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Debbie Macomber

Szenteste Cédrusligeten



Drága Barátaim!

Aki kicsit is ismer engem, vagy olvasta már egy-két könyvemet, az tudja rólam, hogy imádom a 
karácsonyt. Nem véletlen, hogy minden év végén előrukkolok egy karácsonyi történettel.

Be kell vallanom, hogy ez a regény kettős sugallatra született. Először is az eredeti, kétezer éves 
karácsonyi történet adta az ihletet – erre mindenki rá fog jönni, aki kinyitja a könyvet. Másodsorban 
pedig türelmetlen olvasóim, akik gyakran kérdezik tőlem: évente miért csak egy regényem jelenik 
meg Cédrusligetről? Ez tehát egy meglepetésajándék mindazoknak, akik megkedvelték ezt a kedves 
kisvárost, és szeretnének többet olvasni róla. (Javaslom, jegyezzék meg jól az új szereplőket, mert 
a folytatásokban is találkozhatnak velük!)

Remélem, a könyv kellően karácsonyi hangulatba ringat majd mindenkit, és kedves olvasóim 
együtt ünnepelnek majd a cédrusligeti „ismerősökkel”. Akik pedig először vesznek a kezükbe 
cédrusligeti történetet, azokat bá to rí tani szeretném: ne féljenek, nagyon rövid idő alatt rá lehet 
jönni, ki kicsoda.

Mindig örülök, ha visszajelzést kapok Önöktől, úgyhogy kérem, írják meg véleményüket a 
www.debbie macomber.com-ra, de leveleiket is várom a P.O.Box 1458, Port Orchard, WA 98366 
USA címre.

Boldog karácsonyt kíván:

Debbie Macomber



 A   Washington  állambeli  Cédrusliget  
néhány  lakója

Olivia Lockhart Griffin: Bírónő, Justine és a San Diegó ban lakó James édesanyja. Felesége Jack 
Griffinnek, a Liget Krónika szerkesztőjének. A Világítótorony út 16-ban laknak.
Charlotte Jefferson Rhodes: Olivia és Will Jefferson édes anyja. Második férje a hozzá hasonlóan 
megözvegyült Ben Rhodes, akinek előző házasságából származó fiai nem a városban élnek.
Justine (Lockhart) Gunderson: Olivia lánya. Férje Seth Gunderson, van egy kisfiuk is, Leif. 
Az Árnyas lejtő 6. alatt élnek.
Will Jefferson: Olivia bátyja, Charlotte fia. Régebben Atlantában lakott. Válását és nyugdíjba 
vonulását követően tért vissza Cédrusligetre, ahol nemrég megvásárolta a városka művészeti 
galériáját.
Grace Sherman Harding: Olivia gyerekkori jó barátja. Könyvtáros, Dan Sherman özvegye. Két 
lánya van:
Maryellen és Kelly: Második férje Cliff Harding, ló te nyésztő a közeli Olallából.
Maryellen Bowman: Grace és Dan Sherman idősebb lánya. Két gyermeke van: Katie és Drake. 
Férje, Jon Bowman, fotóművész.
Bob és Peggy Beldon: nyugdíjas házaspár, övék a városka egyik panziója az Áfonya tér 44. szám 
alatt.
Roy McAfee: magándetektív, nyugalmazott seattle-i ren dőr tiszt. Három felnőtt gyermeke van, 
Gloria, Linnette és Mack. Felesége, Corrie titkárnőként segíti munkáját. A Kikötő sor 50-ben 
laknak.
Linnette McAfee: Corrie és Roy lánya. Orvosi asszisztens, jelenleg Észak-Dakotában él.
Mack McAfee: Roy és Corrie fia, Linnette testvére. A  cédrusligeti tűzoltóság oszlopos tagja, 
sürgősségi betegellátó.
Gloria Ashton: A cédrusligeti seriff helyettese. Roy és Corrie McAfee házasság előtt született, 
örökbe adott gyermeke.
Troy Davis: Cédrusliget seriffje.
Dave Flemming tiszteletes: A  helyi metodista lelkész. Feleségével, Emilyvel két fiuk van, 
Matthew és Mark.
Shirley Bliss: Özvegyasszony, képzőművész. Egy lánya van, Tannith (Tanni) Bliss.
Shaw Wilson: Tanni barátja, a Mokka kávézóban dolgozik.



 1. fejezet

Noha a fülhallgatóján keresztül karácsonyi dalokat hallgatott, Mary Jo Wyse így is tisztán hallotta a 
nappaliban vitatkozó bátyjait. Bár inkább az lett volna a csoda, ha nem hallja őket. Mindhármuknak 
félelmetesen harsány, már-már mennydörgő orgánuma volt, ha egyszerre beszéltek, az felért egy 
kisebbfajta stadionra való szurkoló hangerejével.

A fiúk szerelőként dolgoztak a családi tulajdonú autó szerelő műhelyben, és egyikük sem volt 
alacsonyabb százkilencven centiméternél. Tehát már a méretük tekintélyt parancsolt, ha pedig a 
hangjukat is kieresztették, a legkeményebb gazfickók is összerezzentek ijedtükben.

– Mindjárt itt a karácsony – állapította meg Linc, aki a legidősebb és valószínűleg a leghangosabb 
volt az egész társaságban.

– És az a csibész azt ígérte Mary Jónak, hogy még karácsony előtt felhívja – állapította meg 
rosszallóan Mel, a középső.

Ned, a legifjabb hallgatott. Ő volt a legérzékenyebb a fiúk között. Lefordítva ez annyit tesz, 
hogy ő bocsánatot kért volna, miután egyenként eltöri David Rhodes ujjait, aki teherbe ejtette, 
majd cserben hagyta imádott húgát.

– Mégiscsak tennünk kellene valamit! – háborgott Linc.
A hangjában csengő eltökéltség gondolkodóba ejtette Mary Jót. A helyzete pont elég bonyolult 

volt szerető fivérei alkalmatlankodása nélkül is. Igaz, arról nem Linc, Mel és Ned tehetett, hogy 
Mary Jo babát várt, méghozzá egy olyan alaktól, aki felszívódott, amikor a legnagyobb szükség 
lett volna rá.

– Én amondó vagyok, kapjuk el azt a disznót, kössük ki valahová, és addig el se eresszük, amíg 
meg nem ígéri, hogy feleségül veszi a húgocskánkat.

Mary Jo levegő után kapkodott. Már csak ez hiányzott volna! Jól ismerte Lincet, és tudta, hogy 
bátyja nem a levegőbe beszél, valóban képes, és megteszi, amivel fenyegetőzik.

– Egyetértek! – vágta rá Mel. – De van egy bökkenő: fogalmunk sincs, hol keressük azt a 
szemétládát.

Mary Jo nem bírta tovább. Lekapta a fülhallgatót a fejéről, felugrott az ágyáról, és kicsörtetett 
a nappaliba, ahol testvérei egy-egy söröskorsóval a kezükben körbeállták a csillogó-villogó 
karácsonyfát. Amikor szüleik öt évvel ezelőtt életüket vesztették egy autóbalesetben, természetes 
volt, hogy a fiúk az akkor tizenhét éves húguk védelmezőivé szegődtek. Csakhogy azóta évek 
teltek el, Mary Jo nagykorú lett, a fivérei mégis úgy kezelték, mintha nem felnőtt nő, hanem 
magatehetetlen kisbaba volna.

