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Dianne Drake

Ismerős a nevetésed



 1. FEJEZET

Kávé. Egy nagy csésze forró fekete. Egy kis élvezet, amire minden reggel szakított időt. Egyike volt 
ez azon kevés dolgoknak, amikre bizton számíthatott. És ami garantáltan szerzett neki egy kis 
örömet.

Daniel Caldwell ivott egy kortyot, letette a papírpoharat a kávézó asztalára, és kiterítette 
maga elé a seattle-i városi újság aznapi kiadását. A zuhanó olajárakról szóló cikk felkeltette az 
érdeklődését, így elkezdte olvasni. Általában egy-két oldalig jutott a napilapban, mivel munkába 
menet ritkán tudott fél óránál többet szánni magára. A  nap nagy részében ugyanis lekötötte a 
kórházi munkája, valamint igen aktív, hároméves lánya nevelése, akiről egyedül gondoskodott.

Mindig sok volt a dolga, a napjai általában nagy kapkodásban teltek, de ez a kávézóban töltött 
félóra segített, hogy embernek érezhesse magát. Szeretett elvegyülni a vendégek között, még akkor 
is, ha életének ebben a szakaszában igazából nem volt ideje kapcsolatokat építeni és fenntartani. 
Jó érzés volt olyanok társaságában lenni, akik nem támasztottak felé elvárásokat. Ez ugyanis 
meglehetősen ritkán fordult elő vele.

Daniel ivott még egy korty kávét, miközben arról olvasott, hogy a jövőben is csökkenő olajárakkal 
kell számolni a világpiacon. Nem mintha ennek különösebb kihatása lett volna az életére.

Egy kicsi, alacsony fogyasztású autóval járt munkába minden reggel, de máskülönben alig 
használta a kocsiját. Szabadnapokon persze néha elvitte Maddie-t a parkba vagy a kikötőbe. A lánya 
imádta a sirályokat etetni a mólónál, és szívesen figyelte az ott üldögélő horgászokat is.

Daniel az órájára pillantott, és sajnálattal állapította meg, hogy máris eltelt tizenöt perc a 
rendelkezésére álló félórából. Ivott még egy nagy korty kávét, és tekintete a bejárati ajtóra rebbent, 
amikor megszólalt a fölé akasztott csengő, és belépett egy nő.

Egy igencsak csinos nő. Illetve valójában több mint csinos. Valóságos szépség. És furcsamód 
kifejezetten elegánsnak tűnt sötétkék kórházi egyenruhájában. Emellett Daniel esküdni mert 
volna rá, hogy már találkoztak. Talán a kórházban láthatta?

Gyorsan elkapta a pillantását, mert nem akarta, hogy a lány bámészkodáson kapja. Ennek 
ellenére a szeme sarkából figyelte, ahogy a kétszemélyes asztalok között előremegy a pulthoz.

Továbbra is nagyon ismerősnek tűnt karcsú alakja, büszke, öntudatos testtartása. Nem, az nem 
lehet… 

Vagy mégis?
A haja régebben világosabb volt, az biztos. Mézszőke. És nem szigorú kontyba fonta a tarkóján, 

hanem kibontva viselte. Ja, igen, és szemüveges volt. Hatalmas, fekete keretes szemüveg mögé 
rejtette bájos arcát.

Zoey! Igen, ő lesz az. Vajon megszólítsa? Ráköszönjön, és megkérdezze tőle, hogy van mostanság?
Daniel eltöprengett. Zoey közben a fiatal pultossal beszélgetett, és felkacagott. Ez is ismerős volt. 

A nevetése. Zoey roppant derűs teremtés volt, míg Elizabetht ápolta, akkor is gyakran nevetett. 
Daniel kifejezetten csodálta ezért. Meg a szakmai tudásáért is, ami Daniel szerint ugyancsak 
kivételes volt. Legfőképpen, mert igen nehéz munkát végzett. Daniel képtelen lett volna ezen a 
területen dolgozni. És pláne nem tudta volna közben megőrizni a pozitív kisugárzását, ami Zoey-t 
egy pillanatra sem hagyta el.

Elizabethnek is gyakran csalt mosolyt az arcára, sőt előfordult, hogy meg is nevettette.
Ennek a nőnek ott a pultnál pont olyan dallamos kacagása volt, mint Zoey-nak. Daniel 

önkéntelenül is elmosolyodott.
Aztán hirtelen lehervadt az arcáról a mosoly, mert a lány a pultnál borravalót dobott az erre 

a célra kitett dobozba, majd hirtelen megfordult, és egyenesen Daniel szemébe nézett. A  férfi 
azonnal lesütötte a szemét. Az újságját bámulta.

Tudta, hogy a lány feléje tart, és csak azért sem nézett fel. Nem tudta, üdvözölje-e Zoey-t, 



és ha igen, hogyan. Hiszen a lány élete legfájdalmasabb időszakára emlékeztette. Azokra a 
hetekre-hónapokra, amelyeket el akart felejteni, de amelyek most, egy év után is élénken éltek az 
emlékezetében. Mégis, amikor Zoey az asztalához ért, felnézett és rámosolygott.

A lány visszamosolygott rá. Neki volt a legkékebb szeme, amit Daniel valaha látott.
– Te vagy az, Daniel? – kérdezte látható örömmel.
– Zoey? Csak nem? Zoey Evans!
– Bizony – bólogatott a lány. – Rég találkoztunk.
– Egy éve. – Igen, már egy teljes év eltelt azóta, hogy Elizabeth meghalt.
– Hogy van mostanság? – kérdezte a lány.
– Egész jól. Dolgozom. Nevelem Maddie-t. Másra nemigen van időm. 
– Hát igen. Nem lehet egyszerű az élet egy apának, aki egyedül neveli a lányát. Mert gondolom, 

még egyedül élsz.
– Igen. – A férfi az asztalánál lévő másik székre mutatott. – Nem ülsz le? – Az órájára pillantott, 

majd hozzátette: – Még van hét percem, mielőtt el kell indulnom a kórházba. 
Zoey csak egy másodpercig gondolkodott, aztán rábólintott.
– Több időm nekem sincs. Egy közelben lakó páciensemnél kezdek ma reggel, és nem akarok 

elkésni.
Tőlük sem késett el sosem. Mindig pontosan érkezett az Elizabethszel megbeszélt időpontokra. 
– Emlékszem, mindig is nagy súlyt helyeztél a pontosságra.
– Te viszont mindig késésben voltál – mosolygott Zoey.
– Ma már nem. Sokat változtam.
Zoey mosolyogva tette le a kávéscsészéjét.
– Elizabeth sokat panaszkodott emiatt. Azt mondta, hozzád nem a pontosságod, hanem a 

pontatlanságod miatt lehetne órát igazítani.
Daniel régótra nem beszélt Elizabethről senkivel. Még Abbyvel, Elizabeth anyjával sem, aki 

Maddie-re vigyázott, míg ő munkában volt. Mintha hallgatólagos megállapodást kötöttek volna, 
hogy Elizabeth nevét nem ejtik ki.

– Igen, ő nagyon utálta a pontatlanságot. Ma már ügyelek a pontosságra, de mondhatom, nehéz 
törekedni rá, ha senki nincs, aki figyelmeztessen.

Zoey belekortyolt a kávéjába, aztán rápillantott a csészéje pereme fölött.
– Boldoggá tetted őt. Többször is említette, milyen jó a házasságotok. 
– Ő is engem. Kár, hogy olyan kevés idő adatott nekünk.
Mindössze öt év. Aztán jött a gyógyíthatatlan leukémia, ami keresztülhúzta a számításaikat. 

