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Ajánlom ezt a könyvet a könyvkereskedőknek, 
az álmok szállítóinak.



 eLső rÉsz



 előhang

James Leary Flood Rendezvényközpont, 
San Francisco

Natalie Harper megállt az emelvényen az anyja temetésére összegyűlt gyászolók előtt, és lenézett maga elé. 
A szögletes pulpituson ott hevertek a jegyzetei a búcsúztató beszédhez, és egy Segítség a gyászolóknak fe-
liratú dosszié. ez utóbbi tényleg nagyon hasznos tanácsokat tartalmazott, egy kérdésre azonban nem talált 
benne választ. Nevezetesen, hogy miként fogja túlélni ezt az egészet.

Napokig hurcolta magával a dossziét és a jegyzeteket, remélve, hogy végül meg tudja magyarázni a meg-
magyarázhatatlant, kifejezni a kifejezhetetlent. De a világ összes feljegyzése és tanácsa sem kínált módot 
arra, hogy behatoljon anyja életének befejezetlen elbeszélésébe, amely mintha Natalie bánatának peremén 
lebegett volna, épp olyan messze, hogy ne tudja elérni. A szavak összemosódtak a szeme előtt.

Próbált visszaemlékezni, hogy mit is akart mondani – no, nem mintha Blythe Harper életét össze lehetne 
foglalni egy háromperces beszédben.

Mit mondhat az ember az anyja temetésén? Hogy vele volt minden egyes percben, attól kezdve, hogy elő-
ször felsírt, egészen egy héttel ezelőttig, míg végleg itt nem hagyta ezt a világot? Hogy gyönyörű volt, és 
magával ragadó? Okos, mint a napkeleti bölcsek, mégis gyakran csinált butaságokat? Ugyanakkor vicces is 
volt, meg időnként az őrületbe kergetett másokat. Bonyolult jellem, és végtelenül szeretetreméltó. Minden 
egyszerre.

Natalie anyja, Andrew lánya, sokak jó barátja, könyvkereskedő, az álmok szállítója…
És abban a pillanatban, amikor a lányának a legnagyobb szüksége lett volna rá, Blythe Harper örökre itt-

hagyta ezt a világot.



 1. fejezet

Archangel, Sonoma megye, Kalifornia
Egy héttel korábban

Natalie nagy napja volt ez a mai. eddigi élete legnagyobb napja, legalábbis a karrierje szempontjából. A cég 
teljes gárdája összegyűlt a Pinnacle Fine Wines fogadótermében, hogy megünnepelje az előléptetését és a 
milliós üzletet, amit ő ütött nyélbe. Az anyja azonban nem jött el.

Ami azért jellemző.
őszintén szólva, a kétórás autóút Archangelbe, a sono ma- bor vi dékre kiszámíthatatlanul hosszúra nyúl-

hatott ilyen kor délután. De az is lehetséges, hogy Blythe Harper egyszerűen elfelejtette, hogy azt ígérte, je-
len lesz a lánya tiszteletére rendezett eseményen.

Natalie mosolyt varázsolt az ajkára, és végigsimított karcsúsított, konzervatív blézerén, melyet a direkt 
erre az alkalomra vásárolt masnis, fehér selyemblúza fölött viselt. közben a távolban felfedezte rupert 
Carnabyt, a cég tulajdonosát, aki már az emelvény felé tartott, csak útközben meg-megállt, hogy köszöntse 
a kollégákat. Natalie bizakodva az ajtóra sandított, remélve, hogy az anyja az utolsó pillanatban mégis fel-
bukkan.

Persze a szíve mélyén pontosan tudta: nem fog.
Natalie emlékeztette magát, hogy immár felnőtt nő, nem valami kislány, aki képtelen elmondani a szöve-

gét az iskolai ünnepségen, ha nem érkezik meg az anyukája. Nagyon is képes volt rá, hisz tapasztalatból tudta.
Bár nem tartotta számon, tisztában volt vele, hogy az anyja lemaradt élete sok-sok fontos eseményéről. 

A cserkészlánnyá avatásától kezdve a kaliforniai matematikaversenyen át a diplomaosztójáig. erre persze 
mindig nyomós oka volt. Épp nem akadt senki, aki az üzletben maradhatott volna, találkozót beszélt meg 
valamely kereskedelmi képviselővel, senkitől nem tudott kölcsönkocsit szerezni, vagy éppen író-olvasó ta-
lálkozót rendezett a könyvesboltban. ezek mindegyike elfogadható magyarázatnak tűnt, Natalie kicsinyes 
dolognak érezte volna, ha vitatni kezdi.

De akárhogy is – gondolta most, miközben egyik lábáról a másikra állt divatos, közepesen magas sarkú, 
ám igen kényelmetlen cipőjében –, ez van. Az anyja majd mentegetőzik, előhoz valami kifogást, ő pedig 
megbocsát. Mindig ez volt a menetrend. egyébként az anyjának, aki egyedül nevelte fel Natalie-t, tényleg 
nem volt sok szabadideje, min dig a könyvesboltban kellett lennie. Majdhogynem egye dül vezette az üzletet 
az elmúlt harminchárom évben, mert nem volt elegendő bevétel ahhoz, hogy felvegyen egy kisegítő mun-
katársat.

Mandy McDowell, Natalie beosztottja a logisztikai területen épp arra sétált, kezében egy pohár borral, 
és közben nagy lelkesedéssel mesélt az egyik munkatársnőjének valami újabb sztorit az ő imádni való, de 
átok rossz gyermekeiről.

Natalie túl későn vette észre, hogy Mandy nem látja őt. Megpróbált ugyan oldalra lépni, de nem sikerült, 
a nő pont mellkason találta a borospoharával.

– istenem, Natalie! – Mandy szeme tágra nyílt a döbbenettől. – Nem láttam, hogy itt vagy! Ó, hogy az 
a… Ne haragudj, nagyon sajnálom!

Natalie elhúzta a mellétől a teljesen átnedvesedett fehér blúzt.
– Hát ez csodás… – dünnyögte, majd felkapott egy szalvétát, és rászorította a nagy vörösborfoltra.
– Próbáljuk meg szódavízzel! – Mandy barátnője, Cheryl sietve odalépett egy tiszta szalvétával és egy ás-

ványvizes üveggel. – Hadd segítsek!



Natalie eltartotta a blúzt szintén boros melltartójáról, miközben Mandy és Cheryl megpróbálták felitatni 
a foltot.

– Ó, milyen kétbalkezes vagyok! – sopánkodott Mandy. – Meg tudsz nekem valaha bocsátani? Ó, nem 
hiszem… ilyen egyszerűen nincs. Pont ma, amikor hamarosan fel kell menned a pódiumra, hogy beszédet 
mondj…

– Baleset volt – csitította Natalie, próbálva elsimítani a dolgot.
– Ígérd meg, hogy elküldöd a tisztítószámlát – erősködött Mandy. – És ha nem jön ki a folt, kifizetem a 

blúzt.
– jó – dünnyögte Natalie. Mandy pontosan tudta, hogy nem fogja elküldeni a számlát, ő pedig tisztában 

volt vele, hogy hiába is küldené. Mandy egyedül nevelte a két gyerekét, és folyton le volt égve. egyik hó-
napról a másikra éltek. A szempillája meghosszabbítására vagy manikűrre persze mindig volt elég pénze 
– de hát ne ítélkezzünk.

