantásban 

megbúvó szavakat Clara nem értette. A férfi felsóhaj-

tott. Bánat? Csalódás? Valami teljesen más? Bármi is 

volt az, Clara biztos volt benne, hogy az ő érkezésével 

kapcsolatos.

— Emlékszel a férjemre, Mr. Gilbertre? — kérdezte 

elhaló hangon Mrs. Gilbert. 

Clara bólintott, és minden erejével azon volt, hogy 

mosolyt erőltessen az ajkára. Gilberték utoljára 1913-

ban látogatták meg őt és a családját Kentben. Az három 

évvel ezelőtt volt, és Clarának csak néhány emlékképe 

maradt a férfiról, akinek kipirult, már nem fiatal arca 

arról árulkodott, hogy a gróf főkertészeként élete nagy 

részét a szabadban tölti. Lovagolt is a hátán egy külö-

nösen lármás napon. Az anyja megszidta, amikor ő és 

Mr. Gilbert belemártották az ujjukat a még meleg feke-
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teribizli-lekvárba. A férfi arcára mély ráncokat vésett a 

szinte állandó mosolygás. A ráncok most is ott voltak, 

a mosoly azonban nem.

— Jó napot! — köszönt neki. A hangja száraz, rekedtes 

volt a hosszú, kétnapos vonatút után.

Mr. Gilbert biccentett. Néhány másodpercen át csak 

bámulta Clarát. 

— Isten hozott! — mondta. A hangja a lányt az anyja 

kókusztortájára emlékeztette, az volt ilyen reszelős és 

sima egyszerre. A férfi kinyitotta a száját, mintha sze-

retett volna még valamit mondani, de aztán szemmel 

láthatóan meggondolta magát, megfordult, és hajával 

lesöpörve egy lengedező pókhálót a mennyezetről (ta-

lán egy-két döglött léggyel együtt), eltűnt egy ajtó mö-

gött a folyosó végén. A kinyíló, majd becsukódó kony-

haszekrények és a teához megterített asztal koppanó 

hangjaira Mrs. Gilbert összehúzta az ajkát, és sötétkék 

gyapjúkabátjának ujját kezdte piszkálni.

Clara a pókhálófoszlányokat nézte, amelyek a nyitott 

bejárati ajtón át besurranó szélben lengedeztek. 

A szülei nem ilyen fogadtatásról meséltek neki, és 

ő is másra számított. Csüggedten leengedte a vállát.

— Az erdőtől tartsd távol magad! A gróf megengedte a 

suffolki puskásezrednek, hogy ott verjenek tábort. Ne 
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vond el a cselédek és a kertészek figyelmét holmi cse-

verészéssel! Semmilyen körülmények között ne menj 

a gróf melegházainak és a nyári laknak a közelébe, és 

nehogy hozzászólj a grófhoz, rá se nézz, ha találkozol 

vele! A falhoz épített másik kisházban, a kert végé-

ben alszanak a kertészinasok és a vadőrök. Tőlük is 

tartsd magad távol! Amíg itt vagy… próbáld meg ma-

gad… hasznossá tenni! — A vakkantásszerű parancsok 

egy ütemre koppantak Mrs. Gilbert vastag, harisnyás 

lábával a fa lépcsőfokokon. A lépcsősor tetején az asz-

szony megfordult. Az arca ugyanolyan vörösesbarna 

volt, mint agyondolgozott kezének ujjai. 

Clara igyekezett megjegyezni a puskaropogásra em-

lékeztető szavakat, amelyekkel letámadták, de azok 

molylepkeként libbentek elő a füléből, és kiszálltak a 

nyitott ajtón. 

— Figyelsz, Clara? Csukd be azt az ajtót! Olyan vagy, 

mint az apád, az is mindig nyitva hagyja őket.

— Igenis, nénikém — felelte Clara félénken, és becsuk-

ta az ajtót. A földet forgató ásók fémes hangját, a kaca-

gást, a beszélgetést és a kertészek sürgölődését csend 

váltotta fel, amely kipréselte a szuszt Clara tüdejéből. 

A zsebébe rejtett papírlap megszúrta a kisujját, ezzel 

jelezve, hogy jó lenne elővenni és elolvasni. Clara nem 
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lehetett biztos abban, hogy a nénikéje elment, hogy 

végre egyedül lehet, hogy az asszony nem ténfereg-e 

ott a lépcsősor tetején. 

— Majd később! — suttogta a papírlapnak. Az nem 

felelt.

— Szólíts Mrs. Gilbertnek! — mondta Mrs. Gilbert 

olyan halkan, hogy a szavak szinte lekúsztak a lép-

csőfokokon, hogy kígyóként tekeredjenek a kislány 

bokája köré. 

Clara addig szorította a lábfejét, míg megfájdultak 

a lábujjai — szerette volna, ha a kígyó megsemmisül. 

— Megmutatom a szobádat — folytatta Mrs. Gilbert, 

még mindig fanyar, de már kevésbé kígyószerű hangon. 

A titkát még mélyebbre rejtve a kötény ráncai közé, 

Clara összeszorította a fogát, felemelte a kis bőröndöt, 

és követte Mrs. Gilbertet. 
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