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Nem volt olyan ünnep a naptárban, amit Harper Szymanski ne tudott volna méltóképpen 
megünnepelni: kiadós étkezéssel, dekorációval, üdvözlőkártyákkal, díszcsomagolással. 
A  legnagyobb események természetesen a születésnapok voltak, aztán jött az újév és a július 
negyedike. De nem maradhattak ki a kevésbé számontartott nevezetes napok sem. Az Amerikai 
Diabétesz Egyesület emléknapja, a nagynénik napja, a nemzeti masszázsterápia hét. Vajon miért 
nincsenek ezekre az alkalmakra előre megírt üdvözlőkártyák? Hát tényleg senki sem tud értékelni 
egy jó masszázst?

Bár a sütő-főző és dekorációs képességei láttán még Martha Stewart, a híres tévészakács is 
elsárgult volna az irigységtől, Harpernek mégsem sikerült soha pénzt csinálnia a tudományából. 
Valamikor évekkel ezelőtt megpróbálkozott az ételkiszállítással, de gyorsan rájött, hogy 
hajlamos túlzásokba esni a minőség és a mennyiség tekintetében, így minden egyes megbízásra 
ráfizetett. Aminek következtében kénytelen volt olyan alkalmi munkákat elvállalni, amelyeket 
kétszemeszternyi főiskolás lét után egyedülálló anyaként elvállalhatott. A pénz azonban, amit 
ezzel keresett, még véletlenül sem volt elég ahhoz, hogy a válás után meg tudjanak élni tizenhat 
éves lányával.

Három online alkalmassági tesztet is elvégzett a neten, de az eredménytől csak még inkább 
összezavarodott, mert bár remekül hangzott, hogy feküdjön rá a biokémiára, és próbálkozzon 
meg az orvosi egyetemmel, de tekintve, hogy elmúlt negyven, egy cent megtakarítása sem volt, 
és egy gyerekről is gondoskodnia kellett, ez mégsem tűnt valódi megoldásnak. Aztán olvasott 
egy cikket a helyi lapban, és Harper megvilágosodott. Rájött, hogy ő virtuális asszisztensnek 
született.

Ha volt valami, amihez igazán értett, hát ahhoz nagyon, hogyan ügyeljen a részletekre. 
Odafigyelés nélkül lehetetlen elkészíteni egy kosárfonatos július negyedikei tortát. Egy évvel 
azután, hogy elindította a vállalkozását, Harper bevételei már majdnem fedezték a kiadásait. 
Öt állandó ügyfele volt, és majdnem egy tucat olyan, akik kisebb-nagyobb időközönként vették 
igénybe a szolgáltatásait. Azon kí vül volt egy anyja, aki a garázs fölötti kis lakásban lakott, egy 
exférje, aki egy Harpernél pontosan tizennégy évvel fiatalabb szőke szépséggel randizott – igen, 
pontosan, mivel egy napon volt a szülinapjuk – és egy tizenhat éves lánya, aki nem állt szóba vele.

Mellesleg az egyik ügyfele nagyon nem értette, mit is jelent a szó, hogy virtuális asszisztens.
– Nem kell minden hónapban személyesen behoznod a számláidat – jegyezte meg Harper, 

miközben az asztalra tette a kávét a hajnali fél hatkor sült csokis süti, a házi készítésű karamellás 
mandula és a felszeletelt körte mellé.

– De még mennyire, hogy kell! Ezt a világért sem mulasztanám el. – Lucas Wheeler töltött 
magának a gőzölgő feketéből egy bögrével. – Ha le akarsz beszélni a személyes látogatásokról, 
akkor ne várj mindig terülj, terülj asztalkámmal.

Természetesen igaza volt. Ez lett volna a legegyszerűbb megoldás. Ne gondoskodj az 
emberekről, és akkor elmaradnak. Vagy legalábbis ritkábban jönnek. Egy gond volt csupán: ha 
valaki meglátogat, kötelességed szívesen látni, nem?

– Arra képtelen vagyok – ismerte el Harper. – Egyszerűen muszáj kényeztetnem a vendéget. 
Anyám az oka. Így nevelt, szóval őt hibáztasd.

– Nekem nincs okom rá, de a helyedben én biztosan őt hibáztatnám.
Harper akár meg is sértődhetett volna a férfi szavai hallatán, ám Lucas csak a nyilvánvalót 

mondta ki.
Úgy érezte, rosszkor született. A  női magazinok szerint az ötven az új huszonöt. De akkor 

mennyi lehet a negyvenkettő? Talán az új tizenegy? Mások az ő korában még olyan fiatalosak 
voltak, gondtalanok és modernek, jobban értették az idők szavát, tudták, mi a divatos, mi a menő.

Ehhez képest Harper még csak most kezdte el hallgatni a 2015-ös Hamilton című musicalt, és 
sokkal inkább tisztában volt az új asztalterítési trendekkel, mint a női divattal. Olyan volt, mintha 



az 1950-es évekből csöppent volna ide, ami aranyosan hangzik ugyan, de valójában inkább csak 
szánalmas. Bár való igaz, nyugodtan vigasztalhatta magát azzal, hogy ez az anyja hibája.

– Ha már szóba került az anyád… Ő hol van most? – érdeklődött Lucas.
– Az idősek klubjában. Húsvéti ajándékkosarakat készítenek a hajléktalanoknak.
Mert hiszen ez a nők dolga. Gondoskodni másokról. A  kar rier meg a pénzkeresés ellenben 

férfidolog, tette hozzá Harper keserűen gondolatban.
– Én viszont dolgozom. Befizetem a számláidat, pólókat tervezek Mistynek, kitalálom, hogy 

nézzen ki a másik ügyfél szórólapja, aztán pedig nyuszihátsót formázó kekszet sütök a lányomnak.
Lucas megemelte a szemöldökét.
– Tudsz róla, hogy a nyuszihátsó az tulajdonképpen nyúl  segg, csak finomabban kifejezve?
– Persze – nevetett Harper. – De ez a keksz hozzátartozik a húsvéti hagyományokhoz, és Becca 

imádja. Az apja holnap hozza haza, és addigra szeretném megsütni.
Mert talán ha azzal a keksszel várja, Becca úgy fog mosolyogni rá, ahogy régen. És úgy fog 

szólni hozzá. Valódi beszélgetések lesznek köztük újra, úgy, mint annak idején.
– Bánod, hogy nem tartottál velük? – kérdezte Lucas.
– A  temetésre? Igen. – Harper eltöprengett egy pillanatig, aztán helyesbített: – Vagy talán 

mégsem. Persze valamiképpen jó lett volna elbúcsúzni Cheryl nénitől, de szegényke már úgysem 
él, szóval nyilván nem hiányoztam neki.

Mischief Bayből majdnem egy teljes nap volt elautózni Grass Valley-ig, és Harper el sem tudott 
volna szörnyűbb dolgot képzelni, mint hogy hosszú órákra össze legyen zárva a volt férjével, 
annak új barátnőjével meg Beccával. Persze nem a lánya ellen volt kifogása, de a másik kettő…

A legrosszabb azonban az volt az egészben, hogy bár Cheryl néni Terence nagy-nagynénje volt, 
igazából mindig is Harper tartotta a kapcsolatot vele, egészen az idős hölgy két hónappal ezelőtti 
haláláig.

– Terence negyvennégy éves – fakadt ki az asszony. – Mégis mit gondol? Hogy randizhat egy 
huszonnyolc éves lánnyal? – Rábámult Lucasra, és egyből mentegetőzni kezdett: – Bocs, ne is 
figyelj rám! Azt hiszem, ezt nem neked kellett volna előhoznom.

Ugyanis Lucas, bár már ötvenéves volt, kizárólag huszonéves lányokkal járt. Pontosabban 
huszonegy-huszonkét éves lányokkal.

– Mi a fene van veletek, férfiakkal? – sóhajtotta Harper. – Mind ilyenek vagytok, vagy csak 
te és a volt férjem? Ó, egek, lehet, hogy én teszem ezt veletek? Azért randiztok csitrikkel, mert 
elrettentettelek benneteket az idősebb korosztálytól?

– Nyugi – mosolygott Lucas. – Már jóval azelőtt húszévesekkel jártam, hogy téged 
megismertelek. Szóval nem te tehetsz róla, én vagyok az oka.

– Mintha már hallottam volna valahol ezt a mondatot. – Harper a mikrohullámú sütő fölötti 
órára pillantott. – Nincs dolgod? Nem kell megoldatlan bűnesethez sietned?

– Most, hogy mondod, de. Indulok is.
A férfi felállt, és a mosogatóhoz vitte a tányérját meg a bögréjét. Nagyjából száznyolcvan centi 

magas volt, arányosan izmos, a hasa mindenesetre sokkal laposabb, mint Harperé. Farmert viselt, 
cowboycsizmát és hosszú ujjú inget. Nyo mo zó volt a Los Angeles-i rendőrségnél, és Harpernek 
annyit sikerült megtudnia róla az elmúlt kilenc hónapban, mióta neki dolgozott, hogy világéletében 
rendőr volt.

