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Január 20., kedd, délután tizenkét óra huszonhat perc

„Én, Florentyna Kane, ünnepélyesen esküszöm...”
„Én, Florentyna Kane, ünnepélyesen esküszöm...”
„...hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökének hivatalát 
hűségesen viselem...”
„...hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökének hivatalát hűsé-
gesen viselem...”
„...és legjobb képességeim szerint fenntartom, megóvom és 
megvédem az Egyesült Államok alkotmányát. Isten engem 
úgy segéljen.”
„...és legjobb képességeim szerint fenntartom, megóvom és megvé-
dem az Egyesült Államok alkotmányát. Isten engem úgy segéljen.”

A negyvenharmadik elnök — kezét még a Rheims—Douay- 
féle Biblián tartva — rámosolygott a férjére, a first gentleman-
re. Egy csata véget ért, kezdődik a másik. Florentyna Kane 
jól ismerte a csatákat. Az első akkor zajlott, amikor a kong-
resszusba választották, majd a szenátusba — és végül, ami-
kor négy évvel később az Egyesült Államok első női alelnö-
ke lett. Egy ádáz jelölőkampány után az ötödik szavazás 
során épphogy sikerült legyőznie Ralph Brooks szenátort a 
júniusi nemzeti demokrata jelölőgyűlésen. Novemberben 
túlélt egy még dühödtebb ütközetet a republikánus jelölt-
tel szemben, aki New York előző kongresszusi képviselője 
volt. Florentyna Kane-t százötezer szavazattal választották 
elnökké, alig egyszázalékos — az amerikai történelemben a 
legkisebb — többséggel. Ez még annál a száztizennyolcezer 
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szavazatnál is kevesebbet jelentett, mint amennyivel John 
F. Kennedy annak idején, 1960-ban legyőzte Richard Nixont.

Amikor a taps elhalt, az elnök megvárta, amíg eldördül 
a huszonegy díszlövés. Florentyna Kane megköszörülte a 
torkát, és szembenézett a Capitolium téren őt figyelő öt-
venezer polgárral és a televíziókészülékek előtt ülő további 
kétszázmillióval. Ma nem kellettek a takarók és a meleg ka-
bátok, amelyek rendszerint hozzátartoztak az ilyen alkal-
makhoz. A január végéhez képest szokatlanul enyhe időben 
a Capitolium keleti frontjára néző, zsúfolásig megtelt füves 
terület latyakos volt ugyan, de már nem fehérlett a karácso-
nyi hótól.

— Bradley alelnök úr, legfelsőbb bíró úr, Carter elnök úr, 
Reagan elnök úr, tisztelendő klérus, polgártársak!

A first gentleman nézte őt, és kissé elmosolyodott, vala-
hányszor ráismert azokra a szavakra és kifejezésekre, ame-
lyeket ő illesztett a felesége beszédébe.

Aznap reggel fél hétkor indult a napjuk. Egyikük sem aludt 
jól a beiktatást megelőző pompás hangverseny után, ame-
lyet előző este adtak a tiszteletükre. Florentyna Kane utoljá-
ra még átfutotta az elnöki beszédét, pirossal aláhúzta a 
hangsúlyozandó szavakat, és néhány kisebb változtatást 
végzett a szövegen.

Amikor felkelt, gyorsan kiválasztott a ruhatárából egy 
kék ruhát. Rátűzte azt a kis piros brosst, amelyet az első fér-
jétől, Richardtól kapott a halála előtt.

Valahányszor ezt a melltűt viselte, a volt férjére emléke-
zett; arra, hogy azon a bizonyos napon, amikor a férfi a kar-
bantartók sztrájkja miatt nem érte el a repülőt, kocsit bérelt, 
hogy ott lehessen Florentyna oldalán, amikor a Harvardon 
tanévzáró beszédet mondott.

Richard már nem hallhatta azt a beszédet — amelyet 
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a Newsweek az elnökség felé vezető út rajtkövének nevezett —, 
mert mire Florentyna a kórházba ért, a férje meghalt.