A négy testvér a mai napig együtt élt a szülői házban. Linc és Mel ugyan találkozgattak lányokkal, 
de egyik kapcsolatuk sem volt igazán komoly. Ned éppen most szakított a legutóbbi barátnőjével, 
tehát nem úgy nézett ki, hogy bármelyik fiú családot alapít a közeljövőben. Még leginkább Mary Jo 
szeretett volna önállósodni, elsősorban azért, hogy végre kiszabaduljon bátyjai fennhatósága alól, 
és élhesse a saját életét.

No de sajnos a tény, hogy felnőtt, nem óvta meg a fiatal lányt attól, hogy komoly hibát kövessen 
el. Az emberismerete cserben hagyta. Beleszeretett egy jóképű elvált férfiba, és tette, amit a szíve 
diktált. De most kész volt felnőttként szembenézni a tette következményeivel, és úgy érezte, 
egyáltalán nincs szüksége a fivérei közreműkö désére.

– Mi lenne, ha a magatok dolgával törődnétek, fiúk? – tudakolta élesen, csípőre tett kézzel, 
miközben azok hárman rámeredtek.

Egy méter hatvan centis magasságával eltörpült a testvérei mellett, ők valóságos toronynak 
tűntek hozzá képest. A jelenet mókás jellegét csak fokozta, hogy Mary Jo mezítláb volt. Mindössze 
egy régi flanel hálóing volt rajta, melyen angyalkák röpdöstek, és amelyet csaknem szétfeszített 
léggömbként domborodó óriási pocakja. Hosszú, sötétbarna fürtjei csak úgy röpködtek, ahogy 



villámló tekintettel hol az egyik, hol a másik bátyjára nézett.
– Pontosan azt tesszük – mennydörögte Linc. – A testvérünk vagy, a te dolgod a miénk is.
– Aggódunk érted, vedd már észre! – Ned most szólalt meg először a beszélgetés során. – Hiszen 

hamarosan megszületik a kisbabád.
– És én az égvilágon semmit nem tudok sem a szülésről, sem a kisbabákról – tette hozzá 

szokatlanul vékony hangon Mel.
Ha viccnek szánta a megjegyzését, akkor alaposan melléfogott, mert Mary Jo, aki egyáltalán 

nem volt vicces kedvében, dühödten rámeredt.
– Neked nem is kell semmit tudnod sem a szülésről, sem a babákról! – mondta nyomatékkal. – 

Ez a gyerek az enyém lesz, egyedül csak az én felelősségem.
– Látod, ebben tévedsz! – rázta a fejét szigorúan Linc. – Nincs jogod megfosztani a fiadat az 

apjától.
Attól a pillanattól fogva, hogy négy hónappal ezelőtt könnyek között bevallotta állapotát a 

fivéreinek, Mel, Linc és Ned biztosra vették, hogy a baba csak fiú lehet. Mary Jo próbált ugyan 
célozgatni rá, hogy végtére is az ellenkezője sincs kizárva, de a testvérei mindig elengedték a 
fülük mellett az efféle megjegyzéseket.

– Egy gyereknek apára is szüksége van, nem csak anyára.
– Látod, ebben egyetértünk – csapott le Mary Jo. – Csak hogy hetek óta a színét sem láttam 

Davidnek.
– Hátha karácsonykor előkerül – reménykedett Mel. – Nem mondta, hogy az ünnepek előtt 

megkeres?
– De igen, mondta. – David Rhodes azonban annyi ígéretét megszegte már, hogy Mary Jónak 

nem voltak illúziói. – Említette, hogy a karácsonyt itt tölti, a környéken, a családjával.
– A környéken? Pontosan hol? – tudakolta Ned.
– Cédrusligeten – bökte ki Mary Jo, ám egy másodperccel később már egyáltalán nem volt olyan 

biztos benne, okos dolog volt-e, hogy ezt a tényt megosztotta a fivéreivel.
– Menjünk oda, és csípjük nyakon! – villant meg Linc szeme.
Mary Jo felháborodottan emelte magasba mindkét kezét.
– Megbolondultál?
– Mármint hogy én? – kacagott fel keserűen Linc. – Nem hinném, hogy kettőnk közül én volnék a 

nagyobb bolond. Egy biztos: megtiltom neked, hogy egyedül vállald azt a gyereket, megértetted?
– Nem vagyok egyedül! – harsogta Mary Jo. – Itt vagytok nekem ti hárman.
A három nagydarab férfi elsápadt.
– Csak… csak nem akarod, hogy mi menjünk be veled a szülőszobára? – dadogta Mel. – Ugye 

csak viccelsz?
Mary Jo sokáig halogatta a szülésfelkészítő tanfolyamra való beiratkozást, David ugyanis 

megígérte, hogy vele tart, de – természetesen – mindig akadt valami fontosabb dolga, sőt egy 
ideje már telefonon sem volt elérhető. Így aztán a lány belátta, hogy nincs mire várni, és ezen 
a héten – az ajánlatosnál jóval később – végre elkezdte látogatni az előadásokat. Szándékában 
állt megkérni Nedet, hogy tartson vele a szülőszobába, de ezek után nem merte feltenni neki a 
kérdést. Különben sem volt egészen biztos benne, Ned-e a legtökéletesebb választás. Igaz, más 
lehetősége meg nem nagyon volt, tekintve, hogy egyik barátnője, Casey elájult, ha vért látott, a 
másik, Chloe pedig maga is gyermeket várt.

– Igen. Csak viccelek – biccentett megadóan, mire a fiúk láthatóan fellélegeztek.
– Kicsit eltértünk a tárgytól – állapította meg Linc. – Pedig nagyon fontos, hogy megtaláljam 

David Rhodest, és beszélhessek vele, mint férfi a férfival.
Vészjóslón megropogtatta a kézízületeit, mintegy előrevetítve, miféle „beszélgetésre” készül.
– És ha te elmondtad neki, amit akartál, én is szívesen váltanék vele egy-két szót – csapott 

ököllel a nyitott tenyerébe Mel.
Mary Jo nem szólt semmit, csak sokatmondón a plafonra emelte a pillantását, és nagyot 

sóhajtott. Épp elégszer mentegette már Davidet a testvérei és a barátnői előtt, jóformán mást sem 



csinált hónapok óta. Mostanra belefáradt. Casey ugyanannál a biztosítótársaságnál dolgozott, 
amelyiknél Mary Jo, így aztán ismerte is a férfit, aki a három-négy hetente tartott országos 
értekezletekre jött csak Seattle-be, a kaliforniai központ képviseletében. David kedves, behízelgő 
modora mindenkit elvarázsolt az irodában – kivéve a gyanakvó Casey-t. És sajnos neki lett igaza…

David eleinte hihető kifogásokkal állt elő. Mindig meg tudta magyarázni, miért nem tud 
mégsem elmenni Mary Jóval a szülésfelkészítő tanfolyamra – és a lány botor módon hitt neki, 
mert David értett a szép szavakhoz. Szerelmet vallott neki, és noha nem tervezték a terhességet, 
egyáltalán nem ijedt meg, amikor a lány bejelentette, hogy állapotos. Sőt mintha még örült is 
volna a hírnek. El mondta, hogy az esküvővel várniuk kell, míg nem tisztáz bizonyos anyagi és 
családi természetű problémákat, de aztán semmi akadálya a frigynek.

