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Két drága fiamnak

E L Ő S Z Ó

Az előző napon
2019. február 13.

– Még egy kis bort? – kérdezte Eliza Tate kissé fáradtan, és felemelte a 
drága merlot palackját. Amikor senki sem felelt, hanyagul megvonta 
kecses vállát. – Én iszom még egyet. Megérdemlem – tette hozzá. 

Ezután körbenézett a szobában, megtöltötte a poharát a rubin-
vörös itallal, és bár nem kértek, a három másik nőét is kipótolta. 
Pontosabban rátöltött kettőre, és a harmadikat nyilvánvaló okok 
miatt üresen hagyta. 

– Fenékig! – mondta, miután egy csepp sem maradt az üvegben. 
– Mit gondolsz, Marguerite? Maradt megbeszélnivaló?

– Ami azt illeti, nekem lenne egy kérdésem – emelte fel a kezét 
Penny tétován. – Ha nem bánod. Kérdezhetek még?

– Természetesen – felelte Eliza. – Ez a próba lényege.
– Mielőtt nekiláttál a Légy szabad! megírásának, volt már elkép-

zelésed, mi lesz a téma? – kérdezte Penny, és hátradőlve a széken 
először Marguerite-re pillantott, majd az előtte fekvő saját ütött-ko-
pott kötetére.

– Ez nem ennyire egyszerű kérdés – felelte Marguerite Hill, a 
sikeres írónő és életmódguru; ő is hátradőlt a magas mennyezetű, 
igényesen berendezett nappali meggyújtatlan kandallója előtt álló, 
fényes ibolyaszínű kárpittal bevont széken, és gondolataiba merülve 
végighúzta a kezét a bársonyos karfán. – Több témám is volt. Egyik 
árnyaltabb, mint a másik.
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– Ez is elég árnyaltra sikerült. Olyannyira, hogy alig értettem – 
bólintott Anne.

– Azért nem értetted, mert nem olvastad – mondta Eliza. – Ne-
héz megérteni egy könyvet, ha csak a fülszövegét olvasod el.

– Ez igaz, de gyerekeim vannak. Nem jut időm olvasásra.
Eliza nem akart külön kitérni Anne egyéb személyes okaira. Már 

annak is örült, hogy a barátnője elfogadta a meghívást. Persze az is 
lehet, hogy csak kötekedik, gondolta magában.

– Úgy vélem, a legfontosabb dolog az, ami a címet inspirálta. 
Tudjátok, a férfiak évek óta a hatalmukban tartanak minket, nőket 
– mondta Marguerite, szorosan ökölbe szorítva manikűrözött kör-
mű kezét. – Megkövetelik tőlünk, hogy meghunyászkodjunk, gür-
cöljünk, és engedelmeskedjünk a parancsaiknak. Elvárják, hogy ne 
panaszkodjunk, ne nyafogjunk, és szó sem lehet ellenszegülésről. 
Valójában sohasem lehettünk igazán szabadok.

Penny lelkesen bólogatott, Anne a körmét piszkálta. Eliza az író-
nőre pillantott, aki alig várta, hogy ismét szót kapjon, és kifejthesse 
a véleményét a könyvről, amivel több mint egymillió dollárt kere-
sett, és még jelentős hírnévre is szert tett.

– Eljött az idő, hogy a kezünkbe vegyük az életünk és a sorsunk 
irányítását – folytatta Marguerite. – Mikor, ha nem most? Vagy ta-
lán hagyjuk, hogy egy újabb nemzedék vesszen kárba, amikor hatal-
munkban áll, hogy mindent azonnal megváltoztassunk?

– Hogyan? – kérdezte Penny félénken a heves megnyilatkozás 
után. A többiek kérdő pillantást vetettek a naiv lányra, és értetlenül 
dünnyögtek. – Ha szabadok akarunk lenni, először meg kell szök-
nünk…, nem igaz?

Az írónő először megdöbbent, majd megkeményedtek a voná-
sai, és az arckifejezése kifürkészhetetlenné vált. Sarokba szorították, 
gondolta Eliza. Méghozzá Penny Sands szorította sarokba, aki csep-
pet sem annyira ártatlan, mint amilyennek látszik.