Három hónappal a diagnózist követően pedig Daniel elveszítette a feleségét.
– De az az idő legalább jól telt. És most ott van neked Maddie. Igaz is, ő hogy van?
– Jól. Amikor dolgozom, Elizabeth édesanyja vigyáz rá. Mit mondjak, nem unatkozik.
– Hány éves is Maddie? Három, ugye? Biztosan sokat változott az elmúlt egy évben, talán meg 

sem ismerném. A gyerekek olyan gyorsan nőnek…
– Igen, és ez néha megijeszt. – Daniel felhajtotta a kávéja maradékát, és összehajtotta az 

újságját. – Anyósom szerintem elkényezteti, és ez szerintem nem tesz jót neki. Mostanában egyre 
gyakrabban kap dührohamot, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ő szeretné. És azzal fenyeget, 
hogy a nagyijához költözik, ha nem úgy táncolok, ahogy ő fütyül. 

– Légy türelmes vele – mondta Zoey. – Szegényke, neki sem lehet egyszerű feldolgozni a 
változásokat, az anyja halálát. És akkor ott van az is, hogy hol te vagy vele, hogy a nagymamája… 
Nagyon össze lehet zavarodva.

– Igen, ez igaz. Remélem, különösebb gond nélkül túléljük a dackorszakot mindketten.
– Mindenki máshogy fejezi ki az érzéseit, Daniel. Maddie még kicsi, így tudja kifejezésre juttatni 

a bizonytalanságát. 
– Igen, tudom, és megértem, de ettől nekem nem lesz sokkal könnyebb. És ahogy az anyósom 

elkényezteti… Maddie bizonyára azt hiszi, hogy mindenkinek úgy kell bánnia vele, mint a 
nagyanyjának. 



Zoey elmosolyodott.
– Hát nem az a nagymamák dolga, hogy az unokáikat kényeztessék? Azt hittem, ez már írott 

szabály.
– Abby szerintem túlzásba viszi.
– Vagy te vagy túl kritikus. Lehet, hogy számára ezt jelenti a szeretet. Egyszerűen 

engedékenységgel fejezi ki az érzéseit.
– Valószínűleg igazad van. Tudom, hogy jót akar, és szereti Maddie-t. Alap ve tően remek 

nagymama, mindig számíthatok rá, nem is tudom, mit csinálnék nélküle.
– Biztosra veszem, hogy végül minden rendeződik – nyugtatgatta Zoey. – De ha kételkedsz 

ebben, beszélj az anyósoddal. Légy őszinte hozzá! Mondd el, miért aggaszt az, ahogy Maddie-vel 
bánik. Nyilván szereti az unokáját, és mindent megtenne azért, hogy minden rendben legyen vele. 
Meglásd, értő fülekre találsz.

– Remélem. Mert úgy vélem, Maddie-nek mégiscsak jobb a nagyanyjánál, mint a kórházi oviban. 
Kösz a tanácsot. Nem is tudom, mikor beszélgettem valakivel ilyen jót utoljára. – Daniel Zoey-ra 
mosolygott. – Most mennem kell. Hamarosan kezdődik a vizit, szóval már vár rám három kolléga 
és öt rezidens, aztán kilenckor értekezletem kezdődik, hogy a mai napra előjegyzett tizenkét 
betegemről meg a papírmunkáról már szó se essék. 

– Szóval akkor még itt dolgozol, a kórházban?
– Igen. Szeretem az itteni változatosságot. Azt, hogy soha nem unatkozom. És te? Gyakran jársz 

be ide?
– Igazából nem. A mi irodánk kicsit odébb van, az utca túloldalán. Bár a kórháznak dolgozom, 

csak heti egyszer-kétszer jövök be a központi épületbe. És ha be is kell jönnöm, mindig igyekszem 
gyorsan végezni. Nem szeretem a kórházakat.

– Miért?
– Túl nagyok, túl zsúfoltak, túl idegenek. Jobb szeretem a barátságosabb, emberibb környezetet.
– Ezért dolgozol házi betegápolóként.
– Igen. Tudod, az a tapasztalatom, hogy a betegnek otthon a legjobb, a megszokott környezetében.
– De a hospice-munka, az életvégi ápolás nagyon megterhelő lehet lelkileg.
– Bizonyos szempontból természetesen az. Ugyanakkor roppant hálás feladat. Már a 

tanulmányaim során elkezdtem ezzel foglalkozni, ugyanis a kötetlen munkaidőt jól össze tudtam 
egyeztetni az órarendemmel. Aztán rájöttem, hogy nem is akarok váltani, annyira megszerettem 
ezt a feladatot.

– Bele se merek gondolni, milyen lehet. Egy beteget is nehéz elveszíteni, de mindet… Hogy 
bírod?

Zoey megvonta a vállát.
– Nem is tudom. Igazából én sem értem, de jó érzés segíteni az embereknek életük utolsó 

heteiben, hónapjaiban. Az biztos, hogy fontos munka, és valakinek meg kell csinálnia, én pedig 
még szeretem is. Tiszta szerencse, nem?

– Nos, akkor mindketten elégedettek vagyunk a munkánkkal.
– Bizony – mosolygott a lány.
– Jó volt beszélgetni. Talán máskor is összefutunk még.
– Jó lenne, de sajnos nem valószínű. Mrs. Barrow-t, akihez most megyek, rendszerint dél körül 

szoktam meglátogatni, a mai kivételes alkalom, mert ma egy orvosi vizsgálat miatt reggel jöttem.
– Szóval akkor egy átlagos napon hat órával később szoktál beugrani ide.
– Pontosan.
– Hát jó. Egyszer talán eljövök déltájban is.
– És akkor talán újra találkozunk.
Daniel egy lépést távolodott az asztaltól.
– Most már tényleg mennem kell. Köszönöm a társaságot és a beszélgetést. Örülök, hogy 

találkoztunk.
– Én is nagyon örülök.



Elbúcsúztak, és Daniel nem nézett vissza a sötétszőke szépségre, aki továbbra is az asztalnál 
ült, a kávéját szürcsölgetve. Csak amikor kiért a kávézóból, akkor pillantott vissza az ablakon át. 
Meglepetésként érte, milyen jól érezte magát vele. Valóban örült volna egy újabb találkozásnak, 
de erre legfeljebb csak véletlenül kerülhet sor, másképp nem. Pillanatnyilag nincs sem ideje, sem 
energiája, hogy új kapcsolatokat ápoljon.

Daniel Caldwell. Egy éve látta utoljára a férfit, és úgy találta, hogy azóta sokat változott. Egy éve 
rémesen be volt fogyva. Nemcsak a feleségéről és a lányáról gondoskodott, hanem mellette teljes 
állásban dolgozott a kórházban. És a stressz meglátszott rajta. Nemcsak a beesett arcán, hanem 
a távolba révedő, fájdalmas pillantásán is. Ha valaki, Zoey pontosan tudta, milyen nehéz ez az 
időszak a halálos betegek hozzátartozóinak. Sok ilyen esettel találkozott már a munkája során.

És Daniel különösen odaadóan gondoskodott a feleségéről. Pedig sokan nem bírják ezt a feladatot, 
elfordulnak a súlyos beteg hozzátartozóiktól. Vagy legfeljebb testben vannak mellettük, valójában 
kikapcsolják az érzéseiket. Daniel nem így viselkedett. Őrá az utolsó pillanatig lehetett számítani. 
Mindent megtett, hogy a feleségén segítsen. És azért is, hogy neki segítsen. 

Zoey csodálta ezért. Elizabeth és Daniel házassága tökéletesnek tűnt számára, ő is erre a fajta 
csendes boldogságra vágyott, de már nem hitte, hogy valaha része lehet benne. Miután a saját 
házassága véget ért, úgy érezte, leszerepelt mint feleség, és elveszítette minden önbizalmát. Félt a 
további kapcsolatoktól, és nem szívesen tette volna megint kockára a szívét.