Lucas visszatért az asztalhoz, felvette a hónaljtokot, benne a szolgálati fegyverével, majd 
belebújt a zakójába.

– Hogy csinálod azt a nyuszihátsós süteményt?
– Nagyon egyszerű – magyarázta mosolyogva Harper. – Kiszúrok egy kerek formát a kinyújtott, 

édes keksztésztából, megsütöm, beborítom rózsaszínű cukormázzal, aztán elhelyezek rajta két 
kisebb, ovális korongot, ezek lesznek a lábak, végül pedig a közepére biggyesztek egy picike 
pillecukrot farok gyanánt. Ennyi az egész.

– Tegyél félre párat nekem is, jó?
– Feltétlenül.



Harper eltervezte, hogy egy kis díszdobozba fogja tenni a kekszeket. Mert hogy is adhatná 
őket át egyszerűen egy papírtányéron? Ha megpróbálná, talán megnyílna a föld, és elszabadulna 
a pokol.

Ó, bárcsak képes lenne egyszer, csak egyetlenegyszer kész sütit venni a szupermarketből! 
Vagy üveges spagettiszószt. Esetleg valami fagyasztott előételt, hogy kevesebb gond legyen a 
vacsorával. De nem, Harper soha nem vetemedett volna ilyesmire. Mert valamirevaló háziasszony 
ilyet nem tesz.

Összepakolta a maradék ételt, a mosogatóhoz vitte a többi edényt, majd belépett abba 
a helyiségbe, ahol kézmű ves kedni szokott. A  falakat beépített polcok borították, középen 
pedig jókora asztal terpeszkedett. Miután talált egy nyuszihátsókeksz méretű dobozt, átnézte 
a szalaggyűjteményét, és kiválasztott egy színben meg szélességben megfelelőt. Miközben 
a ragasztópisztoly melegedett, még a szövetmaradék-gyűjteményét is átvizsgálta, abban a 
reményben, hogy talál egy húsvéti mintásat. Közben azon töprengett, vajon mi a csudával ütik 
agyon az időt azok a nők, akik nem csinálnak otthon mindig mindent saját kezűleg.

Harper azonban az anyja lánya volt, így meg sem fordult a fejében, hogy máshogyan is élhetné 
az életét. Ő mindig azt tette, amit mondtak neki, a húga, Stacey volt a lázadó a családban. Nem 
mintha nem élvezte volna a süteménysütést vagy az ajándékdobozkák dekupázsos díszítését. De 
azért szeretett volna néha mást is csinálni egy kicsit. Szerette volna, ha több kihívással szembesül. 
Ha több pénzt keres. És mindenekelőtt szeretett volna jobb kapcsolatot kialakítani a lányával.

Mert bár többnyire sikerült az anyját hibáztatnia, amiért zátonyra futott az élete, időnként 
azért felmerült benne, hogy kizárólag ő és csakis ő tehet arról, hogy idejutott.

A sült virsli és az amerikai palacsinta illata megtöltötte a konyhát, kiszivárgott a hallba, majd 
onnan a hálószobába. Stacey Bloom belebújt ujjatlan ruhájába, majd jól megnézte magát a 
tükörben. A lágy esésű, kötött anyag ápolt és eltakart – senki nem mondta volna, hogy állapotos, 
és ez így is volt rendjén. Stacey nem akart kérdéseket. Már csak azért sem, mert nem akarta, hogy 
furán nézzenek rá a válaszai miatt.

Pedig máskor egyáltalán nem érdekelte az emberek véleménye. Bárkinek kerek perec az arcába 
vágta volna, hogy semmi köze hozzá, vagyis egyáltalán nem fontos, mit gondol. Ez esetben 
azonban más volt a helyzet.

Belebújt a bakancsába, megkötötte a fűzőt, aztán kivett egy blézert a szekrényben lógó számos 
blézer közül. Évekkel ezelőtt megtanulta, hogy ha hasonló öltözetben – egyfajta munkaruhában 
– jár dolgozni, akkor könnyen és gyorsan elkészül reggelente. Az ujjatlan fekete ruhákat online 
rendelte, rendszerint hármat-négyet egyszerre. A  blézerei remek minőségűek voltak, így sok 
évig viselhette őket. Évszakonként váltotta a blézereket – nyaranta a világosabbakat, télen a 
sötétebbeket viselte –, bár inkább csak megszokásból, mint muszájból, mert a kaliforniai Mischief 
Bay éghajlata egyáltalán nem kényszerítette ki a ruhatárváltást.

Ami a bakancsot illeti, azt azért hordta, mert kényelmes volt, és alaposan megtámasztotta a 
bokáját. Márpedig Stacey az egész napot végigácsorogta a laborban, vagy egyik laborból a másikba 
sietett, szóval nem csoda, ha a kényelemre és a biztonságra szavazott az anyja által favorizált 
magas sarkúakkal szemben. Már csak az hiányzott, hogy egész nap fájjon a lába és a háta – ez 
utóbbi mostanában különösen érzékeny volt.

A bakancsnak egyébként volt egy további előnye is: a jelek szerint félelemmel vegyes tiszteletet 
ébresztett a férfi munkatársaiban, és bár nem ez volt a cél, Stacey nagyon élvezte a dolgot.

Kisétált a konyhába, és a széke háttámlájára akasztotta a blézerét. A férje, Kit a tűzhelynél állt, 
dudorászva megfordította a virsliket. Az asztalt már megterítette, sőt egy tálkára való gyümölcsöt 
is felvágott Stacey-nek. A hordozható termobögre is ott állt már a hátizsákja mellett. Stacey a 
legszívesebben forró kávéval töltötte volna tele, de sajnos csak vegán proteinshake volt benne. 
Bele se pillantott a hátizsákba, anélkül is tudta, hogy Kit már becsomagolta és betette az ebédjét.

A férfi ekkor feléje fordult, és rámosolygott.
– Jó reggelt, édes! Hogy vagy?



– Jól. És te?
– Remekül.
Azzal Kit visszafordult a tűzhely felé.
Mivel még tartott a tavaszi szünet, most nem vászonnadrág és legombolható gallérú ing volt 

rajta, hanem melegítő és póló. A pólót egy macskát ábrázoló poszter díszítette. Alatta a felirat: 
„Élve vagy holtan: Schrödinger macskája”.

Stacey nem tudta volna megmondani, mit imádott jobban Kitben. Azt, hogy a férje édesnek 
szólítja, hogy reggelivel kényezteti, összekészíti az ebédjét, és gondoskodik a vitaminszükségletéről, 
vagy hogy előszeretettel visel vicces pólókat, melyek tudományos kérdéseket feszegetnek? Bár 
ami azt illeti, valójában nem is kellett választania. Bátran imádhatta a férfi összes tulajdonságát 
egyszerre. Mielőtt találkoztak, egyáltalán nem volt biztos abban, hogy a szerelem mint olyan 
valóban létezik. A vegyi folyamatot, ami ilyenkor végbemegy az agyban, tökéletesen le tudta írni 
tudományosan, ám az nem ugyanaz, mint hinni az érzésben. Most már ez utóbbi is ment neki.

Kit két tányért tett az asztalra, aztán leült Stacey-vel szemközt. Középen egy nagy kancsó 
gyógynövénytea állt, és a férfi mindkettejüknek töltött egy-egy csészével. A világért sem ivott 
volna kávét az állapotos felesége jelenlétében, bár Stacey gyanította, hogy különben azért vesz 
koffeint magához.

– Harper telefonált – újságolta Kit. – Meghívott holnap estére vacsorára. Addigra Becca is 
hazajön a temetésről. – Kérdőn felvonta a szemöldökét. – Tulajdonképpen ki az a Cheryl néni? 
Nem volt itt az esküvőnkön, ugye?

– Nem a mi rokonunk, hanem Terence-é. Az ő nagymamájának a testvére, de mindig is nagyon 
szerette Harpert. Olyan jóban voltak, hogy anya még féltékenykedett is rá. Cheryl néni ápolónő 
volt a második világháború idején, az ötvenes években pedig valami kémféle. Később meg kutyákat 
tenyésztett.

– Úgy érted, ölebeket vagy ilyesmit?
Stacey elmosolyodott.
– Nem. Speciálisan kiképzett munkakutyákat. Valami titkos feladatra. Egyszer megkérdeztem 

tőle, pontosan mire jók ezek az ebek, de valami olyasmit mondott, hogy erről nem beszélhet, szóval 
igazából még most sem tudom. De különben csuda érdekes történetei voltak az öreglánynak. 
A leginkább az nyűgözött le, mennyire hiányoztak belőle az erkölcsi gátak. Ha ráveszünk valakit, 
hogy öljön, annak vannak lelkiismereti következményei, de az állatnak ugyanez csupán egy 
feladat. Kiadod a parancsot, az állat megnyomja azt a bizonyos gombot, te pedig megjutalmazod. 
Szép, nem?