Nem vagyunk egyformák, gondolta Natalie.
Mandy a meghatottságtól párás szemmel nézett rá.
– jut eszembe, azt hittem, édesanyád itt lesz ma…
Natalie összeszorította a fogát, aztán észbe kapott, és megpróbálta ellazítani az állkapcsán az izmokat.
– Én is azt hittem. De úgy látszik, közbejött valami. Talán dugó van. Vagy történt valami váratlan a 

könyvesboltban. Nem mindig könnyű elszabadulnia.
– elmondtad neki, hogy az egész eseményt a te tiszteletedre rendezik?
– Persze. – Natalie arca még inkább elborult.
Mandy nagyon igyekezett ugyan, de ezekkel a kérdésekkel nem sokat segített, sőt…
– És rick? A barátod sem jön el, hogy együtt ünnepeljen veled a nagy napon?
– Tesztrepülésen kell részt vennie, nem tud jönni – felelte Natalie.
– Nocsak! ezek szerint emelkedik a céges ranglétrán. Amikor még együtt jártunk, sosem fordult elő, 

hogy munkahelyi okokból ne tudott volna eljönni, ha hívtam valahová. – Mandy és rick még azelőtt ran-
diztak, hogy Natalie Archangelbe költözött volna. Még mindig jóban voltak, amit Mandy idegesítő gyako-
risággal dörgölt Natalie orra alá. Tessék, most is egyből elővette a telefonját! – Mindjárt küldök is neki egy 
képet, hadd lássa, miről marad le! – közölte elégedetten.

időt sem hagyott a tiltakozásra, készített egy csöppet sem hízelgő felvételt a borral leöntött, tátott szájú 
Natalie-ról, és elküldte, még mielőtt a lány közbeléphetett volna.

kösz, gondolta Natalie. különben meg nem is olyan fontos ez a nap. Hiszen csak munkáról van szó. 
Nézte a kollégáit, akik rávetették magukat a hidegbüfében kínált étvágygerjesztő falatkákra és a bár borkí-
nálatára. Nem történt semmi világrengető.

Összekoccanó poharak hangja hallatszott a pódiumról, mire mindenki felkapta a fejét.
– kellemes délutánt mindnyájatoknak! – hajolt a mikrofon felé rupert, és az egybegyűltekre villantotta 

a védjegyének számító kisfiús mosolyát. – Vagyis talán illendőbb lenne úgy fogalmaznom, hogy nagyszerű 
délutánt. remélem, ízlenek a borok, vagy ha nem, vigasztaljon benneteket, hogy legalább ingyen vannak!

kuncogás moraja futott végig a tömegen.
– Csak egy kis időtöket rabolnám el, hogy megünnepeljük egy nagyszerű kollégánkat. Natalie Harpert 

nem kell bemutatnom, hiszen valamennyien ismeritek, de azért mégis szólnék néhány szót. Natalie! – kez-
dett integetni rupert. – Gyere csak ide, csatlakozz hozzám, légy szíves!

Natalie fülig vörösen gombolta be a blézerét, de tudta, hogy hiába, mert a folt így is látszani fog elöl, 
középen. rém kellemetlen érzés volt, hogy ragad és nedves az egész melle, ráadásul árad belőle a borszag.

– egy kis céges történelemmel kezdeném, ha megbocsátjátok nekem – mondta rupert, aki imádott bor-
kereskedelemből meggazdagodott családja dicsfényében sütkérezni. – Amikor a nagyanyám, Clothilde a 
Pinnacle Fine Wines and Spirits élére kinevezett, azt mondta: „egy dolgod van, kisfiam. – rupert kiválóan 
utánozta az idős hölgy francia akcentusát. – Hogy kiváló borokat juttass el a világ minden tájára. És hogy 
ezt meg tudd tenni, ahhoz mindenekelőtt kiváló munkatársakra van szükséged.” – Oldalt lépett, és intett 
Natalie-nak, hogy jöjjön előre. – Nos, kedves barátaim, Natalie Harper megfelel ennek a feltételnek. ezért 
is döntöttem úgy, hogy kinevezem a cég új, digitális készletgazdálkodásért felelős alelnökének.



Visszafogott taps követte Natalie megjelenését a pódiumon. rupert várakozóan nézett rá, és felé villan-
totta porcelánfényű, hófehér mosolyát. A lány agyának egy távoli zugában felmerült, hogy rupert nagyon 
is tisztában van vele: valójában ő, Natalie tartja életben a céget, miközben a főnöke munkaidőben jópofizik 
a beszállítókkal, és golfozgat. Valószínűleg ez volt a kinevezés valódi oka.

– köszönöm – mondta, pedig nagyon kellemetlenül érezte magát. Nem volt hozzászokva a rivaldafény-
hez. Az új pozíciója így kimondva elég furán hangzott. sőt talán erőltetettnek is. De hát ilyen volt az a világ, 
amelyben dolgozott. Az a terület, amelyet éppen a stabil jövedelem és a kiszámíthatóság miatt választott. 
Annak, aki logisztikával és informatikával foglalkozik, mindig lesz munkája, hiszen az emberek kilenc-
venkilenc százaléka nem ért ezekhez a dolgokhoz, ráadásul elviselhetetlenül száraznak is találja az efféle 
feladatokat.

Natalie maga is tudta, hogy az ő munkája nem olyan, mint diplomatának, mélytengeri búvárnak, borász-
nak lenni, vagy könyvesboltot vezetni, ezek ugyanis mind nagyon szerethető tevékenységek.

– Hálás vagyok ezért a lehetőségért, és alig várom, hogy új célkitűzéseket valósíthassunk meg együtt.
Natalie ki nem állhatta a munkáját, de nem ez a lényeg. Hanem hogy az embernek fix állása legyen, jó 

fizetéssel, és soha ne kerülhessen szorult helyzetbe anyagilag.
– És még egy kis történelem. – rupert rávigyorgott Natalie-ra, és visszavette a mikrofont. – egyszer 

régen ez az ifjú hölgy munkát kért tőlem, én meg a végtelen bölcsességemben visszautasítottam. Nagy sze-
rencse a cégünknek, hogy nem adta fel. Mert bár olyan ártatlanul mereszti a szemét, mint egy kölyökkutya, 
de az ösztönei inkább a barrakudáéhoz hasonlatosak, és akkor az eszéről még szót sem ejtettem, pedig biz-
tosan több van neki, mint itt mindannyiunknak együttvéve. Amit a leltárrendszerünkkel csinált, az felér egy 
kisebbfajta csodával. És hála Natalie-nak, ez az idei volt a Pinnacle eddigi legjobb éve. – rupert elnevette 
magát. – jól van, látom, kezdtek unatkozni. Akkor már csak egy dolgot mondok. Clements kormányzó 
egyetlen lánya hamarosan egybekel a Cast Iron luxusétteremlánc tulajdonosával, aki mint valamennyien 
tudjátok, igen népszerű a közösségi oldalakon. – Az illető úr étel-bor párosításra vonatkozó tanácsait egy 
csomóan követték a különböző fórumokon. – kies kis államunkban ez lesz az év esküvője… És hogy ne-
künk mi közünk ehhez? Natalie majd elmondja nektek.

Natalie újfent a mikrofonhoz lépett, és ahogy megmozdult, orrát megcsapta a saját szaga. stressz és iz-
zadság, a zinfandel illatával keveredve. Hát ez tényleg isteni!

– Ígérem, próbálom rövidre fogni, mert elég hosszú történet. A Pinnacle Fine Wines fogja a bort szállí-
tani Bitsy Clements esküvőjére, továbbá a jövő hónaptól mi leszünk a Cast Iron étteremhálózat kizárólagos 
szállítói is.

A szavai egyáltalán nem adták vissza a nehézségeket, amelyekkel a tárgyalások során szembesült. 
Mindent beleadott, és a végletekig hajszolta a munkatársait is, mire elkészült az ajánlat, amit azóta már 
majdnem teljesen el is fogadtak. Már csak egy feltétele volt a szerződés aláírásának, egy igen ritka elzászi 
fehérbort kellett beszereznie határidőre, amihez a vőlegény ragaszkodott.

– szeretném megköszönni a csapatomnak: Mandynek, Cherylnek, Dave-nek és Lanának a közreműkö-
dést. – ezt csak azért mondta, mert érezte, hogy ezt várják tőle. Va ló já ban egymaga hozta tető alá a bizniszt, 
az emberei inkább csak akadályozták a munkát, mert percenként ellenőrizni kellett őket, meg javítani, amit 
elrontottak.

– remélem, mindenkinél van egy pohár bor… egész sé günkre! – villantotta meg ismét megnyerő mosolyát 
rupert, magához ragadva a mikrofont.

Ami azt illeti, ő is elég nagy tehertétel volt Natalie számára, mert bár túltengett benne a jó szándék, nem 
volt elég üzleti és pénzügyi tapasztalata ahhoz, hogy egy ilyen nagyszabású üzletet összehozzon. De ő leg-
alább hálás volt Natalie erőfeszítéseiért, és lám, kész volt honorálni is a fáradozásait.

Poharak emelkedtek a magasba. Natalie körbehordozta a pillantását, nézte a sok vidáman beszélgető, ne-
vetgélő munkatársat, akik közül sokan az emeleti irodák ablakaiból nyíló kilátást csodálták.