A  lelke mélyén azonban még pislákolt egy kis remény. Nem zárta ki egészen, hogy a jövő 
tartogathat számára kellemes meglepetést. Ugyanakkor nem tudta, maradt-e benne annyi 
szenvedély, ami elég egy új kapcsolathoz. Brad gondoskodott róla, hogy kiölje belőle a szerelmet. 
Idő kellett hozzá, hogy regenerálódjon, hogy összeszedje és összeragassza eltört szíve cserepeit, 
lerázza a közöny béklyóját, felszítsa a remény tüzét. Hogy nem kell egyetlen tévedés miatt 
mindörökre magányra ítélnie önmagát. 

Viszonylag hamar rájött, kicsoda Brad valójában, és nem értette, hogy szerethetett bele egy 
ilyen emberbe. Nem értette, hogy lehetett ilyen ostoba.

A férfi nem is a szívére mérte a legnagyobb csapást, hanem az önbizalmára. Zoey elveszítette 
az önmagába, a józan ítélőképességébe vetett hitét. Ma már legfeljebb csak magabiztosnak tűnt, 
valójában tele volt kételyekkel. Ezért nem járt el mostanában sehová. Nem ismerkedett. Elhatározta, 
hogy amíg nem egészen biztos benne, hogy nem fog hülyeséget csinálni, inkább szingli marad. Jó 
neki így.

Persze még jobb lenne egy szerető, gyöngéd kapcsolatban élni. Mondjuk egy olyan férfi oldalán, 
mint Daniel. Persze aligha lesz olyan szerencséje, hiszen Daniel igazán különleges férfi.

Zoey látta, milyen odaadóan gondoskodott Elizabethről. Milyen gyöngéden bánt, milyen 
kedvesen beszélt vele. Fogta a kezét órákon keresztül, az ágya mellett ülve…

Hát igen, ilyen férfi nem terem minden bokorban.
Vajon lehet neki is akkora szerencséje, mint Elizabeth-nek? Megtalálhatja ő is a társát, az igazit, 

azt az embert, aki olyan szenvedélyesen tudja őt szeretni, ahogy Daniel szerette a feleségét?
Daniel… Zoey mindvégig rá gondolt, míg oda nem ért az első betegéhez. A férfi hízott pár kilót 

az elmúlt egy évben, és ez jól állt neki. Az egész megjelenése megváltozott. Sokkal nyugodtabbnak, 
kiegyensúlyozottabbnak tűnt. Ez azt mutatta, hogy kezdi feldolgozni a felesége elvesztését, és ez 
így is van rendjén. Akadnak olyanok, akik megrekednek a gyászukban, és képtelenek továbblépni. 
Danielnek azonban ott volt a lánya és a kórházi munkája. Neki muszáj tovább élnie az életét. 
Vannak feladatai, céljai.

Jó volt találkozni vele. Zoey nem tartotta a kapcsolatot a betegei hozzátartozóival. Pedig sokan 
nem akarták elengedni, mert nem tudtak szembenézni a ténnyel, hogy elveszítették a szeretett 
személyt, de Zoey rájött, hogy a kapcsolat megszakítása a legjobb megoldás mindenkinek.

Véletlen találkozások ritkán fordultak elő. Olyan pedig, hogy odaüljön egy hozzátartozóhoz, és 
beszélgessen vele a beteg halála után egy évvel, még soha nem történt.

Nem is tudta, miért tett ilyet. Talán mert Daniel, ha úgy vesszük, kolléga volt. Ha Zoey bement a 



kórházba, időnként persze körülnézett, a szeme Danielt kereste, de sosem futottak össze. Az pedig, 
hogy felkeresse, eszébe sem jutott. Zoey profi volt, tudta, hogy a munkát és a magánéletet nem 
szabad összekevernie.

Nem mintha lett volna magánélete. Munka után hazament, átnézte a jegyzeteit, megetette 
Bolyhoskát, a perzsamacskáját, elintézett pár telefont, megvacsorázott, olvasott egy kicsit, és 
pár oldalt követően el is aludt. Aztán másnap kezdődött minden elölről. A hétvégéi rendszerint 
olyasmivel teltek, amire hét közben nem maradt ideje. Bevásárlás, mosás, takarítás. Szombatonként 
néha eljutott sziklát mászni is, ez volt az egyetlen hobbija. No és a mozi. Ott bent, a terem sötétjében 
senki nem látta, hogy egyedül ül, és Zoey élvezte, hogy eltűnhet a tömegben.

Ja, és minden vasárnap délelőtt felhívta az anyját. Merő kötelességtudatból, mert ezekben a 
beszélgetésekben nem sok öröme telt. 

– Hogy vagy, drágám? – kérdezte minden alkalommal az anyja.
– Köszönöm, jól.
– Van valami újság?
– Nem, nincs. Minden maradt a régiben.
– Nem randizol? Barátod sincs még?
– Nem. Te is tudod, anya, hogy erre nincs időm. Sokat dolgozom.
– Mikor keresel már egy kedves fiút, alapítasz családot, és szülsz nekem unokákat végre?
– Hát, a jelek szerint nem mostanában. Tudod, az élet végi ápolás nem az a fajta munka, 

amelynek során jó partikat ismerhet meg az ember.
– Akkor menj, keress munkát a kórházba! Ott megcsíphetnél egy csinos, fiatal dokit!
– De nekem nincs szükségem csinos, fiatal dokikra. És nem akarok a kórházban dolgozni.
– Jaj, Zoey! Te semmit sem változtál! Még mindig olyan átkozottul makacs vagy, mint kislány 

korodban! – sóhajtozott szemrehányóan az asszony.
Minden vasárnap délelőtt lejátszódott ez a beszélgetés. Zoey évente kétszer meglátogatta 

az anyját egy-egy hétre, így személyesen is számos alkalommal lefolytathatták ugyanezt a 
beszélgetést. Cserébe viszont az asszony tényleg a lánya kedvét kereste ez alatt a kétszer egy hét 
alatt, és Zoey kifejezetten élvezte. A változatosság kedvéért jó volt néha azt is átélni, hogy más 
gondoskodott róla, nem pedig fordítva. 

Most leparkolt a betege háza előtt, és kipillantott a csinos faházra. Felsóhajtott. Nagyon jó 
lett volna, ha kicsivel több időt tölthet az imént Daniellel, de sajnos mindkettejüket szólította 
a kötelesség. Ami Zoey számára ez alkalommal Mrs. Barrow-t jelentette. Az idős hölgyet kellett 
felkészítenie az orvosi vizsgálatra. Fürdetés, hajmosás, öltözés, állapotfelmérés, gyógyszerek 
beadása. Mrs. Barrow-nak sok segítségre volt szüksége, ugyanakkor mégsem hunyt ki belőle a tűz, 
tudta élvezni az életet. Zoey emiatt kifejezetten kedvelte őt, szeretett hozzá járni.

Újra felsóhajtott, majd magához vette a táskáját, kiszállt, és elindult az ajtó felé. A Daniellel 
való találkozás felzaklatta, maga sem tudta, miért. Egyszerre azt érezte, hogy hiányzik valami 
az életéből. Vagy valaki. Egy kaland. Egy kis változatosság. Hirtelen vágyni kezdett rá, hogy 
randizzon valakivel. Csak egyszer. Elmehetnének vacsorázni, innának egy pohár bort. Csak úgy, 
kötelezettségek nélkül.

Nem is tudta, hogy ennyire szeretne kitörni a napi rutinból. Hogy ennyire vágyik a társaságra.
De vajon tényleg Daniel lenne a megfelelő társaság? Ebben nem volt egészen biztos. 



 2. FEJEZET

A meghívó egyértelmű volt. A tizenhetes asztalnál fog ülni, a hatalmas bálterem jobb szélén, a 
fal mellett. Bezzeg amikor két évvel ezelőtt még Elizabethszel vett részt a kórház jótékonysági 
gáláján, akkor elöl, középen ültek három másik párral, és remekül látták a pódiumot. Lám, így 
múlik el a világ dicsősége, gondolta szomorkásan Daniel, miközben az asztalát kereste.