Kit elnevette magát.
– Hiába, te mindig megtalálod a legvidámabb témát a reggelihez.
– Már az is baj, hogy sok minden érdekel?
– Nem, egyáltalán nem baj, mert engem meg te érdekelsz. De azért valami másról is beszélnünk 

kellene.
Stacey önkéntelenül is a falinaptárra pillantott, mely csak egy számot mutatott. Ma éppen a 

184-et. Összesen kétszáznyolcvan lap volt a naptárban, és Kit minden reggel letépett egyet.
Stacey önkéntelenül gömbölyű hasára tette a kezét. A jobb kezét, mert jobbkezes volt, így az a 

keze volt rá a legalkalmasabb, hogy megvédje a babát. Nem mintha bármi fenyegető lett volna a 
konyhában. A fenyegetés kívülről jött, nem az otthonuk szentélyéből.

Stacey ismét a férje felé fordult, aki mosolyogva, nevető szemmel nézett vissza rá drótkeretes 
szemüvege mögül. Ráférne egy hajvágás, gondolta Stacey. De Kit már csak ilyen volt. Mindig az 
volt az ember érzése vele kapcsolatban, hogy ráférne egy hajvágás.

Három éve találkoztak, amikor Stacey-t felkérték, hogy tartson előadást az iskolai 
pályaválasztási héten. Kit, aki biológiát meg kémiát tanított a suliban, felhívta a kutatóintézetet, 
ahol Stacey dolgozott, és kérte, hogy küldjenek egy kutatónőt, mert szerette volna felkelteni az 
osztályába járó lányok érdeklődését a természettudományos pályák iránt.

Stacey önként vállalta a feladatot, mert gyakran felszólalt különféle konferenciákon és 



szimpóziumokon, vagyis nem félt a nyilvános szerepléstől. Az asszisztense, Lexi, segített neki 
összeállítani egy bárki számára érthető prezentációt az autoimmun betegségek és gyógyításuk 
témában. A gyerekek érdeklődőnek bizonyultak, de a legnagyobb meglepetést a tanár úr, vagyis 
Kit jelentette. Stacey azon kapta magát, hogy elpirult a jelenlétében, és amikor a férfi meghívta 
egy kávéra, igent mondott. A kávézásból egy hosszú hétvége lett, majd együttjárás, és három hét 
sem telt bele, összeköltöztek.

Stacey-t még sosem sodorták így el az érzései, soha nem rajongott így senkiért. És ami még 
fontosabb, sosem érzett ilyen közel magához egy férfit sem, aki nem tartozott a szűk családhoz.

Hogy egy közhellyel éljünk, Kit jött, látott és győzött. Kapásból megértette, hogyan működik 
Stacey, és a legkevésbé sem illetődött meg az éles eszétől vagy a tudományos életben elért 
eredményeitől. Kit volt a hétköznapok hőse, ő védte meg a lányt a mindennapi bosszúságoktól, 
ő gondoskodott róla. Stacey még sosem érezte ennyire, hogy szeretik. Persze ő is igyekezett 
bizonyítani ugyanezt, de attól tartott, nem nagy sikerrel. Sebaj, Kit ezt látszólag egyáltalán nem 
bánta.

– Holnap megmondom neki – dünnyögte, mert tudta, miről akar beszélni Kit.
– Végül is nem muszáj – élcelődött a férfi. – Van még kilencvenhat napod. Biztosra veszem, hogy 

ha kibújik a baba, anyád magától is észreveszi. Legkésőbb akkor, ha az ölébe adjuk a lányunkat. 
– Tartott egy rövid hatásszünetet, és belekortyolt a teájába. – De akár azt is megvárhatjuk, míg 
Joule megszólal, és akkor egyedül is bemutatkozhatna a nagyanyjának. A kisgyerekek többsége 
csak másfél évesen kezd mondatokban beszélni, de tekintve, hogy Joule a te véred is, addigra már 
valószínűleg az idegennyelv-tanulásnál fog tartani. Szóval szerintem bízzuk a gyerekre ezt az 
egészet!

Stacey tudta, hogy a férje csak viccel. És azzal is tisztában volt, hogy ő maga okozta a problémát, 
hiszen ő vonakodott megmondani az anyjának, hogy gyereket vár. A  nővérének mindjárt 
elújságolta, amint tudomást szerzett róla, mert Harper mindig is nagyon megértő és elfogadó 
volt, és mindig is közel álltak egymáshoz. Bunnyval ellenben…

Bunnynak hívta az anyját ugyanis. Nos, Bunnynak nagyon határozott elképzelései voltak 
arról, hogyan kell egy nőnek viselkednie az élete során, és Stacey biztosra vette, hogy eddig is 
megszegett minden egyes szabályt. Ha gyereke lesz, csak rosszabbodni fog a helyzet…

Miközben töprengett, eltelt egy hét, majd kettő és még kettő. Csak úgy repült az idő. Először 
azt mondta Kitnek, hogy a magzatvízvizsgálat után közli az anyjával a nagy hírt, de már hetek 
óta megvolt az eredmény, és ő még mindig nem szólt.

Felkelt, és megkerülte az asztalt. Kit hátrébb zökkent a székével, hogy odaülhessen az ölébe. 
Aztán átölelte a derekát, Stacey pedig a vállára hajtotta a fejét.

– Rettenetes egy nőszemély vagyok – suttogta.
– Nem igaz. Csodálatos vagy, és én szeretlek. Ami pedig anyádat illeti, ha nem ugrik ki a bőréből 

örömében, hogy unokája lesz, az őt minősíti, nem minket. – Kit megérintette a felesége arcát. 
– Stacey, drágám, komolyan beszélek. Azt teszed, amit akarsz, én mindenképpen támogatlak. 
Akkor is, ha egyáltalán nem akarod elmondani Bunnynak. Csak oda akarok kilyukadni, hogy 
minél tovább vársz, annál nehezebb lesz.

– Már most is elég nehéz.
– Igen, tudom – mondta gyöngéden a férfi, és megcsókolta. – Menj, fejezd be a reggelidet! 

Szeretlek…
– És én is szeretlek.
Kit rámosolygott, Stacey pedig felállt, visszasétált a helyére, és enni kezdett. Tudta, hogy 

egészségesnek kell maradnia, már csak a baba kedvéért is. Teljesen otthonosan érezte magát az 
inkubátorszerepben, a terhesség csöppet sem zavarta. A szülővé válásnak azonban a gondolatával 
sem tudott megbarátkozni. Hogy is lehetne ő anya? Hiszen kicsit sem hasonlít a többi nőre, és 
még véletlenül sem akarja ugyanazt, mint ők. Egyszerűen más dolgokra vágyik, ami őt magát 
egyáltalán nem zavarja – kár, hogy Bunnyról nem lehet ugyanezt elmondani.

Az  anyja ugyanis nem habozott hangot adni a rosszallásának, valahányszor Stacey ismét 



bizonyította, hogy elüt az átlagtól. Ha megtudja, hogy gyereket vár… Ó, egek! Stacey bele se mert 
gondolni, mi lesz akkor.

– Holnap a vacsorán közlöm vele.
– Jó.
Kit azt is felelhette volna, hogy „hiszi a piszi, de persze, mondd csak ezt, ha ettől jobban érzed 

magad”.
– Dühös lesz rám, amiért ilyen sokáig vártam.
– Ne aggódj, nem bánthat téged – mosolygott a férje. – Megvédelek.
Stacey biztos lehetett benne, hogy komolyan gondolja. Hogy a férfi mindent megtesz érte. 

De sajnos nem a tettlegességtől kell megóvnia, hanem Bunny megjegyzéseitől, ami lényegesen 
nehezebb feladat. A Bloom családban a szavak számítottak igazi fegyvernek, és a tölténytár tele 
volt elvárásokkal.

Lehetett Stacey a világ szemében híres és elismert tudós, ha Bunny csak azt látta, hogy a lánya 
képtelen megfelelni az elvárásainak. Más szóval, hogy élete nagy kudarcát látta benne. Vajon mit 
fog szólni akkor, ha megtudja, hogy Stacey hat hónapos terhes, és mostanáig titkolta előtte az 
állapotát?
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Harper megnézte a naptárát, hogy tudja, mi minden vár rá a mai nap folyamán. Mivel a hónap 
végén jártak, először is ki kell számláznia az ügyfeleinek az e havi díjakat. Aztán ír egy e-mailt 
Blake-nek, és emlékezteti, hogy két hét múlva lesz az édesanyja születésnapja. Már felírt pár 
ajándékötletet is, hátha a férfi segítségre szorul ez ügyben. Blake magánrepülőgépeket adott el 
szupergazdagoknak, és ügyelt rá, hogy a belső kialakításuk mindenben megfeleljen a megrendelők 
igényeinek. Sosem tudhatta, hol jár éppen a férfi, és kivel találkozik, ami Harper szerint nagyon 
izgalmasnak tűnt. Az ő szemében Blake volt az üzletkötők James Bondja.