Florentyna Kane hirtelen visszazökkent abba a való vi-
lágba, amelynek immár ő volt a legnagyobb hatalmú veze-
tője. Persze ez a hatalom sem bizonyult elegendőnek ahhoz, 
hogy Richardot visszahozza. Az asszony megnézte magát a 
tükörben. Magabiztos volt, elvégre Parkin elnök váratlan 
halála miatt már két éve ő irányította az országot. A történé-
szek meglepődve konstatálnák, hogy akkor értesült az elnök 
haláláról, amikor golfozás közben mintegy százhúsz centi-
méterről igyekezett gurító ütéssel bejuttatni a labdát a lyuk-
ba az ellenfelével szemben, aki a legrégibb barátja, majd ké-
sőbbi férje, Edward Winchester volt.

Mindketten abbahagyták a játékot, amikor a helikopte-
rek körözni kezdtek a fejük felett. Az egyik leszállt, egy ten-
gerészgyalogos százados ugrott ki belőle, hozzájuk szaladt, 
és tisztelgett.

— Elnök asszony, az elnök meghalt — mondta. Most az 
amerikai nép megerősítette: hajlandó tovább folytatni az éle-
tét úgy, hogy egy asszony a Fehér Ház lakója. Az Egyesült 
Államok — a történetében első alkalommal — nőt választott a 
politikai élet leghőbben vágyott pozíciójára. A hálószo-
ba ablakából Florentyna kipillantott a szélesen, szelíden 
hömpölygő, a kora reggeli napfényben csillámló Potomac 
folyóra.

Kilépett a hálószobából, és egyenesen a magánebédlőbe 
ment, ahol Edward, a férje csevegett a gyerekekkel, William-
mel és Annabellel. Florentyna mindhármukat megcsókolta, 
majd leült reggelizni.

Múltbéli dolgokon nevetgéltek, és a jövőről beszélget-
tek, de amikor az óra nyolcat ütött, az elnök magukra hagy-
ta őket, és az Ovális Irodába ment. A kabinetfőnöke, Janet 
Brown már a folyosón várta.

— Jó reggelt, elnök asszony! — köszönt.
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— Jó reggelt, Janet! Minden rendben?
— Azt hiszem, igen, asszonyom.
— Helyes. Pontosan úgy szervezze meg a napomat, 

ahogy máskor. Ne törődjön velem, én csakis a maga útba 
igazításait követem. Mivel kezdjem?

— Nyolcszáznegyvenkét távirat és kétezer-négyszázti-
zenkét levél érkezett, de ezek ráérnek, kivéve az államelnö-
kök jókívánságait. A válaszok tizenkét órára készen lesznek.

— Keltezze őket a mai napra, tetszeni fog nekik. És mi-
helyt elkészülnek, mindegyiket aláírom.

— Igenis, asszonyom. Megvan az időbeosztása is. A hi-
vatalos programok tizenegykor kávézással kezdődnek a ko-
rábbi elnökökkel, Reagannel és Carterrel. Ön ezután a beik-
tatásra hajtat. Azt követően villásreggelin vesz részt a 
szenátusban, mielőtt megszemlélné a közvetlenül a Fehér 
Ház előtti beiktatási felvonulást.

Janet Brown átnyújtott néhány összekapcsolt cédulát, 
ahogyan tette azt tizenöt éve mindennap. Akkor csatlakozott 
a csapathoz, amikor Florentynát először választották meg 
kongresszusi képviselőnek. A feljegyzések az elnök pontos, 
órákra lebontott időbeosztását tartalmazták, ami a mai na-
pon lazábbnak tűnt, mint máskor. Florentyna végigfuttatta a 
szemét a lapokon, és köszönetet mondott a kabinetfőnöké-
nek. Edward Winchester ekkor jelent meg az ajtóban. Ami-
kor a felesége feléje fordult, a férfi — mint mindig — most is a 
szerelmét és csodálatát tükröző mosollyal felelt. Florentyna 
sosem bánta meg abbéli ösztönös döntését, hogy feleségül 
ment hozzá azon a különös napon, amikor a tizennyolcadik 
lyuk után tudatták vele Parkin elnök halálát. Biztos volt ben-
ne, hogy Richard is helyeselte volna a döntését.

— Tizenegyig a hivatalos iratokkal foglalkozom — mond-
ta neki. A férfi bólintott, és elment, hogy felkészüljön az előt-
te álló napra.
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A Fehér Ház előtt már összegyűlt a gratulálók serege.
— Bár esne az eső! — mondta a munkatársának bizalma-

san H. Stuart Knight, a titkosszolgálat vezetője; meglehet, 
hogy a mai neki is az élete egyik legfontosabb napja lesz. 
— Tudom, hogy az emberek túlnyomó többsége veszélytelen, 
de az ehhez hasonló alkalmakkor mindig aggódom.

