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A Les Chocolats egy hangulatos kávézó volt 
Salisbury belvárosában. A kávézó mindig is 
nagy népszerűségnek örvendett városának 
lakói között. Finom kávéinak, péksütemé-
nyeinek illata már kora reggel végigsomfor-
dált a környező utcákon, csalogatva ezzel az 
álmos népet maga után.  
 Agatha, a kávézó tulajdonosa, már 
hajnalban sürgött–forgott, hogy éhes vendé-
geit kellően fogadhassa. A hűvös, ködös reg-
geleken a nép boldogan tért be reggelit fo-
gyasztani, s közben átbeszélni az elmúlt nap 
eseményeit, pletykáit vagy épp csak átbön-
gészni a frissen nyomtatott, helyi lapok va-
lamelyikét.    
 Charlotte forró kávéját kortyolgatta. 
- Milyen jó is egy csésze forró kávé, egy ilyen 
hideg reggelen - gondolta. 
 Charlotte Rise kora és hosszú, ősz 
haja ellenére egészen szépen mutatott, alig 
ráncos arca, s igen csinos testalkata jóvoltá-
ból sok-sok évet tagadhatott le. 
 Kávéját kortyolgatva buzgón kezdte 
fürkészni a szemközti esküvői ruhaszalont. 
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Miután elfogyasztotta, elhatározta, szemé-
lyesen is feltérképezi a választékot. 
 
 
A kirakat üvege szinte ragyogott a felkelő 
nap sugaraiban. Hosszas töprengés után vé-
gül Charlotte úgy döntött, belép. 
 – Jó napot! – mondta halkan, de vá-
lasz nem érkezett. Charlotte mintha meg-
könnyebbült volna a csend hallatán. – Hm, 
sehol senki – mormogta. 
 Mély lélegzet, majd irány a széles 
választékok tárháza. Egyik ruha szebb volt, 
mint a másik. Miközben Charlotte szemlélő-
dött, azon járt az esze, normális dolog– e 
házasságot kötni az ő korában. Vajon bölcs 
dolog egy olyan férfival összekötnie az éle-
tét, akit csupán pár hónapja ismer? Végül 
arra jutott, kár a gőzért, nincs mit veszíte-
nie. Ha most nem teszi meg, talán soha nem 
lesz következő alkalom. Aztán egyszer csak 
megpillantotta magát a tükörben. Hirtelen 
feltörő, mély sóhaja aggodalmáról adott ta-
núbizonyságot.  
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 – Hiába, a kor már csak ilyen – sóhaj-
tozta. 
 – Miben segíthetek? Valami gond 
van? – szólt egy hang, megtörve merengését. 
– Csak nem megrohanták az emlékek? Kinek 
szeretne ruhát választani? Lányának, esetleg 
unokájának? 
 – Nem egészen, hölgyem! – vágta rá. – 
Nos, bármilyen hihetetlennek is tűnik, ma-
gamnak. Van ellene kifogása?  
 Az eladó csak állt, tátott szájjal, s mi-
kor megkövült tekintete mégis alábbhagyott, 
óvatosan mérte fel vásárlóját. 
 – Természetesen nincs. Miért is len-
ne? – dadogta szégyenlősen a fiatal nő. – Van 
valami elképzelése esetleg? Mikor lesz a 
nagy nap? 
 – Nincs sok idő, csupán egy hónap. 
Nos, valami szerényebbet szeretnék. Mit 
javasol? 
 – Megértem – sajnálkozott az eladó. – 
Van pár szép, fehér kosztümünk. Erre tes-
sék! 
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 – Félreértett hölgyem! Nem kosztü-
möt szeretnék!  
 – Ó! Vagy úgy.  
 – De tudja mit? Majd én körbenézek! 
Amennyiben lesz kérdésem, szólok! 
 Mindeközben Agatha és Emma nevet-
gélve szemlélte a benn történő eseményeket. 
Emma felettébb vidám volt, s mit sem sejtett 
a kínos párbeszéd tartalmából. Boldog ka-
limpálásba kezdett jobb kezével, amikor is 
végre Charlotte észrevette őt.  
 – Elég morcosnak tűnik. Nem? – kér-
dezte Agatha. 
 – Gondolod? Gyere, menjünk be! 
 Emma köszönés nélkül rontott be az 
üzletbe, majd kiszúrva magának az egyik 
ruhát, rögtön cibálni kezdte azt.  
 – Emma, mit művelsz? Finomabban 
azzal a ruhával! – korholta Agatha. 
 – Nyugi, csak megnézem! 
 – Ezt nevezed te nézésnek? A nézés-
hez szem kell, nem kéz. 
 – Jól van, na! Ne morogj már annyit! 
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 – Charlotte! Mi van veled? Olyan az 
ábrázatod, mint aki temetésre készül! – így 
Agatha. 
 – Mert úgy is érzem magam. Gondol-
játok, hogy jó ötlet ez? Nem vagyok én túl 
vén egy esküvőhöz? 
 – Dehogy! Neked most boldognak kel-
lene lenned. Fel a fejjel! 
 Mindeközben az eladó gyanakvóan 
mustrálta őket. Halkan vonult be a pult mö-
gé, s úgy tett, mintha a három nő ott se lett 
volna. 
 – Ezt nézd Charlotte! – sikított fel 
Emma. – Ez tökéletes lenne! Szolid, ugyan-
akkor elegáns. Mit szólsz? 
 – Valóban nem rossz. Mit gondoltok, 
felpróbáljam ezt a ruhát? 
 – Naná!  
 – Csajok! Mit szólnátok, ha hármas 
esküvőt tartanánk? Szerintem csuda muri 
lenne! – szajkózta Emma. 
 – Emma, ne bohóckodj! – válaszolta 
Agatha. – Fred nem kérte még meg a kezem. 
Mindennek eljön a maga ideje! 
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 – Jó, jó! Csak egy javaslat volt. 
 Ekkor Esther Bauer a barátnőjével 
belépett az esküvői szalon ajtaján. Vastagon 
kikent, hosszú szempilláival lesújtóan mérte 
végig az eladónőt.  
 – Napot! – bökte ki.  
 – Miben segíthetek? – kérdezte az 
eladólány, örülvén, hogy végre megszaba-
dulhat Emma, Agatha és Charlotte társaságá-
tól. 
 – Esküvői ruhát szeretnék. Melyik a 
legdrágább? 
 Charlotte és a lányok egyszerre búj-
tak elő az öltöző falai mögül. 
 – Ó, erre tessék! Legszebb ruhát a 
legszebb menyasszonynak! – szólt az eladó. 
 – Tövig benyal! – így Charlotte. 
 – Ne menjünk másik szalonba? – kér-
dezte Agatha. 
 – Nem. Maradunk! Ez a ruha tetszik, 
ezt veszem meg! 
 Esther és barátnője másik öltözőfal 
mögé vonult, míg az eladólány mesterkélten 
serénykedett körülöttük. Charlotte és a lá-



11 
 

nyok idegesen várakoztak az előtérben, hall-
gatva mindeközben a fal mögött zajló párbe-
szédet. 