Ő volt az egyik állandó ügyfele, aztán ott volt Lucas, valamint Misty, az ápolónőből lett 
stand-up komikus, Cathy, a rendezvényszervező és Mischief Bay városi tanácsa. Amikor Harper 
anno elindította az első cégét, fogalma sem volt róla, mibe vágott bele. Azóta elvégzett fél tucat 
szakirányú képzést a főiskolán, elsajátított jó néhány számítógépes programot mesterszinten, 
másokat pedig alapszinten, megtanulta, hogyan kell bejegyeztetni egy vállalkozást, hogyan kell 
könyvelni és adót bevallani. És a Harper Helps megszületett.

Lucas volt az első kliense, őt egy barátnőjén keresztül ismerte meg. A férfi súlyosan megsérült 
a munkája során egy lövöldözésben, és hosszú hetekig lábadozott a társa otthonában. Közben 
megfeledkezett a számlák fizetéséről, és kikapcsolták a házában a vizet meg a villanyt. Miután 
felgyógyult, elhatározta, hogy megbíz valakit az ügyei intézésével, és Harpert találta meg a 
feladattal. Blake egy Facebook-reklám segítségével talált rá az asszonyra, Misty pedig Lucas 
révén, ő volt ugyanis a nyomozó egyik ápolónője a sérülése után.

A városi tanács megbízásához egy online meghirdetett pályázat útján jutott, amikor is egy 
levélküldő rendszert kellett létrehoznia. Pályázott, bemutatta a munkáit, és elnyerte a feladatot.

A sors fura fintora, hogy Harper azért indított saját vál lal ko zást, mert valójában nem értett 
semmihez. Most, hogy már többféle képesítése is volt, rájött, nem akar irodában dolgozni. 
Szerette maga beosztani az idejét, szeretett a lánya mellett lenni. Tény, hogy Becca mostanában 
nem nagyon igényelte a társaságát, de akkor is. Harper itt volt, készen arra, hogy a lánya 
rendelkezésére álljon, ha kell.

Az asszony kiment a konyhába, és töltött magának még egy csésze kávét. Ekkor nyílt a hátsó 
ajtó, és belépett az anyja. Bunny Bloom a hatvanas évei elején járt, kicsi volt, és törékeny. Kötött 
ruha volt rajta, sötétbarnára festett haját tüsire vágatta, és soha, de tényleg soha nem lépett ki 
smink nélkül a lakása ajtaján.

Bunny néhány éve vesztette el a férjét. Miközben Harpert hónapokra hazavágta az apja halála, 
Bunny katonásan tette a dolgát, csinálta, amit kellett. A temetés után pedig beköltözött a lánya 
garázsa fölötti lakásba, részben, hogy anyagilag segítse Harpert, részben, hogy közelebb legyen 
az unokájához. Voltak hónapok, amikor Bunny ezerdolláros csekkje jelentette a különbséget a 
dobozos sajtos tészta és a kézműves hamburger között. Elméletileg természetesen, hiszen Harper 
soha nem vett volna bolti félkész ételt. Ahhoz szokott, hogy mindent maga csinál, nemcsak a 
sajtmártást, hanem a tésztát is.

– Üdv, anya! Hogy vagy? – kérdezte Harper, miközben gépiesen kitöltött még egy kávét, és 
levágott egy szeletet a frissen sült kávétortából.

– Öregesen. Beccáról van valami hír?
– Csak annyi, hogy holnap akarnak hazajönni.
Harper azt nem említette meg, hogy a két nappal ezelőtti sms óta, melyben az állt, hogy 

megérkeztek, nem hallott a lányáról. Mostanában Becca alig állt szóba vele, és Harpernek 
fogalma sem volt, mi baja lehet.

Leültek a kör alakú konyhaasztalhoz, és Harper átnyújtotta az anyjának a kistányért a 
tortával. Az asztalon lévő négy tányéralátéten nyuszis minta díszelgett, de nyúl formájú volt a 



só- és borsszóró is. A cukortartón és a tejszínes kancsón a nyulak mellett tulipánok is virítottak, 
a húsvétra meg a tavaszra való tekintettel.

– Csodás. – Bunny némi tejszínt töltött a kávéjába. – Húsvétkor azért szeretném látni az 
unokámat, ha lehet. El kezd ted már előkészíteni a vacsorát?

– Persze.
Tulajdonképpen mindegy, mikor kezdte el az előkészü le te ket, mert az egész húsvétvasárnapot 

főzéssel fogja tölteni így is, ezt Harper pontosan tudta. Az  idei menüsor a következő volt: 
epres avokádósaláta, mézzel pácolt sült sonka csőben sült tejszínes krumplival, zöldborsóval 
és spár gá val, valamint citromos habcsókpite és nyuszi formájú torta. Ja, az előételként szolgáló 
étvágygerjesztő falatkákon kívül természetesen.

Mindezt öt személyre, illetve ha Lucas is eljön, és elhozza a barátnőjét, akkor hétre. De ebben 
Harper nem volt egészen biztos. Sebaj, az étel úgyis elég lesz vagy húsz embernek, és lesz egy 
csomó maradék.

– Szükséged van segítségre? – kérdezte kegyesen Bunny.
Harper a legszívesebben felvisított volna. Naná hogy szüksége van segítségre! Körülbelül heti 

hatvan órát dolgozott, hogy előteremtse a szükséges pénzt, rendben tartotta a házat, tavaszi 
dekorációt készített, megküzdött a tizenhat éves lányával, és flancos vacsorával készült a 
húsvétra. Nagyon is jól jött volna neki a segítség, de Bunny szerint egy igazi háziasszony nem kér 
segítséget soha. Mindent maga csinál, méghozzá könnyedén, zokszó nélkül. Mivel első a család. 
Egy nő értékét az mutatja, milyen jól gondoskodik a családjáról. Harper tisztában volt vele, hogy 
az anyja így vélekedik, a baj csak az volt, hogy egyedül ő gondolta így széles e világon. Ő, akinek 
már nem volt férje, és a gyerekei felnőttek, tehát önmagára nézve már nem tartotta kötelezőnek 
mindezt. A feladatok Harperre szálltak, Bunny pedig egész nap öltözködhetett, barátnőzhetett, 
és ítélkezhetett a gyerekei fölött.

Harper erőt vett magán, és elmosolyodott.
– Nem, köszönöm, jól állok. Nem kell segítség.
– Ezt örömmel hallom. Stacey-ék is itt lesznek este?
– Azt mondták.
Érdekes este lesz, tette hozzá gondolatban Harper. Mert hogy a húgának egyszer mégiscsak el 

kellene mondania, hogy terhes. Ez aztán a remek indítása egy családi beszélgetésnek! Az asszony 
megborzongott. Nem volt biztos benne, hogy szeretné, ha Stacey a húsvéti vacsora közben kapna 
őszinteségi rohamot. Azok után, hogy ennyit dolgozott az étellel… Talán legjobb lenne a vacsora 
után, amikor mindenki békében emészt, bár persze azzal is lehetnek gondok.

Egyszerűen nem tudott elképzelni olyan időpontot, amely alkalmas rá, hogy bevalld az 
anyádnak: hat hónapos terhes vagy. Tizenhat éves kamasz lányoknak esetleg lehet mentségük 
rá, hogy titkolóznak, de Stacey mégiscsak elmúlt negyven.

Harper elfojtott egy sóhajt. Ha valaki, hát ő pontosan tudta, miért nem siet a húga közölni 
az anyjukkal az örömhírt. Bunny az a fajta volt, akinek a terhességgel kapcsolatosan is csak a 
kötelezettségek jutnak eszébe, márpedig Stacey nyilván fütyülne rá, hogy az anyja szerint mit 
kellene és illene tennie. Vagyis folyton veszekednének. Ebbe belegondolva Harper máris jobban 
értette a testvére döntését.

– Gondolod, hogy hagyott rád valamit?
Harper rábámult az anyjára.
– Sajnos, fogalmam sincs, miről beszélsz.
– Gondolod, hogy hagyott rád valamit?
– Ha megismétled a kérdést, attól nem fogom jobban érteni, anya. Nem a fülemmel van baj 

ugyanis.
Bunny felsóhajtott.
– Az öreglány. A végrendeletében.
Ó, hát persze! Mert Bunny előbb vett volna zacskós kenyeret a boltban, mint hogy kimondja 

Cheryl néni nevét. Harper az exférje új nőjével volt így. Mindent megtett, hogy sose kelljen 



kimondania azt, hogy Alicia. Pedig nagyobb különbség már nem is lehetett volna a két nő között. 
Alicia ugyanis gyönyörű volt, és élt, míg Cheryl néniről egyiket sem lehetett elmondani.

– Fogalmam sincs – rázta meg a fejét Harper. – Néhány évvel ezelőtt megkérdezte, vállalnám-e 
a kutyáit a halála után, mire én azt feleltem, hogy semmiképp.