Nem kedvelte az efféle rendezvényeket, különösen akkor, ha szmokingot kellett viselnie. De 
Elizabeth imádta a társaságot, és szeretett csinosan felöltözni, így aztán eljöttek. Daniel még 
emlékezett a felesége vállpánt nélküli, éjkék szaténruhájára. Elizabeth elbűvölő volt benne, nem 
csoda, ha sokan megfordultak utána.

Éld tovább az életedet, Daniel! Folytasd azokat a dolgokat, amikben örömöd telik. Légy boldog! 
Találj új társat magad mellé. Nem akarom, hogy egyedül maradj! Ezt mondta neki a felesége a halála 
előtt. Danielnek azonban mostanáig roppant nehezére esett megfogadnia ezt a tanácsot. Tavaly 
el sem jött a jótékonysági bálra. Idén is csak azért, mert a főnöke szelíd nyomást gyakorolt rá.

Pedig Daniel igazából sosem érezte rosszul magát ezeken a rendezvényeken. A vacsora mindig 
finom volt, a műsor szórakoztató, és szerencsére a beszédek nem voltak se túl hosszúak, se 
kínosak. Valahogy majdcsak túléli a mai estét is. Még akkor is, ha idén alighanem a híres-hírhedt 
szingliasztalhoz ültették, hiszen egyedül érkezett a bálra. 

Daniel irányt váltott, és a bárpult felé igyekezett, amely előtt már hosszú sor állt. Egy kis alkohol 
minden bizonnyal segíteni fog, hogy gyorsabban teljen az idő. 

Aztán leült a tizenhetes asztalhoz, és az órájára pillantott, pedig jóformán még el sem kezdődött 
az estély.

– Leülhetek melléd? – Danielt ismerős hang riasztotta fel töprengéséből. Felkapta a fejét, aztán 
fel is állt, és kihúzta Zoey-nak a szomszédos széket. – Nocsak! Téged is a szingliasztalhoz ültettek?

– Ez a szingliasztal? Nem is tudtam.
– Azért van ennyire félreeső helyen, hogy a többiek ne lássák, milyen kényszeredett arccal 

üldögélünk itt.
– Ó, én szabad akaratomból jöttem, de gondolom, téged sem kényszerített senki.
– Tévedsz – vigyorgott Daniel. – Én elszenvedtem némi szelíd erőszakot. Fogalmazzunk úgy, 

hogy a főigazgató melegen ajánlotta a részvételt. Pedig sokkal szívesebben olvasnék mesét Maddie-
nek farmerben és pólóban.

– Én még sosem voltam jótékonysági bálon – vallotta be Zoey, és töltött magának egy kevés jégbe 
hűtött ásványvizet az előtte álló palackból. – Meg kell mondanom, nagyon örültem a meghívásnak, 
sőt, kérlek, ne nevess ki, de hetek óta sóvárogva vártam ezt az estét. Vadonatúj ruhát is vettem a 
nagy alkalomra. – Letette a poharát, és körülnézett a teremben. – Jó, sokan vannak – állapította 
meg. – Minden évben ekkora a tömeg?

– Egyre nagyobb – bólintott Daniel, de nem a jelenlévőket nézte, hanem Zoey-t. – Régebben a 
kórház bankett-termében tartották a bált, de ott ma már nem férnénk el.

– Persze, hiszen a kórház is egyre nagyobb. És minél több embert akarunk ellátni, annál 
nagyobb adományokra van szükség, hogy a szolgáltatások színvonalát fenntarthassuk. Szeretsz 
itt dolgozni, Daniel?

– Igen. A  nagy kórházak nemcsak több beteget láthatnak el, de komolyabb beavatkozások 
elvégzésére is képesek vagyunk, nem úgy, mint a kicsik. A legmodernebb műszerek lehetővé teszik 
a hatékony munkát.

– Elizabeth nagyon büszke volt rád, de gondolom, ezt amúgy is tudod. Sokat beszélt erről nekem.
– Tényleg? – Még mindig elég nehéz volt számára, hogy a halott feleségéről beszéljen. Bár Zoey-

val talán kicsit mégis könnyebb, mint bárki mással.
– Azt mondta, fontos és értékes munkád van. Hogy a többséggel ellentétben te valami igazán 



jelentőségteljes dolgot csinálsz.
– Kicsit mintha elfogult lett volna irányomban. Bár persze ez nem meglepő. 
Daniel körülnézett, látta, hogy lassan megtelik a terem, és a sok ember láttán a fejét csóválta. 

Nem neki való ez a tömeg. Persze ugyanakkor örült neki, hogy egész este Zoey társaságát élvezheti.
– Elég morc képet vágsz – állapította meg a lány. – Valami baj van?
– Á, nem, csak azon gondolkodom, mennyivel jobb lett volna, ha az ajtó melletti asztalnál kapok 

helyet.
– Miért? Csak nem amiatt, mert szeretnél észrevétlenül lelépni?
– De igen. És ez innen sajnos aligha lehetséges – magyarázta a férfi. – Túl sok a szemtanú. 
– Zavarba ejtően őszinte vagy – állapította meg Zoey. – Nem félsz, hogy megsértődöm?
– Hogyhogy?
– Ha meg akarsz szökni, akkor nyilván nem díjazod a társaságomat. – Idő köz ben már minden 

szék foglalt volt az asztaluknál, de csak ők ketten beszélgettek.
– Nem nevezném menekülésnek. Inkább úgy mondanám, hogy hosszas mentegetőzést követően 

udvariasan elbúcsúznék.
Zoey felnevetett.
– És mi lenne a mentséged? Hogy utálod a bálokat? Allergiás vagy a jótékonysági estekre? Vagy 

hogy tömegiszonyod van?
– Csak egy választ jelölhetek meg, vagy beikszelhetem mindet? – Danielt magát is meglepte, de 

élvezte ezt a beszélgetést. Mint ahogy múltkor a kávézóban is megállapította, kifejezetten jólesett 
Zoey-val csevegnie.

– Képzeld azt, hogy a kedvenc kávézódban üldögélsz, és újságot olvasol! – javasolta a lány.
– A  kedvenc kávézóban üldögélek az ötszáz legjobb barátommal, akik mind szmokingot és 

nagyestélyit viselnek? – A  férfi vágott egy grimaszt. – Azt hiszem, új kedvenc helyet keresek 
magamnak. Olyat, ahol kevésbé szigorúak az öltözködési előírások. És ahol kisebb a tömeg.

– Nem szereted a nagy csoportosulásokat.
– Nem igazán – rázta a fejét Daniel. – Nem kedvelem a felszínes bájcsevejt. Inkább a kisebb 

társaságot és a komolyabb beszélgetéseket. Jut eszembe… Nem kérsz valamit a bárból? – Daniel 
a lány arcára szegezte a tekintetét, mert nem akart a dekoltázsába bámulni. Szép ruhát viselt. 
Csillogó aranyszínűt. Jól mutatott az ő fekete szmokingja mellett. És sokkal jobban állt Zoey-n, 
mint a hétköznapi munkaruha. Sokkal többet mutatott meg a testéből. Többet, mint amennyi 
kísértést Daniel pillanatnyilag el tudott viselni.

Nem állt szándékában sem az, hogy csábítson, sem az, hogy hagyja magát elcsábítani. 
– Mit hozzak? Bort? Vagy inkább egy koktélt? Esetleg whiskyt?
– Egy pohár száraz fehérbor jólesne. De ugye nem használod ki a helyzetet, és nem lógsz meg a 

hátsó kijáraton át?
– Sosem hagynálak cserben – biztosította Daniel. – Márpedig mindenképpen alkoholra lesz 

szükséged, hogy túléld ezt az estét.
– Nem szép tőled, hogy megpróbálod elvenni a kedvem az egésztől. Pedig olyan örömmel jöttem 

ide – mondta a lány, de csipetnyi szemrehányás sem volt a hangjában. – Elizabeth annak idején 
említette, hogy nem szereted a hivatalos rendezvényeket.