 – Kisebb mérte nincs? 
 – Hölgyem, igazán nem szeretnék 
tolakodónak tűnni, de véleményem szerint 
ez a méret is meglehetősen szoros lesz ön-
nek. 
 – Nem érdekel a véleménye! Hozza 
csak!  
 Az előtérben ülők összenéztek.  
 – Vajon ebből mi sül ki? Már ezért 
megérte maradni! – kuncogta Emma. 
 Az eladólány átnyújtotta az eggyel 
kisebb méretet. 
 – Parancsoljon. 
 – Köszönöm! 
 Esther belebújt a ruhába, csakhogy 
csípőjénél az rögvest megakadt. 
 – Nem elég hosszú a cipzár! Hogy le-
het ilyen ruhát készíteni? 
 – Hölgyem, higgye el, elég hosszú, 
csak… 
 – Fogja be! Dorothy, segíts!  
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 Nyögések áradata hallatszott a fal 
mögül, mire Esther fojtott hangon szólalt 
meg. 
 – Ó, te jó ég! Ez talán tényleg szűk egy 
kicsit. 
 – Kicsit? – horkant fel Charlotte. – 
Talán inkább rózsaszín ruhát kellene válasz-
tanod, az a sertések színe! 
 Agatha és Emma elfojtani próbálta 
nevetését. 
 Esther végül felpróbálta a nagyobb 
méretet is. Nemtetszését újabb hisztériával 
fejezte ki.  
 – Olyan daginak tűnök ebben a ruhá-
ban! 
 – Mert az is vagy! – így Charlotte. 
 – Javasolhatok egy másik fazont? – 
próbálkozott az eladó. 
 – Vagy csak inkább le kellene fogy-
nod, Mézes Csülök! – mormolta tovább Char-
lotte durcásan. 
 Agatha és Emma nem bírta tovább, 
nevetésük üvöltő nyeherészésben tört ki. Az 
eladó kíváncsian puhatolózott. 
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 – Valami gond van?  
 – Dehogy. Ezt a ruhát kérem, csoma-
golja be. Elviszem! 
 – Rendben, de előbb egy kis türelmü-
ket kérném! 
 – Már eleget vártunk! Most akarok 
fizetni, nem érünk rá! – csattant fel Char-
lotte, s a ruhát rögvest az eladó kezébe 
nyomta. 
 – De kérem! 
 – Ne kérjen semmit! Tegye a dolgát, 
elvégre azért kapja a fizetését! 
 – Hogy képzeli? 
 – Könnyedén, kedvesem, könnyedén! 
Az üzlet tulajdonosa jó barátom, tehát, ha 
holnap is itt akar még dolgozni… 
 Az eladó szó nélkül hagyta ott őket, s 
a ruhát pillanatok alatt becsomagolta. 
 Tíz perccel később Charlotte, Agatha 
és Emma már az utcát járta. 
 – Te, Charlotte! – szólt Agatha. – Nem 
is tudtam, hogy ismered az üzlet tulajdono-
sát. 
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 – Nem is, de mondani mindent lehet. 
Fellépés kérdése az egész! 
 
 
Charlotte fáradtan dőlt el kanapéján. Végre 
egyedül, otthon. Esküvői ruhája még mindig 
a dobozában, kibontatlanul hevert. Csak fe-
küdt, s érezte, amint a depresszió úrrá lesz 
rajta. Felkelt és elindult a fürdőszobába. Ott 
előbb megmosta arcát, majd egy igen drága 
ránctalanító krémet pakolt rá. Nem spórolt 
az anyaggal, a krém vastagon fénylett a bő-
rén. Miután végzett, egy csésze forró teával 
kilépett a teraszára. 
 A kert növényei csendesen ringatóz-
tak a bágyadt, őszi napsütésben. A nap le-
menőben volt, de volt még annyi ereje, hogy 
Charlotte arcát gyengéden dédelgesse. Aztán 
egyszer csak kopogtak. 
 – Agatha! De jó, hogy jössz. Mi a hely-
zet? 
 – Hoztam egy kis croissant- t.  
 – Mi van benne? 
 – Alma. 
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 – Ó, Agatha! Imádlak! Mondtam már? 
Isteni illata van! Pont most készítettem fi-
nom gyümölcsteát, jó lesz mellé. 
 – Milyen érdekes, hogy Esther is épp 
most megy férjhez. Nem gondolod? 
 – Hát, van ez így. Előfordul az ilyesmi. 
Egyébként ki veszi nőül? 
 – Jó kérdés, erre én is kíváncsi len-
nék. Vajon hogy lehet egy ilyen nőt elvisel-
ni? 
 – Alkohollal és nemi aktussal. 
 – Mi?  
 – Miért? Te hogyan tudnál elviselni 
egy hisztérikát? 
 – Nem tudom, még soha nem próbál-
tam. 
 – Én sem, de ha belegondolsz, Esther 
bőre alatt is pénz van. Gondolom, ez lehet a 
legvonzóbb tulajdonsága.  
 – Gondolod, hogy egy pasi képes len-
ne őt csak ezért elvenni? 
 – Még szép! Mit gondoltál, csak nők 
lehetnek ribancok? 
 – Ö, nos… hát nem is tudom. 
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 – Szívem, túl naiv vagy! 
 Csöngettek. Emma volt az.  
 – Hali! Na, mizu van? 
 – Emma, te sütöttél?  
 – Igen. Muszáj valamivel lekötnöm 
magam. Adam sokat dolgozik, én viszont 
halálosan unatkoznék. De ne féltsetek. 
Mindketten jól vagyunk, a baba is és én is. 
 – És mi lapul a fólia alatt?  
 – A kedvencetek. Croissant, csak ezút-
tal almás változatban! 
 – Te szórakozol velem? – csattant fel 
Agatha. – Én is azt készítettem! 
 – Hogy? 
 – Lányok – szólt Charlotte –, úgy lá-
tom, egy húron pendültök.  
 – És most mit kezdjünk ezzel a tö-
mérdek almás croissant- nal? 
 – Rendezzünk bulit! – így Emma. 
 – És kit hívjunk el?  
 – Kezdetnek Esther és Miss Geraldine 
jó is lesz!  
 – Emma, neked agyadra ment a sok 
hormon! 
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 – Hékás, lazuljatok már el egy kicsit! 
Amúgy tudjátok, hogy kihez megy hozzá 
Esther? 
 – Sajna, nem. 
 – Hát, én tudom! 
 – Mesélj!  
 – Nos, épp az egyik bababoltban néze-
lődtem, amikor is megpillantottam a nőt és a 
pasit kilépni a La Pergola étteremből. Esther 
valami nagyon fontos dolgot magyarázott a 
férfinak, majd a kezébe nyomott valami bazi 
nagy csomagot. Aztán tovább papolt neki, 
miközben a férfi szóhoz sem jutott. Egyszer 
csak Esther elkezdett üvölteni a pasira, ami-
kor félbe akarta szakítani mondandóját. Elég 
megalázó látvány volt.  