A kinevezéssel együtt járt egy új sarokiroda, messze a közönséges munkatársak munkahelyéül szolgáló 
egyterű iroda szűkös bokszaitól. igazi elegáns sarokiroda, melynek plafonig érő ablakából a sonomai örök-
panoráma tárult az ember szeme elé, és amit Natalie nagyon szeretett volna megmutatni az édesanyjának. 
itt végre egyedül lehetett, nem kellett hallgatnia a kolléganők véget nem érő, teljesen érdektelen csacsogását.



rupert még mindig a közelgő esküvőről sztorizott, olyan felfokozott lelkesedéssel, hogy már-már azt le-
hetett hinni, az esemény Harry herceg menyegzőjéhez fogható hatalmas durranás lesz.

Natalie hátralépett, elővette a telefonját, de hiába hívta az anyját, csak a hangposta jelentkezett.
Itt Blythe Harper, a San Francisco történelmi negyedében lévő Talált Kincsek Könyvesboltjának tulajdo-

nosa. Jelenleg nem vagyok elérhető, kérem, a sípszó után hagyjon üzenetet. Esetleg ugorjon be valamelyik nap 
a könyvesboltba!

Natalie nem hagyott üzenetet, az asszony ugyanis csak a legritkább esetben hallgatta le a hangpostáját. 
inkább sms-t küldött: Nem sokat veszítettél, bár elég mókás volt, ahogy vörösborral leöntve nyökögtem a 
mikrofon előtt.

Aztán észrevette, hogy neki is van egy hangüzenete. ezért megszökött a teremből, tudva, hogy senkinek 
nem fog hiányozni. Mindig is az a fajta volt, akinek sem a jelenléte, sem a hiánya nem feltűnő.

Végigsétált a folyosón, aztán beosont csöndes, új irodájába.
A holmija még a földön volt, bedobozolva. igazából abban reménykedett, hogy az anyja majd segít neki 

rendet csinálni, amíg itt lesz. Megállt az ablak előtt, és készített egy fotót a lenyűgöző látványról, ami eléje 
tárult. Aztán elküldte a képet az anyjának. Élőben még jobb – írta mellé.

A hangüzenetet rick küldte. Natalie összerezzent, amikor a kellemes, mély hangot meghallotta.
Szia, kicsim, nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ma ott veled. Nagyon szerettem volna, de nem tudtam 

senkinek átpasszolni a mai tesztrepülést. Hamarosan találkozunk. Viszlát a hétvégén! Szeretlek.
Tényleg szereti vajon? Vagy ezt csak a megszokás mondatja vele? És mi a helyzet vele? Vajon ő szereti 

ricket?
Natalie nem akart ezen komolyan eltöprengeni, pedig ha őszinte lenne önmagához, el kellene ismernie, 

hogy az a bizonyos szikra már jó ideje hiányzik a kapcsolatukból.
első ránézésre mindenki azt mondta róluk, hogy tökéletes pár. A csinos, törekvő logisztikai szakember 

és a jóképű, jó családból való repülőmérnök és berepülőpilóta. Csakhogy a felszín alatt bajok voltak. Natalie 
úgy érezte, hogy túlságosan kiszámítható a kapcsolatuk. időnként elgondolkodott rajta, nem azért vannak-e 
együtt még mindig, mert így a legkényelmesebb. Ahol a „kényelmes” az érdektelen és a fantáziátlan szino-
nimája.

Nem kizárt: titkon mindketten arra várnak, hogy a másik vessen véget a kapcsolatnak.
Natalie teljesen elmerült a gondolataiban, amikor egy csilingelő hang üzenet érkezését jelezte. Bár pén-

tek délután volt, Natalie egyszerűen képtelen volt rá, hogy hétfőig olvasatlanul hagyjon egy üzleti levelet. 
És a szíve kis híján megállt, amikor meglátta a számos felkiáltójelet és a vastagon szedett figyelmeztetést:

sürgős: elmulasztott határidő!!!
Mi az ördög!
Natalie érezte, hogy az arcából kifut minden vér. Az üzenetet Clements kormányzó személyi titkára írta. 

Ledobta magát ergonómiai kialakítású görgős irodaszékébe, és megnyitotta az e-mailt.
Ms. Harper, sajnálattal tájékoztatom Önt arról, hogy lekésték a hivatal engedélyezési határidejét, már-

pedig a határidő elmulasztásának következménye a megállapodásunk szerint a szerződés felmondása…
Natalie kis híján felvisított. Micsoda? Hogy lehet ekkorát hibázni? A határidők betartása alap, különö-

sen, ha a késlekedés az egész megállapodást veszélybe sodorja.
Persze a szíve mélyén tudta, ki a felelős az egészért. Mandyt bízta meg, hogy töltse ki és nyújtsa be a 

megfelelő kérvényeket. Azóta többször is rákérdezett, hogy áll vele, és külön felhívta a figyelmét a határ-
időre. Mandy közölte vele, hogy legyen nyugodt, már rég elintézett mindent.

Natalie pedig hitt neki, és nem ellenőrizte.
rémülten tárcsázott. Nem akarta, hogy kútba essen minden, amiért olyan keményen megdolgozott. 

Hogy elveszítsék a megbízást, amelyet annyi beszállító orra elől happoltak el.
Ha nem sikerül megmentenie a bizniszt, azzal a kellemetlen kérdéssel szembesül hamarosan, hogy meg-

védje-e Mandyt a kirúgástól, vagy sem. A nő folyton hibázott, és Natalie rá nagyon is jellemző módon ed-
dig mindig fedezte. Helyrehozta az elkövetett baklövéseket. elvégre Mandy olyan helyes, kedves kis nő, 
mindenki annyira szereti.



A keze is belefehéredett, úgy szorította a telefonját, miközben felvette a kapcsolatot a megfelelő kor-
mányhivatallal és a területi vezetővel. Még jó, hogy rick és az anyja nem jött el ma este! Csöppet sem 
lenne szórakoztató számukra végignézni, ahogy Natalie vért izzad, miközben megpróbálja jóvátenni egy 
alárendeltje hibáját.

Beletelt majdnem egy órába, mire rendbe hozta a dolgot. izzadságban és vörösborban fürdött, minden 
porcikája reszketett, miközben kisietett a mosdóba. Valahogy ismét sikerült megmentenie Mandyt – immár 
sokadszor. sok-sok bocsánatkérés és meghunyászkodás árán persze, no és újabb tízezer dolláros enged-
mény árán, amit a vezetőség kétségkívül le fog vonni a bónuszából.

A vécében nem hányt ugyan, de hosszan öklendezett idegességében. Aztán levette a blézerét és a blúzát. 
Utóbbit egy percig sem tudta tovább elviselni magán, ezért kidobta a kukába, majd a szintén vörösboros 
melltartójára visszavette és begombolta a blézert.

Épp el akarta hagyni a fülkét, amikor hallotta, hogy nyílik az ajtó.
– Láttad, milyen képet vágott rupert uncsi dumája közben? – hallotta az ismerős hangot. Mandy hangját.
Natalie ledermedt. Fél percig levegőt sem vett.
– Ó, igen – mondta a másik, akinek a hangját szintén megismerte. Cheryl volt az, Mandy barátnője. – 

Úgy bámult maga elé, mintha citromba harapott volna! Hála az égnek, többé nem kell egész nap azt a fan-
csali képét néznünk!

– Én is kimondhatatlanul boldog vagyok – kuncogott Mandy. – Az úgynevezett előléptetése a legjobb do-
log, ami csak történhetett velünk.

– Gondolod?
– Persze. Nem véletlenül kapta azt a szép sarokirodát. Hanem mert így nem rághatja a fülünket foly-

ton. Látni sem nagyon fogjuk, az imádott táblázatai társaságában időzhet egész nap. Hát nem csodás? 
személyesen köszöntem meg rupertnek, hogy eltávolította a közös irodából.

Natalie vihogást hallott, majd két tenyér csattanását, mintha Mandyék lepacsiztak volna.
– Éljen a szabadság! Pusztuljanak a zsarnokoskodó főnökök!
egyikük a Ding-dong, a boszorkány halott! kezdetű dalt kezdte dúdolni, majd mindketten bementek 

egy-egy fülkébe.
Natalie-nak most lett csak igazán hányingere, de nem zajonghatott. Nagy-nagy csendben osont ki a saját 

fülkéjéből, abban a reményben, hogy senki sem tudja meg, minek volt fültanúja az elmúlt percekben.