– Mást vártam tőled – felelte Marguerite. – Nagyon fiatal vagy, 
és azt hittem, jóval optimistább.
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– Már nem – mondta a lány.
– Válaszolva a kérdésedre, merésznek kell lennünk, és a saját 

házunk táján kell kezdenünk. Gyakran nem vesszük észre, hogy foj-
togató kapcsolatban élünk – folytatta az írónő, és jelentőségteljes 
pillantást vetett Elizára.

Az asszony megköszörülte a torkát, és állta Marguerite merev 
pillantását.

– Rendben, de én úgy értettem, pontosan mit kell tennünk – 
erősködött Penny. – Mit tegyünk? Úgy értem, ha észreveszem, hogy 
elnyomnak egy kapcsolatban, mit tegyek ellene?

– Szerintem a saját fegyverüket kell használnunk a férfiak ellen – 
felelte Marguerite, fényes ajkát halvány mosolyra húzva.

– A saját fegyverüket? – ismételte Penny. – Úgy érted, csaljuk 
meg őket, vagy ilyesmi?

– Csaljuk meg őket – szólalt meg Anne gúnyosan. – Túl mace-
rás. Egyetlen férfival is alig bírok. Egy másik férfi a legutolsó, amire 
szükségem van. Azt is etethetném, öltöztethetném, és ugrálhatnék 
körülötte.

Eliza egyetértésként halkan elnevette magát.
– Mi lenne, ha rájönnél, hogy Marknak viszonya van? – kérdezte 

Penny Anne-től. – Mit tennél?
– Valószínűleg megölném. Nem lenne türelmem hosszan lelkiz-

ni az ügyön – felelte az asszony. 
A szoba hirtelen elnémult. 
– Ugyan! – sóhajtott Anne. – Nem szó szerint értettem.
– Persze hogy nem – mosolygott Penny félénken. – Gondoltuk, 

hogy nem.
– Lányok! Csak tréfáltam – folytatta Anne, maga alá húzta a lá-

bát a kanapén, és hátradőlt a süppedős párnán. – Azt hiszitek, meg 
tudnám ölni a saját férjemet? – kérdezte zavartan. 

Ismét feszült csend telepedett a szobára. 
– Ne vicceljetek! Nem tudnám megtenni. Viszolygok az ilyes-

mitől, ráadásul irtózom a vértől. A méreg még hagyján, de a vér 
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túl sok macerával jár. Azt se felejtsétek el, hogy a férjem zsaru.  
A kollégái még azelőtt elkapnának, hogy elpatkolna.

– Nos, ha tényleg csak elméletben beszélünk róla, van egy pasas, 
akit nem sajnálnék, ha elütném a kocsimmal – szólt közbe Penny.  
– Persze csak elméletben – tette hozzá sietve.

– Persze – ismételte Anne.
– Úgy értem, néha elborul az agyam. Hirtelen dühbe gurulok, és 

bumm! Az újságban olvasni ilyesmiről. Elég borzasztó.
– És te, Eliza? – kérdezte Anne. – Ha a jó öreg Romannek men-

nie kellene, hogy csinálnád?
– Valóban! – vette át a szót Marguerite. – Biztosan gondoltál 

már rá, kedvesem. Úgy értem, Roman tényleg nem szent.
– Még sohasem gondoltam erre – vágta rá Eliza, és zavartan be-

lekortyolt a borába.
– Ne szédíts! – mondta Anne. – Száz éve házasok vagytok. Ne 

mondd, hogy még nem tett rossz fát a tűzre.
Eliza keze megremegett. Nem jártak messze az igazságtól. A ba-

rátnői azonban az orrukig sem látnak, fogalmuk sincs, milyen ha-
zugságban él, különben nem tennének fel ilyen rendkívül tapintat-
lan kérdést, hogy meg tudná-e ölni a férjét.

– Talán – felelte végül a bortól kissé zsibbadtan, és a bajtársi 
környezettől felbátorodva. – Ha eléggé feldühítene, talán…

– Ó, drágám! Ne játszd az ártatlan bárányt! Biztos vagyok benne, 
hogy megkapná tőled a magáét – mondta Marguerite ördögi mosoly-
lyal az asszonyra kacsintva. – Szerintem jól állna a kezedben a kés. 
Roman megérdemelné, hogy színpadi körülmények között távozzon 
az élők sorából. Így illene egy hozzá hasonló pénzes pasashoz.