– És akkor még finoman fogalmazott.
– Mindig is ilyen voltál? Úgy értem, sosem szeretted a társaságot?
– Nem. Mindig is magányos farkasnak számítottam. Nincs szükségem sok emberre magam 

körül. 
– Látod, én meg pont az ellentéted vagyok. Mindig is imádtam a rendezvényeket. Imádok 

elvegyülni egy csapat idegen között, abban a reményben, hogy barátokra találok. A munkám során 
annyira egyedül vagyok, hogy ez kellemes változatosságot jelent számomra.

– Nincs barátod? – Alighogy feltette a kérdést, Daniel máris megcsóválta a fejét. – Bocsáss meg. 
Ehhez semmi közöm.

– Nem gond. Nincsenek titkaim. Nem, pillanatnyilag nincs férfi az életemben. Nem találtam 



még meg az igazit. És őszintén szólva, sajnos nem nagyon bízom a férfiakban. Voltam már házas, 
de elváltam, és nem szereztem jó tapasztalatokat a házasságról. Szóval óvatos vagyok. 

– Ezek szerint nem sikerült a házasságod.
– Nem. Már az elején sem volt rendben semmi, de én a rózsaszín ködtől sajnos sokáig nem 

vettem észre a csúf valóságot. És mivel egyszer rosszul választottam, már nem bízom magamban. 
A saját ítélőképességemben. És talán óvatosabb vagyok a kelleténél.

– Meddig voltál férjnél?
– Kilenc hónapig. – Zoey ivott egy korty vizet. – A férjem rezidens orvos volt, és szüksége volt 

valakire, aki finanszírozza a tanulmányait és a megélhetését. Én addigra már végeztem, tehát 
ápolóként dolgoztam, ebből következően remek jelöltnek tűnhettem. Gyors házasság volt, aztán 
meg gyors válás. A férjem ugyanis már az első pillanattól fogva kereste a még jobb partit. Azt a 
nőt, aki magasabb életszínvonalat tud biztosítani neki.

– Te viszont szeretted őt?
– Nagyon. Az elején legalábbis. Teljesen belebolondultam. De aztán kinyílt a szemem, és léptem. 

Pontosabban leléptem.
– Összetörte a szíved – bólogatott Daniel.
– Úgy valahogy. És nem akarom megint kockára tenni a lelki békémet.
– Mert félsz, hogy megint sérülni fogsz?
– Mert rájöttem, hogy kapcsolati és érzelmi kérdésekben könnyen félrevezethető vagyok. Újra 

elkövethetem azokat a hibákat, amiket egyszer már elkövettem.
– Nem vagy túl szigorú magaddal?
Zoey a fejét rázta.
– Nem hiszem. De inkább legyek szigorú, mintsem kétszeresen elvált. 
Egy magas, szikár férfi ült le az asztalukhoz az utolsó szabad székre.
– Stan Kramer vagyok – mutatkozott be. – A könyvelésen dolgozom.
A többiek biccentettek, és szintén elmormolták a nevüket. Miután az asztal megtelt, meglepően 

kellemes társalgás vette kezdetét. Danielnek el kellett ismernie, hogy nem is olyan szörnyű, ha az 
ember olyanok között van, akik nem a betegei, és nem akarnak tőle semmit. Ugyanakkor ő inkább 
csak akkor szólalt meg, ha kérdezték, nem vett rész igazán aktívan a társalgásban.

– Valamiért nem érzed jól magad – állapította meg halkan Zoey.
– Ezt nem mondanám. Sokkal kellemesebb az egész, mint eredetileg gondoltam. 
– De olyan csendes vagy. – Zoey oldalt hajolt, amikor a pincér letette eléje a csirke cordon bleu-t 

spárgával és balzsamecetes paradicsomsalátával. – Ilyen szoktam lenni, ha nincs különösebb 
mondanivalóm. Inkább másokra figyelek. 

Ellentétben az ikertestvérével, Damiennel, aki nyitott, barátságos ember, szeret mindig a 
társaság középpontjában lenni. Damien szintén orvos volt, de amint végzett, Costa Ricába utazott 
gyógyítani. Daniel mindig csodálta a kalandvágyát és azt a képességét, hogy bárhol otthon tudta 
érezni magát.

A főételre pillantott, és megállapította, hogy remekül néz ki. Sokkal jobban, mint bármi, amit ő az 
asztalra tudott varázsolni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Daniel kizárólag Maddie kedvenceit 
főzte, és a lánya kevés ételt szeretett. Spagetti húsgombóccal, pizza, sajtos melegszendvics, 
csibefasírt – nagyjából ennyi volt a repertoár. És persze mindig volt otthon epres joghurt meg 
mogyoróvaj. Bármi mást belediktálni Maddie-be emberfeletti küzdelmet jelentett, így aztán 
többnyire nem vállalta a harcot, hanem engedett. Rendes, felnőtt ételt Daniel csak akkor evett, ha 
Elizabeth anyja, Abby megvendégelte, amikor Maddie-ért ment. És ha étteremben evett.

Megkóstolta a cordon bleu-t, és felsóhajtott gyönyörűségében.
– Ez valami isteni!
– Gondolom, nem jársz el túl gyakran otthonról – állapította meg Zoey, miután bekapott egy 

darabka paradicsomot.
– Tévedés. A szabadnapjaimon elég gyakran töltöm házon kívül az időt, de csak Maddie-vel. 

Tudod, nem szeretném, ha olyan magának való lenne, mint én. Így aztán kihasználok minden 



lehetőséget a kimozdulásra. Persze Maddie talán csak azért jön velem szívesen, mert olyankor 
mindig kap pizzát.

– Vagy inkább azért, mert olyankor együtt lehet az apukájával.
– Ó, nem hinném. Tudod, kicsit szigorú vagyok, legalábbis a lányom szerint.
– Az az apák dolga. Hogy szigorúak legyenek.
– Hát igen. Nálunk is Elizabeth volt az engedékenyebb. Képtelen volt nemet mondani Maddie-

nek. Nekem kellett megszabnom, hol a határ, mert ő nem tudott fegyelmet tartani.
– Nem hinném, hogy Maddie korában bárki sok fegyelmezésre szorulna.
Daniel felnevetett. 
– Látszik, hogy nincs tapasztalatod a gyerekekkel. A hároméves kor pont az az időszak, amikor 

egy gyermeknek fegyelmet kell tanulnia. Ha ilyenkor elég következetesek vagyunk, később sokkal 
kevesebb gondunk lesz.

Ez elég furcsa volt Zoey-nak, de nem akadékoskodott.
– Szóval akkor szigorú apa vagy.
– Maddie szerint legalábbis. Akinek sok mindenről igen sommás véleménye van. Többek között 

rólam is.
– Nem mondod! – kuncogott Zoey. – Makacs kis teremtés lehet. Akárcsak az apukája.
– Az a véleményed rólam, hogy makacs vagyok?
– Nem ismerlek eléggé, hogy határozott véleményem alakulhasson ki rólad, de ez az érzésem, 

igen.
– Igazad van. Valóban elég makacs vagyok. Te viszont nagyon nyílt és szókimondó.
– Ezt bóknak veszem.
– Ó! Vagyis szándékosan vagy ilyen?
– Bizony. – Zoey nevetett. – Sokat gyakoroltam, hogy ilyen legyek.
– Aha. Ezek szerint régen félénk voltál, és tartózkodó.
– Eltaláltad.
– Ki hitte volna!
Egy pillanatra csend támadt. Daniel csak nézte a lányt, aki egy falat ételt rágott éppen. És 

megállapította, hogy az egyenesség, az őszinteség jól áll neki. Annál is inkább, mert közben nem 
udvariatlan. Csak kimondja, amit lát és gondol.