Ebben bízva Mary Jo hónapokig nyugtatgatta a bátyjait, hogy aggodalomra semmi ok, David 
szándékai tisztességesek. Mostanra azonban már ő maga is kételkedett ebben. Kétségbe vonta 
a férfi jóhiszeműségét, és beletörődött abba, hogy David nem akarja feleségül venni. Több mint 
két hete beszélt vele utoljára telefonon, és szerelme akkor is olyan kurtán-furcsán felelgetett a 
kérdéseire. Akkor említette egyébként, hogy a karácsonyt Cédrusligeten tölti az édesapjával meg 
a mostohaanyjával, és megígérte, hogy onnan felhívja Mary Jót. Nos, nemhogy nem hívta fel, de 
a lány hívásait sem fogadta azóta.

– És mondd csak, egyáltalán feleségül akarsz menni ehhez a Davidhez? – tudakolta Ned, az 
egyetlen a fivérek közül, akit komolyan érdekeltek Mary Jo érzései.

– Naná, hogy hozzá akar menni! – dörrent rá az öccsére haragosan Linc. – Hiszen a gyerekét 
várja, vagy mi a szösz!

– Engem kérdeztek, és felelnék is, ha hagynád – oktatta ki legidősebb bátyját a lány. – Ami 
pedig a kérdést illeti…

– Férjhez mész és kész – szögezte le Linc.
– Nem akarom, hogy David azért vegyen el, mert pisztolyt szegezel rá! – tört ki Mary Jo.
– Nincs is pisztolyom – értetlenkedett Linc.
– Képletesen értettem – magyarázta a lány.
– Én nem értek a költői képekhez – rázta meg a fejét a bátyja. – A tények területén viszont 

otthonosan mozgok. És kétségbevonhatatlan tény, hogy egy: gyereket vársz, kettő: a gyerek apjának 
ebben a helyzetben vannak bizonyos kötelezettségei.

– Ezt ő is tudja, ne félj – dünnyögte Mary Jo, holott rég feladta a reményt, hogy David 
gondoskodik róla és születendő gyermekéről.

– De ha mégsem tudná, teszünk róla, hogy megtudja – jelentette ki eltökélten Mel.
– Mindjárt a legelső tennivaló a sorban, hogy jegygyűrűt húzzon az ujjadra – folytatta Linc 

ellentmondást nem tűrő hangon.
A baba rúgott egy nagyot, mintha csak egyet nem értését akarná jelezni, és Mary Jo osztotta 

a véleményét. No nem mintha tudta volna, pontosan mit akar. Nem is olyan régen még fülig 
szerelmes volt Davidbe, aki a legizgalmasabb, legérdekesebb egyéniség volt minden eddigi 
ismerőse közül. Mary Jo el volt ragadtatva, amikor észrevette, hogy ez a komoly, magabiztos, 
szellemes férfiú érdeklődik iránta. Annyira más volt, mint a vele egyidős fiúk, hozzájuk képest 
valósággal regényhősnek tűnt…

– Mary Josephine! – emelte fel a hangját korholón Mel. – Figyelsz te egyáltalán?
Mary Jo bűntudatosan pislogott.
– Attól tartok, kicsit elkalandoztam. Sajnálom.
– Még hogy sajnálod! – háborgott Mel. – Hiszen rólad van szó, a te életedről, és a fiadéról.
Noha komoly, halálosan komoly volt a helyzet, a lány nem tudott elfojtani egy jókora ásítást. 

Egyik kezét a szája elé kapta, a másikat a pocakjára tette. Halálosan fáradt volt, ami nem is csoda, 
hiszen a nagy ingaóra tanúsága szerint éjfélre járt az idő.

– Megyek, lefekszem – fordított hátat a bátyjainak.
– De Mary Jo! – Linc olyan hangon kiáltott utána, mint ha kiképző őrmester volna, a húga meg 

újonc a seregben. – Azonnal gyere vissza! Itt és most el kell döntenünk, mitévők legyünk!



– Nem lehetne inkább holnap reggel eldönteni? Mind járt elalszom.
– Nem!
– Linc, légy egy kicsit belátóbb!
– Ezt tényleg sürgősen meg kellene beszélnünk – állt a bátyja mellé Mel.
Ned megint nem szólt. Megértő pillantást vetett a húgára, de nem foglalt állást. Mary Jo tudta, 

érezte, hogy alapjában véve egyetért Mellel és Linckel – no nem azon a téren, hogy mihamarabb 
vetesse el magát David Rhodesszal, hanem hogy gyorsan döntésre kellene jutniuk, mit tegyenek.

– Hát jó – adta meg magát. Lerogyott a kanapéra, és kétségbeesett igyekezettel próbálta 
nyitva tartani a szemét. – De szerintem már mindent elmondtunk, amit ebben a helyzetben 
elmondhattunk. Miről akartok még beszélni?

Linc az órára pillantott.
– Például arról, hogy pontosan egy perce december huszonnegyedike van. És az a gazember 

Rhodes azt ígérte neked, hogy még karácsony előtt felhív.
Mary Jo megjátszott nemtörődömséggel vonta meg a vállát.
– A csuda tudja. Lehet, hogy azt mondta, karácsonykor hív fel. Nem emlékszem.
– Én viszont jól emlékszem, mit mondtál nemrég. – Mel terpeszben állt, izmos karját szigorúan 

összefonta domború mellkasa előtt.
– Én is. – Linc felvette ugyanazt az alapállást.
Úgy festettek ott egymás mellett, mint valami éjszakai bár könyörtelen kidobóemberei, és 

Mary Jo attól tartott, hogy aki ezúttal pofára esik, az nem más lesz, mint David Rhodes.
Nem mintha David nem érdemelte volna meg, hogy kicsit megleckéztessék. Nem egyszer, nem 

kétszer vezette félre Mary Jót, aki bár észrevette, hogy kijátszották, mégis újra és újra bizalmat 
szavazott a férfinak. Vagyis végső soron ő maga volt felelős azért, hogy ide jutottak. Nem vehette 
tehát igazán rossz néven, hogy a fivérei – őt magát és gyermekét megvédendő – most magukhoz 
ragadták a kezdeményezést.

– Rhodes azt mondta, még karácsony előtt felhív – nyomta meg a szót Linc. – Vagyis kevesebb, 
mint huszonnégy órája maradt arra a telefonra.

– Így igaz – ismerte el a lány, aki belefáradt már a vitatkozásba.
– Szóval te is belátod… Csakhogy megjött az eszed! Épp itt volt az ideje, hogy észrevedd: annak 

a gazembernek esze ágában sincs vállalni a felelősséget a tetteiért.
Mary Jo nem felelt, csak lehajtotta a fejét. Ned odament hozzá, leült mellé, és megfogta a kezét.
– Lincnek és Melnek igaza van.
– Mégis miben? – nézett fel a lány.
– Abban, hogy valakinek fel kellene vennie a kapcsolatot Daviddel, vagy ha őt nem találjuk, akkor 

a családjával. Vannak ugyanis bizonyos kötelezettségei, amelyekről, úgy látszik, megfeledkezett.
– Például hogy tisztességes asszonyt csináljon belőled – szúrta közbe Linc.
Mary Jo annyiszor hallotta már ezt a mondatot, hogy a keze önkéntelenül ökölbe szorult.
– Vedd tudomásul, hogy tisztességes asszony vagyok – fakadt ki ingerülten. – És semmi 

szükségem csak azért egy férfira, hogy megerősítse, ami különben is mindenki számára 
nyilvánvaló!