– Kés? – kérdezte Eliza. – Úgy érted, le kellene szúrnom? Elég 
brutális.

– Ne légy ünneprontó, ez csak tréfa – szólt közbe Anne, és meg-
rántotta a vállát.

– Nos, legyen – sóhajtott Eliza kissé elpirulva. – Ha leszúrnám, 
legalább biztos lehetnék benne, hogy meghalt.
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– Nem szoktál a levegőbe beszélni, ezt tudom – jegyezte meg 
Marguerite. – Nos, ha egyszer tényleg elhatározod, hogy megölsz 
valakit… Mindegy, csak annyit mondok, nem szeretnék az ellensé-
ged lenni.

– És te, Marguerite? – kérdezte Anne. – Hogyan állna bosszút 
az életmódguru?

– Szerintem nem a gyilkosság a legjobb megoldás a problémákra 
– felelte az írónő szúrós pillantást vetve Elizára. – Remélem, tudjá-
tok, hogy nem így értettem, amikor azt mondtam, a saját fegyverü-
ket kell használni a férfiak ellen. Kissé elszaladt veletek a ló.

Eliza elmosolyodott magában. Valóban nem volt erről szó a ko-
rábban megtartott PR-megbeszélésen. Eddig sohasem fordult elő, 
hogy Marguerite kezéből kicsúszott az irányítás. Bizonyos értelem-
ben örült, hogy vergődik. Ennek ellenére nem élvezkedett tovább, 
hanem mentőövet dobott az ügyfelének, és ismét a segítségére sie-
tett. Hiszen ezért kapja a pénzét, nem is keveset.

– Marguerite sokkal okosabb annál, hogy gyilkosság gyanújába 
keveredjen – mondta. – Ha bosszút akarna állni egy férfin, megsza-
badulna tőle, majd gyanúba keverne minket, és nevetne a markába. 
Nem igaz, Marguerite?
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bíróság: A vád beidézheti a következő tanúját.

Vád: Anne Wilkest szólítom tanúnak.

Bíróság: Fáradjon az emelvényre, és tegye le az esküt 
a törvényszolga előtt!

(A tanú feláll.)

Törvényszolga a tanúhoz: Emelje fel, kérem, a jobb 
ke zét! Esküszik, hogy az igazat mondja, a színtiszta 
igazat, és csakis az igazat?

Anne Wilkes: Esküszöm.

(A tanú felmegy az emelvényre, és leül.)

Vád: Mrs. Wilkes, kezdjük 2019. február tizen
harma di kának estéjén. Mire emlékszik arról a 
napról?

Anne Wilkes: Találkoztam aznap néhány barátnőmmel 
délután, egy könyvklub keretein belül.

Vád: Mely barátnőivel?
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Anna Wilkes: Eliza Tatetel és Penny Sandsszel. Meg
jelent Marguerite Hill írónő is, de őt nem ismertem 
jól akkoriban.

Vád: Melyik könyv képezte a megbeszélés tárgyát?

Védelem: Tiltakozom! Hogy kapcsolódik a kiválasz
tott könyv a gyilkossághoz?

Vád: Ha megkapom a lehetőséget, bizonyítom a jelen
tő  ségét.

Bíróság: Elutasítom. Folytassa, Ms. Clark, de térjen 
a lényegre!

Vád: Melyik könyvről volt szó, Mrs. Wilkes?

Anna Wilkes: Marguerite Hill Legyél szabad! című 
köny véről.

Vád: Ilyen című könyvet nem ismerek. Legalábbis nem az 
említett szerzőtől. Nem Légy szabad!ot akart mon  dani?

Anna Wilkes: De igen. Ugyanarról beszélünk.

Vád: Gyilkossági ügyről van szó, Mrs. Wilkes. Nagyon 
fon tosak a részletek.

Anna Wilkes: Bocsánatot kérek.

Vád: Ez a kötet folytatása vagy sem Ms. Hill Te irá-
nyíts! című, tavaly megjelent bestsellerének, amely 
óriá si sikert aratott világszerte?
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Anna Wilkes: Persze. Azaz igen. Az első könyvklubta
lálkozóra a Te irányíts!ot olvastuk el. Mindenkinek 
tetszett, és februárban a folytatást is elolvastuk.