 – És természetesen ebből te egyből 
levontad a következtetést, hogy a pacák a 
vőlegénye? 
 – Persze! Hiszen a pasas egyfolytában 
azt dadogta: „Igen, drágám, hát hogyne, 
drágám! Azonnal, drágám!” 
 – Ja, vagy úgy! Így mindjárt más. 
 – Szegény pasi – szólt Agatha. 



18 
 

 – Szegény? Hát én ugyan nem sajná-
lom! Ő akarja elvenni a nőt, akkor tanulja 
meg kezelni! Ő választotta ezt a virágot. 
Vagy tévednék? 
 – Charlotte, igazad van, de én nem 
nevezném virágnak. Valami más jelzőt nem 
tudnánk rá találni? – vihorászott Emma. – 
Kígyó? Esetleg vipera? Á, tudom! Fekete öz-
vegy? 
 – Találó kifejezés! Viszont továbbra 
sem tudjuk, mi legyen ezzel a sok sütemény-
nyel.  
 – Talán együk meg? – így Emma. 
 – Persze – vágott vissza Agatha –, ne-
ked könnyű! Ti ketten vagytok! Viszont ha 
már itt tartunk, nekem is van egy pletykám! 
 – Ki vele! – vágta rá egyszerre Char-
lotte és Emma. 
 – Ha igaz a hír, új kávézót nyitnak a 
közelben.  
 – Hát, ez nem jó hír. Veszélyes kon-
kurencia? 
 – Esther lesz a tulaj. 
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 – Ó! Az a nő mindenben versenyezni 
akar veled? Viszont képzeljétek el, hogy mi 
történt! A The Crown Hotelnek új lakója ér-
kezett, egy dögös szőke herceg személyében! 
 – Emma, tudtommal… 
 – Ne szakíts félbe! Szóval, persze, 
Adam az én hercegem, de ilyen pasit még 
soha nem láttatok! Látnotok kell! Izmos, jég-
hideg kék szemmel és imádnivaló mosollyal! 
 – És szabad tudnunk – szólt Charlotte 
–, hogy mindezt te honnan tudod? Milyen 
közelről láttad azt a szép mosolyt? 
 – Nos, ami azt illeti, közvetlen közel-
ről. Ugyanis, amikor Esther és a vőlegénye 
párbeszédét szemléltem, annyira nem figyel-
tem, hogy beleütköztem ebbe a titokzatos, 
sármos fickóba! Olyan, mintha Mr. Tökéletes 
lenne. Mintha laborban tervezték volna, 
mármint, értitek, mire gondolok… 
 – Hát persze, hogy értjük – mosoly-
gott Charlotte. – Nos, úgy érzem, minden-
képp meg kell lesnünk ezt a titokzatos ide-
gent. Tudunk még róla valamit? 
 – Vegyész! 
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 – Emma! Te interjút is készítettél ve-
le? 
 – Azt éppen nem, de megkérdeztem, 
mi járatban van a városban. Azt mondta, 
pihenni jött. Erre én megkérdeztem, hogy 
honnan jött és mivel foglalkozik! 
 – És erre ő? 
 – Nos, elmesélte, hogy vegyész és … 
 – És? – kiáltott fel egyszerre Charlotte 
és Agatha.  
 – Most barkóbázunk? – sziszegte 
Charlotte. 
 – Nyugi! Szóval, Írországból jött. 
 – Ahm. 
 – Ahm? Csak ennyi? Ja és Patricknak 
hívják! 
 – Ahm – hümmögött továbbra is a két 
nő. 
 – Na, mi van? Megakadt a lemez? 
Gyerünk, cipellőt fel és irány a szálló! 
 – Mi? Most? És mi lesz a croissant- 
nal? 
 – Tojok rá!  
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 Egy perccel később a három nő egy 
autóban ülve száguldott, majd pletykára 
éhesen lapítottak, a hotel parkolójában vá-
rakozva. 
 – És most? Mi lesz? – törte meg a 
csöndet Agatha. 
 – Várunk – válaszolt Emma. 
 – Nasizni lehet közben? Croissant- t 
valaki? 
 – Te elhoztad magaddal? 
 – Naná! Valakinek meg kell ennie! És 
ha már mozizunk… 
 – Akkor kérek én is. 
 – Nekem is! 
 Telt az idő, de a fűszál se rezzent 
meg. A három nő napnyugta után is türel-
mesen várt. Végül a préda mégis megjelent. 
Az utca lámpái alig láthatóan világították 
meg az arcát. Kisportolt felsőtestét passzo-
sabb póló emelte ki. Kezében sporttáskát 
cipelt, s laza, nadrágot viselt. Magabiztosan 
vonult, mint aki tudja is magáról, rajta a vi-
lág szeme. Pontosabban, a nőké… 
 – Nézzétek, hogy bámulja minden nő!  
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 – Hát, van is mit! Tényleg jó pasi. 
 – Az nem kifejezés! 
 – Ha egy nő szeme rátapad, nem tudja 
levenni róla. 
 – Ezt tényleg laborban gyártották! 
 – Csajok! – szólt Agatha. – Szerintetek 
mit szólnának a pasijaink, ha látnák, mit 
művelünk? 
 – Csakhogy nem látják! – mentegető-
zött Charlotte. – És különben is, kötelessé-
günk megfigyelni a város új lakóit! 
 – Na, persze – így Agatha. 
 Teltek-múltak a percek, s hirtelen 
Esther jelent meg a színen. A nő napszem-
üveget és sálat viselt. Hosszú kabátja elfedte 
molett alkatát, s vállain nehéz táskát cipelt. 
 – Odanézzetek! Esther!  
 – Mit keres itt ez a nő? Ráadásul, mi-
ért öltözött így be? Esőt mondtak? 
 – És miért hord napszemüveget? Én 
szemüveg nélkül is alig látok! 
 – Nézzétek! Bemegy a hotelba! 
 A három nő összenézett.  
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 – Még jó, hogy hoztam elég ennivalót. 
Kér még valaki? – szólt Agatha. 
 Néhány órával később Esther távozott 
a szállóból, s nem sokkal később a kiszemelt 
férfi is.  
 – Lányok – szólt Emma –, nem tudom, 
hogy vagytok vele, de én fázom és elültem 
minden porcikám. Ne menjünk haza? 
 – De. Én is elfáradtam – nyögött fel 
Agatha. 
 – Menjünk, de előbb nem nézzük 
meg, hova megy a pasi? – kérdezte Char-
lotte, miközben gyanakvó, sötét szemeivel a 
férfit kémlelte. 
 – Felőlem! Ha útba esik!  
 – Útba esik, útba esik! – sziszegte 
Charlotte, mint valami fondorlatos, csínyte-
vésre készülő boszorkány. 
 Beindította a motort, majd lassan 
elindult. A férfi határozott, gyors léptekkel 
haladt, majd befordult egy kis utca sarkán. 
Az meredeken ívelt felfelé. 