 2. fejezet

A zuhanyozás és az átöltözés segített egy kicsit, Natalie-t azonban még mindig nyomasztotta a mosdóban 
kihallgatott beszélgetés. kétségbeesett, de igazából nem lepődött meg. Tisztában volt vele, hogy alapos és 
szigorú. A maximumot várja önmagától is, másoktól is.

körülnézett szerény lakásában, és újfent megállapította, hogy a rend és a tisztaság nagyon fontos szá-
mára.

De vajon ettől már tényleg szörnyű perszóna lenne valaki?
Beletúrt a hajába, és rendezte sűrű, göndör fürtjeit. A már kifizetett kocsijára gondolt, a rendezett ott-

honára, a biztonságos kis életére, és – ahogy az agya leghátsó zugában egy cérnavékony hang susogta 
– az üresség érzésére, mely mostanában eluralkodott rajta. Pedig nem akart így érezni, de nem tudta, ho-
gyan változtathatna rajta, mivel tölthetné ki ezt az űrt. Amikor végzett az egyetemen, kialakított magának 
egy olyan otthont, egy olyan életet, amilyenre gyerekként mindig vágyott, és amiben sosem volt része. 
kiszámítható, egyszerű, tiszta viszonyokat teremtett maga körül. Miért nem tud hát örülni ennek? Miért 
nem érzi itt otthon magát?

Mert dacára az idilli sonomának, a környéken sorakozó szőlős- és almáskerteknek, Natalie szenvedett az 
ásító ürességtől, és nem tudta, hogyan segíthetne magán.

A munka sem használt, bármilyen elhivatottan és önfeláldozóan tevékenykedett is a Pinnacle Fine 
Winesnál. Néha kifejezetten idegőrlőnek érezte, amit csinált, sőt ahogy telt az idő, odáig jutott, hogy megutálta 
a munkáját. eh hez jött még az a lehangoló felismerés, hogy rickkel már nem sokáig húzzák – csoda, hogy 
valahányszor elfogta a rosszullét, ha erre gondolt?

elég ebből! – próbálta leállítani a komor gondolatok folyamát. Az előléptetése komoly fizetésemeléssel 
és egyéb juttatásokkal is járt. Ha megmarad ezen az úton, nyugodt és kiszámítható élete lesz. Márpedig 
anyagi biztonságból és kiegyensúlyozottságból elég kevés jutott a túlságosan laza anya mellett felnövő 
Natalie-nak gyerekkorában. Ahogy az egyik kedvenc írója, Tom robbins megfogalmazta: „A pénz nem 
minden, de azért megnyugtató, ha van.”

egyre gyakrabban vigasztalta magát ezzel, miközben próbált úrrá lenni az általános rosszulléten, ami 
az irodában elfogta.

Felvett egy háromnegyedes nadrágot meg egy csíkos pólót, aztán belebújt egy vászoncipőbe, és meg-
nézte a telefonját. Az anyja még mindig nem válaszolt az üzenetére. ricket sem tudta elérni.

ellenben ráírt Tess, a barátnője, aki áthívta magukhoz. ez volt az egyetlen vigasztaló reménysugár ezen 
a pocsék napon.

Beszállt kis, háromajtós, hibrid meghajtású autójába, és elindult Tessékhez. Útközben megállt jamie 
standjánál, és vett egy üveg vegyes virágmézet. jamie Westfall méhész volt, aki néhány éve tért vissza a 
környékre, méghozzá egyedül és terhesen. Más kérdés, hogy már nem volt egyedül: született egy Ollie nevű 
kisfia. Miután Natalie kiválasztott egy Védd a méheket! feliratú mézesüveget, és öt dollárt tett a becsület-
kasszába, Ollie kilépett a házból.

– szia, Natalie! – köszöntötte.
– szia! Mi újság?
– semmi különös. – Ollie rántott egyet a vállán. – Az a házi, hogy hangosan kell olvasnom anyának.
– No és hogy megy?



Újabb vállvonogatás következett. ekkor jamie is kilépett az udvarra. kantáros nadrágjában és hímzett 
parasztblúzában egyáltalán nem úgy nézett ki, mint egy anyuka, sokkal jobban emlékeztetett egy fiatal 
lányra.

– Nagyon szépen olvas – felelte Natalie kérdésére. – Csak könyvek tekintetében elég válogatós. Bár amit 
a legutóbb kaptunk tőled, az nagyon tetszett neki.

– Nagyon örülök, hogy szerette. Bárcsak akkor is lettek volna ilyen könyvek, mint az Egy család, amikor 
én voltam akkora, mint te, Ollie. A mi családunk belőlem, az anyukámból és a nagypapámból állt, és jó lett 
volna arról olvasni, hogy ez a felállás is jó. Hogy másféle családok is vannak, nem csak az apa-anya-gye-
rekek-kutya.

Ollie az ajkát harapdálta.
– szeretem a kutyákról szóló könyveket.
Natalie elmosolyodott.
– Legközelebb hozok neked egyet, jó? Mondtam már, hogy anyukámnak könyvesboltja van? régen én 

is ott dolgoztam, és szert tettem egy szupererőre: nagyon nagy biztonsággal meg tudom mondani, melyik 
gyereknek milyen könyv való.

– És most miért nem ott dolgozol? – tudakolta a kisfiú.
– Én is egyre gyakrabban teszek fel magamnak hasonló kérdéseket – ismerte el Natalie. – Épp Tesshez 

megyek teázni és egy kis együttérzést begyűjteni.
– A teát nem szeretem – szögezte le Ollie. – Az együttérzésnek milyen íze van?
Natalie nagyot nevetett, és miután összeborzolta a fiú haját, visszaült a kocsiba.
– Mint az olvasztott, csokiöntetes pillecukornak.
– Lehet, hogy az lesz ma a desszert – vágta rá jamie.
Mindketten sokáig integettek Natalie autója után.
róluk kettejükről mindig is az jutott elsőként a lány eszébe, milyen boldognak és elégedettnek tűnnek. 

Ami azt illeti, őt is elkapta olykor a gyerek utáni vágy. Aztán azzal nyugtatta magát, hogy mindent a maga 
idejében.

rickkel is szóba került már a gyerek kérdése. Pon to sab ban rick egyszer felvetette a témát, Natalie pedig 
hallgatott. Merthogy leginkább kételyek fogalmazódtak meg benne.

Menet közben aztán ehhez a kételyhez újak is csatlakoztak. szerette azt gondolni, hogy Tess a barátnője, 
de a munkahelyén kihallgatott beszélgetés óta már ezt sem merte elhinni. Úgy érezte, ezek után semmiben 
sem lehet biztos. Lehet, hogy ez nem is igazi barátság, hanem Tess merő jótékonyságból törődik vele, úgy, 
ahogy mások befogadnak egy kóbor macskát?

A rossi szőlészetet és az Angel Creek Borászatot jelző táblánál befordult, és továbbhaladt a kaviccsal fel-
szórt úton. Ahogy Natalie-t, Tess Delaney rossit is egyedülálló anya nevelte, és mindketten san Franciscóból 
költöztek ki Archangelbe. Csak annyi volt a különbség köztük, hogy míg Tesst a szíve szólította ide, amikor 
férjhez ment, Natalie a karrierje miatt hagyta ott a szülővárosát.

Leparkolt a nagy faház előtt, ahol Tess élt a férjével, a gyerekeivel, a mostohagyerekeivel és a két men-
helyi kutyájával. Az egyik egy idősödő, hegyes orrú olasz agár volt, a másik egy zömök és szőrös jószág, 
ami leginkább úgy festett, mintha egy akita és egy vuki leszármazottja volna. Mindkettő a felhajtó és a ház 
között lustálkodott, pontosan félúton.

Tess kijött, hogy üdvözölje barátnőjét. Hosszú vörös haját kendővel fogta hátra, ruhája fölött pedig egy 
szőlőléfoltos kötényt viselt.

– szia, Nat! – kiáltotta vidáman. – De jó, hogy átjöttél! Gondoltam, csatlakozhatnál hozzánk munkaidő 
után. Akár egy pohár bort is kaphatsz, ha akarsz.