A körülbelül százötven fős tömegből ötven Mr. Knight 
embere volt. A felvezető autó, amely mindig öt perccel az el-
nök előtt járt, már aprólékosan átvizsgálta a Fehér Házhoz 
vezető útvonalat. A titkosszolgálat emberei figyelték az út 
mentén várakozó kis csoportokat. Némelyek zászlókat len-
gettek; azért jöttek el, hogy tanúi legyenek a ceremóniának, 
és egy napon elmondhassák az unokáiknak, milyen volt Flo-
rentyna Kane beiktatása az Egyesült Államok elnöki tisztébe.

Tíz óra ötvenkilenckor a komornyik kitárta a főkaput, és 
a tömeg éljenezni kezdett.

Az elnök és a férje a mosolygó emberek felé integettek, 
ám szakmai ösztöneik és a tapasztalataik révén tudták, hogy 
ötven ember tekintete nem rájuk szegeződik.

Tizenegy órakor két fekete limuzin gördült a Fehér Ház 
északi bejárata elé. A tengerészgyalogos díszőrség tisztelgett 
a két egykori elnöknek és a feleségeiknek, majd Kane elnök 
üdvözölte őket az oszlopcsarnokban. Ez rendszerint csak ál-
lamelnököknek kijáró előjog volt. Végül ő maga vezette be 
őket a könyvtárba, hogy Edward, William és Annabel társa-
ságában együtt kávézzanak.

Az idősebb exelnök azt dünnyögte, hogy kissé gyengél-
kedik, mert az utóbbi nyolc évben a felesége főztjére kellett 
hagyatkoznia.

— Egyetlen edényt se szennyezett be évek hosszú során 
át, de most már napról napra ügyesebb. Persze biztosra 
mentem: megajándékoztam a The New York Times gyűjtemé-
nyes szakácskönyvével; jószerivel ez az egyetlen kiadvá-
nyuk, amiben nem illettek kritikával. — Florentyna idegesen 
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nevetett. Vissza akart térni a hivatalos teendőihez, de na-
gyon jól tudta, hogy az exelnökök örömmel töltik ismét a 
Fehér Házban az időt, ezért úgy tett, mintha figyelmesen 
hallgatná őket; álarcot öltött, és közel húszévnyi politizálás 
után tette mindezt öntudatlanul.

— Elnök asszony... — Florentynának gyorsan kellett rea-
gálnia, hogy senki ne vegye észre, csak ösztönösen felelget. 
— Egy perccel múlt dél! — Felnézett a kabinetfőnökére, felállt, 
majd az exelnököket és a feleségeiket a Fehér Ház lépcsőjé-
hez vezette. A tengerészzenekar most utoljára zendített rá 
az elnöki indulóra, a Hail to the Chiefre. Egy órakor ismét ezt 
fogják elsőként játszani.

A két exelnököt a konvoj első autójához, egy fekete, 
üvegtetős, golyóálló limuzinhoz kísérték. A kongresszusból 
a képviselőház elnöke, Jim Wright és a szenátus többségi ve-
zetője, Robert Byrd már a második kocsiban ültek. Közvetle-
nül a limuzin mögött két autó állt, tele a titkosszolgálat em-
bereivel. Florentyna és Edward az ötödik autóban foglaltak 
helyet. A következő kocsiban a New Jersey-i Bradley alelnök 
és a felesége utaztak.

H. Stuart Knight még egy rutinellenőrzést tartott. Ötven 
embere most százra gyarapodott. Délre — a helyi rendőrsé-
get és az FBI kontingensét is számításba véve — már ötszá-
zan lesznek; no meg a CIA emberei, gondolta bánatosan 
Knight. Persze, vele nem közölték, hogy ott lesznek-e, vagy 
sem, és még ő sem fedezné fel őket a tömegben. A bámész-
kodók éljenzését hallgatta, amely felerősödött, amint az 
 elnöki limuzin kigördült a Capitolium felé vezető útra.

Edward barátságosan fecsegett, de Florentyna gondola-
tai másutt jártak. Gépiesen integetett a Pennsylvania Ave-
nue-t szegélyező tömegnek, magában még egyszer átismé-
telte a beszédét. Elmaradt mögöttük az újjáépített Willard 
Hotel, az építés alatt álló hét irodaház, a többszintes lakó-
épületek, amelyek leginkább az indiai barlanglakásokra ha-
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sonlítottak, a számos új üzlet és étterem, majd a széles, par-
kosított sétány, valamint a J. Edgar Hoover Épület is, az FBI 
székhelye, amelyet az első igazgatója után neveztek el, és 
amely bizonyos szenátorok erőfeszítései ellenére továbbra is 
ezen a néven volt ismert. Mennyire átalakult ez az út tizenöt 
év alatt!