Cheryl néninek izgalmas élete volt. Ápolónőként kezdett, aztán valamikor a második 
világháború vége felé kém mé képezték ki. Az ötvenes-hatvanas években beutazta a világot, nagyon 
mozgalmasan élt. Miután megöregedett és visszavonult, kutyákkal kezdett foglalkozni. Hatalmas 
testű, félelmetes kinézetű dobermanokat képzett ki különféle titkos kormányfeladatokra. Harper 
biztosra vette, hogy az állatok veszélyesebbek egy atomrakétánál, úgyhogy nem látta volna 
szívesen őket a házában.

– Szóval akkor nem kapsz ékszereket? De még egy antik ezüst teáskészletet sem?
– Cheryl néni nem volt az a típus, aki ékszereket és antik ezüstöt gyűjt, anya.
– Nagy kár.
Mindketten tudták, hogy a sajnálkozás nem volt őszinte.
– Eszembe sem jutott, hogy bármit várhatnék tőle, anya. Hiszen Terence rokona volt, nem az 

enyém.
– Igaz, de mindig is jóban voltatok.
Volt egy kis éle ennek a mondatnak, ám Harper nem vett róla tudomást.
– Valóban. Helyes idős hölgy volt. Nagyon hiányzik.
Cheryl néni mindig is bátorította Harpert, hogy kezdjen valamit az életével. Amikor Becca 

elkezdte az iskola-előkészítőt, felajánlotta, hogy fizeti Harper tandíját, ha főiskolára szeretne 
menni. Ő meg amilyen bolond volt, visszautasította. Miért is venne el időt a családjától, miért 
fektetne energiát egy olyan nevetséges és haszontalan dologba, mint a tanulás? Hiszen van neki 
férje, aki pénzt keressen, és gondoskodjon róla.

A  válást követően Harper sokáig meg akarta mondani Cheryl néninek, mennyire hálás az 
ajánlatáért akkor is, ha nem élt a lehetőséggel. De attól félt, hogy ez úgy hangzana, mintha 
pénzért könyörögne, tehát magában tartotta az érzéseit. Most meg már nem volt kinek kitárnia 
a szívét.

Ahogy mondani szokták, a megbánás gonosz és bosszúálló szajha.

Harper hallotta a kopogást az ajtó felől, és még mielőtt odarohant volna kinyitni, felharsant az 
ismerős hang:

– Én vagyok!
– Gyere a konyhába! – kiáltotta az asszony, miközben felszisszenve a tepsibe helyezte a 

kifőzéstől még forró lasagnét. Aztán a paradicsomszószos tál felé nyúlt. Ter mé sze te sen ezt sem 
készen vette, hanem maga csinálta, ugyanúgy, mint a tésztát.

Rápillantott a belépő Lucasra, de gyorsan el is kapta róla a szemét, és visszanézett a tepsire. 
Minek olyasmit bámulnia, ami nem az övé? Nem mintha nagyon akarta volna Lucast, nem, erről 
szó sem volt.

De tény, hogy a fickó határozottan jól nézett ki. Magas volt, izmos, és körüllengte egyfajta 
lehengerlő magabiztosság. Mivel ötven körül járt, korban kifejezetten illett volna Harperhöz, és 
mindig nagyon kedves volt az asszonnyal. Meglepően gyakran mondott igent a meghívásaira, de 
ügyelt rá, hogy sose legyen útban, és általában szuper ajándékokat hozott.

Most leült a konyhapult túlfelén, és szemügyre vette a kipakolt hozzávalókat.
– Lássuk csak! – gondolkodott fennhangon. – Úgy látom, lasagne lesz a menü, és fokhagymás 

kenyér. Hozzá pedig tépett saláta bazsalikomos öntettel. Becca kedvenc ételei, ha nem tévedek.
– Valahogy meg kell ünnepelnünk a hazaérkezését.
– Három napig volt távol. Ha negyedévente egyszer jön majd haza az egyetemi kollégiumból, 

akkor hogy fogod megünnepelni?
– Ebbe bele se merek gondolni – vallotta be Harper. Abba se, hogy az egy szem lánya elköltözik, 

meg abba se, hogyan fogja fizetni a tanulmányait. – Csokitortát is sütöttem.



– Ez csak természetes. Mikor vacsorázunk?
– Terence azt ígérte, hogy legkésőbb ötre megérkeznek, szóval hatkor biztosan ehetünk.
– Itt leszek. – Lucas végignézett a telepakolt asztalon. – És gondolom, ettől az ünnepi 

lakomától függetlenül holnap pompázatos húsvétvasárnapi vacsorát varázsolsz az asztalra.
– Naná! Hiszen ennek a két dolognak semmi köze egymáshoz.
– És nem hagyhattad volna ki az egyiket? Tudod, csak a könnyebbség kedvéért.
– Ezt most komolyan kérdezed?
– Igazad van. Valójában nem gondoltam komolyan egy percig sem.
Harper hintett egy réteg reszelt sajtot az étel tetejére, aztán az órára pillantott. Még csak három 

óra volt, és bőven ráért a lasagnét negyed ötkor berakni a sütőbe. A kenyeret már megsütötte és 
lefagyasztotta, úgyhogy ma délben csak ki kellett vennie a fagyasztóból. A fokhagymás feltét 
készen volt, ahogy a saláta is, mindkettő a hűtőben pihent. Csak az öntetet kellett rálocsolnia az 
utóbbira, és persze meg kellett terítenie az asztalt. Ez már igazán nem sok.

Visszafordult Lucashoz.
– Hozol valakit?
– Aha. – A férfi szája mosolyra rándult. – Szilvát.
Harper megtörölte a kezét egy konyharuhában.
– Most hülyéskedsz, ugye? Vagy tényleg így hívják?
– Tényleg. Megnéztem, ez a név van a jogosítványában.
– Elkérted a jogsiját? Ellenőrizni szoktad a barátnőid személyazonosságát?
– Ó, igen. Szeretek biztos lenni a dolgomban.
– Mármint abban, hogy nem kiskorú a lány? – élcelődött Harper. – Vagy inkább azt ellenőrzöd, 

hogy nem túl öreg-e hozzád?
– Igazából mindkettőt – jött a válasz.
– Figyelj, én értem, miért találják vonzónak a férfiak a fiatal nőket. Ez egy ősi, biológiai 

késztetés, hiszen a fiatal, egészséges anya nagyobb eséllyel szül egészséges utódokat. De már 
nem élünk az őskorban, nem azért járunk valakivel, hogy utódokat nemzzünk. Miért nem találsz 
vonzónak senkit, aki korban közelebb áll hozzád? Most nyilván nem egy idős hölgyre gondolok, 
hanem mondjuk egy csinos harmincas nőre.

Harper a kamrához sétált, és kihozta a kekszesdobozt, melyet a férfi számára rakott félre.
– Ne is figyelj rám! – adta át Lucasnak a mutatós ajándékot. – Nem kell válaszolnod, ha nem 

akarsz. Nincs jogom a magánéletedről faggatni téged, hiszen csak üzleti kapcsolatban állunk.
– Leszámítva, hogy sütit sütsz nekem. – Lucas megcsodálta a szalagot és a díszcsomagolást. 

– Nagyon szép. De egy nejlonzacskó is megtette volna.
– Ebben a házban nem úgy mennek a dolgok, te is tudod.
– És ez a te nagy problémád.
– Mondasz valamit. De hiába vagyok titkon tisztában vele, hogy ez így nincs rendjén, képtelen 

vagyok változtatni a dolgon. Gyere, moss kezet, és segíts teríteni!
– Igenis, hölgyem!
Lucas engedelmesen elindult a fürdőszobába, majd onnan az étkezőbe. Harper már ott várta.
Az asszony még emlékezett arra az időszakra, amikor Terence-szel házat kerestek a környéken. 

Sokáig válogattak, mert Harper nagyobb étkezőt akart. Amikor a férje emlékeztette, hogy nem 
különösebben nagy a család, Harper azzal vágott vissza, hogy hely kell a hatalmas étkezőasztalnak 
és a tálalószekrénynek. Mire Terence panaszkodni kezdett, hogy túl sok étkészletük van, és ezt 
Harper sem tagadhatta. A válás után eladott két teljes porcelánszettet, és még így is több tányér 
volt otthon, mint egy átlagos lakberendezési boltban.

Harper alapkészlete hófehér volt, ami lehetővé tette a hétköznapi és az ünnepi használatot 
egyaránt.

Elsőként az abroszokat meg a szalvétákat nézte végig, és gondolatban már nemcsak a ma esti 
asztalt, hanem a holnapit is tervezgetni kezdte.

– Becca szereti a rózsaszínt – jegyezte meg Lucas. – És a rózsaszín tavaszi színnek számít, 



nem?
– Valóban. Köszönöm.
Harper elővette a halvány rózsaszín abroszt a hozzá illő szalvétákkal, és elhatározta, hogy 

kiegészítő színnek a sötétzöldet meg az aranyat választja. Bunnyn, Beccán, Kiten, Stacey-n 
kívül jön még Lucas és az a gyümölcsnevű lány is, szóval vele együtt összesen heten lesznek. 
Odaadta a férfinak az abroszt és a szalvétákat, míg elővett hét, sötétzöld tányéralátétet. 
A többi már gyerekjáték lesz: aranyszínű tálak és evőeszközök, fehér tányérok meg a kedvenc 
kristálypoharai. Volt egy salátástányérszettje, amelyet aranyszegély díszített, azok is jöhetnek. 
Felteheti az asztalra az aranyszínű olajlámpásokat is dekorációként, a szalvétagyűrűket pedig a 
tavasz jegyében selyemvirágokkal fogja díszíteni.