– A félénkséget nem könnyű ám leküzdeni. Sosem voltam ugyan annyira introvertált, mint te, 
de anyám, aki egyedül nevelt, elég domináns alkat. Míg vele éltem, minden pillanatban ellenőrzött 
és irányítani próbált.

– Tartod vele a kapcsolatot?
– Persze. Aggódik értem, és a mai napig igyekszik gondoskodni rólam, még akkor is, ha ez a 

gondoskodás ma már jobbára csak zsörtölődésben merül ki. – Zoey nevetett. – Néha bosszantó 
persze, de már megszoktam.

– És az apád?
– Nem ismertem őt. Még kisbaba voltam, amikor elhagyott minket. Később sem próbálta velem 

felvenni a kapcsolatot.
– De remélem, legalább pénzzel hozzájárult a nevelésedhez.
– Sajnos még ezt az alapvető kötelességét is elmulasztotta. Anyámnak mindig legalább két állása 

volt, hogy megéljünk. 
– Nem lehetett könnyű.
– Valóban nem volt az. De túléltük. Ehhez persze anyám munkabírására és vasakaratára is 

szükség volt. És a te szüleid hogy vannak? Elizabeth mintha valami olyasmit mondott volna, hogy 
Floridában élnek.

– Ó, igen. Saját házuk van a tengerparton. Élvezik a nyugdíjas éveiket. 
– Gyakran találkoztok?
– Én már évek óta nem voltam ott. Nincs rá időm. De ők negyedévente egyszer meglátogatnak 

minket. És hetente beszélünk Skype-on. Már csak azért is, hogy a lányom el ne felejtse, hogy néznek 



ki a nagyszülei. Ezenkívül e-mailezünk és sms-ezünk is, ha valami eszünkbe jut. – Összességében, 
gondolta Daniel, jobb velük a kapcsolatom, mint eddig bármikor. Ami nem is baj, tekintve, hogy 
Damien a costa rica-i munkavállalás miatt gyakorlatilag eltűnt a színről. Ott, a dzsungel közepén 
csak elvétve jutott nethez, és csak néha írt egy-egy levelet.

Ami azt illeti, Danielnek nagyon hiányzott.

Az egybegyűlteket egy ismert humorista szórakoztatta, akinek saját műsora volt az egyik népszerű 
televíziós csatornán. Zoey akkorákat nevetett, hogy már fájt az oldala. Daniel azonban egyszer 
sem kacagott felhőtlenül. Udvarias mosollyal az ajkán üldögélt az asztalnál.

– Nem tetszik? – kérdezte tőle a lány.
– De igen. Egész jópofa.
– Akkor miért nem nevetsz?
– Magamban nevetek.
Zoey felsóhajtott. Inkább nem mondott semmit.
– Mi lenne, ha később beülnénk valahová egy kávéra? Csak te meg én.
A meghívás váratlanul érte a lányt. Nem gondolta volna, hogy Daniel randit kér tőle azok után, 

amit a szerelmi életéről mondott. És igazából fogalma sem volt róla, vajon szeretne-e randizni 
vele. Valahogy félt kettejük kapcsolatától. Daniel vegyes érzéseket keltett benne. Könnyen el tudta 
képzelni, hogy együtt legyenek, de már annyit csalódott. Először az apjában, aztán Bradben…

– Most már későre jár, és holnap korán kelek – mentegetőzött. – Talán majd máskor.
– Ahogy akarod. De azért elmondod, miért sóhajtottál?
A lány a színpadra pillantott, ahol épp meghajolt a humorista, majd távozott.
– Az jutott eszembe, hogy csak testben vagy jelen, lélekben valahol máshol jársz. És ez szerintem 

elsősorban azért, mert nem akarod jól érezni magad. Mintha nem engedélyeznéd magadnak az 
örömet, a boldogságot.

A férfi összeráncolta a szemöldökét, de csak fél perccel később szólalt meg.
– Elizabeth is mindig ezt mondta. Hogy képtelen vagyok az örömre.
Még mielőtt Zoey bármit mondhatott volna erre, felzúgott a taps, mert a pódiumon megjelent 

a kórház igazgatója, és a lány gyanította, hogy megkezdődik az adományok begyűjtése a 
nézőközönségtől. 

Danielre pillantott, és elmosolyodott.
– Úgy látom, a sors megkímél attól, hogy folytatnunk kelljen ezt a beszélgetést. De próbáld szem 

előtt tartani, hogy az öröm, a szórakozás jó dolog. Nem ártana, ha kipróbálnád egyszer.
A férfi biccentett, majd hátradőlt a széken, a kezét pedig összekulcsolta maga előtt az asztalon. 

Mintha teljesen lekötötte volna a kórházigazgató beszéde. Zoey azonban sejtette, hogy egyáltalán 
nem arra figyel, csak bezárkózik a saját kis világába. És megsajnálta. Szegény Daniel, annyira 
beszűkült az élete, hogy nem tudja, hogyan nyisson az új lehetőségekre.

Milyen kár, hogy Zoey-nak bőven volt saját problémája, amivel foglalkozhatott, nem állhatott 
neki megoldani a máséit.

Az igazgató nagyjából tíz perce beszélhetett, amikor Zoey odahajolt a férfihoz, és megkérdezte:
– Mit gondolsz, sokáig tart még?
Daniel felnevetett, aminek következében megrovó pillantásokat kapott az asztalszomszédaitól.
– Nem hiszem. Szerintem már a vége felé tart. De ha attól félsz, hogy mégsem, akkor elindulhatnánk 

mindketten a bár felé, majd egy óvatlan pillanatban meglóghatnánk a hátsó kijáraton.
– Hogyisne! Hiszen akkor lemaradunk a táncról. Vagy nem akarsz táncolni?
– Kizárólag az asztal alatt szoktam, és csak miután megittam legalább három dupla whiskyt. Na 

jó, hozok neked valamit inni. Mit kérsz?
– Egy pohár fehérbort.
– Elég lesz?
– Felőlem egy egész üveggel is hozhatsz.
– Még áll az ajánlatom a kávézásra – jegyezte meg jelentőségteljesen a férfi. 



– Sajnos a válaszom is áll még, miszerint nem mehetek.
Daniel feláll. Legalább egy méter nyolcvanöt centi lehetett, és remekül nézett ki.
– Mindjárt jövök – tette hozzá. – Nem lépek le, ígérem.
Ez a lánynak eszébe sem jutott volna. Biztosra vette, hogy Daniel visszatér hozzá.
Ki tudja, talán mégis el kellett volna fogadnia a férfi meghívását…
– Nem! – szólt rá magára félhangosan Daniel távozása után. Bármilyen csábító is a gondolat, 

hogy legyen valami közte és Daniel között, nem engedheti, hogy megtörténjen. Elég, ha a távolból 
csodálja őt. Többre igazán semmi szükség.



 3. FEJEZET

– Zoey? – szólt bele a mobiljába az orvos. – Itt Daniel Caldwell.
– Szia, Daniel! De jó, hogy hívsz! Hogy vagy?
A  lány hangjában öröm csengett. Daniel elgondolkodott, és rájött, hogy már több mint egy 

hónapja nem találkoztak, és nem is beszéltek. Ő persze sokat gondolt a lányra. Sokszor eszébe 
jutott, hogy fel kellene hívnia, de nem tudta, milyen indokkal. Ahogy arra sem talált ürügyet, hogy 
kivételesen akkor menjen el a kávézóba, amikor Zoey ott szokott lenni.