Közeledtek a Capitoliumhoz, és Edward félbeszakította 
az elnök merengését.

— Isten legyen veled, kedvesem! — A felesége rámosoly-
gott, és megszorította a kezét. Mind a hat autó megállt.

Kane elnök belépett a Capitolium földszintjére. Edward 
hátramaradt egy percre, amíg köszönetet mondott a sofőr-
nek. Azokat, akik a többi autóból kiszálltak, pillanatok alatt 
a titkosszolgálat emberei vették körül, így a tömegtől elhatá-
rolva, integetve tették meg az útjukat az emelvényen lévő 
ülésükig. Miközben a protokollfőnök csendesen átkísérte 
Kane elnököt az átjáró alatt a fogadási területre, tízlépésen-
ként tengerészgyalogosok tisztelegtek neki. Itt Florentynát 
Bradley alelnök üdvözölte. Mindketten szótlanul álltak, 
egyikük sem késztette válaszra a másikat.

A két exelnök mosolyogva átment az átjárón. Az időseb-
bik elnökön most első alkalommal látszott meg a kora: a 
haja egyik napról a másikra megőszült. Ő és Florentyna — 
ma immár hetedszer — kezet ráztak. A protokollfőnök átve-
zette őket egy kis fogadószobán az emelvényhez. Erre a cél-
ra ugyanis — mint valamennyi elnöki beiktatáskor — egy 
ideiglenes emelvényt állítottak fel a Capitolium keleti lép-
csőjén. A tömeg egyre növekedett, és több mint egy percen 
át éljenzett, miközben az elnök és a volt elnökök integettek. 
Végül csendben leültek, és várták, hogy megkezdődjön a ce-
remónia.
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— Amerikai honfitársaim! Hivatalom elfoglalásakor azok a 
problémák, amelyekkel az Amerikai Egyesült Államok szer-
te a világon szembesülni kényszerül, hatalmasak és fenyege-
tőek. Dél-Afrikában könyörtelen polgárháború dúl feketék 
és fehérek között; a Közép-Keleten az utóbbi évek pusztító 
csatáinak nyomait eltüntették ugyan, de mindkét oldal in-
kább fegyverkezik, semmint az iskoláit, a kórházait és a kis-
gazdaságait fejlesztené. Kína és India, Oroszország és Pa-
kisztán határain háborús veszély áll fenn a föld legnépesebb 
nemzetei között. Dél-Amerika jobb- és baloldali szélsőségek 
között hányódik, de egyik szélsőség sem képes népeinek az 
életkörülményein javítani. Az Észak-atlanti Szerződés két 
első aláírója, Franciaország és Olaszország a NATO-ból való 
kilépést fontolgatja. 1949-ben Harry S. Truman elnök kijelen-
tette, hogy az Egyesült Államok minden hatalmával és erő-
forrásával készen áll a szabadság erőinek védelmezésére, 
akárhol is kerülnek azok veszélybe. Ma egyesek azt monda-
nák, hogy ez a nagylelkű gesztus kudarcot vallott, Amerika 
túl gyenge volt, és ma is gyenge ahhoz, hogy a világ irányí-
tásának teljes terhét magára vegye. Az ismétlődő nemzetközi 
válságok küszöbén bármely amerikai polgár megkérdezheti, 
miért kell törődnie a hazától oly távol zajló eseményekkel, és 
miért kell bármilyen felelősséget is éreznie a szabadság vé-
delme iránt az Egyesült Államokon kívül. Ezekre a kétségek-
re nem kell a saját szavaimmal válaszolnom. „Egyetlen em-
ber sem egyedülálló sziget — írta John Donne több mint 
három és fél évszázaddal ezelőtt. — Mindegyikünk a konti-
nens egy darabja.” Az Egyesült Államok az Atlanti-óceántól 
a Csendes-óceánig és az Északi-sarktól az Egyenlítőig terjed. 
„Én az emberiséghez tartozom — írja —, ezért soha ne tuda-
kold, kiért szól a harang; érted szól!”