Ráhagyta Lucasra, hogy terítse az asztalra az abroszt, ő meg közben berohant a műhelyébe, 
hogy megnézze, miből gazdálkodhat. Igazából napokkal ezelőtt meg kellett volna terveznie a 
terítéket, hogy megvehesse, ha valami hiányzik. Most már be kell érnie azzal, ami éppen van.

Elővette a ragasztópisztolyát, aztán a nagy zsák selyemvirág közül kiszedett pár zöldellő 
ágacskát, melyeken apró, rózsaszín virágok virítottak. De volt még egy rakás üveggyöngye 
is, a szalagokról már nem is beszélve. Tíz perc sem telt bele, és már rá is erősítette a hetedik 
rózsaszín virágos ágat a hetedik sima, fehér szalvétagyűrűre. Az ilyesmit, mármint a műanyag 
szalvétagyűrűket nagy tételben vette, abból mindig volt itthon. Aztán fogta az üveggyöngyöket 
meg a kiválasztott szalagot, majd sarkon fordult – és csaknem beleütközött Lucasba.

– Hát te meg mit csinálsz? – érdeklődött a férfi, de nem tűnt bosszúsnak, sőt. Láthatóan 
remekül szórakozott.

– Díszítem az asztalt. Kihoznád azt a három viharlámpát, ha szépen megkérlek?
– Persze… De figyelj, Harper, ez így szerintem nagyon nincs rendben. Az  irodádat abba a 

pici vendéghálószobába zsúfoltad be, miközben egy hatalmas helyiséget tartasz fenn ezeknek a 
limlomoknak, amikből egy cent hasznod sincs.

– Néha azért itt is szoktam dolgozni – felelte az asszony, és próbált nem túl védekező hangot 
használni. – Például ha a rendezvényszervező ügyfelemnek segítek.

– Ó, hát hogyne! És mondd csak, mennyit keresel azokon a megbízásokon? Figyelj, nem 
bántani akarlak, de addig senki sem fog komolyan venni, míg te komolyan nem veszed saját 
magadat.

Harper az íróasztalán tornyosuló számlákra gondolt, és arra, hogy minden egyes hónap 
valóságos küszködés volt. Elsősorban a ház miatt, ezt tudta jól. Mindenképpen meg akarta tartani 
a házat a válás után, hogy Beccának ne kelljen elköltöznie. Igen ám, de ahhoz, hogy kifizethesse 
Terence-t, le kellett mondania a közös vagyon rá eső részéről csaknem teljes egészében. A volt 
férje kapta a készpénzt és a nyugdíj-megtakarításokat, ő meg a házat.

– Igenis, komolyan veszem magam, és fontos számomra, hogy a munkámból bevételem is 
legyen – bizonygatta. – Már régóta tervezem, hogy itt, ebben a helyiségben fogom berendezni 
az irodámat, de ennek még nem jött el az ideje. Tudod, nagyon szeretem ezt a barkácsszobát. 
Boldoggá tesz, hacsak belépek ide.

– Nem hiszem. Ez a hely állandóan arra emlékeztet, hogy nem vagy tökéletes.
Ez a váratlan megjegyzés mellbe vágta Harpert. Zavarba jött, úgy érezte, mintha 

lemeztelenítették volna. Mintha Lucas rányitott volna a vécén, vagy ilyesmi.
Hát igen, Lucas ilyen volt. Mármint hogy valójában nem nyitott rá soha, ellenben időnként 

nagyon ráérzett a problémákra.
Visszatértek az étkezőbe, és a férfi letette a viharlámpákat a tálalószekrényre. Harper kicsivel 

később rózsaszín és zöld szalagokat font a talpuk köré, majd egyenletes távolságban elhelyezte 
őket az asztalon. Végezetül kiszórta az üveggyöngyöket az asztal közepére, és megcsodálta az 
összhatást.

– Gyönyörű – mondta Lucas. – Becca imádni fogja.
– Anyám nem. Neki az lesz a véleménye, hogy jobban is megerőltethettem volna magam.
– Őt szívesen magamra vállalom.



– Isten ments! A végén még elkapod tőle az öregséget.
– Pedig azt nagyon nem szeretném. – Lucas követte Harpert a konyhába, ahol a nő kivette a 

bagettre szánt fokhagymás-fűszeres olívaolajat a hűtőből. – Tulajdonképpen ki volt ez a Cheryl 
néni? – érdeklődött.

– Terence nagymamájának a húga. Akkor ismertem meg, amikor Terence-szel járni kezdtünk. 
Lenyűgöző teremtés volt. Izgalmas személyiség. Sosem volt férjnél, de csak úgy nyüzsögtek 
körülötte az érdekesnél érdekesebb pasik. És micsoda sztorikat mesélt! Előfordult, hogy azt 
hittem, csak úgy kitalálja ezeket a történeteket, de akkor mindig előhúzott valamit, mondjuk 
Truman elnök köszönőlevelét a hazának tett értékes szolgálataiért…

Hosszában kettévágta a franciakenyeret. Lucas közelebb hajolt a pulthoz.
– Szeretted az öreg hölgyet, igaz?
– Nagyon. És ő is engem. Mindig nagyon kedves volt hozzám.
– Anyád meg, gondolom, gyűlölte őt, és féltékeny volt a kapcsolatotokra.
Harper nagyot nézett.
– Honnan tudod?
– Na vajon honnan? Bunny a leginkább hagyománytisztelő ember a világon, az a fajta, aki 

azt hiszi, hogy összedől a világ, ha boltban veszed, és nem magad sütöd a kenyeret. Az a fajta, 
aki szerint egy nő kötelessége feláldozni magát a családért. Cheryl néni az elmondásod alapján 
az ő tökéletes ellentéte lehetett. Olyan nő, akinek a puszta léte is valóságos arculcsapás a te 
konzervatív anyádnak.

– Nos, igen, ez valóban így volt. Anya tényleg nem szívelte. De sajnos én sem tartottam vele a 
kapcsolatot úgy, ahogy kellett volna. Legalábbis az utóbbi pár évben nem. Úgy gondoltam, hogy 
biztosan van elég dolga. És fogalmam sem volt róla, hogy beteg. Csak utána tudtam meg, mennyit 
szenvedett, miután elhunyt. – Harpert még mindig furdalta a lelkiismeret, hogy nem törődött 
többet Cheryl nénivel. – Azt hiszem, azért nem panaszkodott, mert nem akart gondot okozni. 
Pedig jó lett volna, ha elbúcsúzhatok tőle. Szívesen vele töltöttem volna az utolsó napokat.

– Egyedül halt meg?
– Nem. Ramon mellette volt.
– Ramon? – vonta fel a szemöldökét kérdőn Lucas.
– Az élettársa. Aki jóval fiatalabb nála. Benned és Cheryl néniben tehát határozottan volt 

valami közös.
– Akkor szép élete lehetett – vigyorodott el Lucas, majd hirtelen ismét elkomorodott. – Miért 

nem mentél el a temetésre?
Harpernek volt vagy fél tucat egész elfogadható mentsége, de Lucasnak képtelen volt hazudni.
– Majdnem egy teljes nap az út Grass Valley-be, és képtelen lettem volna olyan sokáig ülni 

egy autóban Terence-szel és vele.
– Aliciával? – kérdezte gyöngéden a férfi. – Még mindig nem szereted kimondani a nevét?
– Nem bizony. Félek, hogy attól csak még ijesztőbb és erősebb lesz. Tudod, mint a Kísértethistória 

című Tim Bur ton- film ben.
– Akkor nagy jót teszel a világgal.
– Remélem, egyszer még elnyerem méltó jutalmamat.
Harper közben keresztben is beirdalta a bagettet, majd rá- és belekanalazta a fokhagymás-

fűszeres olajat. Vé ge ze tül fóliába csomagolta az egészet, szóval már csak be kell tenni néhány 
percre a sütőbe.

– Gondolod, hogy Cheryl néni hagyott rád valamit?
– Nem hinném. Csak barátok voltunk. Bár nekem sokat jelentett a barátsága.
A kamraszekrényhez lépett, és lisztet tett egy szitába. Aztán addig keresgélt a mappájában, 

míg meg nem találta a megfelelő mintát. Hivatalosan ugyan csak vasárnap lesz húsvét, de Harper 
nagyon szeretett volna valami különleges köszöntést a lányának.

Lucas egyetlen szó nélkül követte ki a ház elé. Harper elment a járda végéig, gondosan elhelyezte 
a papírkivágásokat, majd finoman, óvatosan szórni kezdte a lisztet. Csak úgy szállt a fehér por. 