– Kösz, jól. Nem zavarok?
– Éppen az egyik betegemnél vagyok, de nem zavarsz, mert ő tévét néz, és teljesen belefeledkezett 

a sorozatába. Már csak át kell néznem a kikészített gyógyszereit, hogy abból és annyit vesz-e be, 
amennyit kell. Szóval most nyugodtan beszélhetek 

– Nem tartalak fel sokáig. – Daniel szigorúan munkaügyben telefonált. Jól emlékezett rá, 
hogy Zoey kétszer is visszautasította a meghívását. Kétszer is kikosarazta. Szóval kénytelen volt 
tudomásul venni, hogy ez egy olyan szekér, ami után hiába is futna. – Szívességet szeretnék kérni 
tőled.

– Persze, mondd csak!
– Van egy betegem, a neve Horace Baumgartner. Holnapután engedik ki a kórházból és hospice-

gondozásra lenne szüksége. Van szabad kapacitásod? Tudnál segíteni neki?
– Persze. Küldd csak át az adatait, felveszem vele a kapcsolatot. 
– Szeretne hazamenni, és orvosi indoka nincs annak, hogy bent tartsuk. Bár nagyon legyengült, 

eléggé aktív, nem viselné jól a kórházi ágyhoz kötöttséget. És ami azt illeti, én még bízom benne, 
hogy megfordulhat a folyamat. Ha otthon ápolják, elégedettebb és boldogabb lesz, és ez segíthet a 
javulásban. 

– Mi a diagnózisa?
– Szívelégtelenség. De ha hajlandó odafigyelni magára, jelentősen meg tudná hosszabbítani az 

életét. Csak ehhez változtatnia kellene az életvitelén.
– Amire, gondolom, nem hajlandó.
– Eltaláltad. Makacs, mint az öszvér. Már nem tudom, mit mondhatnék neki.
– Azt, hogy ha nem hallgat az orvosokra, hamarosan meghal. Mennyire van rossz állapotban?
– Eléggé. A szíve jelenleg csak félgőzzel működik, a veséi gyengék, a tüdeje és az egész teste tele 

van vízzel, a végtagjai dagadtak.
– Akkor legfőbb ideje, hogy komolyan beszélj Mr. Baumgartner fejével. Hívd fel az irodánkat, 

beszélj Sallyvel, és kérd, hogy egyeztessen számomra egy időpontot Mr. Baumgartnerrel. Tudod, a 
munkánkat Sally koordinálja, ő kezeli a naptárunkat, nem mi magunk.

– Igen, de azt hittem, ha téged hívlak, esetleg könnyebben… – Daniel maga is érezte, milyen 
szánalmas, amit csinál. Valójában csak azért hívta Zoey-t, hogy hallhassa a hangját. – Szóval hogy 
felgyorsíthatom a folyamatot, ha közvetlenül hozzád fordulok.

– Van igazság abban, amit mondasz, de a beteg hozzám utalását attól még muszáj a hivatalos 
úton intézni.

Ezt persze Daniel is pontosan tudta. Ugyanakkor szeretett Zoey-val beszélgetni, bármilyen 
ürüggyel is.

– Jól van, akkor maradok a hivatalos útnál. De ugye Sallynek is jelezhetem, hogy téged akarlak 
Mr. Baumgartner mellé? Ismerlek, és tudom, milyen jól dolgozol. Márpedig én mindig a lehető 
legjobbat akarom a betegeimnek.

– De Daniel! Te hízelegsz.
– Talán. Egy kicsit. De attól, hogy hízelgésnek tűnik, még ez a színtiszta igazság. Te vagy a 

legjobb, és azt szeretném, ha te gondoskodnál a betegemről.



– Rendben. Ha Sallynek nincs ellene kifogása, vállalom. De mivel most volt nálam üresedés, nem 
lesz gond. Találd ki, mikor tudnánk együtt beugrani az öregúrhoz a kórházban.

– Akkor megyünk, amikor mondod. Mikor érsz rá?
– Nem kell hozzád igazodnom? – csodálkozott Zoey. 
– Az  időbeosztásom valószínűleg sokkal rugalmasabb, mint a tiéd. Naponta vagy ötvenszer 

borul fel a napirendem, szóval valószínűleg könnyebben be tudok illeszteni valahová egy néhány 
perces beszélgetést, mint te, aki nem is a kórházban dolgozol. Jó neked a ma délután? Vagy inkább 
holnap tudnál jönni?

– Mindjárt belenézek a naptáramba… Igen, úgy látom, ma fél hat körül oda tudnék menni. Az jó 
neked?

– Persze. Gyere először a szobámba. A második emeleten van, a kék lifttől jobbra. A nevem rajta 
van az ajtón. Ha véletlenül nem lennék ott, vannak székek a folyosón, várj meg, légy szíves. Tudod, 
egy kórházban mindig közbejöhet valami.

– Igen, ez igaz. Akkor viszlát fél hatkor! – búcsúzott vidáman a lány.
– Várlak.

Zoey a telefonjára pillantott, hogy lássa, mennyi az idő.
Az elmúlt néhány hétben gyakran gondolt Danielre. Arra, vajon a szívére vette-e a férfi, hogy 

elutasította a meghívását. És hogy vajon meg fogja-e hívni ismét.
Rendszerint nem vágyott rá, hogy viszontlássa a betegei hozzátartozóit. De Daniel más volt. 

Talán mert különösen elveszettnek tűnt.
Zoey felsóhajtott, és visszadugta a telefont sötétkék szövetnadrágja zsebébe. Elmúlt öt, ami azt 

jelentette, hogy ha siet, pontosan odaér a kórházba fél hatra.
Különös bizsergést érzett a gyomrában, amikor autóba ült. Mivel a napszakhoz képest feltűnően 

kicsi volt a forgalom, percek alatt odaért a kórház mélygarázsába. Mielőtt kiszállt volna a kocsiból, 
a visszapillantó tükörben ellenőrizte a sminkjét és a frizuráját. Mintha bizony randira igyekezne! 
Pedig ez csak egy munkamegbeszélés, konzultáció, nem egyéb.

Mégsem tudta meggyőzni magát, hogy fölösleges örülnie a viszontlátásnak. Hiszen Daniel 
nyilvánvalóan nem tette még túl magát a felesége elvesztésén. Biztos, hogy okos dolog kapcsolatot 
kezdenie egy ilyen férfival?

A válasz a kérdésre egyértelműen nem volt. Zoey mégis valósággal repült a kék felvonó felé. 
Nem is kellett volna, hogy Daniel elmagyarázza, rég tudta, hol van az orvosi szobája.

– Szervusz, Zoey! – A férfi látható örömmel üdvözölte.
– Szia! – Zoey idegesen simította ki az arcából az egyik rakoncátlan hajtincsét. A  szíve úgy 

kalapált, majd kiugrott a helyéről. Nem tudta, mit jelent ez, de abban biztos volt, hogy semmi jót.
– Kerülj beljebb, foglalj helyet!
Kicsi, jelentéktelen iroda volt ez, nem méltó Daniel pozíciójához. De talán szereti az 

egyszerűséget, gondolta a lány, akinek túlságosan bizalmasnak tűnt az együttlét egy ilyen picike 
szobában, ezért megrázta a fejét.

– Inkább menjünk, útközben is tudunk beszélgetni. Sally átküldte nekem Mr. Baumgartner 
leleteit, szóval képben vagyok az állapotát illetően. És úgy látom, rajtam kívül egy segédápolót is 
kirendelnek mellé. – És így tovább, szakadatlanul beszélt, míg csak oda nem értek a beteg kórházi 
szobájához.

– Örülök, hogy ilyen gyorsan tudtál időt szakítani a számunkra – mondta a férfi, és előre 
engedte Zoey-t az ajtóban.

A lány belépett.
– Tudod, ilyenkor, a munkaidőm végén mindig van időm. – Persze, hiszen nincs családja, 

barátja, akihez haza kellene sietnie.
– Az  jó lehet. Én olyankor rendszerint rohanok haza Maddie-hez. – Daniel követte Zoey-t. 