– A francba! – horkant fel Charlotte. – 
Most mi legyen? 
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 – Szerintem hagyjuk. Menjünk haza. 
 – Miért? Nem vagytok éhesek? Errefe-
lé csak hotelek és éttermek vannak. Mi is 
beülhetnénk valahova csak úgy, véletlenül! 
 – Charlotte, becsülöm a lelkesedésed, 
de én fáradt vagyok – nyöszörgött Emma. 
 – Ah, hát jó. Legyen. Várandósan va-
lóban nem a legjobb ötlet kutyagolni.  
 Charlotte végül hazavitte Emmát és 
Agathát. Azonban autójába beülve rádöb-
bent, nincs kedve egyedül otthon lenni. 
Brian egy hétre elutazott, úgyhogy az eskü-
vői előkészület nagyja rá várt.  
 – Micsoda dögunalom! – csapott rá a 
kormányra. – Én ugyan nem megyek haza! – 
mondta, s már repesztett is céliránya felé. 
Autóját egy közeli parkolóban hagyta.  
 A macskaköves utca széle lépcsőkkel 
volt kiépítve. Charlotte szép lassan sétált, 
mindegyik helyiségbe bekukkantva. Érezte, 
amint az adrenalin felpezsdíti vérét. Izga-
lomra szomjazott. A lámpák alig- alig világí-
tották meg az utcát. A levegő hirtelen hű-
vössé, nyirkossá vált. Az eső egyre jobban 
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szemerkélt. Végül Charlotte megpillantotta 
azt, amit olyannyira keresett. Esther egy 
asztalnál ült a szőke idegennel. Beszélgeté-
sük meglehetősen elmélyültnek tűnt. A nő 
szeme vágytól csillogott, mosolya zavaráról 
adott tanúbizonyságot. Egy hajtincsét ujjára 
tekerte, majd ajkát finoman cirógatni kezdte 
vele. Fekete haja fénylett a hangulatosan 
megvilágított kocsmában. Charlotte érezte, 
érdemes maradnia. Lassan nyomta le a bejá-
rati ajtó kilincsét, s belépett. A kocsmában 
nagy zsibongás volt. Tipikusan olyan hely, 
ahol az ember el tudott bújni a kíváncsi sze-
mek elől. Túl egyszerű, Esther-félék sosem 
látogatták. A helyiség tömve volt és egészen 
sötét, így Charlotte észrevétlen tudott ma-
radni. Esther és a férfi nem vette észre, így 
gyorsan kellett cselekednie. Kiválasztotta a 
legeldugottabb helyet, ahonnan még rá is lát 
a kiszemeltekre. Leült és várt. Közben a pin-
cér itallapot nyújtott neki. Charlotte nem 
gondolkodott, azonnal ír kávét kért. 
 – Aztán dupla adag kakaót nyomjon 
bele, Mucikám! 
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 – Tessék? 
 – Melyik részét nem érti?  
 – Az alkoholra gondolt? 
 – Mégis mi másra? 
 Charlotte hosszú, bő, kötött kardigánt 
viselt. Kapucniját fején hagyta, majd bögré-
jét szorosan arca elé tette, úgy kortyolgatott 
belőle. Teltek-múltak a percek, de semmi 
nem történt. A két kiszemelt lelkesen cseve-
részett egymással.  
 Az asztalokat halovány gyertyafény 
világította meg. Charlotte egyre csak bámul-
ta a fényt, míg teljesen el nem merült gondo-
lataiban. Vajon mi lesz, ha Brian felesége 
lesz? Nem lesz unalmasabb az élete? Mi lesz, 
ha hiányozni fog neki a lakás, a környék? 
Brian háza nem az övé. Mi lesz, ha nem tudja 
majd otthon érezni magát? 
 Aztán egyszer csak a szél felerősö-
dött, olyannyira, hogy hirtelen kicsapta a 
kocsma ajtaját. Az emberek felsikítottak, a 
gyertyafények kialudtak.  
 – Nyugalom, pánikra semmi ok! – 
szajkózta egyre a tulajdonos. A kocsma ajtaja 
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bezárult, s a gyertyafények újra feltűntek. 
Csakhogy Esther és a férfi már nem ült a he-
lyén. Nyomuk veszett. 
 Charlotte kirohant az ajtón. Nézett 
jobbra, nézett balra, de senkit nem látott.  
 – Hogy tűnhettek el ilyen gyorsan? – 
lihegte. 
 
Másnap Charlotte ingerülten tépte fel a Les 
Chocolats ajtaját. Leült a pulthoz, s várt, 
hogy Agatha befejezze a kiszolgálást. 
 – Na, végre! Van néhány perced? – 
kérdezte izgatottan. 
 – Történt valami? 
 – Mi az, hogy! Ha tudnátok! 
 – Charlotte, miben fogadjunk, hogy te 
tegnap nem egyből hazamentél? 
 – Ugyan Agatha, hisz ismersz. Naná, 
hogy nem hazamentem! Emma hol van? Ezt 
neki is hallania kell! 
 – Otthon pihen. Ugye emlékszel, hogy 
terhes. Nem fogom várandósan dolgoztatni. 
 – Ja, persze, persze! Akkor nem árta-
na felvenned addig is valakit a helyére. Mi 
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lesz akkor, ha beállítok valami jó sztorival és 
neked nem lesz időd meghallgatni? 
 – Rátérnél végre a lényegre? 
 – Ja, igen, a sztori! Szóval, tegnap éjjel 
Esther a kis szőke herceggel enyelgett egy, a 
meredek utcában lévő kocsmában. A helyi-
ség sötét volt és sejtelmes, Esther-félék so-
sem tennék be oda a lábukat. Azonban 
most… 
 – Mégis ott volt és nem egyedül. 
 – Pontosan! 
 – Vajon mit akarhatott Esther a férfi-
tól? Talán üzleti ügy! És ha üzlettársak lesz-
nek? Tönkre fognak tenni. 
 – Jaj, ne keseregj! Még nincs minden 
veszve. Én többet szimatolok, mint holmi kis 
üzleti ügyecske. Ha láttad volna, a csaj majd’ 
szétolvadt a pasastól! 
 – És, ha a pasasnak ez csak egy eszköz 
az üzleti ügyeinek megkötéséhez? 
 – Nos, ez is egy verzió. Mindenesetre 
jobb, ha nyitva tartjuk a szemünket. Még 
hasznunkra is válhat a dolog. Ha rájönnénk 
valamire, ami titkos, akár meg is foghatjuk 
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őket! Mi lenne, ha felváltva őrködnénk? Én 
délelőtt és a délután egy részében, amikor te 
dolgozol, aztán te átvehetnéd. Bár, ha jobban 
belegondolok, én jobban szeretem az éjjeli 
nyomozásokat. Sokkal izgalmasabb! – neve-
tett. 
 – Vettem észre! A múltkori kis inci-
densed a parkolóban… Egyébként szerintem 
őrült vagy! 