Vád: Miről szól a könyv?

Anna Wilkes: A cím egyértelmű. Marguerite mindkét 
könyve segítséget próbál nyújtani a nőknek. Hogyan ve
gyék a kezükbe az életük irányítását és ehhez hasonlók. 
Na gyon lelkesítő, legalábbis azt hiszem, mert egyiket 
sem olvastam el. Sok összefoglalót lehet találni róluk 
az interneten is, ami jól jön, ha az ember csupán a 
lé   nyeg  re kíváncsi. Négy gyerekem van. Nincs időm olyan 
köny    ve  ket olvasni, amelyekben nincsenek képek.

Vád: Hol tartózkodott február tizenharmadika este 
ti zenegy és február tizennegyedike hajnali két óra 
között?

Anna Wilkes: A Garbanzo nevű bárban. Sajnos a könyv
klub nem úgy sikerült, ahogy terveztük, ezért elmen
tünk, hogy kiengedjük a gőzt.

Vád: Eliza Tatetel volt végig?

Anna Wilkes: Részben.

Vád: Kérem, mondja el, mi történt aznap délután a 
könyvklubban!

Anna Wilkes: Az egy hosszú történet.

Vád: Van időnk bőven, Mrs. Wilkes. Kezdje az elején!
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E L S Ő  F E J E Z E T

Kilenc hónappal előtte
2018. május

Teljes kiörlésű kenyér, másfél szelet sonka, egy kis mustár, öt szem 
sajtos ízesítésű burgonyaszirom gondosan elrendezve a kenyéren. Ke-
nyérhéj levágva, fóliázás, filctollal kis szívecske a barna papírzacskón.

Vajon Anne Wilkes a szokásai rabja volt? 
Valószínűleg, gondolta az asszony, miközben a gyerekeinek másnap-

ra készített szendvicsekre pillantott, villámgyorsan kinyitotta a hűtő-
szekrényt, és visszatette a sonkát, sajtot és mustárt a megszokott helyére.

A tökéletes rendben tartott hűtőszekrénybe pillantott. Még ott 
sem talált semmi meglepőt. Ugyanaz a tej, ugyanaz a joghurt (Ac-
tivia, mert Mark emésztési zavarokkal küzdött, és gyakran szen-
vedett a puffadástól) és ugyanazok a nyalánkságok. Naponta csak 
egy Lindt bonbont engedett meg magának, hogy ne legyen akkora a 
feneke, mint a ház. Négy gyerek után, akik közül ketten ikrek, folya-
matos harcban állt a kilókkal.

Miután becsukta a hűtőt, felhívta az anyját, és néha belemotyo-
gott a készülékbe, hogy ne tűnjön udvariatlannak a percekig tartó 
szóáradat közepette, miközben a konyhapultnak támaszkodva el-
rágcsált pár szem sajtos burgonyaszirmot reggeli helyett.

– Figyelsz egyáltalán? – kérdezte Beatrice. – A falnak beszélek. 
Bárcsak…

Anne anélkül is tudta, mit akar mondani az anyja, hogy befejezte 
volna a mondatot. Az anyjának sok kívánsága volt, és ha tehette vol-
na, főleg egy másik lányt akart volna magának. Különösen azután, 
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ami három évvel azelőtt történt. Anne hivatalosan is Beatrice Har-
per szégyene lett.

Addig középszerű embernek tűnt az anyja szemében. Volt háza, 
gyerekei és köztiszteletben álló férje. Az elmúlt tizennégy évben a 
házassága volt a legnagyobb eredménye. Boldog házasságban élt a 
Los Angeles-i rendőrség jóképű és többszörösen kitüntetett tagjá-
val, aki korábban a kábítószer-ellenes osztályon dolgozott, de nem-
rég előléptették nyomozóvá. Legalább ezt az egy dolgot jól csinálta 
az életben, de végül mégis elrontotta.

– Mennem kell, anya – mondta Anne. Elege lett, és képtelen volt 
tovább hallgatni az anyja sopánkodását a helyi klubházban történt 
patália miatt. – Le kell fektetnem a gyerekeket.