– Jó, jó, nem akartalak felbosszantani – visszakozott Linc. – Ez csak egy ostoba kifejezés, 
hiszen tudod.

– Valamennyien azt szeretnénk – próbálkozott ezúttal Mel –, hogy boldog légy, méghozzá a 
gyermeked apjával.

Mary Jo kételkedett benne, hogy ez még lehetséges. Mostanra minden bizodalmát elveszítette 
Davidben. A  remény, hogy a férfi szereti, és gondoskodik közös gyermekükről, rég meghalt a 
szívében.

– Nincs más választásunk – rántott egyet a vállán Linc –, mint az, hogy megkeressük a fickót 
és…

– Kérlek, ne most! Ne karácsonykor! Várjunk ezzel pár napot!
Mary Jo belebetegedett a gondolatba, hogy emiatt tönkremenjen a közös karácsonyuk. A látszat 



az volt, hogy még mindig, mindennek ellenére Davidet védi, pedig dehogy. A  bátyjait féltette, 
nem akarta, hogy egy börtöncellában töltsék az ünnepeket – egy lelkiismeretlen és felelőtlen 
szoknyapecér miatt.

– Egy percet sem várunk tovább – heveskedett Mel. – Itt a kedvező alkalom. Ha tényleg 
Cédrusligeten van, akkor elkaphatjuk.

– Kérlek, térjetek észhez! Ne csináljatok semmi ostobaságot!
– Te ebbe nem szólhatsz bele.
– Mi az, hogy nem szólhatok bele? Az én életemről van szó, nem? Ide hallgass, Linc…
– Hallgattunk rád eleget – szakította félbe a lányt a bátyja. – Itt az ideje, hogy tegyünk is valamit.
Mary Jo megkövülten hallgatott. Nem akarta, hogy a testvérei beleavatkozzanak ebbe az ügybe. 

A hideg kirázta a gondolatra, hogy a fiúk karácsony estéjén becsörtetnek Cédrusligetre, és oltár 
elé rángatják a vonakodó Davidet.

Nem, ez semmiképpen nem történhet meg. Meg kell akadályoznia, kerül, amibe kerül!
Eltökélten felállt a kanapéról.
– Nem bírom tovább. Reggel majd befejezzük a vitát, jó?
Linc tiltakozni akart, de aztán húga nyilvánvaló elcsigázottságát látva mégis úgy döntött, nem 

akadékoskodik.
– De számíts rá, hogy tényleg befejezzük! – mondta szigorúan. – Ezúttal nincs helye 

kifogásoknak, világos?
– Mint a nap.
– Jó éjt, hugi! – Linc búcsúzóul gyengéden átölelte a lányt, s hasonlóképpen tett Ned és Mel is.

Mary Jo hat órát aludt mindössze, és rémülten, verejtékezve ébredt. Tisztában volt vele, hogy ha 
a fivérei el akarnak menni Cédrusligetre, akkor nem fogja tudni visszatartani őket. Így aztán 
amennyiben meg akarja akadályozni, hogy botrányt csináljanak, majd David bántalmazása miatt 
dutyiba kerüljenek, csak egyet tehet: meg kell előznie őket, és figyelmeztetnie kell Davidet meg 
a családját.

Elhatározta, hogy pontosan ezt is fogja tenni. Csen desen felkelt, felöltözött, aztán írt egy 
levélkét a testvéreinek, és észrevétlenül kiosont a házból.



 2. fejezet

Cédrusliget fölöttébb hangulatos városka, és itt láthatóan nagyon komolyan veszik a karácsonyt. Ez 
volt Mary Jo első gondolata, amikor a komp fedélzetéről a szárazföldre lépett. Még a kompállomás 
apró és jelentéktelen épületét is szépen feldíszítették gondos kezek: a falon csengettyűfüzérek 
lógtak, az ablakokban méretes műhópelyhek. Mary Jo életében először járt itt, és kellemes 
meglepetés volt számára.

David mindössze egyszer említette Cédrusligetet, és abból, amit mondott, az derült ki, hogy 
nem kedveli igazán a városkát. Mary Jo nem értette, mi baja lehet vele.

Körülnézett. A távolban egy világítótorony magasodott, festői látványt nyújtva az erdeifenyők 
és a tenger alkotta háttérben. A  hullámok megnyugtató ritmusban csapkodták a part menti 
sziklákat. Mary Jo magához szorította a vállán lógó táskáját, és elindult arra, amerre a városka 
központját sejtette.

A főutcát – legalábbis minden jel szerint ez lehetett a főutca – Kikötő sornak hívták. A járdát 
örökzöldek szegélyezték, és mindegyiken karácsonyi díszek – angyalkák, csillagok, girlandok – 
lógtak, sőt még a villanyoszlopok díszítésére is volt valakinek gondja. Mary Jónak egyből jobb 
kedve kerekedett, ahogy körbehordozta a pillantását Cédrusligeten, igaz, aztán eszébe jutott, 
miért van itt, és megint elkomorult.

December huszonnegyedike volt, reggel tíz óra, és láthatóan mindenkinek akadt dolga, mindenki 
sietett valahová – őt kivéve. De ki sietne elébe egy olyan kínos, megalázó beszélgetésnek, mint 
amilyen rá várt?

Mivel fogalma sem volt, hol keresse David családját, bement az első kávézóba, amelyet 
megpillantott, hogy összeszedje a gondolatait. A  helyet Mokka kávézónak hívták, nem esett 
messze a kikötőtől, és teljesen üres volt. Mind össze a felszolgáló fiatalember ácsorgott a pult 
mögött, aki olyan elmélyülten rajzolt vagy írt valamit az előtte heverő vázlatfüzetbe, hogy észre 
sem vette, amikor Mary Jo bement.

– Boldog karácsonyt! – köszönt rá derűsen a lány, és levette gyapjúkalapját meg a kesztyűjét.
A fiatalember meglepetten nézett fel. Kicsit zavarba jött, de aztán kedvesen elmosolyodott.
– Elnézést, nem vettem észre, hogy bejött. Mivel szolgálhatok?
– Egy koffeinmentes kávét kérek.
– Mekkora adag legyen?
– Közepes. Olyan csészében – mutatta meg Mary Jo.
A fiatalember, akinek az ingén található kitűző tanúsága szerint Shaw volt a neve, most Mary 

Jo hasára bámult, mely félreérthetetlenül kidudorodott a kabát két szárnya alól. A lány már régóta 
csak a legfelső három gombot tudta begombolni.

– Nahát! Hiszen magának kisbabája lesz, méghozzá hamarosan – állapította meg Shaw olyan 
arccal, mintha ez Mary Jo számára is újdonság volna.

– Bizony. – A lány védelmezőn a pocakjára tette a kezét.
A fiatalember készíteni kezdte a kávét, és közben az időjárásról meg a karácsonyról csevegett. 

Mary Jo szórakozottan bólogatott, majd odasétált az ablakhoz, és az utcán dolgukra sietőket 
figyelte. Cédrusliget szorgos városkának tűnt, ugyanakkor mégsem volt zavaró vagy nyugtalanító 
a nyüzsgés.

– Sosem láttam itt magát ezelőtt – jegyezte meg Shaw, ahogy tejszínt és kandiscukrot tett a 
kávéba.

– Nem vagyok idevalósi, látogatóba jöttem – vallotta be Mary Jo. Amikor az ital elkészült, 
felállt, és elővette a pénztárcáját.