 – És? Ettől szép az élet! Nem? Viszont 
tényleg vegyél fel valakit Emma helyére. Így 
nem buli a buli! 
 – Azért sajnálom, hogy Emmát ki-
hagyjuk ebből. Érezhetnénk iránta egy kis 
empátiát. Nem? 
 – Ja, persze! Majd beszámolunk neki 
mindenről, ne aggódj! És mielőtt azt hinnéd, 
nincs bennem elég részvét…, akarom mon-
dani, empátia…  
 Agatha felhúzta egyik szemöldökét, s 
kaján vigyor simult arcára.  
 – Most mit vigyorogsz? Empátiát 
akartam mondani! 
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 – Hát hogyne, hogyne! – mondta Aga-
tha, majd színpadiasan lelépett, vendégeihez 
csatlakozva. 
 
 
Hogy felmérje riválisait, Charlotte másnap 
az új kávéház előtt sétálgatott. A lágy, őszi 
szellő amúgy is kiváló alkalmat teremtett 
egy kellemes városnézéshez. Charlotte nap-
szemüveget, egy barackszínű kosztümkabá-
tot és egy elegáns, világosbarna színű szok-
nyát viselt.  
 Mielőtt megállt volna az épület előtt, 
óvatosan körbepillantott. Esther nem volt a 
közelben, ellentétben a sármos férfival, aki-
ért megvesznek a nők. Charlotte, kihasznál-
va az alkalmat, megszólította. 
 – Fiatalúr! Nem tudja, mi folyik itt?   
 – Felújítás, hölgyem. Hamarosan egy 
új kávézó nyílik. 
 – Igazán? Nem is tudtam! Miféle ká-
vézó? Maga idevalósi? Még nem láttam a 
környéken. 
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 – Nem, ír vagyok. Beruházó. A napok-
ban érkeztem. 
 – Igazán? Szóval maga a tulajdonos? 
 – Mondhatjuk úgy is, részben. 
 – Miért, kié a másik rész? – tudakolta 
kicsit sem szégyenlősen. 
 – Egy kedves hölgy ismerősömé. Ta-
lán ismeri, Esther Bauer a neve. 
 – Igazán? Nem, nem ismerem – fül-
lentette. – Még csak nem is rémlik a neve!  
 – Nagyon kedves hölgy, bizonyára 
kedvelné. Ő lesz a kávézó vezetője, úgyhogy 
gyakran fog vele találkozni! 
 – Tényleg? Jaj, már alig várom! A ba-
rátnője? 
 Patrick felnevetett. 
 – Dehogy! Nem, csak barátok va-
gyunk.  
 – Vagy úgy, vagy úgy. És egy ilyen 
szép férfi, egyedül járja a világot? – tapoga-
tózott tovább. 
 – Igen. Miért? Van abban valami 
rossz? – nevetett a férfi. 
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 – Nos, minden nézőpont kérdése, 
természetesen. 
 – Valóban. És önben kit tisztelhetek, 
hölgyem? 
 – Ö, nos… Én csupán egy öregedő, 
kíváncsiskodó vénasszony vagyok!  Gondol-
tam, járok egyet ebben a szép időben! 
 – Jól teszi, de ha most megbocsát… 
 – Ja, persze, persze! A világért sem 
tartanám fel. Jó munkát! – mondta Char-
lotte, majd szép lassan elsunnyogott, akár 
egy cselszövő macska. 
 Miközben Charlotte sétált, arra gon-
dolt, valami sötét foltot találnia kell, hogy 
megfoghassa Agatha vetélytársát. Ha egy 
másik kávézó is kinyitna, azzal Agatha ven-
dégeit venné el. A város eme környéke eddig 
csöndes, békés volt és Agatha kávézója 
messze a legkülönlegesebb volt a környéken. 
No, persze, az egyetlen is. Ugyan volt több 
étterem is a környéken, ahol akár kávézni, 
teázni is lehetett volna, de Agatha kávézója 
más volt. No és azok az utánozhatatlan pék-
sütemények! A különleges teafélékről, saját 
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maga készítette teasüteményekről nem is 
beszélve. Amíg nem akad vetélytárs, nem 
kell félni, de a konkurencia mindig veszély-
lyel jár. Népszerűségi és anyagi veszéllyel 
egyaránt. Miközben Charlotte sétált, eszébe 
jutott egy kérdés. Vajon bérlik azt az épüle-
tet vagy meg is vásárolták? És ha bérlik, ki a 
tulajdonosa? Miközben morfondírozott, két 
egymással csacsogó nő ment el mellette. 
 – Figyelj, az a ház nagyon régi, kész 
életveszély! Én a helyetekben a másikat vá-
lasztanám! Túl sok munkával, felújítással 
járna. Nem gondolod? – mondta az egyik nő. 
 – Régi? Életveszélyes? – lamentált 
hangosan Charlotte. – Ez az! Életveszélyes! – 
ismételte újra, majd rögvest elővette mobil-
ját és tárcsázott. 
 
 
A rádióból klasszikus francia zene szólt. Aga-
tha az utca forgatagát szemlélte, keseregve. 
Egy ablak melletti asztalnál ült, egy csésze 
forró tea társaságában. Az ablak párkányán 
szárított levendula pihent díszítésként. Az 
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ablakot áttetsző, halovány lila színben pom-
pázó függöny ékesítette. Az épület külső ré-
szének támasztva egy kerékpár pihent. Aga-
tha tűnődve figyelte a kerékpár lila masnik-
kal díszített kormányát.  

 – Vajon kié lehet? – morfondírozott. 
– És miért mindenki engem kérdez az új ká-
vézóról? Mintha bármi közöm is lenne hoz-
zá. - Ekkor megcsörrent a telefonja. 
 – Agatha? Azonnal beszélnünk kell! 
 – Charlotte? Miért vagy ilyen feldúlt? 
 – Az ne érdekeljen! Ö, akarom mon-
dani, érdekeljen, csak nem telefontéma! 
 – Jó, rendben. Mikor és hol találkoz-
zunk? 
 – Ma este, a La Pergola étteremben! 
Foglaltam egy asztalt. 
 – Enni fogunk? 
 – Dehogy is! Iszunk. Ma este nyolc-
kor? 
 – Rendben, ott leszek. 
 – Ne késs! És hozz túlélő csomagot is! 
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 – Túlélő csomag? Charlotte, mit ér-
tesz te… – A vonal megszakadt. – Óriási! Már 
megint mit talált ki ez az őrült nő?  
 Agatha egész nap Charlotte utolsó 
mondatán filozofált. A túlélő csomag, Char-
lotte értelmezése szerint, lehet kaja, smink-
készlet, de akár feszítővas és apró látcső is. 
Vajon melyikre gondolt? Amíg ezen morfon-
dírozott, egy fekete, nyitott tetejű Porsche 
parkolt le a kávézó előtt. Egy jól öltözött, 
öltönyös férfi szállt ki belőle. Zakóját levette, 
s lazán a vállára dobta. Sötét napszemüvege 
takarta arcának minden rezdülését. Maga-
biztos léptei a bejárati ajtót közelítették. 