– Fogadnod kellene egy szakácsot, vagy legalább egy házveze-
tőnőt – mondta Beatrice. – Nem lesz jó vége, ha állandóan rohan-
gálsz. Karikás lesz a szemed, Mark elhagy, és magadra maradsz. Ne-
velheted a négy gyerekedet férj nélkül.

– Köszi, anya. Pár hét múlva találkozunk – felelte az asszony.
Sírás hallatszott a gyerekszobából. Anne felsóhajtott. Túl szép 

lett volna. Az ikrek korán lefeküdtek, fél nyolckor már az igazak ál-
mát aludták. Egyfajta rekord manapság.

Biztosan Samuel settenkedett be a szobájukba, hogy piszkálja 
őket. Négyévesen lenyűgözte a két kistestvér, bár a rajongása néha 
gyűlöletbe csapott át.

– Anya! – kiáltotta kétségbeesetten Gretchen, a hét és fél éves 
legidősebb testvér a nappaliból. – Felkeltek az ikrek!

– Tudom, hallom! – felelte Anne. – Vedd fel a pizsamádat! És 
segíts az öcsédnek, légy szíves!

Az asszony betette a hűtőbe a másnapi uzsonnát is, és becsapta 
az ajtót. Villámgyorsan rendet csinált a konyhában, és közben azt 
mondogatta magában, nem árt az ikreknek, ha kicsit sírnak. Az órá-
jára pillantott: a bébiszitter húsz perc múlva érkezik.

Mark fél órával korábbra hívta a lányt, mint valójában szükség 
lett volna rá, valószínűleg azért, mert így akarta az ellenőrzése alatt 
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tartani a feleségét. Nem ez volt az egyetlen módszere. Olyan rend-
szeresen ellenőrizte – a legtöbbször mások bevonásával –, hogy 
nem lehetett nem észrevenni a szándékát.

Gyakran állított haza ebédidőben váratlanul, hogy harapjon va-
lamit. Az anyukák Gretchen iskolájából minden ok nélkül benéztek 
hozzá napközben egy-egy tál lasagnéval, és amikor Mark túlórázott, 
megszervezte, hogy átjöjjenek Samuel barátai.

Mark még mindig nem bízott benne, és ettől kezdett egyre job-
ban becsavarodni. Pedig már jól volt. Teljesen jól. Már három éve 
jól volt. Legalábbis majdnem, tette hozzá magában. Néha akadtak 
rossz napok.

Anne sóhajtva ismét az órára pillantott. Elég ideje maradt egy 
gyors altatásra, hogy felvegyen valami szexisnek mondható ruhát, 
és eltüntesse a szeme alól az egyre állandóbbá váló karikákat. Ta-
lán igaza van az anyjának. Ha nem kapja össze magát, nemsokára 
egyedül nevelheti a négy gyereket. Bár Mark néha az agyára megy, 
mégiscsak a férje, és ezen nem akart változtatni.

Anne elkáromkodta magát, amikor a nappaliba menet megbot-
lott egy plüsselefántban. Megkapaszkodott a lépcsőkorlátban, és a 
haragját Gretchenre zúdította, aki még mindig a kanapén hevert.

– Kapcsold ki a tévét! – ripakodott a lányára. – Olivia mindjárt 
itt lesz, és le kell feküdnöd.

– Azt akarom, hogy Olivia fektessen le – nyafogta a lány. –  
Ő sokkal többet olvas nekem.

– Nem kapsz semmilyen könyvet, ha nem fekszel le időben. Is-
mered a szabályt.

Anne sajgó lábujjal felment az emeletre, ahol Samuel a táblagé-
pét bámulta a szobájában. Erről eszébe jutott, hogy vacsora közben 
meg kell beszélnie Markkal a túlzott számítógép-használatból adó-
dó problémákat.

– Tedd le, és vedd fel a pizsamádat, most azonnal! – csattant fel 
Anne. Samuel úgy tett, mintha nem hallaná. Az ikrek üvöltése egyre 
elviselhetetlenebbé vált, és az asszony kezdte elveszíteni a türelmét. 
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Marknak húsz perce otthon kellett volna lennie. Megígérte, hogy 
segít lefektetni a gyerekeket, hogy maradjon ideje muffint sütni más-
napra, Gretchen iskolai jótékonysági programjára.