Eszébe jutott, hogy Shaw sok mindenkit ismerhet a településen, és talán David családjáról is 
tud felvilágosítással szolgálni. Fizetett, majd egy összehajtogatott egydollárost tett a borravaló 



feliratú befőttesüvegbe.
– Nem ismeri véletlenül Rhodesékat? – kérdezte meg, két kézre fogva a csészéjét. – Állítólag itt 

laknak, a környéken.
– Rhodes… Rhodes – ízlelgette a nevet a felszolgáló, de aztán megrázta a fejét. – Ismerősnek 

tűnik, de sajnos mégsem tudom hová tenni. Nem, nem ismerek senkit, akit így hívnának.
– Kár. – Mary Jo csak nehezen leplezte csalódottságát.
A kávéjával visszatért az ablakhoz, és ezúttal leült, úgy figyelte az embereket. Csak remélni 

tudta, hogy nem bukkan fel hirtelen a három bátyja a nagy terepjáróval, mint a bosszú modern 
angyalai, vagy ami még rosszabb, mint vidéki surmók. Akárhogy is, meg kell találnia Rhodesékat, 
döntötte el.

– Van egy ötletem – mondta ekkor Shaw, és a hangja izgatottnak tűnt. – Nézzük meg a 
telefonkönyvet! Azért én sem ismerek mindenkit a városban.

Mary Jo kis híján a homlokára csapott. Hát persze! A telefonkönyv! Ezzel kellett volna kezdenie. 
Nyilván a bátyjai is így próbálnak majd David nyomára jutni.

– Nézze csak! Van itt Rhodes, nem is egy! – A felszolgáló odavitte a telefonkönyvet Mary Jo 
asztalához.

A lány már kevésbé örült annak, hogy ilyen nagy választékban kerültek elő Rhodesok, mivelhogy 
fogalma sem volt, az öt család közül melyiknek lehet köze Davidhez. Nem volt hát más választása, 
mint hogy felhívja mind az öt számot.

– Ugye nem bánja, ha ezt pár percre kölcsönveszem? – mosolygott kényszeredetten a 
fiatalemberre.

– Dehogy. Használja csak bátran! És nyugodtan szóljon, ha tehetek önért még valamit!
– Köszönöm. Nagyon kedves.
A lány a mobiljáért nyúlt. Nem ellenőrizte reggel, ami kor elindult otthonról, így nagy 

megkönnyebbülés volt látni, hogy nincs lemerülve a készülék. Elsőként B. Rhodes számát tárcsázta, 
ám ott csak a rögzítő jelentkezett. Közölte, hogy Ben és Charlotte most nem elérhetők, és kérte, 
hogy Mary Jo hagyjon üzenetet. A lány persze inkább vonalat bontott, és a következő Rhodesszal 
próbálkozott, aki talán még húszéves sem volt, és semmiféle Davidet nem ismert. A harmadik 
számról kiderült, hogy a központ szerint nem tartozik hozzá előfizető, a lista utolsó két tagja 
pedig egyszerűen nem vette fel.

Mary Jo kezdett elkeseredni. Nem gondolta volna, hogy egy ilyen kis helyen, mint Cédrusliget, 
ennyire nehéz lesz megkeresni David hozzátartozóit. Most jutott eszébe, hogy amikor elindult 
a Kikötő sornak nevezett főutcán, megakadt a szeme egy Roy McAfee nevű magánnyomozó 
cégtábláján. Lehet, hogy fel kellene keresnie? Bár nem hozott valami sok pénzt magával, és nem 
is valószínű, hogy a detektív nagyon örülne egy szenteste érkező sürgős megbízásnak.

– Nos, szerencsével járt? – kérdezte meg a pult mögött állva Shaw.
– Sajnos nem – fordult feléje a lány.
Teljesen tanácstalan volt. Így, hogy azt sem tudta, hogy hívják David édesapját, fogalma sem 

volt, mit tehetne. Egyetlen dolog vigasztalta: az, hogy ha ő megakadt a kutatásban, feltehetően a 
bátyjainak sem lesz könnyebb dolguk.

– Azt hiszem, tudok valakit, aki segíthetne magának – mondta elgondolkodva Shaw.
– Ki az? – örült meg Mary Jo.
– A neve Grace Harding. Ő vezeti a könyvtárt, és szerintem mindenkit ismer Cédrusligeten. 

Nem tudom, dolgozik-e ma délelőtt, de egy próbálkozást megér, nem igaz?
– Messze van innen a könyvtár? – Tekintve, hogy nem állt a rendelkezésére autó, és alig két 

hete volt a szülésig, ez egyáltalán nem volt mellékes kérdés, annál is kevésbé, mert időközben 
elkezdett esni a hó.

– Nem, egyáltalán nem. Kocsival van?
– Gyalog. A komppal érkeztem.
– Akkor el kellett haladnia a könyvtár előtt, amikor végigjött a Kikötő soron. Nagy betonépület, 

az elejét freskó díszíti. El sem lehet téveszteni.



Mary Jo két, freskóval díszített épületet is látott idefelé jövet, és úgy döntött, nem lesz nagy 
fáradság kideríteni, melyik a könyvtár. Annyira szeretett volna beszélni ezzel a Mrs. Hardinggal, 
hogy meg sem itta a kávéját. Felállt, és öltözködni kezdett. Nemcsak a kalapkáját, de a kesztyűjét 
is visszavette, mert igen hideg volt. Ráadásul a kezdetben alig szállingózó hópelyhek most 
már egyre sűrűbben hulltak, minden jel szerint tartósnak ígérkezett a havazás. Pedig Seattle 
környékén ritka volt a fehér karácsony – Mary Jo más körülmények között ujjongott és tapsikolt 
volna örömében, hogy milyen szépen esik a hó.

Shaw-nak igaza volt, a könyvtárt valóban nem lehetett eltéveszteni. Már csak azért sem, mert 
a bejáratot gyönyörűen feldíszítették az ott dolgozók. Az embernek szinte kedve támadt belépni 
ide, és ha már itt volt, szívesen itt is maradt, mert a belső tér is nagyon otthonosnak bizonyult. 
Az előtérben álló karácsonyfa, a gyereksarokban felaggatott óriás hópelyhek, a külön állványon 
elhelyezett karácsonyi kiadványok mind-mind azt sugallták, hogy sokak szíve csücske lehet ez a 
hely.

Mary Jo élvezte a melegséget, amely körülvette itt – a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt.
A könyvtárpulton egy tábla állt, miszerint ma délben van záróra. Mary Jo önkéntelenül a nagy 

faliórára pillantott, és meglepetten állapította meg, hogy mindjárt háromnegyed tizenegy.
– Elnézést – mosolygott rá tétován a pultnál álló hölgyre. – Ön Grace Harding?
– Nem, én a helyettese vagyok. De ő is itt van, mindjárt szólok neki.
Mary Jo hálásan bólintott.
Az asszony eltűnt a hátsó irodában, majd kisvártatva egy másik középkorú nővel tért vissza, aki 

kedvesen rámosolygott Mary Jóra. Magas nyakú, élénkpiros garbót viselt, hozzá fűzöld mellényt, 
jobb karja láthatóan be volt kötözve a ruha alatt.