Edward szerette a beszédnek ezt a részét, mert annyi-
ra kifejezte a saját érzéseit. Ennek ellenére kíváncsi volt, a 
hallgatóság ugyanolyan lelkesedéssel reagál-e, mint ahogy 
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a múltban üdvözölte Florentyna szónoki szárnyalásait. 
A mennydörgő taps újra biztosította őt erről. Még műkö-
dik a varázs...

— Itthon olyan egészségügyi szolgáltatást fogunk meg-
szervezni, hogy az egész szabad világ irigyelni fogja. Min-
den állampolgárnak egyformán lehetőséget ad majd a legki-
tűnőbb egészségügyi tanácsadásra és segítségre. Egyetlen 
amerikait sem engedhetünk meghalni amiatt, mert anyagi-
lag nem engedheti meg magának az életet.

Sok demokrata az államilag finanszírozott időskori be-
tegellátással kapcsolatos állásfoglalása miatt szavazott Flo-
rentyna Kane ellen. Amikor egy deres hajú, idős háziorvos 
azt mondta neki, az amerikaiaknak meg kell tanulniuk a sa-
ját lábukon állni, Florentyna így vágott vissza: „Ezt mégis 
hogyan tehetnék meg, ha már az ágyat nyomják?” „Isten 
mentsen meg minket egy női elnöktől!” — válaszolta az or-
vos, és a republikánusokra szavazott.

— De ennek a kormányzatnak a fő programja a törvény 
és a rendfenntartás területét célozza meg. Éppen ezért egy 
törvényjavaslatot szándékozom benyújtani a kongresszus-
nak annak érdekében, hogy az engedély nélküli fegyverel-
adás törvényellenesnek minősüljön.

A taps a tömeg részéről ezúttal nem volt annyira spontán.
Florentyna felemelte a fejét.
— És ezért azt mondom önöknek, polgártársaim, hogy 

legyen ennek a századnak a vége egy olyan korszak, amely-
ben az Egyesült Államok indít háborút — háborút a betegség, 
a diszkrimináció és a szegénység ellen!

Az elnök leült, a hallgatóság pedig egy emberként, egy-
szerre állt fel.

A tizenhat perces beszédet tíz alkalommal szakította 
meg a taps. De amint a nemzet elnöke — megbizonyosodva 
arról, hogy a tömeg vele van — elfordult a mikrofontól, a te-
kintete már nem az éljenző embereken járt. Végigfürkészte 
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az emelvényen az előkelőségeket, de egyetlen személyt ke-
resett. Odament a férjéhez, arcon csókolta, majd belekarolt, 
mielőtt a fürge, tettre kész protokollfőnök lekísérte őket az 
emelvényről.

H. Stuart Knight gyűlölte mindazt, ami nem menetrend 
szerint zajlott, és ma semmi sem ment időben. Mindenki 
legalább harmincperces késésben volt az ebédről.

Végül, amikor az elnök belépett a terembe, hetvenhat 
vendég állt ott. Ők voltak azok a férfiak és nők, akik jelenleg 
a demokrata pártot irányítják. Azok az „északiak”, akik el-
határozták, hogy a női jelöltet támogatják — kivéve a Ralph 
Brooks szenátorra szavazókat.

Az ebéden részt vevők közül néhányan már tagjai vol-
tak Florentyna kabinetjének, és mindenki jelen volt, aki va-
lamilyen módon hozzájárult a Fehér Házba történő vissza-
juttatásában.

Az elnöknek se alkalma, se hajlandósága nem volt az 
ebéd elfogyasztására; mindenki tüstént beszélni akart vele. 
A menüt speciálisan az ő kedvenc ételeiből állították össze, 
homárkrémlevessel kezdve és marhasülttel folytatva. Végül 
a főszakács főfogása került terítékre, egy csokoládémázas 
torta, amely a Fehér Házat formázta. Edward észrevette, 
hogy a felesége igyekszik figyelmen kívül hagyni az Ovális 
Iroda formás szeletét, amelyet eléje tettek.

— Ezért nincs szüksége soha fogyókúrára — fűzte hozzá 
Marian Edelman, akinek igazságügyi miniszterré való kine-
vezése meglepetés volt. Marian a gyermekek jogainak fon-
tosságáról beszélt. Edward próbált ugyan figyelni, de nem 
sok sikerrel.