Ha nem lesz ideje a sütésre, pénzt kell küldenie, amivel kiváltja a 
sütemények árát. Sajnos azonban nem engedhetik meg maguknak 
a pluszköltséget, így kénytelen lesz megsütni azt a rengeteg rohadt 
muffint.

Amikor belépett az ikrek szobájába, egyből rájött, mi a sírás oka. 
A hintaszékben hagyta a telefonját, és volt egy nem fogadott hívása. 
Biztos akkor hagyta ott, amikor Heathert és Harryt lefektette. Le 
merte volna fogadni, hogy Mark hívta, és üzenetet is küldött, hogy 
késik.

Az ikrek kissé elhallgattak, és nézték, ahogy a hintaszékhez lép. 
Mintha incselkednének vele, bosszantanák, és olyan játékot játsza-
nának, amelyben mindig ő a vesztes, gondolta, de amikor rájuk pil-
lantott, azonnal bűntudatot érzett, és a szeme megtelt könnyekkel.

– Sajnálom – suttogta, majd felkapta a telefont, és kiment a szo-
bából.

A folyosón mélyet sóhajtott, kioldotta a képernyőzárat, és a ké-
szülékre pillantva meglátta, hogy a férje kereste, és üzenetet is kül-
dött. Remek, gondolta magában. Nemcsak késik, de miatta keltek fel 
az ikrek a kivételes korai fektetés után.

Rákattintott az üzenetre, amelyben az állt, amit sejtett. Mark 
még el sem indult. Miután másodszorra is elolvasta a szöveget, ösz-
szeszorult a gyomra, és kissé émelyegni kezdett.

Bocsáss meg, drágám, rengeteg a dolgom, megpróbáltam át-
ütemezni, de nem megy. Mondd le, kérlek, Oliviát. Jövő héten 
pótoljuk. Minden rendben?

Anne egy pillanatra elgondolkodott, mit írna, ha az igazat akar-
ná mondani. „Minden rendben?” Jó vicc! Szegény Mark nem tud-
ná megemészteni az igazságot. Bárcsak tudnák a férfiak, milyen  
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az anyaság! Az állandó káosz és a tomboló hormonok, a kialvatlan-
ság, az éhes gyerekszájak meg a szeretetre vágyó szívek. Ő csak 
küszködik, miközben Mark mit sem sejt az egészről, tudomást sem 
vesz róla, és azt hiszi, az ő családfői feladata kimerül abban, hogy 
mosolygósan hazaadja a fizetését.

Anne megírta a választ, de végül törölte. Azután írt egy másikat, 
de azt is törölte. Mit írjon neki? Mark ebben a hónapban már két-
szer mondta le a bébiszittert, és mivel nem teljesen hülye, ez felkel-
tette a gyanúját. Különösen azután, amikor legutóbb betelefonált 
az irodába, hogy megtudja, miért késik a férje, és Mark társa azt 
mond ta, már rég hazament, mert fájt a gyomra.

A földszinten megszólalt az ajtócsengő, és az ikrek ismét felüvöl-
töttek. Anne a képernyőre pillantott. Nem tudta rávenni magát, 
hogy válaszoljon, ezért zsebre vágta a készüléket, és visszament az 
ikrek szobájába. Olyan akrobatikus ügyességgel kapta ki az ágyból a 
két gyereket, amelyet a Cirque du Soleil művészei is megirigyelné-
nek, lerohant a földszintre, és pont akkor nyitotta ki az ajtót, amikor 
másodszorra csengettek.

A Las Vegasban fellépő akrobaták elbújhatnak mellette. Két 
gyerekkel a karján rohangálni, vagy babakocsit tolva a többi gye-
reket kerülgetni a szupermarketben, ezt csinálják utána! Egy tisz-
teletdíjat simán megérdemelne. Ha mást nem, egy nagy, kerek 
piros pontot.

Ebben a pillanatban Harry felöklendezte a vacsoráját, egyenesen 
Anne nyakába. Az asszony némán lehunyta a szemét. Ez a tisztelet-
díja már jó ideje.