– Grace Harding – mutatkozott be. – Segíthetek valami ben?
A lány félénken viszonozta a mosolyt.
– Üdvözlöm, Mary Jo Wyse vagyok… – A baba pontosan ezt a másodpercet választotta ki, hogy 

rúgjon egyet, méghozzá akkorát, hogy a kismama rémülten elhallgatott, és a hasához kapott.
– Jól van? – aggodalmaskodott az asszony.
– I… igen. Azt hiszem. – Mary Jo vett egy nagy levegőt.
– Nem akar inkább leülni?
– Lehet, hogy tényleg jobb lenne – ismerte el a lány, pedig egyáltalán nem volt nyafogós 

természetű. De most úgy érezte, a könyvtárosnőnek igaza van. Mrs. Harding megkerülte a pultot, 
egy karosszékhez vezette, majd eltűnt egy percre az irodában.

Egy pohár vízzel tért vissza.
– Tessék, igya meg!
– Köszönöm.
Mary Jo most már tényleg zavarban volt, úgy érezte, a könyvtárban mindenki őt bámulja. Persze 

meg is volt rá az okuk, hiszen a pocakja miatt esetleg azt is gondolhatták, hogy mindenórás. Pedig 
volt még két hete a kiírt időpontig. Igaz, Mary Jónak ez volt az első terhessége, nem tudhatta, hogy 
szokott ez lenni. Csak reménykedhetett, hogy a babája nem igyekszik idejekorán világra jönni.

Grace odahúzott egy széket melléje, és ő is leült.
– Miért akart beszélni velem? – kérdezte kíváncsian.
Mary Jo megitta az összes vizet, aztán félretette a poharat. Kezét összekulcsolta a hasán, 

sóhajtott egyet, és belefogott:
– A kávézóban azt mondták, maga mindenkit ismer a városban. Egy David Rhodes nevű férfit 

keresek.
Grace megdermedt.
– Ismeri? – A fiatal lány szemében öröm csillant. Nem akart tudomást venni arról, hogy Grace 

arckifejezése sem mi jót nem jelent. – Itt van, a városban? Azt mondta, karácsonykor meglátogatja 
az édesapját és a mostohaanyját Cédrusligeten. Elárulná, hol találom őket? Nagyon fontos lenne, 
hogy beszélhessek vele…

– Ó istenem! – nyögte Grace, és nyugtalanul izgett-mozgott a széken.



– Ó, istenem? – ismételte Mary Jo. – Ezt most miért mondta?
– Hát…
– A városban van? Úgy értem, David.
– Nem, nincs. Sajnálom…
Mary Jo elkomorodott. Tudhattam volna, gondolta. Hogy is lehetett olyan ostoba, hogy elhitte 

Davidnek? Nyil ván va lóan ez is csak egy hangzatos hazugság volt.
– No és az édesapja meg a mostohaanyja? Velük találkozhatok?
Mary Jót hajtotta a kétségbeesés. Tudta, hogy ha ő nem beszél a babáról a szülőknek, a bátyjai 

fogják megtenni, már pe dig ezt semmiképpen nem akarta. David szülei nem tehetnek semmiről, 
nem érdemlik meg, hogy a dühös Wyse fivérek tönkretegyék a karácsonyukat.

– Sajnos Ben és Charlotte sincsenek itthon. Tudja, elutaztak.
– Értem. – Mary Jónak eszébe jutott az üzenetrögzítőn hallható szöveg. A sors különös fintora, 

gondolta, hogy éppen Ben Rhodest hívta fel elsőnek. Akár örülhetett is volna, hogy Rhodesék 
nincsenek itthon, hiszen így nem lesz botrány. De egyáltalán nem érzett sem örömöt, sem 
megkönnyebbülést. Mély szomorúság szállta meg, hogy mégsem tudnak pontot tenni az ügy 
végére. Számára ugyan már régóta nyilvánvaló volt, hogy egyedül kell felnevelnie a gyermekét, 
de tudta, hogy a fivérei nem fognak ilyen egyszerűen belenyugodni a dologba. Ők bizonyosságot 
akarnak, és mindent megtesznek majd, hogy elősegítsék a szerintük helyes végkifejletet.

– Ha jól emlékszem, valamikor holnap jönnek haza – folytatta elgondolkodva Grace.
– Karácsony első napján?
– Igen. De ha egészen biztos akar lenni benne, megkérdezhetem a barátnőmtől.
– Azt nagyon megköszönném.
Grace gyengéd pillantást vetett a fiatal lányra.
– Mielőtt telefonálnék Oliviának… ő az a barátnőm, akiről beszéltem… szeretném, ha tudná, 

hogy ő Charlotte Rhodes lánya.
– Értem.
– Kérdezhetek magától valamit?
– Természetesen. – Mary Jo pontosan tudta, mi lesz a kérdés.
– A kisbabájának… David Rhodes az apja?
A lány válasz helyett lehunyta a szemét és lehorgasztotta a fejét.
Grace lágyan megsimogatta a karját.
– Semmi baj, kedves. Semmi baj…
Nyilvánvaló volt, hogy a válasz: igen. Mi másért jönne egy magányos nő a terhessége utolsó 

hónapjában egy idegen városba – ráadásul épp december huszonnegyedikén –, ha nem azért, 
hogy a gyermeke apját megtalálja?

Mary Jo felnézett.
– Hetek óta nem is hallottam róla. Amikor utoljára felhívott, megemlítette, hogy Cédrusligeten 

tölti a karácsonyt a családjával, ezért gondoltam, hogy itt megtalálom. Tudja, a bátyáim mindenáron 
azt akarják, hogy David vegyen feleségül, de én egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ezt 
szeretném…

– Meg tudom érteni.
Mary Jót láthatóan felbátorította, hogy Grace osztja a véleményét.
– Szeretném, ha Mr. és Mrs. Rhodes tőlem tudná meg, hogy unokájuk születik, nem pedig 

a fivéreimtől – folytatta. – És azt is meg akarom értetni velük, hogy nem akarok hozzámenni 
Davidhez. Még akkor sem, ha ő esetleg feleségül venne.

– Szerintem ez nagyon bölcs döntés – helyeselt Grace. – David nem az a férj- és családapatípus. 
Egyszerűen nem megbízható.

– Sajnos tökéletesen igaza van – biccentett szomorúan Mary Jo. – De Mr. Ben Rhodesnak 
mégiscsak az unokája ez a baba… Talán kíváncsi lesz rá, szeretné megismerni. És az is lehet, hogy 
később David is szeretné tartani a kapcsolatot a gyerekével. – Komolyan Grace-re pillantott. – Úgy 
gondoltam, kötelességem biztosítani számukra ezt a lehetőséget.



– Helyesen gondolta, kedvesem. – Az asszony könnyedén, kedvesen megint megérintette Mary 
Jo karját. – Akkor most megyek, felhívom a barátnőmet, ő pontosan meg tudja majd mondani, 
mikor jönnek haza az édesanyjáék.

– Köszönöm – dünnyögte a lány.
Kicsit még így, ülve is szédült, ezért nem kockáztatta meg, hogy körülnézzen a könyvtárban, 

inkább a helyén maradt. Nem kellett sokáig várnia. Grace hamar visszatért, és újból leült melléje.
– Sajnos jól emlékeztem – mondta. – Beszéltem Oliviá val, Charlotte és Ben holnap délután 

érkeznek haza.
– Hát ez nem jó hír. – Mary Jo egy darabig töprengett, mitévő legyen. Nem térhet haza 

dolgavégezetlenül, hiszen a bátyjai nyilván olvasták az üzenetét, és talán már úton is vannak ide. 
Ha pedig itt lesznek, valószínűleg ők is percek alatt kiderítik, amit neki sikerült.