Később, amikor a papírokat felemelte, egy sor szép, szabályos nyúllábnyom látszott a betonon.
Lucas kikerülte a nyomokat, és odalépett a kocsijához.
– Ijesztő egy nőszemély vagy, Harper Szymanski. Re mé lem, tudsz róla.
– El ne felejts visszajönni két óra múlva! Ja, és Grá nát al mát is feltétlenül hozd el!
– Szilva – helyesbített a férfi.
– Számít valamit?
Lucas nevetve szállt be fehér Mercedes kabriójába, aztán odaintett neki.
– Nem igazán.
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Stacey azzal nyugtatta magát, hogy minden rendben lesz. Márpedig a pozitív gondolkodás 
hasznos, ez immáron tudományosan is igazolt. Ha egy dolog kimenetele bizonytalan, jót tesz, 
ha a lehető legszerencsésebb végkifejletre fókuszálunk, mert ez ellazítja a testet, és kitisztítja az 
elmét. Más kérdés, hogy a legpozitívabb gondolatokat is elsöpörheti időnként a bénító félelem.

– Meg fog ölni, ha megtudja – dünnyögte, és a volánnál ülő Kitre sandított.
– Dehogy fog! Anyád szeret téged.
– Az lehet, de utálja, ha csalódást okozok neki. Olyankor mindig úgy néz rám, de úgy… Egészen 

alkalmatlannak és kicsinek érzem magam tőle. És fogadjunk, hogy azt fogja mondani, valami baj 
van velem.

Kit átnyúlt hozzá, és megfogta a kezét.
– Semmi baj nincs veled, Stacey. Okos vagy, kedves és vicces. És imádni való.
– De anya kiabálni fog velem. És dühös lesz rám.
Az ilyesmit Stacey mindig is nehezen viselte. Azt rég tudomásul vette, hogy ő meg Bunny nem 

jönnek ki jól egymással, de ettől függetlenül nem szeretett szomorúságot okozni az anyjának.
– Nos, ha valamiért dühös lesz, akkor azért, mert csak most mondod el.
Stacey úgy szorította a férje kezét, mintha soha nem akarná elengedni.
– Egyszerűen képtelen voltam rá – nyöszörögte. – Olyan dolgokat mondott volna nekem utána, 

amiket nem akartam hallani.
Stacey már így is épp eléggé ideges volt a terhessége miatt, nem akarta, hogy Bunny még 

rontson a helyzeten.
Az  anyák többsége amiatt aggódik, nehogy betegen szülessen a babája, esetleg a szülési 

fájdalmaktól fél, netán attól, hogyan lesz képes az anyaságot összeegyeztetni az egyéb 
kötelezettségeivel. Persze Stacey-t is aggasztották kicsit ezek a dolgok, de a legnagyobb félelme 
az volt, hogy nem alkalmas anyának.

A  baba még egyáltalán nem tűnt valóságosnak a számára. Kit elsírta magát, miközben a 
kicsi szívhangjait hallgatták, ő meg a ritmust figyelte, meg azt, mennyire erős a dobbanás, és 
megállapította, hogy a normális tartományban van minden.

Nem érezte át minden percben, hogy egy új élet növekszik benne. Értette persze, hogy mi 
történik, hiszen ismerte a biológiai folyamatokat, de az érzések valahogy nem akartak megjönni. 
Nem zavarta, hogy a teste inkubátorként szolgál, viszont nagyon nem tudta magát elképzelni egy 
csecsemő anyjaként. Nem látta maga előtt, hogy fogja felemelni, ringatni a kislányát. Kit máris 
nagyon izgatott volt, alig várta, hogy a gyerek megszülessen, Stacey ellenben kizárólag félelmet 
érzett, ha a szülés utáni időszakra gondolt.

– Túl kell lennem ezen az egészen – suttogta, részint az anyjára, részint magára az anyaságra 
gondolva. – Nem lesz semmi baj.

– És ha mégis, ne felejtsd el, hogy nem vagy egyedül! Ott leszek veled. – Kit visszahúzta a kezét, 
és elvigyorodott. – A legrosszabb esetben menekülőre fogjuk a dolgot. Harper biztosan hajlandó 
lesz fedezni minket.

Stacey visszamosolygott rá.
– Téged anya sosem dorongolna le. Hiszen te vagy a férfi, ami egyben azt is jelenti, hogy 

tökéletesnek születtél.
– Jó nekem. – Kit mosolya lassan elhalványult. – Tu dom, hogy már megbeszéltük, de szeretnék 

még egyszer rákérdezni, biztosan nincs-e ellene kifogásod, ha Ashton hozzánk költözik?
Stacey örült a témaváltásnak, bár nem igazán értette a dolgot.
– Hát persze hogy nincs. Miért lenne bármi kifogásom Ashton ellen?
Kit bekanyarodott Harper háza elé, és leállította a motort. Aztán szembefordult a feleségével.



– Például, mert alig ismered. És mert több hónapnyi együttélésről van szó. Ashton egész nyáron 
nálunk lesz, és a baba június végén születik. Ez sok nő számára gondot jelentene.

Kit szolid, józan életű fickó volt, a nővére azonban sajnos kicsit sem hasonlított rá. A fél életét 
különféle kábítószeres elvonókon töltötte. Stacey néha elgondolkodott rajta, nem kellene-e 
a függőségekre specializálódnia. Az  agy maga a csoda… Különleges képessége van rá, hogy 
rákattanjon az örömszerzésre, függetlenül annak forrásától.

Kit nővérének életmódja erősen rányomta a bélyegét a fia gyerekkorára. Ashton folyton 
költözött, hol barátoknál, hol távoli rokonoknál élt, miközben az anyja a démonjaival küzdött. Kit 
többször is megpróbálta áthozatni a gyereket Kaliforniába, de a nagy távolság miatt a nővére nem 
egyezett bele, hogy Ashton nála lakjon.

A fiú azonban időközben betöltötte a tizennyolcat, szóval azt tehetett, amit csak akart. Kit és 
Stacey pedig megegyeztek, hogy Ashton náluk fog lakni őszig, amikor is elkezdi az egyetemet. 
Még két vizsgája volt hátra, hogy le zár  hassa a gimnáziumi tanulmányait, és úgy döntöttek, hogy 
ezeket online fogja letenni.

– Tényleg csak kétszer találkoztunk, de mindkét alkalommal kedves és felelősségteljes fiú 
benyomását tette rám – felelte Stacey. – Biztosra veszem, hogy jól megleszünk.

És ha van valaki más is rajtuk kívül a házban, az talán eltereli a figyelmét a közelgő szülésről. 
No, nem mintha ezt be merte volna vallani Kitnek.

– Nagylelkű vagy – mondta a férfi hálásan.
– Nem igaz. Egyszerűen csak szeretem az unokaöcsédet.
– Most arról beszélek, hogy hajlandó voltál átvállalni a tanulmányaival együtt járó költségeket.
Ashton ugyan elnyert egy ösztöndíjat, de az csak a tandíjat fedezte. Abban állapodtak meg, 

hogy a szállását, az ellátását meg ami még kell, Kit és Stacey fizeti.
– Miért ne segítenénk? Mindig is jól kerestem, és a házon már nincs tartozás. Joule-nak is 

félretettük az egyetemi tandíját, szóval megengedhetjük magunknak.
Ha sokat jótékonykodik, az univerzum talán nem rója fel neki, hogy nem érdekli a saját gyereke.
Kit közelebb hajolt, és megcsókolta.
– Te vagy a legjobb feleség széles e világon.
– Bár így lenne!
Kiszálltak a kocsiból, és elindultak a bejárati ajtó felé. Stacey megállt, megcsodálta a járda 

szélén a nyuszilábnyomokat, és újra rátört az alkalmatlanság ismerős érzése. Ő bezzeg soha nem 
lesz képes erre! Egyáltalán eszébe se jut majd, hogy ilyesmit is csinálhatna, vagy ha mégis, nem 
tudná, hogyan kell.

Nem véletlen, hogy Kit szándékozott otthon maradni a lányukkal. Stacey teljesen és tökéletesen 
tanácstalannak érezte volna magát a gyermekgondozói szerepben.

Harper mosolyogva nyitott ajtót.
– Sziasztok! – Lelibbent a lépcsőn, és megölelte előbb a húgát, aztán a sógorát. – Remélem, 

éhesek vagytok. Lasagnét sütöttem.
Persze, mert az Becca kedvence, jutott eszébe Stacey-nek. Harper született háziasszony és 

anyuka. Ügyel a részletekre. Ez az, amire ő, Stacey egyáltalán nem képes.
Bementek a házba, és Stacey már a folyosóról látta az ünnepélyesen megterített asztalt a 

kristálypoharakkal. Eszébe jutott, ők milyen terítéket használnak otthon Kittel, és majdnem sírva 
fakadt.

– Gyertek! – tessékelte be őket a konyhába Harper. – A neten olvastam egy terheseknek való 
gyógyteáról, ami egyaránt jó a mamának és a babának. Vettem belőle, megkóstolhatnánk. Neked 
pedig – fordult Kit felé – van sör a hűtőben.