Agatha megdermedt. 
 Miután a férfi belépett, laza mozdu-
lattal emelte le napszemüvegét. Élénkzöld 
szemei szinte világítottak. A benn ülők tátott 
szájjal kezdték figyelni az ismeretlen férfit.  
 – Jó napot! – mondta vidáman, s köz-
ben beletúrt fekete hajába.   
 – Üdvözlöm, szép napot! – dadogta 
Agatha. – Mit szeretne? 
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 – Mondjuk, elsőre magát – válaszolta 
mosolyogva. – Elnézést, ne értse félre, csak 
vicceltem. 
 – Ah, értem. 
 – Na, azért ne legyen ilyen csalódott! 
 – Tessék? 
 – Újabb vicc, beugrott! – mondta a 
férfi, miközben helyet foglalt a bárpultnál. – 
Egy kávét, ha volna szíves. Cukor nélkül, 
tejszínhabbal. 
 – Máris! 
 – Kié ez a kávézó? Egész mutatós. Tud 
valami jó hotelt a közelben? 
 – A kávézó az enyém és köszönöm a 
dicséretet. A hotelt illetően, egy utcával fel-
jebb talál többet is, ha már mindenképp na-
gyon közelit szeretne – mondta mosolyogva 
Agatha. – Persze, ha távolabb is jó, majdnem 
minden utcában van egy. 
 – Nahát, milyen kedves.  
 – Őszi pihenőre jött hozzánk? 
 – Mondhatjuk úgy is. Persze, a munka 
sosem áll meg. 
 – Csak nem egy újabb üzletember? 
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 – Fogalmazhat így is. 
 – Nagyon titokzatos. 
 – És ez rossz? 
 – Nem dehogy. Ne értsen félre. Csak 
tudja, mostanság elég sok üzletember fordul 
meg a környéken. Itt van például az utcában 
egy épület, amit épp most újítanak fel.  
 – Igazán? És mi lesz belőle? 
 – Kávézó, legnagyobb sajnálatomra. 
 – Ó, vagy úgy! Konkurencia? 
 – Ahogy mondja. 
 – És a tulajdonos egy hasonló szépség 
lesz, mint ön? 
 – Ah, szépség? Én? Köszönöm. Hölgy a 
tulajdonos, de szépségnek nem nevezném.  
 – Ó, értem. Ha jól sejtem, nem kedve-
lik egymást. Jól érzem? 
 – Fején találta a szöget! És mennyi 
időre jött? 
 – Nem tudom, az attól függ. 
 – Mitől? 
 – Sok mindentől. 
 – Á, értem! Bocsánat a kérdezősködé-
sért.  
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 – Már meg is bocsátottam! Vagyis, 
megbocsátok, ha meghívhatom egy vacsorá-
ra! 
 – Hogy? Ó, nem. Sajnálom, nem lehet.  
 – Miért?  
 – Foglalt vagyok.  
 – Hm, értem. Milyen kár.  
 – Hát, igen. 
 – Szóval, ön is sajnálja? 
 – Tessék? Jaj, nem úgy értettem! Én 
csak… 
 – Igen? 
 – Nos, nekem ki kell szolgálnom a 
vendégeket… 
 
 
Este nyolc órakor Charlotte idegesen dobolt 
asztalánál. Azon gondolkodott, milyen bün-
tetésben részesítse Agathát mindezért. Vé-
gül megkönnyebbült valamelyest, ahogy 
meglátta őt belépni az ajtón. 
 – Végre, hogy itt vagy! 
 – Csak egy percet késtem, nem olyan 
nagy ügy! 
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 – De igenis az! 
 – Nem fogod elhinni, hogy mi történt 
ma velem! 
 – Az most ráér! A kávézódról akarok 
beszélni veled. 
 – Tessék?  
 – Ma véletlenül épp az új kávézó fel-
újítását nézegettem, amikor… 
 – Véletlenül? 
 – Ne szakíts félbe! 
 – Bocsánat. 
 – Szóval, épp arra sétálgattam, ami-
kor belebotlottam a szép, szőke hercegbe. 
Kérdezősködni kezdtem, hogy mi ez a felújí-
tás és megtudtam, hogy ő társtulajdonosa 
lesz annak a kávézónak! Sőt, a kis Esther 
fogja vezetni. A srác még azt is megjegyezte, 
rendkívül szerencsések leszünk, mert min-
den nap találkozhatunk majd vele! 
 – Ó! Ez igazán nagy szerencse. Bár, ha 
jobban belegondolok, sejthető volt. Ugye, 
mondtam én neked, hogy üzleti ügy! A ho-
telben vajon mit csináltak együtt? 
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 – Azért én nem adom fel olyan köny-
nyen, édesem! Szóval, tovább sétáltam és 
eszembe jutott valami. 
 – Igen?   
 – Nos, jó volna tudni, hogy bérlik- e 
vagy megvásárolták az épületet! 
 – Miért? 
 – Az épület nagyon öreg. Mi van, ha 
életveszélyes? Ennek jó volna utánajárni! 
Úgy tűnt, elég sok macera van vele. Sosem 
lehet tudni. 
 – Értem, mire megy ki a játék! 
 – Még szép! Érted teszem, kincsem! – 
mondta Charlotte, majd megpaskolta barát-
nője kezét. 
 – Ahogy gondolod. Van nekem is egy 
hírem! Képzeld el, egy titokzatos férfi jött 
ma be a kávézóba! Egy fekete Porsche önma-
gában is nagy feltűnést kelt, de kiszállt belő-
le egy fekete hajú, öltönyös, sármos fickó! 
Aztán bejött a kávézóba. Gondolhatod, a le-
vegő is vibrált! Olyan vakító zöld szemeket 
még soha nem láttam, mint amilyen az övé, 
na és az illata! Valami befektető lehet. Sze-
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rintem üzleti ügyben van itt, de nekem per-
sze csak annyit mondott, hogy pihenni jött. 
Kávét kért, de alig tudtam kitölteni. Szinte 
remegett a kezem, a szívem dilisen kalim-
pált! 
 – Mi? Te vagy a dilis, drágám! Vajon 
Fred mit szólna, ha ezt hallaná? 
 – Ó, Charlotte, tudom! De olyan dögös 
volt a pasi, olyan sármos!  
 – Milyen a teste? 
 – Nem az a kigyúrt fajta. Mármint, 
látszik rajta, hogy sportol, de kicsit húso-
sabb, ha érted. 
 – Ó, hát persze. El tudom képzelni – 
suttogta Charlotte lassan, miközben szájába 
alig észrevehetően beleharapott. 
 – Szóval, ebben a pasiban van valami 
titokzatos. Ja és eszméletlenül felsültem 
előtte! Képzeld, vacsorázni hívott volna, mi-
re közöltem vele, hogy sajnálom, de foglalt 
vagyok. Mire ő félreértette, vagyis lehet, 
hogy csupán zavarba akart hozni. Mármint a 
sajnálom-dologgal. Nem sajnálom, hogy Fred 
a párom, csak… 
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 – Csak mégis? 