Mire a Fehér Ház utolsó szárnyát is befalták, és az utol-
só kézfogások is megtörténtek, az elnök és kísérete már 
negyvenöt perces késésben volt a beiktatási ünnepségről. 
Amikor megérkeztek a Fehér Ház előtti tribünre, a két-
százezres tömegből leginkább az elnöki díszőrség tagjai 
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könnyebbültek meg, akik már több mint egy órája álltak 
 vigyázzban. Mihelyt az elnök helyet foglalt, a parádé el kez-
dődött. Elvonult előttük a katonai díszegység, és az Egye-
sült Államok Tengerészgyalogságának zenekara a teljes re-
pertoárját eljátszotta John Philip Sousa indulóitól a God Bless 
Americáig. Az államok különféle élőképeket mutattak be, 
ezek közül némelyek — így Illinois-é is — Florentyna lengyel 
múltjának eseményeit elevenítették fel, kissé oldva a hangu-
latot, amely az új elnök számára nemcsak komoly, hanem 
ünnepélyes is volt.

Érezte, hogy ez az egyetlen nemzet a földön, amely egy 
bevándorló leányára merte bízni a legmagasabb tisztséget.

Amikor a háromórás ünnepség véget ért, és az utolsó 
zászló is eltűnt az úton, Janet Brown, Florentyna Kane kabi-
netfőnöke odahajolt az elnökhöz, és megkérdezte tőle, hogy 
az első beiktatási bálig mivel óhajt foglalkozni.

— Aláírom a kormány tagjainak kinevezését, az állam-
főknek szóló leveleket, és letakarítom az íróasztalomat a 
holnapi napra — hangzott az azonnali válasz. — Erre rá is 
megy az első négy év.

Az elnök egyenesen visszatért a Fehér Házba. Amint a 
déli oszlopcsarnokon végighaladt, a tengerészzenekar rá-
zendített a Hail to the Chiefre. Az elnök levette a kabátját, 
mielőtt az Ovális Irodába ért. Határozott mozdulattal leült 
az impozáns, bőrrel díszített tölgyfa íróasztalhoz. Egy pilla-
natnyi szünetet tartott, körülnézett a szobában. Minden 
olyan volt, amilyennek kívánta; mögötte ott volt Richard és 
William képe, amint futballozgatnak. Előtte egy papírnehe-
zéken egy George Bernard Shaw-idézet, amit Annabel oly 
gyakran citált: „Egyes emberek olyannak látják a dolgokat, 
amilyenek, és azt kérdik, miért; én álmodom dolgokról, 
amik sohasem voltak, és azt mondom, miért ne.” Florentyna 
baljára az elnöki zászlót, jobbjára az Egyesült Államok lobo-
góját helyezték. Az íróasztal közepét a varsói Báró Hotel pa-
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pírmaséból készült mása uralta, amelyet William csinált 
még tizennégy éves korában. A kandallóban szén izzott. Az 
újonnan felesküdött elnökre Abraham Lincoln arcképe né-
zett. Az ívelt ablakmélyedésen túl a zöld gyep egészen a 
Washington-emlékműig hullámzott. Az elnök elmosolyo-
dott. Hazatért.

Florentyna Kane a kezébe vett egy hivatalos iratokból 
álló stószt, és átnézte azoknak a nevét, akik a kormányában 
fognak szolgálatot teljesíteni. Több mint harminc kinevezést 
kellett szentesítenie, amelyeket széles mozdulattal alá is írt. 
Az utolsó Janet Browné, a kabinetfőnöké volt. Az elnök uta-
sítást adott, hogy azonnal küldjék a kinevezéseket a kong-
resszusba. Janet felemelte a papírokat, amelyek meghatároz-
zák majd Amerika következő négy évének történelmét.

— Köszönöm, elnök asszony — mondta, majd hozzátette: 
— Mit óhajt most tenni?

— Mindig a legnagyobb problémával kezdjük, ahogy 
Lincoln tanácsolta, szóval nézzük át a fegyvertartást szabá-
lyozó törvénytervezetet.

Az elnök kabinetfőnöke megborzongott, mert nagyon jól 
tudta, hogy az elkövetkező két évben a harc a Fehér Házban 
pontosan olyan dühödt és súlyos lesz, mint a polgárháború, 
amellyel Lincoln került szembe. Túl sokan tekintik a fegy-
vertartást elidegeníthetetlen, veleszületett joguknak. Janet 
azért imádkozott, nehogy megosztottság legyen a vége.