– Te vagy a kedvenc sógornőm – bókolt a férfi.
– Naná hogy én! – nevetett Harper. – Hiszen én vagyok az egyetlen sógornőd.
Stacey nézte, ahogy a nővére elkészíti a teát.
– Ma elmondom anyának – jelentette ki eltökélten.
Harper a szemét forgatta.



– Hát hogyne! Ahogy eddig is. Figyelj, szerintem most már várd ki, míg a gyerek megszületik, 
és nyomd anya kezébe! Azt érteni fogja.

Kit kivett egy sört a hűtőből.
– Én is szóról szóra ezt javasoltam neki.
Bunny lépett be a hátsó ajtón.
– Ó, tehát már megjöttetek! – mosolygott Stacey-re és Kitre. – Nekem miért nem szólt erről 

senki?
Mindkettejüket megölelte üdvözlés gyanánt, aztán körbepillantott a konyhában.
– Ne segítsek valamit?
– Kösz, nem szükséges, már mindennel megvagyok.
Stacey belekortyolt a teájába. A nővérét nézve az ember nek az a benyomása támadt, hogy a 

háztartás vezetése pofonegyszerű. Harper otthona csillogott a tisztaságtól, mi több, ízlésesen ki 
is dekorálta, mindig az adott évszaknak és a közelgő ünnepeknek megfelelően.

Bunny elvett egy csésze teát, aztán felült az egyik bárszékre a pult mellett.
– Na mi újság? – pillantott kérdőn Stacey-re.
Hirtelen nagy lett a csend. Stacey tudta, hogy Kit is, Harper is őt bámulja, de nem mert 

visszanézni rájuk.
Tudta, mit várnak tőle, és ő maga is azon a véleményen volt, hogy tiszta vizet kellene öntenie a 

pohárba. De azt is tudta, hogy az anyja nem fogja megérteni. Eddig sem értette meg soha. Fel nem 
foghatta, miért tartotta meg Stacey a lánykori nevét a házassága után is, az meg aztán végképp 
nem fért a fejébe, miért dolgozik a kisebbik lánya még mindig nyolc órában. Hát igen, Stacey 
életében mindig is a munkája volt a legfontosabb, legalábbis amíg meg nem ismerte Kitet.

Stacey vett egy nagy levegőt, aztán belekezdett:
– Ami azt illeti, tényleg van valami újság, anya…
– Kop-kop!
A kiáltás kintről jött, a bejárati ajtó felől, és Harper azonnal indult beengedni a vendéget.
– Ez a legjobbkor jött, mi? – súgta oda a húgának.
Vagy éppen a legrosszabbkor. Nézőpont kérdése…
Egy másodperccel később Lucas lépett be a konyhába, akit egy magas és szemtelenül fiatal, 

vörös hajú lány követett. Legfeljebb huszonegy éves lehet, gondolta Harper, amikor a lány 
átnyújtott neki egy nagy, textilburkolatú dobozt.

– Lucas azt mondta, hogy ez a tiéd.
– Gyönyörű! – mondta Harper, és félretette az ajándékot. – Nagyon köszönöm. Hol találtad?
– Ki tudja már? – Lucas Bunnynak átnyújtott egy csokor virágot. – Üdv, Bunny!
Harper anyja megrebegtette a szempilláit, és Lucasra villantott egy mézédes mosolyt.
– Köszönöm, Lucas. Hát ez a ragyogó ifjú hölgy kicsoda?
– Szilva – jelentette Harper fülig érő szájjal.
– Ó, drágám! Micsoda szokatlan név! – nyújtott kezet az asszony.
– Nekem mondja? Képzelje, a nővéremet Mandarinnak hívják.
– A kedves szüleik láthatóan nagyon vonzódtak a gyümölcsökhöz – mondta udvariasan Bunny, 

majd elfordult. – Megyek, vízbe teszem ezt a szépséges csokrot.
Most, hogy Lucas és barátnője megérkeztek, Stacey megnyugodott. Idegenek előtt csak nem 

közölhetett az anyjával egy ilyen hírt. Majd ha Lucasék távoznak, akkor esetleg…
Helyet foglalt az egyik bárszéken, és figyelte a körülötte zajló eseményeket. Harper itallal 

kínálta az újonnan érkezőket. Lucas sört kért, Szilva pedig a gyógyteára szavazott. Lehet, hogy 
még nincs huszonegy, és nem is ihat legálisan alkoholt, elmélkedett Stacey. Bunny a virágokat 
rendezgette, és közben időnként oda-odasandított Lucas új barátnőjére. Stacey számára érdekes 
volt megfigyelni, hogy az anyja miként viszonyul a férfihoz. Határozottan rosszallotta Lucas 
vonzódását a botrányosan fiatal hölgyekhez, de Lucas mégiscsak férfi volt, tehát automatikusan 
magasabb rendű lény, akinek mindig igaza van.

Stacey maga sem értette, miért jár Lucas olyan lányokkal, akiknek bőven az apjuk lehetne. 



Persze a korát meghazudtolóan jól nézett ki, de értelmes volt, és nagyon felelősségteljesen állt az 
élet dolgaihoz, már a hivatása okán is. Miért nem a saját korosztályában keresgél partnert, miért 
a kamaszkorból épphogy kinőtt, mutatós, de butácska csitriket hajkurássza?

Kit elmélete szerint Lucast valami trauma érte a múltban, de Stacey hiába faggatta Harpert, a 
nővére nem tudott semmi ilyesmiről.

Lucas odaült Stacey mellé, és egészen közel hajolt hozzá.
– Még mindig nem mondtad el neki? – kérdezte halkan.
– Honnan tudod, hogy nem?
– Mert nem volt ordítozás, amikor bejöttünk, és Bunny nem kapkodott levegő után. Akarod, 

hogy én mondjam el? Szívesen megteszem, ugyanis én nem félek tőle.
– Én sem.
Lucas nem szólt semmit, csak mosolygott, mire Stacey lesütötte a szemét.
– Jó, akkor úgy mondom, hogy nem félek tőle olyan nagyon.
A férfi kacsintott egyet, Stacey pedig elnevette magát.
Harper közben elővette a telefonját a zsebéből.
– Becca üzent. Mindjárt itt lesznek.
Valamennyien kisétáltak a ház elé. Kit megfogta és megszorította Stacey kezét. Ő ránézett a 

férjére, és sóhajtott egy nagyot.
– Már megint elszalasztottam a lehetőséget.
– Majd a következőt megragadod.
Stacey remélte, hogy igaza lesz.
Mind kimentek a kertbe, óvatosan kikerülve a nyuszinyomokat. A nagy, fekete BMW hamarosan 

bekanyarodott a ház elé. Stacey először azt vette észre, hogy nem Terence vezet, hanem a 
barátnője. De ez a tény sem érte annyira váratlanul, mint a három, nagy testű kutya látványa a 
hátsó ülésen Becca mellett.

A kocsi megállt, és Terence valósággal kizuhant az utasülésről. Az  arca vörös volt, a szeme 
bedagadt, és fuldokolva köhögött, alig kapott levegőt. Alicia, a barátnője is kiszállt, és megrázta 
a fejét.

– Azt hiszem, allergiás a kutyaszőrre – mondta.
Becca volt az utolsó, aki kikászálódott, nyomában a három, hatalmas dobermannal. A karcsú, 

izmos jószágok gyanakodva néztek körül.
Harper megkövülten meredt a kisebb falkára.
– Ezt egyszerűen nem hiszem el – suttogta. – Hogy tehette…?
– Anya, nem az van, amit gondolsz!
A Bloom család nőtagjai mind barnák voltak, és kék szeműek. Az arcuk formája is hasonló volt, 

szív alakú. Stacey volt a legmagasabb közülük, körülbelül százhetven centi, Bunny és Harper vagy 
tíz centivel alacsonyabbak, Becca meg valahol százhatvanöt körül. Ha együtt látta őket valaki, 
nyomban tudhatta, hogy rokonok.

– Ne izgulj, Harper! – törte meg a csendet Alicia. – Cheryl néni nem rád hagyta a kutyákat, 
hanem Beccára. – Ön elé gül ten elmosolyodott. – Mind a hármat. Sok szerencsét hozzájuk!

Harper a lányára bámult.
– Rád hagyta őket, és te egy szót sem szóltál erről nekem?
Becca dacosan vetette fel az állát.
– Gondoltam, hogy dühös leszel, és megtiltod, hogy hazahozzam őket. Pedig nem tehettem 

mást. Apa allergiás a kutyákra, mint te is tudod. Beszedett egy csomó gyógyszert, de majdnem 
megfulladt a kocsiban.

Harper rá sem nézett a volt férjére.
– Nem lehet három kutyánk!
– Olyan nagyok és félelmetesek – szólt közbe Bunny. – És az a középső ráadásul vemhes.
– Bay a neve – mondta eltökélten Becca. – És ő is az enyém, ahogy a másik kettő is. Cheryl néni 

rám hagyta őket. Nem vehetitek el tőlem egyiket sem.