– Ó, Olivia! – sóhajtott Anne, kinyitotta a szúnyoghálós ajtót, és 
beengedte a lányt. – Nagyon sajnálom. Mark nem tudott…

– Lemondják? Már megint? – kérdezte Olivia csalódottan, és 
meg sem várva a választ az egyik gyerekért nyúlt. Anne odaadta 
Harryt, és megkönnyebbülve felsóhajtott. A csend nyugalma és az 
öröm, hogy kivételesen csak egy gyereket kell a karjában tartania, 
egy pillanat alatt elöntötte, és a fiatal diáklányra pillantott.
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– Habár… – kezdte Anne, és hátrafordulva a kanapén ülő Gretchenre 
pillantott. Az emeletről lehallatszott Samuel tabletjének a hangja. Hirte-
len elege lett az egészből. Csak arra tudott gondolni, hogy biztonsággal 
másra bízza a gyerekeit, és hosszú-hosszú időre eltűnik. Ez azonban le-
hetetlen. Nem hagyhat mindent a háta mögött, mert Mark megtalálná. 

Megköszörülte a torkát.
– Csak azt akartam mondani, hogy a férjem késik, így az étte-

remben találkozunk.
– Hurrá! – kiáltotta Olivia. – Már nagyon vártam a mai napot. 

Gondolom, önnek is jót tesz, ha kimozdulhat.
– Azt hiszem, valóban így van – felelte Anne, de nyomasztóan 

nehezedett rá az igazság. Egy este nem elég. Ennél többre van szük-
sége. – Lefektetem a gyerekeket.

– Hagyja csak! – szólt közbe Olivia. – Inkább készülődjön. Csu-
pa maszat lett a nyaka, nem mehet így egy romantikus vacsorára.

Anne gúnyosan elnevette magát, de Olivia csak mosolygott, mert 
nem értette.

Amikor Anne egy rendőrhöz ment feleségül, tudta, mire számít-
hat. Sok túlóra, átdolgozott hétvégék és az ehhez társuló életritmus. 
Azonban húsz év szolgálati idő után Mark elég magas beosztásba 
került, hogy csak nappal kelljen dolgoznia. Ez azt jelentette, hogy 
otthon tölthette volna az estéket.

Olivia letette Harryt, és átvette Heathert. A gyönyörű lánynak 
kreolszínű bőre, csodás, mandulavágású szeme és hosszú, sötét haja 
volt. Ami azonban fontosabb, remekül értett a gyerekekhez.

Heather és Harry egy-egy ujjába kapaszkodtak. Gretchen végre 
lekászálódott pipaszár lábával a kanapéról, és megtalálta a kikap-
csológombot a televízió távirányítóján. Samuel táblagépe elhallga-
tott az emeleten.

– Olivia van itt? – hallatszott a kisfiú kíváncsi hangja.
– Igen, de csak akkor, ha már pizsamában vagy – felelte a lány 

tréfásan, és felnevetett. – És ön, asszonyom? Nem úgy látom, mint-
ha pizsamában lenne.



19

Amikor Gretchen felkacagott, Anne hálás pillantást vetett a bé-
biszitterre. Olivia az emelet felé biccentve jelezte, hogy indulhat ké-
szülődni.

Anne egy percig sem késlekedett. A szokásosnál hosszabb zu-
hannyal kényeztette magát. Egész pontosan hét percig tartott, bele-
értve a lábborotválást, a szemöldökszedést és egy kellemetlen patta-
nás eltávolítását. A kedvenc parfümjét fújta meztelen testére, és egy 
darabig nézegette magát a tükörben.

Anne cseppet sem volt szép nő, de régebben bájosnak mondták. 
Egykor hosszú, gesztenyebarna haját mára bubifrizurára változtat-
ta, valaha formás, karcsú csípőjén legalább tíz kilogramm felesleg 
volt, és a háj kellőképpen megereszkedett. Csakúgy, mint a melle, 
a felsőkarja, a feneke és a combja. Akármit is csinált, nem használt 
semmi.

Anne belebújt egy fürdőköntösbe, és bement a hálószobába. Fel-
vett egy, az alakját jól takaró fekete ruhát és az igazgyöngy fülbe-
valóját. Úgysem számít, mit visel, hiszen egyedül lesz ma este, de 
legalább annyi fáradságot kell vennie, hogy Oliviát félrevezesse.