– Mik a tervei? – érdeklődött Grace.
– Azt hiszem, ha már itt vagyok, legokosabb volna meg vár nom őket. Tudna nekem szállást 

ajánlani, ahol kivehetnék egy szobát ma éjszakára?
Bár nem úgy készült, hogy itt alszik, nem voltak nagy igényei. Egy csendes kis panzió, egy 

kényelmes ágy és némi tisztálkodási lehetőség volt minden, amire vágyott.
– Ajánlani természetesen több helyet is tudok, csak az a kérdés, lesz-e szabad szobájuk ilyenkor. 

Először a Komfort panziót kellene megkérdeznie. Híresen tiszta, és nagyon közel van ide. Mindjárt 
hozom a környékbeli szálláshelyek listáját.

– Ez igazán kedves öntől, nagyon köszönöm. – Mary Jo hálatelt mosollyal dőlt hátra a 
karosszékben.

Mégiscsak csodálatos dolog a karácsony, gondolta. Leg fő kép pen, ha az embernek egy Grace 
nevű angyal siet a segítségére…



 3. fejezet

Grace sokáig nézte a fiatal, állapotos lányt, akit David Rhodes teherbe ejtett, akinek fűt-fát ígért, 
és aztán cserben hagyta. Valahogy nem lepte meg túlságosan ez a hír. Eddig is pocsék véleménnyel 
volt Davidről – mostantól még inkább megvetette.

Főként Olivia elbeszéléseiből ismerte a férfit. Tőle tudott a viselt dolgairól meg a nőkről, akiket 
elcsábított és aztán galádul elhagyott. Ez annál is különösebben hangzott, mert az édesapjánál, 
Ben Rhodesnál nem élt még becsületesebb és tiszteletre méltóbb férfiú a világon. De David volt az 
az alma, amelyik nagyon messze esett a fájától.

Grace nagyon sajnálta Mary Jót, és elhatározta, hogy minden segítséget megad neki. Tudta, hogy 
Ben és Char lotte sem tesz majd másként.

A szállást illetően voltak kétségei. A legjobb helyről a városban, a Mormota Motelről pontosan 
tudta, hogy zárva tart, mert a tulajdonosok, Bob és Peggy Beldon elutaztak az ünnepekre. De 
azért persze akadt még néhány szálló a környéken, amelyik szóba jöhetett.

– Tessék, a lista – nyújtotta át a papirost Mary Jónak.
– Bejelölné, kérem, melyek azok, amelyek közel esnek Rhodesék házához? Nagyon messze nem 

szállhatok meg, mert nem autóval jöttem.
– Emiatt ne aggódjon! Ha távolabbi panziót talál, szívesen odafuvarozom kocsival, és holnap 

este, ha Charlotte-ék megérkeztek, magáért megyek.
Mary Jo felnézett az asszonyra.
– Tényleg megtenné?
– Ez csak természetes.
– Nagyon köszönöm.
– Igazán nincs mit. Örülök, hogy segíthetek. De most, ha megengedi, visszamennék az 

irodámba. Megígértem a barátnőmnek, hogy visszahívom.
– Persze, menjen csak! Én addig megkérdezem a panziókat.
Mary Jo elővette a mobilját, és noha a könyvtárban nem volt szabad telefonálni, Grace úgy 

döntött, ez egyszer kivételt tehet.
Ígéretéhez híven visszasietett az irodába, és felhívta Oliviát, akivel ugyan majd mindennap 

beszéltek telefonon, az utóbbi időszakban elég rövidre sikerültek a beszélgetések. A karácsony 
előtti hetek rengeteg tennivalója miatt kevesebb idő jutott a fecsegésre, csak a legszükségesebbeket 
tudták megtárgyalni.

Olivia otthoni számát tárcsázta, ugyanis az elfoglalt bírónő most otthon tartózkodott. És nemcsak 
azért, mert közelgett a szenteste, hanem mert mellrákot állapítottak meg nála, megműtötték, és 
kemoterápián meg sugárkezelésen esett át. Az elmúlt hónap különösen nehéz volt Olivia számára, 
mert vírusfertőzést kapott, amivel a legyengült immunrendszere csak nagyon nehezen tudott 
megbirkózni. A család és a barátok már a legrosszabbtól tartottak. Grace most is beleborzongott, 
ha eszébe jutott, milyen közel álltak hozzá, hogy elveszítsék őt.

Olivia rögtön az első csengetés után felkapta a kagylót.
– Már azt hittem, sosem hívsz vissza – hadarta izgatottan a telefonba. – Ott van még a lány a 

könyvtárban?
– Igen. Úgy döntött, itt marad Cédrusligeten, és megvárja édesanyádékat.
– Jaj, ne!
– Hidd el, én sem rajongok a gondolatért, hogy amint hazaérnek szegények, Mary Jo lerohanja 

őket a rossz hírrel, de az az igazság, hogy nincs mire várni. Nem várhatjuk Mary Jótól, hogy 
tovább halogassa a dolgot, szerintem már csak napjai vannak hátra a szülésig.

Elhallgatott, mert gondolkodóba esett, elmondhat-e min dent Oliviának. A bírónő a betegsége 
miatt sokkal érzékenyebb, sebezhetőbb volt, mint máskor, és ő a világért sem akart nagyobb 



megrázkódtatást okozni neki.
– Na, ki vele, min töprengsz! – biztatta a barátnője. – Hal lot tam a hangodon, hogy 

elbizonytalanodtál, úgyhogy biztosan van még valami érdekes mondanivalód, csak nem tudod, 
megoszthatod-e velem.

Grace elmosolyodott. Gyakran volt olyan érzése, hogy Olivia olvas a gondolataiban.
– Hát jó – adta meg magát. – Elmondom. David azt állította Mary Jónak, hogy itt tölti a 

karácsonyt Cédrusligeten, az apjáékkal. Az a szegény lány eredetileg azért jött, hogy Daviddel 
találkozzon.

– A hazug disznó! – tört ki Olivia. – Pontosan tudta, hogy Ben és anya elutaznak, hiszen már 
hónapok óta tervezték ezt az utat! És volt képe ideszédíteni azt a szegény kislányt! Hogy lehet 
valaki ilyen aljas?

– Azt én sem tudom – ingatta a fejét Grace.
– Egyszerűen hihetetlen, milyen arcátlan! – háborgott a barátnője. – Hát ennek az embernek 

már semmi sem szent? Emlékszel, néhány évvel ezelőtt még anyát is megpróbálta becsapni, kis 
híján dollárezreket csalt ki tőle. Én mondom neked, nincs abban az alakban semmi tisztesség, 
semmi emberi érzés. Csak azt a szegény lányt sajnálom… Ha arra gondolok, mit érezhet most, 
legszívesebben puszta kézzel tekerném ki annak a csirkefogónak a nyakát! No de csigavér, kár 
felizgatnom magam David miatt, egyszerűen nem ér annyit… Váltsunk békésebb témára! Most, 
hogy már mindent tudok Mary Jóról, igazán elmesélhetnéd, mi történt a karoddal.