– ez istenien hangzik, köszönöm.
– Dominic és a srácok is hazajöttek már a szőlőből. javában tart a szüret.
Tess intett, hogy arra menjen, és a nagy fészer melletti napsütötte helyre vezette. A szüretelő brigád épp 

kiürítette a frissen szedett szőlővel teli ládákat a hosszú, rozsdamentes acélból készült válogatóasztalra. 
Az asztal egyik vége rezgett, ami segített elkülöníteni az éretlen vagy a romlott szőlőszemeket. Az ép sze-
mek tovább vándoroltak a futószalagon az asztal túlsó vége és a prés felé.



Az egész család összegyűlt szőlőt válogatni, közben beszélgettek, nevetgéltek, és természetesen mindent 
összekentek szőlőlével, amihez csak hozzáértek.

Natalie csak nézte a békés képet, a rohangáló kutyákat, a sürgölődő gyerkőcöket, Tess fütyörésző férjét, 
Dominicet és a két nagyobb gyereket, akik már komoly segítséget jelentettek. A családot, melynek tagjai 
szemlátomást nagyon jól érezték magukat együtt.

– sziasztok! – köszöntötte őket.
– szia, Natalie! – pillantott fel Dominic. – isten hozott Angel Creekben ezen a szép péntek estén.
Dominic rossi az a fajta fickó volt, aki még véletlenül sem hozott szégyent a férfinemre. A „magas, 

barna, jóképű” hármast mintha róla mintázták volna. ráadásul remek volt a humora, aranyból volt a szíve, 
és nem ismert lehetetlent. eredetileg az archangeli bank elnöke volt, de már csak a hobbijának, a borkészí-
tésnek élt.

A bornál már csak gyereket szeret jobban csinálni, gondolta Natalie, és vetett egy pillantást a barátnője 
kötényére. Így, oldalról nézve teljesen egyértelmű volt a domborodó pocak.

– Megint babát vársz? – kérdezte halkan Tesstől, aki, mint a vörös hajúak általában, könnyen elpirult. 
Most is vérvörös lett az arca, ahogy Natalie-ra vigyorgott.

– Megígérte, hogy lány lesz – újságolta Dominic gimnazista lánya, Trini, és az öccsére, Antonióra né-
zett, aki éppen szőlőlétől vörös kézzel kergette az asztal körül egyeskét és ketteskét, Tess és Dominic fiait. 
A kissrácok boldogan visítottak.

– Hiszen ez nagyszerű! szívből gratulálok.
rossiék mindig is mintacsaládnak néztek ki. Mintha mi sem lenne könnyebb, mint összetartani egy ilyen 

nagy mozaikcsaládot. Pedig Tessnek egyáltalán nem volt egyszerű dolga, főleg az elején, ezt el is mondta 
Natalie-nak. Nagy kihívást jelentett összeszoktatni Dominic első házasságából származó gyerekeit a kicsik-
kel. De az tagadhatatlannak tűnt, legalábbis az ilyen pillanatokban, hogy megérte a fáradságot. Mert szem-
látomást jól megvoltak együtt.

– Azt szokták mondani, hogy három az igazság – mond ta elgondolkodva Trini. – Honnan eredhet ez a 
mondás?

– jó kérdés – töprengett el Natalie is. – Mintha az első kettő valami kísérlet lenne csupán. Pedig mind-
ketten tökéletesek és nagyon különlegesek.

Alig mondta ki, egyeske egy marék szőlőpépet lapított ki ketteske fején. Aki erre úgy üvöltött, mintha 
nyúznák.

– Gyakrabban kellene idejönnöd, hogy lásd őket, akkor nem mondanál ilyeneket – állapította meg Gina, 
Dominic húga, és megtörölte a kezét. – Hagyd csak, Tess, majd én elintézem!

– köszönöm. – Tess lehuppant a székre, és kérdőn Nata lie-ra pillantott. – rick hogyhogy nem jött veled? 
Merre van?

– Nem tudom pontosan. Tesztrepülése kezdődött késő délután.
– kemény napod volt? Mert elég elgyötörtnek tűnsz.
Natalie nem is próbálta tagadni.
– Ma volt a tiszteletemre rendezett ünnepség a cégnél. ja, és megvan a kinevezésem.
– Hiszen ez nagyszerű! – lelkendezett Tess, majd alighanem észrevett valamit a barátnője arcán, mert 

elbizonytalanodva hozzátette: – Vagy te nem így gondolod?
– De, az elején így gondoltam. rendeztek nekem egy kis bulit, mivel elnyertem azt a nagy megbízást a 

cégnek. Úgy volt, hogy anya is eljön, de végül nem ért oda. Ami talán jó is, tekintve, hogy a kinevezésem 
csak ravasz húzás volt a vezetőség részéről, aminek az volt a célja, hogy ne legyek egy irodában a többiek-
kel.

– Hogy mi? – Tess gyakorlott mozdulattal válogatta a szőlőszemeket. – Nem értem, miről beszélsz.
Natalie felsóhajtott, és lesütötte a szemét.
– rossz főnök vagyok. Utálnak a munkatársaim.
– kizárt dolog. Te vagy az egyik legkedvesebb ember, akit ismerek.



– De még sosem dolgoztunk együtt. A munkatársaim szerint valóságos rémálom vagyok. Véletlenül ki-
hallgattam egy beszélgetést a vécében, és megtudtam, hogy egy irányításmániás, maximalista, feleslegesen 
kukacoskodó, hülye picsának tartanak.

– Ó, Natalie! ez teljes képtelenség! egészen biztos vagyok benne, hogy a baj a munkatársaiddal van, 
nem veled.

Natalie nem véletlenül jött Tesshez. Vele mindig olyan könnyű volt beszélgetni.
– Hogy őszinte legyek, boldog voltam, amikor kaptam egy saját irodát, ahol az egyetlen társam egy lapos 

számítógép-képernyő. – Natalie felsóhajtott. – De azért rossz érzés, hogy a beosztottjaim ki nem állhatnak.
– Nos, mi itt Angel Creekben szeretünk téged, úgyhogy akár munkához is láthatsz. – Tess odaadott neki 

egy gumikötényt.
– Munkára fogsz?
– Még szép! Az évnek ebben a szakában nálunk mindenki dolgozik.
– És ha zsarnokoskodni kezdek?
– Ugyan már! A gyönyörű manikűrödnek viszont annyi lesz. A következőt én fizetem, rendben?
Natalie-nak ez volt a gyengéje. A hibátlan manikűr. Úgy vélte, a szépen ápolt kéz szükséges ahhoz, hogy 

profin nézzen ki a munkahelyén. És most mégis gondolkodás nélkül belemerítette mindkét kezét a mély-
bordó és lédús zinfandel szőlőszemek közé.

együtt dolgoztak egy darabig. A monoton, ismétlődő mozdulatok, a gyerekek csacsogása segített egy 
kicsit. De csak egy kicsit.

– Mi van, ha igazuk van? – vetette fel. – Már úgy értem, a munkatársaimnak. Mi van, ha tényleg kibír-
hatatlan banya vagyok, akivel képtelenség együttműködni?

Tess nem mondott semmit, csak komolyan ránézett.
– Mi az? – kapta fel a fejét Natalie. – Mit bámulsz?
– Úgy látom, nagy szükséged van egy italra… szünetet tartok! – szólt oda Dominicnek, elkapva a férfi 

pillantását, majd megindult Natalie-val a csap felé.
– Naplopó! – csúfolódott Dominic vigyorogva, mire Tess nyelvet öltött rá, majd nevetve elfordult.
– Néha muszáj zsarnoknak lenni – jegyezte meg. – Van abban valami szép, amikor nem mernek neked 

ellentmondani.
Miután kezet mostak, Tess engedett egy pohár zinfandelt abból a hordóból, melyen az Óbor – Creek-dűlő 

felirat állt. Magának szénsavas ásványvizet bontott, aztán leültek a ház melletti teraszon.
A pergola árnyékolta hűs terasz tele volt a gyerekek játékaival, és remek kilátás nyílt róla a környező 

szőlőskertekre.
– Figyelj! – törte meg a csendet Tess. – Nem is olyan rég még én is olyan voltam, mint te. A munkámnak 

éltem, és nem értettem, miért érzem olyan pocsékul magam a világban.
– Micsoda? – Natalie értetlenül nézett körül. Tessék házának tényleg fehér léckerítése volt, és sem a ku-

tyák, sem a gyerekek nem hiányoztak a kertből. – ezt nem hiszem el.
– Akkor is így volt. Talán még nem említettem, de egyszer a sürgősségire kerültem egy különösen erős 

pánikroham miatt.
– komolyan? Ó, Tess! rettenetes lehetett!
– Olyan ostoba voltam… képzeld, azt hittem, szívroham. – Tess néhány másodpercig hallgatott. – 

Nagyon rég volt. szinte egy örökkévalósággal ezelőtt. egy másik életben, amikor még szingli voltam, és 
bent éltem a városban. Amikor még más sem érdekelt, mint a karrierem. Mert jó voltam a szakmámban.