Ezután leült az ágy szélére, és előhúzta az ágy alól a dobozt, 
amelyben a magas sarkú cipőjét rejtegette. Nemrég vásárolta, és ti-
tokban tartotta Mark előtt, mert a férfi megőrülne, ha megtudná, 
hogy kétszázötven dollárt fizetett érte, amikor ő egy hétig túlórá-
zott, hogy kifizessék Gretchen balett-táborát.

Erre való a dugipénz, gondolta magában. A születésnapokra ka-
pott ajándékcsekkek, a bevásárlásból megmaradt kisebb-nagyobb 
összegek és az a száz dollár, amit a barátnőjétől kapott évekkel ez-
előtt, mert vigyázott a házukra. Járt neki az a cipő.

Anne felállt, és még egyszer megnézte magát a nagy tükörben.  
A cipő bőven megérte a kétszázötven dollárt, mert olyan volt benne 
a lába, mint egy istennőé, és még a feneke is kisebbnek tűnt, így alig 
látszott a súlyfelesleg.

Az utolsó pillanatban azonban levette, gondosan visszatette a 
dobozba, letakarta a selyempapírral, és ismét az ágy alá rejtette. Az-



20

után belebújt egy kényelmesebb cipőbe, és magához vette a retikül-
jét. Nincs értelme magas sarkút venni, legalábbis oda nem, ahová 
készül.

Lerobogott a lépcsőn, felkapta a kulcsait, és kilépett a hűvös es-
tébe. Egy pillanatra megállt, és mélyet lélegzett. Amikor kifújta a 
levegőt, hirtelen bűntudatot érzett.

Lélekszakadva visszarohant a házba, felrobogott az emeletre, lé-
legzet után kapkodva megállt Gretchen szobájának ajtajában, és a 
bébiszitterre meg a gyerekekre pillantott.

– Minden rendben? – kérdezte Olivia. – Egészen kipirult az arca.
Anne letörölte izzadt homlokát, belépett a szobába, mindegyik 

gyerek homlokát megcsókolta, és közben valami olyasmit motyo-
gott, hogy fogadjanak szót a lánynak. A gyerekek észre sem vették, 
amikor végül elment.

Anne kettesével szedte lefelé a lépcsőfokokat, és közben azon 
töprengett, észrevenné-e a családja, ha eltűnne. Ha kilépne az ajtón, 
és soha többé nem jönne vissza. Örülne Gretchen, ha örökre meg-
szabadulna a folyton zsörtölődő anyjától? Samuel felnézne egyálta-
lán a tabletjéből? És az ikrek? Ők még nem fognák fel, szóval nem 
bánnák. Senki sem bánná.

Miután beült a kisbuszba, ismét letörölte a homlokáról az izzad-
ságcseppeket.

– Jól vagyok. Minden rendben van. Sok anya elfelejt elkö-
szönni a gyerekeitől – mondta, és még egy percen át győzködte 
magát erről. Amikor azonban sehogy sem sikerült, elhessegette a 
nyomasztó gondolatokat, és csak arra koncentrált, mit csináljon 
aznap este.

Elmehet sétálni egy órára a plázába, ami maga lenne a menny-
ország, mert anélkül tolhatná a bevásárlókocsit, hogy a gyerekek 
összevissza rángatnák, és derékig kilógnának belőle, és nem kellene 
bújócskáznia a ruhaállványok között.

Az is lehet, hogy csak élvezi a csendet, és olvas egy kicsit. Kapott 
egy motivációs könyvet a régi barátnőjétől, Elizától, amit már rég-
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óta el akart olvasni. Beülhetne a közeli éjjel-nappal nyitva tartó bü-
fébe, és zavartalanul olvashatna. Az maga lenne a földi paradicsom.

Persze mást is csinálhatna, gondolta, és abban a pillanatban, 
hogy ez eszébe jutott, tudta, hogy így lesz. Válaszokra van szüksége. 
Válaszokra, amelyekre hetek óta kíváncsi. Bedugta a zárba az indí-
tókulcsot, elfordította, és addig nyekeregtette a motort, amíg az fel 
nem bőgött. Közben azért imádkozott, hogy még egy estét bírjon ki 
az akkumulátor.

Mark, Mark, Mark, kedves férjecském! – gondolta magában, mi-
közben kigördült az útra. – Eljött az ideje, hogy kitaláljuk, merre 
koslatsz.