 – Hát, ami azt illeti, most jó volna, ha 
egy kicsit szingli lehetnék. Csak egy kicsit. 
 – Értem. Tehát mégis sajnálod… 
 – Charlotte! 
 – Mi van? Na, igazam van vagy sem? 
 – Ah, mindegy. Váltsunk témát! 
 – Szerintem is mindegy. Volna ked-
ved egy kis sétához? Természetesen, miután 
ittunk valamit. Kezd hűvösre fordulni kinn 
az idő, viszont egy séta mégis jót tenne. Mit 
szólnál a Brian házával szembeni erdősor-
hoz?  
 – Az a kiépített járdarész, amerre a 
múltkor autóztunk? 
 – Igen. Tudod, a házzal szemben erdő 
van, de van ott egy kiépített járda is. Azért 
nem annyira kietlen az a vidék. 
 – Persze, persze! De ugye, nem lesz 
nagyon sötét? 
 – Agatha, félsz valamitől?  
 – Jaj, dehogy! Mit is iszunk? 
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 Agatha és Charlotte egy-egy pohár 
vörösbort rendelt, de egy óra alatt két teljes 
üveg italt sikerült eltüntetniük.  
 – Charlotte, nem gondolod, hogy túl 
öreg vagyok? – panaszkodott Agatha kissé 
ittas állapotban. 
 – Öreg? Mit szóljak én?  
 – Ah, igaz! 
 – Köszönöm. 
 – Ja, bocsi, nem úgy értettem. 
 – Lehet ezt máshogy érteni? 
 – Az is igaz! 
 – Nem baj, megbocsátok! Tudod, te 
szerintem lélekben érzed öregnek magad, 
nem fizikálisan. 
 – Gondolod? 
 – Édesem, én öreg vagyok. Az ötvenes 
éveim közepén járok. Te most éled meg a 
negyven alsó lépcsőfokait! És nagyon is jól 
nézel ki. Láthatod, erre bizonyíték a mai ide-
gen pasi is, aki fel akart szedni! 
 – Igaz! 
 – Tudod, a lényeg inkább abban rejlik, 
hogyan éled meg a mindennapjaidat. Túl 
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sokat foglalkozol a testeddel és a jövővel. 
Miért nem tanulod meg megélni inkább a 
jelent? Hisz’ szép vagy, vannak barátaid és 
van egy jól menő kávézód. Mit akarsz még? 
 – Igazad van, Charlotte! Ó, te olyan jó 
barátnő vagy! 
 – Ezt most csak azért mondod, mert 
részeg vagy? 
 – Dehogy!  
 – Csak vicceltem, nyugi! Gyere, 
igyunk még egyet! 
 – Á, nem, nekem elég volt. Inkább 
megkeresem a mosdót! 
 Agatha felállt az asztaltól, s fejét fog-
va, lassan tette meg első lépéseit. Az étterem 
zaja épp úgy nyomta el gondolatait, mint 
amennyire az alkohol éles látását. Botladozó 
lépéseit egy férfi szemlélte, aki mindvégig 
ott ült – takarásban a dísznövényektől –, 
egy, a mögöttük lévő asztalnál.  
 – Pincér! – intette le Charlotte az 
egyiket. – A számlát kérném.  
 – Máris hozom, hölgyem. 
 – Köszönöm. 
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 Néhány perccel később Agatha vissza-
tért a helyére. 
 – Fizetünk? 
 – Arra várok már percek óta. Nem 
értem, mit csinál ez a pincér! Áh, itt is van! 
 – Hölgyeim! A mellettük lévő asztal-
nál egy úr ült, aki üdvözletét küldi önöknek, 
illetve az önök számláját már kis is egyenlí-
tette. Egy papírt nyújtott át nekem. Megkért, 
hogy továbbítsam. Egészségükre! – mondta 
bezárólag a pincér, majd távozott. 
 A két nő meredten ült, s nézett egy-
másra. 
 – Az üzenet! – sikított fel Agatha. – 
Mit ír? Gyorsan! 
 – Ja, persze! „Hölgyeim, örömömre 
szolgált, hogy a vendégeim lehettek. További 
szép estét kívánok és remélem, egy szép na-
pon újra láthatom önöket!” Ki lehetett? Pin-
cér! Kérem! Gyorsan, gyorsan, jöjjön már! 
 – Parancsol még valamit? 
 – Igen! Hogy nézett ki a férfi, aki kifi-
zette a számlánkat? 
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 – Nos, elég jóvágású, elegáns úr volt. 
Fekete hajjal és élénkzöld szemmel. 
 – Á! Tudom! – sikított fel Agatha. – És 
azt állítja, hogy mindvégig itt ült, mögöt-
tünk? 
 – Igen, hölgyem. 
 – Jézus! Végem van! 
 – Szolgálhatok esetleg… 
 – Ne szolgáljon! – csattant fel Char-
lotte. – Elmehet, köszönjük! 
 – Kérem. 
 – Charlotte, ez az a pasi volt, aki… 
 – Tudom!  
 – Szerinted mindent hallott? 
 – Valószínűleg igen. 
 – És azt is látta, ahogy ittasan közelí-
tem meg a mosdó ajtaját? 
 – Merem feltételezni, igen. Minden-
esetre, kedves gesztus volt tőle. 
 – Ez minden? Istenem, tönkrement az 
életem! Már semmi kétség… 
 – Na, össze ne omolj itt nekem! Ha 
annyira szörnyű volnál, nem fizette volna ki 
a számlát. Nem biztos, hogy negatív ténye-
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zőként fogta fel. Gyere, sétáljunk egyet. Hív-
tam taxit. 
 
 
Lágy szellő ringatta éjjel a fák ágait. A lám-
paoszlopok fénye sejtelmesen világította 
meg a kihalt utcát, melyet a lassan kialakuló 
köd vékony rétegével készült betakarni. A 
levegő hirtelen nyirkossá vált, s a hold fé-
nyében itt-ott megcsillantak az erdő nedves, 
csupaszodó faágai. Az avarból faleveleket 
kapott szárnyra a szél, majd söpörte őket 
maga előtt, míg a szem ellátott.  
 Hirtelen kopogás hangját kapta 
szárnyra a szél – kipp- kopp, kipp- kopp… – 
majd egy szemlélődő macska is feltűnt, far-
kát csóválva, az egyik kőkerítés peremén. 
Éles, nyekergős hangját megszólaltatta, han-
got adva nemtetszésének. Merev izmai meg-
feszültek, miközben szemügyre vette a feléje 
közeledő, tűsarkú lábbelijében tipegő, két, 
ismeretlen nőt.  
 – És mi a helyzet az esküvővel? Meg-
tervezted már a nászutat? Mikor költözöl át 
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Brian házába? – hangzott a tömény kérdés-
áradat. 
 – Ah, túl sok a kérdés, édesem. Igazá-
ból nincs túl sok kedvem ezen agyalni. 
