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1

PÉNTEK

A lemenő nap utolsó sugarai lágyan melegítették az arcomat, mi-
közben a földszinti teraszon üldögéltem, és a kertünket szegélyező 
magas platánfák lombkoronájában csivitelő pacsirták énekét hall-
gattam. Május közepe volt, péntek, a közeledő alkony levegője meg-
telt a frissen nyírt fű illatával és a szomszédok grillsütőiből áradó, 
fátyolszerű füst szagával. Elég meleg volt ahhoz, hogy vacsora után 
kitelepedjek a kertbe, és az erős, sötétre pörkölt kávét szürcsölgetve 
nézzem, amint a lányom az új udvarlójával tollaslabdázik a széles 
gyepszőnyeg közepén.

Most először találkoztunk vele, jóllehet már hét hónapja ismer-
ték egymást Abbie-vel. Magas, atletikus termetével szakasztott 
úgy nézett ki, mint egy felkapott fotómodell valamelyik vasárnapi 
mellékletből. Halvány rózsaszínű vászoninget és chino nadrágot 
viselt, lapos talpú nyári cipőjét kötelességtudóan levette, és a bejá-
ratnál hagyta, kérni sem kellett rá. Nem puszilta meg a feleségemet, 
 Claire-t, sem az anyósomat, Joyce-t – még csak a levegőben sem 
dobott csókot feléjük –, hanem kezet nyújtott mindkettőjüknek, az 
egyenlő bánásmód jegyében. Tisztelettudónak tűnt, nem túl tola-
kodó, de nem is visszahúzódó. A kézfogása határozott és kimért 
volt, szorítása magabiztosságot sugárzott, amikor megmarkolta az 
enyémet, talán kicsivel erősebben.

Figyeltem őket, ahogy játszanak. Ryan hadonászva ütögette 
vissza a labdát, látványosan igyekezett megtartani az egyensúlyát, 
de csak megbotlott, hanyatt vágódott, esés közben tovább csap-
kodva a levegőt. Nevetett, miután elterült a füvön, a rézsútosan 
elnyúló, hosszú esti árnyékcsíkok egyike éppen rávetődött. Abbie 
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vidám, tisztán csengő kacagása a magasban lebegve visszhangzott 
a kertben.

Halk kuncogás ütötte meg a fülemet a mellettem lévő asztal felől 
is. Claire és Joyce tetszését ugyancsak elnyerte a jelenet.

– Jól mutatnak együtt – jegyezte meg Claire, és a feje fölé emelte 
a lebarnult karját, hogy kinyújtózzon. – Nem gondolod?

– Nem kosaraznám ki, ha egy picit is fiatalabb volnék! – mosoly-
gott hamiskásan Joyce, előrehajolva a tolókocsijában. – Elég csak 
egy pillantást vetni rájuk.

– És te, Ed? – fordult felém Claire, megfogva a karomat. Éreztem 
a bőrömön az ujjai melegét. – Remek érzés újra boldognak látni 
Abbie-t, ugye?

– Minden jel szerint tetszik neki – válaszoltam, de nem néztem 
a szemébe.

Tagadhatatlanul régen láttam már ilyen boldognak a lányunkat. 
Közhelyként hangozhat, de azon az estén valósággal ragyogott. 
Az előző néhány hónapban szinte mást sem lehetett hallani, mint 
Ryan így, Ryan úgy, attól függően, hogy éppen miként alakult táv-
kapcsolatuk az aktuális hétvégén.

– Aranyos fiú, semmi kétség – jegyezte meg Joyce.
– Harminchárom éves – feleltem. – Nem éppen fiú! Majdnem tíz 

évvel idősebb Abbie-nél.
– Nagyon jól tudod, hogy mire célzott a mama – szólt közbe  Claire. 

– Ha rájuk nézel, láthatod, hogy igenis komoly a kapcsolatuk.
– Alig ismerjük a fickót, most találkoztunk vele először.
A feleségem ismét felém fordult.
– Ed…
– Igen? 
– Abbie igazán és teljesen odavan érte, úgyhogy adj egy esélyt 

neki, rendben? Nem hiszem, hogy ő is olyan volna, mint a töb-
biek. – Gyengéden megszorította a karomat. – Legyél barátságos!

– Én mindig az vagyok – közöltem csöndesen.
– Ó, hogyne, drágám! – válaszolta Claire. A hangjában épphogy 

csak bujkált némi gúny. – Te mindig az vagy.
A figyelmemet visszafordítottam a tollaslabdára, és néztem, 
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ahogy Ryan újból hatalmasat suhint az ütőjével, aminek meg is lett 
az eredménye: a labda a hálóban kötött ki.

Abbie mezítláb futkosott a füvön, fehér farmernadrágjához, ame-
lyet korábban még sosem láttam rajta, virágmintás, vékony pán-
tú felsőrészt választott. Finom szálú, sötét haja ide-oda lobogott, 
amint egyik oldalról a másikra szökellt. Pici gyerekkora óta tolla-
sozott, akkoriban tízből csak egyszer találta el a labdát. Minden 
nyáron felszereltem a hálót a gyepen, és vég nélkül játszottunk. Kel-
lemes emlék volt; egyúttal fájdalmas is.

– Visszavágó? – kérdezte Abbie, kaján vigyorral az arcán.
– Csak akkor, ha nem leszel ilyen könyörtelen velem – válaszolta 

Ryan, feltápászkodva a földről. Fakó színű nadrágjáról lesöpört né-
hány fűszálat.

– Egy frászt! – torkolta le Abbie, és megcélozta Ryant a háló 
 fölött.

Miután újra felálltak a játékhoz, tanulmányozni kezdtem Ryant. 
Vitathatatlanul ügyesen volt összerakva, afféle „egy helyes fiú a 
szomszédból” típus, aki amellett, hogy rendes, még jóvágású is. 
Szögletes, markáns állát finom borosta fedte, arcának közepén kis 
mélyedés. Szabályos, fehér fogait gyakran kivillantotta, mosolya 
őszintének és melegnek tűnt. Sűrű, egyenes ívű szemöldök, mély 
tüzű, sötétbarna szem – olyan sötét, hogy szinte már fekete. Észre-
vette, hogy figyelem, a pillantásunk összeakadt. De nem mosolyo-
dott el, nem is kapta el a tekintetét, egyszerűen csak nézett.

És akkor belém hasított.
Egy idegeket görcsbe rántó fájdalom a gerincoszlopom legtetején, 

a testemen végigfutó borzongás, mintha a síromon gázoltak volna 
át. Valami megmozdult közöttünk, keresztül a légtéren, egy látha-
tatlan kötél, amelyet a két végénél fogva rángattak.

Egy zsigeri, elemi érzés, ősi ösztön, amely a kőkorszakban figyel-
meztette volna a vadászt, hogy farkas rejtőzködik az árnyékban, és 
kész bármikor támadni. A veszély nem látható, nem lehet kisza-
golni vagy hallani. De biztos jele, amikor hátul, az ember nyakán 
feláll a szőr.

És én rögtön tudtam, ahogy Ryan szemébe néztem. Az volt az a pil-
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lanat, amikor villámként suhant át rajtam a felismerés vakító fénye 
– valami nincs teljesen rendben a lányom új udvarlójával.

Valami ott rejtőzködött a szeme mögötti sötét árnyékokban.
Valami különös.
Valami nagyon, nagyon rossz.