Natalie annyit tudott a barátnőjéről, hogy régebben egy nagy, régiségekkel foglalkozó aukciósház szak-
értőjeként dolgozott. időnkét Natalie anyjának is segített felbecsülni bizonyos könyvritkaságok értékét.

– Biztos vagyok benne, hogy egy csomó munkatársamat az őrületbe kergettem, hiszen magamat is sike-
rült az őrületbe kergetnem.

– el sem tudlak képzelni olyannak…
– Pedig olyan voltam. De megváltoztam. Túléltem. És nem akarlak megijeszteni, nem állítom, hogy a te 

esetedben is hasonlóan súlyos a helyzet, de számomra olyan volt átélni azt a rohamot a sürgősségin, mintha 
megszólalt volna valahol a fejemben egy jó hangos vekker, hogy ébresztő!



– Én ébren vagyok. A munkatársaim szerint túlságosan is ébren. – Natalie mesélt Tessnek Mandyről, ar-
ról, hogy folyton hibákat követ el, és neki állandóan résen kell lennie, hogy kijavíthassa őket.

– rettenetes dolgokat mondott rólad az a nő – állapította meg a barátnője. – sajnálom, hogy hallanod kel-
lett az ocsmány megjegyzéseit, és szeretném, ha tudnád, hogy egyik sem igaz.

– köszönöm. – Natalie hálásan rámosolygott. – re mé lem, igazad van. Mindenesetre elég pocsék érzés volt 
szem be  sül ni vele, mit gondolnak rólam.

– Akkor ezt most tisztázzuk, jó? ez a Mandy naponta elront valamit, te pedig kijavítod a hibáit? Miért 
csinálod ezt? A lekötelezettje vagy, vagy mi?

– Nem. Viszont én vagyok a főnöke. És mert én veszem észre a hibákat.
– Na és mi lenne, ha nem fedeznéd tovább a disznóságait?
– ez a kérdés már bennem is többször felmerült – vallotta be Natalie. – De tudod, az a helyzet, hogy az 

egész cég kárt szenvedne miatta. ez a nagy megbízás, amit most nyertünk el, kiváló példa. elmulasztott egy 
határidőt, aminek következtében majdnem buktuk a megbízást, ami a pénzügyi veszteségen kívül azt jelen-
tené, hogy veszélybe kerül a vállalat jó híre. Meg az enyém, hiszen én vagyok a közvetlen főnöke. különben 
meg, visszatérve a kérdésedre, valószínűleg kirúgnák, ha nem végezném el helyette a munkáját. Pedig nagy 
szüksége van erre az állásra. két gyereket nevel egyedül.

– És ez mennyiben tartozik rád?
– Hát, annyiban… – Natalie hirtelen elhallgatott. – semennyiben – ismerte el.
– Na látod.
Natalie körbeforgatta a bort a poharában. Csodálta ezt az összetett ízvilágú italt, mely zamatos volt, sűrű 

és izgalmas. A vállalatnál, ahol dolgozott, e körül a különlegesen finom nedű körül forgott minden: a bor 
körül, ami örömöt és jó hangulatot csempészett mindazok életébe, akik tudták értékelni a bíborvörös és az 
aranysárga ital élvezetét.

Natalie életébe azonban nem sok öröm jutott. Neki csak a munka maradt, a stabil, állandó, jól fizető állása, 
meg a vele együtt járó egyéb juttatások. komoly összegű nyugdíjpénztári megtakarítás. Csupa olyasmi, 
amire az anyjának esélye sem volt.

– Ne javítsam ki a hibát, holott pontosan tudom, hol hibázott? ez olyan, mintha szándékosan kirúgat-
nám. Nem akarom én okozni a vesztét.

– Értelek, és azt is értem, miért nem vagy kemény vele. Mert ahogy engem, téged is egyedülálló anya 
nevelt. De gondolkozz egy kicsit! Mikor bukott el az anyád? Vagy az enyém…

Natalie nemet intett. Valami csoda folytán Blythe-nak valóban mindig sikerült elkerülnie a teljes anyagi 
ellehetetlenülést. Ahogy Tess anyjának is, aki két lányt nevelt fel apa nélkül.

Tess és a féltestvére, isabel nem ismerték az apjukat, Natalie azonban pontosan tudta, ki nemzette. És bár 
Blythe szerette azt mondogatni, hogy mindent megkapott a sorstól, amire igazán vágyott, a lánya nem vett 
volna erre mérget. Blythe ellentmondásos személyiség volt. Üzleti téren bármikor kész volt kockázatot vál-
lalni, szívügyekben azonban soha.

– Ha folyton kihúzod a munkatársaidat a csávából – folytatta Tess –, sosem fognak tanulni a hibáikból. 
Már pe dig anélkül nincs fejlődés. sem szakmailag, sem személyesen. Ha állandóan feltakarítasz utánuk, meg-
fosztod őket a fejlődés lehetőségétől.

– Honnan tudsz te ilyeneket? – ámult el Natalie. – A terhességi hormonokkal megjön a bölcsesség is?
– Lehet – kuncogott Tess.
Natalie hosszan hallgatott, élvezte a zamatos, nehéz bort és a bíborszínű naplementét. Végtére is nincs 

olyan rossz dolga. egész tűrhető munkája van, és egy csodás barátnője.
– Azt kell hogy mondjam, jobb vagy, mint egy pszichológus. Pocsék napom volt. Nem csak anyám távol-

maradása miatt, vagy azért, ami a munkahelyemen történt. – sóhajtott egy nagyot. – Most jöttem rá, hogy 
rickkel alig ha húzzuk már sokáig.

– Hogyhogy? – lepődött meg Tess. – Hiszen olyan helyes, szép pár vagytok! Mi történt?
– Hát pont ez az. Hogy semmi sem történt. soha nem történik semmi. rick nagyon kedves fiú, és azt 

hiszem, a munkahelyemen kívül én is kedves lány vagyok. jól megvagyunk együtt, de attól félek, mégsem 
elég jól. Már majdnem egy éve járunk, és nem igazán haladnak előre a dolgok.



– Ó, értem. És merre szeretnéd, ha haladnának?
Natalie kinézett a tájra, a végeláthatatlan lankákkal együtt hullámzó szőlőültetvényekre. rick időnként 

magával vitte a repülőútjaira, és ő imádta ezeket a délutánokat. Bárcsak elmondhatta volna, hogy ricket is 
imádja!

– szeretnék többet érezni iránta. rajongani akarok érte, imádni akarom őt. imádnom is kellene, hiszen jó-
képű, sikeres, és elég jó az ágyban. kimondottan helyes a családja. egyszerűen minden rendben van vele…

– És te mégsem…
– Ahogy mondod. És én mégsem. – Natalie a látóhatárt szemlélte, a szelíden hullámzó dombokat, ahogy 

egybefolynak az ég vörösével. – Pedig szeretném. – ez igaz is volt. Natalie a szenvedély, az izgalom és a 
bizonyosság olyan kábító keverékére vágyott, amely azonban még véletlenül sem rejt magában semmiféle 
kockázatot.

És talán pontosan ez volt a gond. Mivel az izgalom és a szenvedély lényege épp a kockázat.
ez esetben viszont Natalie kész volt lemondani ezekről a dolgokról.
– Anyám szerint túlságosan zárkózott vagyok ahhoz, hogy igazán közel kerülhessek másokhoz – val-

lotta be. – ő már csak tudja, hiszen egész életében egyedül volt. És állítólag nagyon boldog volt így. De ak-
kor miért gondolja, hogy nekem szükségem van valakire? Nem lehetnék én is boldog egyedül?