 – Hogy érted? Hát nem vágysz arra, 
hogy együtt éljetek? 
 – Nos, őszinte leszek hozzád Agatha. 
A helyzet az, hogy már túlságosan is meg-
szoktam az egyedüllétet. Eddig mindig sze-
relemre vágytam, de most, hogy megkap-
tam, nem is tudom… Úgy érzem, talán túl 
gyors ez az egész. Szeretem a házam. 
 – De a házad ajtaja mindig nyitva áll 
előtted, Charlotte. Az a tiéd marad, bármikor 
elvonulhatsz. 
 – Talán igazad van. Túl sok hűhó a 
nagy semmiért. Nem? 
 – Úgy bizony. Az ember hajlamos 
bolhából elefántot csinálni, még ha az nem is 
indokolt. Ha nincs probléma, csinálunk 
egyet, hogy legyen min rágódni. Ez már csak 
így megy. 
 – Ahogy mondod, úgy bizony! – sóhaj-
totta Charlotte. 
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 – Charlotte! Te látod azt, amit én? 
 – Mit? 
 – A fények! Valaki van Brian házában! 
Nézd! – sikított fel Agatha, miközben erősen 
szorította Charlotte kezét. 
 – Te jó ég! Valóban! Brian még nincs 
itthon. 
 – Charlotte, én félek! 
 – Halkabban, pszt!  
 – Most mit csináljunk? 
 – Nem tudom. Hívjuk a rendőrséget? 
 – Tessék, itt a telefonom. 
 – Miért én tárcsázzak? Na, add ide!  
 Miközben Charlotte tárcsázott, Aga-
tha ijedten kezdte kapkodni tekintetét. Hir-
telenjében a szél suttogó hangja és a szélben 
zizegő avar egyre félelmetesebbnek tűnt. 
Mintha valaki járt volna a közelben… 
 – Charlotte, mit mondanak? Mikor 
jönnek? Ugye, jönnek? 
 – Nyugi, néhány perc és itt vannak! 
Addig is várunk. 
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 – És ha szellem jár a házban? Mit 
szólnak majd a rendőrök? Az hiszik, talán 
tréfának szántuk! 
 – Talán közelebb mehetnénk. 
 – Megőrültél? 
 Ekkor Agatha megfordult és megpil-
lantotta az épp őt kémlelő, fekete macskát. 
Szemei világítottak a lámpafényben. Tág 
pupillái rezzenéstelen tekintettel bámulták 
Agathát. A nő felsikított. 
 – Jesszusom! Mi bajod? – így Char-
lotte. 
 – Egy macska! 
 – Ó, hagyd már! Ez csak egy macska. 
Ne nézz rá. 
 – De bámul! 
 – És? Akkor bámuld vissza! 
 – Hogy lehetsz ilyen higgadt? 
 – Miért? Jobb lenne, ha én is sikítoz-
nék? 
 – Nem, nem lenne jobb. 
 – Na, látod! 
 – Eltűnt a fény! Hova lett? 
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 – Maradj csöndben és bújj mögém. 
Gyere, guggoljunk le. 
 – De a macska… 
 – Hagyd már azt a macskát! 
 – De bámul! 
 – Akkor guggolj nekem háttal és bá-
muld te is őt! 
 – Oké. És most mit látsz? 
 – Semmi mozgás. Várj! Most mintha 
lefelé haladna az emeletről. Igen, most a 
konyhában lehet. Igen, látom! 
 – Jaj, de félek! 
 – Most nem látom. Eltűnt megint! De, 
ott van! 
 – Hol? 
 – Kijött! 
 – Ugye, nem felénk jön? – sikított fel 
újra Agatha. 
 – Pszt! Nem, a kert felé tart. 
 – És ha betörő? Vagy szellem? 
 – Maradj már csendben! Hallod ezt? 
 – Mit? 
 – Közeleg a rendőrautó. 
 – Tényleg, én is hallom. 
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 Agatha és Charlotte felegyenesedett. 
A fekete macska továbbra is őket kémlelte. 
Végül megérkezett Davis, a járőr. Bár Davis 
és Charlotte jól ismerték egymást, hivatalos 
ügyekkor mindig magázódásra tértek át. 
 – Hölgyeim! Mi történt? 
 – Ott, a kertben! – kiáltotta Agatha. – 
Az előbb a házban volt! 
 – Rendben. Kérem, várjanak meg itt. 
 – Hogy is ne! A fenéket! – tiltakozott 
Charlotte. – Ilyen mókáról nem vagyok haj-
landó lemaradni! 
 – Hölgyeim, figyeljék az utcát, marad-
janak itt! 
 – Charlotte, megőrültél? – faggatta 
Agatha. 
 – Lehet. Várj meg itt! – szólt, majd 
lassan, tisztes távolságból követni kezdte 
Davist. 
 – Charlotte, várj meg! Ne hagyj itt 
egyedül! – siránkozott Agatha. 
 Davis a bejárati ajtó előtt állt, majd 
hirtelen irányt váltva megfordult és indult 
körbejárni a házat. A kert sötét volt és kísér-
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teties. Váratlanul egy bagoly kezdte hallatni 
huhogó hangját, a ködös, sötét messzeség-
ben. Davis megriadt. Szíve zakatolt, miköz-
ben elemlámpájával próbálta megvilágítani a 
hatalmas, rendezetlen kertet. 
 Mindeközben Charlotte belépett a 
házba. Apró elemlámpájával lassan pásztázta 
végig a nappalit. Lépteit a konyha felé vette 
és a ház kertjébe vezető hátsó kijáratot 
kezdte keresni. Agatha mögötte járt néhány 
lépéssel. Charlotte lekapcsolta lámpáját, s 
hagyta, hogy szeme hozzászokjon a sötét-
séghez. Az ajtó melletti ablakon kinézett. A 
hold haloványan világította meg a hátsó ker-
tet. És újra ott volt! A furcsa fény, mely las-
san bolyongott a fák között… 
 A bagoly újra hangját hallatta. Davis 
ijedten fordult meg. A szél újra mintha csak 
suttogott volna, s lassan maga előtt tolva 
hempergette meg az avar faleveleit. Davis 
nagyot nyelt, majd elindult vissza, a ház irá-
nyába. 
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 – Ne fordulj vissza, idióta! – motyogta 
magában halkan Charlotte. – Rendőrök szé-
gyene! 
 – Mi az? Mi történik? – rémüldözött 
Agatha. 
 – Davis nem megy tovább és a fény 
eltűnt. Bottal üthetjük a nyomát! Bárki is 
volt, már árkon-bokron túl van! 
 – Akkor felkapcsolhatom végre a 
lámpát? 
 – Tedd azt. 
Davis belépett a nappaliba. 
 – Hölgyeim, itt vannak? 
 – Igen, erre! 
 – Ó, nos, nem tudom, mit láthattak, 
de… 
 – Maga nem látta a fényt? 
 – Milyen fényt? 
 – Maga tényleg nem látta? – kérdezte 
a két nő egyszerre. 
 
 
 