Grace önkéntelenül lepillantott bekötözött karjára.
– Ez jó téma – állapította meg. – Legalább kicsit felvidítalak.
– Most hülyéskedsz? Miért vidulnék fel attól, hogy baleset ért?
– Egyáltalán honnan tudsz a dologról? – kíváncsiskodott Grace. – Mert hogy nem tőlem, az 

biztos.
– Cliff összefutott Justine-nal a patikában, amikor kiváltotta a gyógyszereidet.
– Aha, már értem.
Hát igen, a kisvárosi élet velejárója, hogy mindenki tud mindent mindenkiről, a pletykahíradó 

megbízhatóan működik. Ez bizonyos szempontból megnyugtató, hiszen nem kell attól félni, hogy 
magunkra maradunk a gondjainkkal, más szempontból viszont rendkívül zavarba ejtő, hiszen azt 
sem tudjuk eltitkolni, amit nagyon szeretnénk. Grace még örülhetett, ha Olivia férje, Jack, aki a 
helyi lapot szerkesztette, nem írt humoros kis glosszát az esetből.

– Szóval, mi történt?
– Megharapott a teve – hangzott a meglepő válasz.
– Micsoda? – Olivia nem hitt a fülének. – Miféle teve?
Grace elmosolyodott. Timmons doktornak hasonlóképpen tátva maradt a szája, amikor elmesélte 

neki, hogyan történt a baleset. A városka orvosának ez volt az első teveharapásos esete.
– A mi farmunkon szállásolták el a betlehemi élőképben szereplő állatokat. A metodista lelkész 

ötlete volt, hogy igazi állatok legyenek az istállóban, talán te is hallottál róla.
– Igen, persze, de megnézni nem volt alkalmam.
– Tegnap volt az utolsó fellépésük a jószágoknak – mesélte Grace. – De csak karácsony után 

viszik őket vissza oda, ahonnan jöttek. Alig várom, hogy megszabaduljak Csipkerózsikától… 
Mert képzeld, a gazdája erre a névre keresztelte azt a vérszomjas szörnyeteget! Szóval, kimentem 
megetetni a bestiát. Cliff előre figyelmeztetett, hogy a tevék kiszámíthatatlanok, így aztán 
igyekeztem elővigyázatosan viselkedni…

– A jelek szerint nem eléggé. – Oliviából akarata ellenére kipukkadt a kacagás.
– Látod, mondtam, hogy felvidítalak. – Grace hangjában némi szemrehányás csengett. 

– De közlöm veled, hogy ennyire azért nem volt mókás a helyzet. Nagyon fájt. Az elvetemült 
Csipkerózsika a nevére rácáfolva véresre harapta a karomat.

– Uramisten! Varrni is kellett a sebet? – Olivia már egyáltalán nem tűnt vidámnak.
– Szerencsére nem. Timmons doki ellátott antibiotikumokkal, és úgy bekötözött, hogy ma 

reggel alig találtam olyan pulóvert, amelyet magamra tudtam húzni.



– Ó, te szegény!
– Na látod, ez már sokkal jobb. Ilyeneket mond egy igazi, érző szívű barátnő.
– Remélem, a jövőben Cliff eteti azt a fenevadat.
– Arra mérget vehetsz. De most beszéljünk egy kicsit rólad is! Mi lesz a karácsonyi program?
– Ó, semmi különös. Justine, Seth és Leif átjönnek ma vacsorára, aztán együtt elmegyünk a 

templomba. No és ti? Ti mit csináltok Cliff-fel?
– Ugyanazt. Vendégül látjuk a családot. Maryellenék és Kellyék is nálunk vacsoráznak ma este, 

sőt Cliff lánya, Lisa is itt lesz a családjával. Holnap pedig Maryellenékhez megyünk. Jon készít 
ünnepi menüt.

– Az biztosan nagyon finom lesz. Jack és én kettesben leszünk holnap. Az  én drágám 
mindenkinek azzal dicsekszik, hogy magára vállalta a konyhai teendőket, de ha megígéred, hogy 
nem mondod el senkinek, neked elárulom, hogy a Pocaktanyáról rendeltük a mai és a holnapi 
vacsit is. Justine persze hívott minket, hogy holnap menjünk át, de nem szeretném megerőltetni 
magam. Majd jövőre.

Ez egészen úgy hangzott, mint egy ígéret, hogy jövőre minden rendbe jön, a dolgok visszatérnek 
a régi kerékvágásba. Hogy tavasszal tényleg véget érnek a kezelések, és Olivia végre csatlakozhat 
az egészségesek táborához. Barátnője ereje és bátorsága mélységes tiszteletet ébresztett Grace-
ben.

– Jövőre – ismételte bizakodva. Kipillantva a kis ablakon észrevette Mary Jót, aki már nem 
telefonált. Lehajtott fejjel, szemlátomást csüggedten üldögélt a karosszékben. – Ugye nem 
haragszol meg, ha most leteszem? – kérdezte meg Oliviától. – Mennem kellene.

– Valami baj van?
– Úgy látom, Mary Jónak szüksége van rám.
– Menj csak! De ígérd meg, hogy tájékoztatsz mindenről, ami történik!
– Ez csak természetes.
– Ja, és tartsd távol magad a tevétől! – kuncogott Olivia.
– Igyekszem. – Grace bontotta a vonalat, aztán már ment is vissza a könyvtárterembe Mary 

Jóhoz.
– No, mi újság? – érdeklődött kedvesen, miközben leült a lány mellé.
– Sajnos semmi jó – ingatta a fejét szomorúan Mary Jo. – Először Davidet próbáltam hívni, 

hátha most mégis felveszi. Elvégre karácsony van, és tudnia kell, milyen fontos számomra, hogy 
beszéljünk.

Grace együttérzően fogta meg a kezét.
– És? Nem vette fel mégsem?
– Rosszabb – borult el a lány tekintete. – Megváltoztatta a telefonszámát. Nyilván azért, 

hogy egyáltalán ne tudjam elérni. Most már semmi esélyem, hogy valaha megtalálom… A múlt 
héten megpróbáltam a munkahelyén hívni, de kiderült, hogy felmondott. Ugyanannál a cégnél 
dolgozunk… vagyis hogy már csak dolgoztunk, így ismerkedtünk meg.

– Ó, istenem!
– A bátyáimnak még nem is mertem elmondani.
Mary Jo már korábban is említette a testvéreit. Grace kíváncsi lett.
– Hányan vannak?
– Hárman, és meglehetősen dühösek Davidre. Azt hiszik, itt találják őt az édesapjánál, de én 

már tudom, hogy igen kicsi az esélye, hogy éppen ebben a kérdésben igazat mondott volna.
Grace bólogatott.
– Mint korábban is mondtam, a fivéreim ki akarják kényszeríteni a házasságot – folytatta a lány 

–, vagy ha erre David nem hajlandó, akkor legalább ki szeretnék belőle vasalni a hazugságai árát. 
Ezért akarnak találkozni vele. És ha vele nem sikerül, a családjával. Hát ezért lenne mindennél 
fontosabb, hogy a testvéreim előtt érjek oda Rhodesékhoz.

Grace el tudta képzelni, milyen volna Bennek és Char lotte-nak azzal szembesülni, hogy a 
három dühös Wyse fivér karácsony szent napján botrányt csinál a tulajdon házukban.



– Ez valóban fontos volna – helyeselt.
– Csakhogy semmi esélyem rá – világosította fel ke se rűen Mary Jo. – Ugyanis még ma haza kell 

mennem Seattle-be.
– Miért?
– Mert felhívtam az összes hotelt és panziót, amelyet a listán találtam, de egyikben sem volt 

szabad szoba.
– A Komfortban sem?
– Azt hívtam először. Ők is tele vannak.