– Persze hogy lehetsz. A te anyád is olyan, mint az enyém. Percenként ellentmond önmagának. Lehet, 
hogy ezzel akar érdekesebb színben feltűnni. Ó, Nat! sajnálom, hogy anyád nem ment el a tiszteletedre 
rendezett buliba, ahogy azt is, hogy holtpontra jutott a kapcsolatotok rickkel. De az előléptetésed akkor is 
szenzációs, ha valaki, akkor te aztán megérdemelted. – Tartott egy rövid szünetet. – A barátom vagy, és sze-
retlek, szóval ezt is szeretetből kérdezem: Gondolod, hogy a munkád miatt vagy ennyire kiborulva?

– Nos, nem tudom. A munkám… – Natalie megborzongott. – Az csak munka. jó vagyok benne, és jól 
megfizetnek. Persze tudnám díjazni, ha valami olyasmit csinálhatnék, ami egyszerre élvezetes, ugyanakkor 
anyagi biztonságot is nyújt, de úgy tűnik, ilyesmi nem létezik.

– Életed során valamikor sikerült meggyőznöd magad, hogy az élet élvezete kockázatos.
– A gyerekkoromat egy könyvesboltban töltöttem, ne felejtsd el. És tény, hogy sosem unatkoztam, hiszen 

jöttek-mentek a vevők, havonta érkeztek az új könyvszállítmányok, színes és érdekes volt az élet így, pláne 
gyerekként. De viszonylag gyorsan rájöttem, hogy anyám fuldoklik az adósságban, és hónapról hónapra 
élünk.

– És a kellemetlen meglepetéseket kizárandó, olyan területen helyezkedtél el, ahol biztos munkahelyed 
és biztos fizetésed van.

Natalie bólintott.
– Én nem vagyok olyan bátor, mint az anyám. szerintem ő még élvezi is ezt az állandó és hiábavaló haj-

szát a pénz után. Nem izgatja, ha hullámvölgybe kerül, mert biztos benne, hogy hamarosan jobb lesz.
Natalie-nak ellenben a gyomra is görcsbe rándult, ha arra gondolt, hogy egy nap talán így kell majd élnie.
– Életemben egyszer láttam tanácstalannak és kétségbeesettnek, akkor amikor nagyapa elesett, és eltörte 

a csípőjét. És azóta, mint anya egy elejtett megjegyzéséből meg tud tam, gondok vannak a memóriájával is. 
ezért is lett volna olyan jó találkozni vele, mert aggódom a nagypapa miatt. szeretnék többet tudni az ál-
lapotáról… szegény nagyapa! Talán anya pont miatta nem tudott eljönni ma délután. Mert valami baj van 
vele.

Natalie védekezőn összefonta a karját a mellén, és nagyot sóhajtott. A nagyapja nagyon fontos szerepet 
játszott az életében. Apja volt az apja helyett, ő vigyázott rá kicsi korában, ő segített megírni délutánonként 
a leckéjét, ő volt a legfőbb játszótársa.

– Az én nagyapám is elesett egyszer – jegyezte meg Tess.
– Az öreg Magnus? – Natalie legfeljebb kétszer találkozott az öregúrral. Akárcsak a papa, Magnus is re-

mek ember volt, ugyanaz a csendes, csöppet sem tolakodó gyengédség és szeretet sugárzott belőle, ami csak 
a legjobb nagyapákból. – Nem is tudtam, hogy ő is elesett.

– Nem mostanában, már évekkel ezelőtt. És nem elesett, hanem leesett egy létráról az almáskertben. 
Nagyon megijedtünk, de rendbe jött.



– remélem, nagyapa is teljesen felépül idővel. Mióta eltörte a csípőjét, valahogy nem önmaga. – Natalie 
eltöprengett. – Lehet, hogy holnap bemegyek san Franciscóba, és meglátogatom.

– Biztosan nagyon fog örülni neked.
Natalie felállt, és a teraszon lévő pulthoz vitte a poharakat.
– Ahogy a családod is neked, mert most visszaengedlek hozzájuk. szépen hazamegyek, és kitalálom, 

mihez kezdjek azokkal, akik ki nem állhatnak.
– Ne gyötörd magad ezzel, Natalie.
– igazad van, nem ér annyit. köszönöm, Tess.

Miközben autóba szállt, és elindult, Natalie mantraként ismételgette a szavakat. Ne szívd mellre, nem ér 
annyit.

Nem nagyon segített, úgyhogy bekapcsolta a rádiót, és együtt énekelt eddie Vedderrel, miközben a nap-
lementét csodálta a békés vidéki táj fölött. A Kívánságlista című dal arra ösztökélte, hogy ő is összeállítsa 
a saját kívánságlistáját. Új munka. Újfajta hozzáállás a dolgokhoz. Új élet.

– És most további információkat hallhatnak legfrissebb hírünkről – szakította félbe a dalt egy komoly 
férfihang.

Natalie már nyújtotta a kezét, hogy átkapcsoljon egy másik rádióállomásra, de amikor az Aviation 
Innovations nevét meghallotta, mégis maradt ezen a csatornán. ez volt ugyanis az a cég, ahol rick dolgo-
zott.

– A szövetségi Légi közlekedési Hivatal vizsgálja a Loma-tó fölött ma délután történt légi balesetet – 
közölte a hírolvasó. – A helyi Aviation Innovations nevű cég kötelékébe tartozó kisgép a pilótával és egy 
utassal zuhant le, a jelek szerint egyikük sem élte túl a balesetet. Az elhunytak nevét a családtagok értesí-
téséig nem hozzuk nyilvánosságra.

Natalie elszörnyedve, mégis megkönnyebbülten hallgatta a hírt. Az áldozat nem lehetett rick, hiszen ő 
tesztrepülésre ment, vagyis egyedül szállt fel ma délután.

Lehúzódott az út szélére, és felhívta a férfit, de rick nem vette fel. ezért gyorsan küldött neki egy üzene-
tet.

Most hallottam a balesetről… Szörnyű! Ismerted a pilótát?
Aztán folytatta az útját. később belévágott, hogy rick nek ismernie kell az illetőt, hiszen kicsi a cégük, 

kevesen dolgoznak ott. sőt talán ő maga is találkozott már vele, hiszen rick több pilótatársának is bemutatta, 
amikor kisgéppel mentek különféle borkóstolókra, vagy sétarepüléseken vettek részt. Ahogy ez eszébe ju-
tott, komolyan eltöprengett rajta, vajon tényleg olyan rossz-e neki rickkel. Hiszen olyan kedves fickó. Olyan 
kiszámítható és megbízható. Minden megvan benne, ami neki fontos.

Hirtelen meggondolta magát, megfordult az úton, és az Aviation Innovations főhadiszállása felé vette az 
irányt. A parkoló tele volt mentőkkel, rendőrautókkal és idegesen futkosó emberekkel.

A szeme ricket kereste a tömegben. A széles vállú, rövidre nyírt hajú, kedves mosolyú pilótát, aki már rá-
nézésre annyira amerikai volt, hogy le sem tagadhatta volna. De nem találta sem a főépület, sem a hangárok 
környékén. Aztán hirtelen észrevette Miriamöt, rick titkárnőjét, aki a főépület lépcsőjén ült, és telefonált. 
Amikor felpillantott, és meglátta Natalie-t, csak ennyit mondott:

– később visszahívlak. – Azzal bontotta a vonalat.
– szia! – mosolygott rá Natalie. – Hallottam a hírt a rá dió ban, és gondoltam, megkérdezem, rick vissza-

tért-e már.
Miriam belekapaszkodott a lépcsőkorlátba, és felhúzta magát.
– Natalie… – kezdte, és az arca olyan fehér volt, mint a sonomai dombok fölött gyülekező pufók fellegek.
Natalie hirtelen elhallgatott. A rémület szakaszosan tört rá. először zavarodottságot érzett, majd jött a hi-

tetlenség és a teljes tagadásba menekülés.
– Nem rick volt az – mondta nyersen, már-már parancsolóan. Pont úgy, ahogy a munkahelyén szokott be-

szélni az alkalmazottjaival. – Nem lehetett ő.
– Ó, Natalie, ez rettenetes… Annyira sajnálom! A legborzasztóbb, hogy semmit sem tehetünk… 

egyszerűen nem tudom, mit mondhatnék. – Miriam a kezéért nyúlt. – Ülj le, kérlek!



Natalie azonban hátralépett, és ellökte a kezét.
– Nem akarok leülni. so… sokkal inkább… – Valójában fogalma sem volt róla, mit akar ebben a szürre-

ális, elviselhetetlenül fájdalmas pillanatban. Vett egy nagy, reszketős levegőt. – Mondd el, mi történt, légy 
szíves… Nekem azt mondta, hogy tesztrepülésre kell mennie, és ezért nem tud eljönni a munkahelyemre 
megünnepelni a kinevezésemet. A tesztrepülésen történt a baleset?

– N-nem tesztrepülés volt.
– Akkor… akkor ricknek nem is esett baja? – Natalie kétségbeesetten kívánta, bárcsak így lenne.
Miriam tekintetébe rettegés költözött. Aztán ő is vett egy mély lélegzetet.
– Az az igazság, hogy nem volt egyedül. Volt egy utasa.
– igen, hallottam a rádióban. – Natalie még mindig sokkos állapotban volt. Ó, egek! Rick…
A férfi szülei Petalumában éltek, ahogy a nővére is. Natalie még csak egyszer találkozott vele. Hogy is 

hívják? rita? Nem, rhonda.
– Beszéljek a szüleivel? Vagy van velük már valaki? – Natalie szíve úgy zakatolt, majd kiugrott a helyéről. 

A keze ragadt az izzadságtól, a tüdeje levegő után sikoltott.
rick halott… ez egyszerűen lehetetlen! Hiszen holnapra asztalt foglaltak a yountville-i francia étterembe. 

És ő már jó ideje azon rágódik, hogy beszélnie kellene a férfival a kapcsolatukról. Meg hogy vajon melyikük 
fog lépni, és véget vetni ennek az egésznek…

Nem, ez képtelenség, nem lehet halott!
– Natalie, tényleg le kellene ülnöd, kedves! – Miriam a vállára tette a kezét, és lenyomta az alacsony, mo-

dern épület előtti világos mészkő lépcsőre. Natalie a jelen állapotában is észrevette, hogy a keze remeg.
– jól van… Én csak… Úgy látom, mindenki sokkos állapotban van. – Észrevette, hogy néhányan feléjük 

nézegetnek, és közben komor arccal, halkan beszélgetnek.
– szóval volt egy utas is a gépen – mondta Miriam. – egy női utas. ő is meghalt.
– Ó! ez borzasztó. – Natalie fejében egymást kergették a gondolatok. egyszerűen felfoghatatlan volt ez az 

egész. Miféle női utas? És miért hazudott róla rick? Csak nem… Lehet, hogy rick… megcsalta?
Ha meg is csalta, többé nem fogja, jutott eszébe hirtelen, és a következő pillanatban elszégyellte magát.
Miriam finoman megszorította mindkét kezét.
– őszinte részvétem, Natalie… Nem is tudom, hogy mondjam el… rick utasa nem volt más, mint az… 

édesanyád.
Hirtelen minden elcsendesült. Mintha megállt volna az idő. Nem lélegzett, a szíve sem dobbant, nem for-

gott tovább a Föld, megállt a szél is, csakúgy, mint a környékbeli járművek. Mintha némává és mozdulatlanná 
fagyott volna minden.

Natalie küzdött a szavak értelmének befogadásával, és közben felhorgadt benne a dühödt tagadás.
Az nem lehet! – akarta kiáltani, ám egyre több szomorú tekintetű ember gyűlt össze körülötte, és hirtelen 

rászakadt a rettenetes bizonyosság.
A nőt bámulta, aki az előbb közölte vele, hogy az anyja halott, de valójában nem látta az arcát. semmit 

sem látott. sokkolta a hír.
Az első pillanatban nem is érzett semmit, a gyötrelmes fájdalom csak később hasított a szívébe, de akkor 

Natalie testét-lelkét jeges zsibbadtságba dermesztette.



 3. fejezet

– Nagyapa! – szólította meg az öreget Natalie, olyan kedvesen és gyöngéden, ahogy csak tőle telt. – itt az 
idő, indulnunk kell.

Ahogy az unokája belépett a könyvesbolt mögötti parányi lakás ajtaján, Andrew Harper felemelkedett 
kedvenc, ablak melletti füles foteljéből. Megmarkolta a botját, és az unokája felé fordult. A szája kedves 
mosolyra húzódott.

– Hát megjöttél, Blythe! Már vártalak. Milyen csinos vagy! Új a ruhád?
A lány szíve megsajdult, ahogy a nagyapjához lépett. Mostanában egyre gyakrabban előfordult, hogy az 

idős ember összekeverte őt az anyjával.
Talán a bánat túl nagy volt hozzá, hogy elviselje, és hanyatló elméje Blythe vonásait vetítette Natalie 

arcára. Noha már egy hét eltelt a rettenetes baleset óta, Andrew képtelen volt elfogadni, hogy a lánya – az 
egyetlen gyermeke – halott.

A csípőcsonttörése óta nem bírta a lépcsőzést, így ki kellett költöznie az első emeleti lakásból, ahol majd-
nem az egész életét töltötte. A kicsi lakrészt a földszinten, a könyvesbolt mögötti raktárhelyiségből alakítot-
ták ki számára. A kapkodva meghozott döntés közel sem eredményezett ideális megoldást, de így legalább 
nem kellett elhagynia a házat, amely születése óta az otthona volt.

Noha a hely elég szűkösnek bizonyult, az ablakból egyenesen a ház mögötti kis kertre lehetett látni, meg 
a hátsó kapura, mely egy mellékutcára nyílt. Az anyja említette Natalie-nak, hogy az új lakrésszel még egy 
csomó munka lesz, és ő csak most látta, mennyire igaza volt. először is a falakra nagyon ráfért volna egy 
festés. szükség lett volna egy könyvespolcra, hogy a nagyapjának mindig a keze ügyében legyenek a ked-
vencei. ja, és nem ártott volna egy szakemberrel megnézetni a vénséges és otromba radiátort, hogy biztosan 
ne legyen vele gond, ha beköszönt a tél.

Most, hogy itt volt, végre megértette, miért nem ért rá az anyja soha. Mennyi idejét igénybe vette, hogy 
a Papáról gondoskodjon… Natalie tudta, érezte, hogy mostantól ez az ő nyakába szakad. Az öreg ugyan 
erősködött, hogy meglesz egyedül is, de a lány erősen kételkedett benne.

Az ablakon beáradó fényben Andrew különösen jól nézett ki. Maga volt az elegáns, idős úr megteste-
sülése. Ma gas, vékony, remekül állt rajta a méretre szabott öltöny és a hófehér ing, amit Natalie előző éjjel 
vasalt ki. Tudta, az öreg számára fontos, hogy jól nézzen ki a temetésen.

– segíts, Blythe… Nem tudom megkötni… egyszerűen nem megy – zsörtölődött a nyakkendőjét húz-
gálva.

– jövök – mondta Natalie, és ügyesen megkötötte a Windsor-csomót, amire még Andrew tanította né-
hány évvel ezelőtt. A nyakkendő egy Hermès márkájú, napóra min tás selyem nyakbavaló volt, amit még az 
anyja fedezhetett fel valami végkiárusításon. Nagyon jó szeme volt a divathoz. – különben Natalie vagyok, 
az unokád.

Fura volt, hogy ezt el kell magyaráznia valakinek, aki jobban ismeri, mint ő saját magát.
– Hát persze – hagyta rá Andrew. – De annyira hasonlítasz anyádra. Csak egy kicsivel még nála is szebb 

vagy. Azt hiszem, ebben Blythe is egyetértene velem…
– Anya meghalt, nagyapa. Ma lesz a temetése – emlékeztette szelíden Natalie az öreget, és befejezte a 

nyakkendő csomózását. A gondolat még most is túl fájdalmas volt a számára, pedig egy teljes hét telt el a 
baleset óta. Olyan volt, mintha azóta is a bánat és a bűntudat ködében úszna, és próbálna a felszínen ma-
radni. – A kocsi már vár minket.

– Milyen kocsi?