– Vagy dolgozom, vagy vele foglalkozom. Nem mintha panaszkodni akarnék. Csak azért nem 
őrültem bele Elizabeth elvesztésébe, mert mindig volt mit csinálnom. De az az igazság, hogy ennek 



következtében elfelejtettem, mi fán terem a szabadidő. 
Odabent Zoey első dolga volt, hogy bemutatkozott Mr. Baumgartnernek, és részletesen 

elmondta, hogyan kell elképzelni az otthonápolást, és személy szerint ő mi mindenben tud segíteni 
a betegeknek.

Mint kiderült, az öregúr nem akart nagy csinnadrattát, az volt neki a lényeg, hogy a megszokott 
környezetében élhessen, és viszonylag független maradhasson. Noha kezdetben kissé kételkedőnek 
tűnt, Zoey biztosra vette, hogy kellemes munkakapcsolatot tudnak majd kiépíteni egymással. 
A betegekre mindig jó hatással volt, ha hazakerülhettek a jól ismert környezetükbe.

– Olyan életerősnek tűnik – állapította meg, amikor elhagyták a betegszobát, és visszaindultak 
az orvos irodájába.

– Igen, szerintem is. Ezért is gondolom, hogy van még egy kis reménye az életben maradásra.
– Örülnék neki. Az én munkámban nem túl gyakori, hogy valaki mégis meggyógyul. – Zoey 

pillantása komolyra vált.
Daniel ránézett.
– És ez rosszul érint, ugye? Mert a szívedhez nőnek a betegeid.
– Persze. Ha valakivel naponta találkozol, kialakul bizonyos kötődés.
– Elizabetht is megszeretted?
– Nagyon – ismerte el a lány, majd megfogta és megszorította Daniel kezét. – Őt még jobban is, 

mint általában. Különleges ember volt.
– Kedves, hogy ezt mondod. 
Egy pillanatra mintha megállt volna a világ. A  folyosón voltak, a lift előtt, és csak nézték 

egymást. Végül Daniel törte meg a csendet.
– Gondolom, nem minden beteged olyan kellemes természetű, mint Elizabeth.
– Nem bizony. – Zoey halkan felnevetett. – Vannak rém utálatos gondozottjaim is. Az egyik 

egyszer hozzám vágott egy ágytálat. És ami még rosszabb, el is talált vele.
– Remélhetőleg üres volt.
A lift ajtaja kinyílt, és a férfi hátralépett, hogy előre engedje Zoey-t.
– Sajnos nem. Miután levetkőztem és megmosakodtam, úgy döntöttem, hogy inkább kihajítom 

a ruháimat.
Miután a lány megnyomta a megfelelő emelet gombját, a fülke megindult lefelé. Daniel csak 

azután folytatta a beszélgetést, miután megérkeztek a másodikra.
– Velem szerencsére még nem történt ilyesmi – jegyezte meg Daniel.
– Nem is fog. Te orvos vagy, sosem kerülsz ágytálak közelébe.
– Ez nem igaz. Ne hidd, hogy még sosem láttam ágytálat.
– De megfognod nem sokszor kellett, gondolom – nevetett a lány. – Hát persze hogy nem. Ti, 

orvosok csak parancsolgattok, mi, ápolók végezzük a munkát.
Daniel elvigyorodott. Jólesett egy kicsit csipkelődni, ez is segített elterelni a figyelmüket a 

komolyabb témákról.
– Hát akkor itt volnánk. Most el is búcsúzhatunk, kivéve, ha be akarsz jönni még egy kicsit az 

irodámba.
– Hát, nem is tudom – vonakodott Zoey. – Nagyon pici az irodád. Biztos, hogy mindketten 

beférünk?
– Elizabeth sem jött be soha – mondta szomorkásan a férfi. – Ha néha ebédet hozott nekem, 

csak bekopogott, aztán mindjárt hátra is lépett. Szerintem pánikroham lett volna úrrá rajta, ha 
egyszer is be kellett volna lépnie oda. De sosem mondott semmit.

– Neked sem?
– Nekem főleg nem. Nem akarta, hogy bárki felfigyeljen a gyöngeségeire. Erősnek akart 

mutatkozni mindig, mindenáron. Attól félt, csalódást okoz, ha megmutatja a hiányosságait.
– De te elég jól ismerted ahhoz, hogy tudd, mi a helyzet.
– Persze. És mivel tudtam, hogy ez számára kellemetlen, én sem hoztam szóba a dolgot.
Zoey eltöprengett, milyen lehet olyan közel állni valakihez, hogy szavak nélkül is megértsük. 



Mert Danielnek ilyen volt a kapcsolata a feleségével. Zoey komolyan irigyelte őt emiatt. Ugyanakkor 
sajnálta a nőt, aki Elizabeth után következik az orvos életében. Nem lesz könnyű helyzetben, ha fel 
akar nőni az első feleséghez.

– Biztos, hogy nem akarsz bejönni? – érdeklődött Daniel.
– Inkább nem.
– Te is szenvedsz a bezártságtól, vagy én vagyok az oka?
– Hogy érted azt, hogy te vagy az oka?
– Elég feszült vagy a jelenlétemben. Legalábbis mindig ez az érzésem, valahányszor rád nézek. 

Elizabeth miatt?
Zoey zavarba jött. Hebegni kezdett.
– Én csak… próbálok óvatos lenni. Mindig ilyen vagyok, ha valami váratlan dolog ér. És te elég 

váratlanul tértél vissza az életembe.
– Ráadásul rém ügyetlen vagyok. Teljesen kijöttem a gyakorlatból. Nem tudom. Hogy hívjalak 

meg a kávézóba úgy, hogy el is fogadd a maghívást?
Zoey ránézett a férfira.
– Miért akarsz meghívni? – kérdezte csendesen.
– Mert úgy nézel ki, mint akinek nagy szüksége lenne egy kávéra. 
– Tényleg? Mit jelent ez?
– Aggodalmasnak tűnsz. Valahogy szomorúnak. És idegesnek.
Talált, süllyedt. Daniel leírása nem is lehetett volna pontosabb. Zoey-nek azonban ki kellett 

valahogy vágnia magát ebből a helyzetből.
– Talán mert tudtam, hogy meg fogod ismételni a meghívásodat, és nekem más dolgom van.
– Azt mondtad, az utolsó beteged után jössz be a kórházba.
– Így igaz. Csakhogy még vár rám a papírmunka. 
– Ó, értem. – Danielnek nagy kő esett le a szívéről, hogy Zoey-ra csak munka vár, nem pedig egy 

program kettesben, másvalakivel. – Nem bánod, hogy a munkaidőn túl is dolgoznod kell?
– Megszoktam már. És különben is, tudtam, mire vállalkozom. Gondolom, te is tisztában voltál 

vele, hány órát fogsz naponta dolgozni, ha orvosi pályára mész.
– Ó, igen. De attól, hogy sok a dolgunk, még nekünk is kijár egy kis szórakozás. Ígérem, nem 

tartalak fel sokáig. És hogy csábítóbb legyen az ajánlatom, nem kávéra hívlak meg, hanem pizzázni. 
Vacsoráznod úgyis kell, nem igaz? Maddie-nek pedig ma estére pizzavacsorát ígértem. Elmegyünk 
a Papa Giovanniba. Klassz, vékony pizzatésztát csinálnak, és Maddie-vel mindig extra sok feltétet 
kapunk.

– Ez csábítóan hangzik…
– De még mindig nem mondtál igent.
– Figyelj, Daniel, tudnom, kell, hogyan értelmezzem ezt a meghívást. Ez most randi akar lenni? 

Tudod, nem szoktam sem jelenlegi, sem múltbéli páciensek hozzátartozóival találkozni. Afféle 
szabály nálam.

– Praktikus szabálynak tűnik – állapította meg a férfi.
– Ezt hogy érted? – Zoey felkapta a fejét az éles hangra.
– Úgy, hogy a betegeid rendszerint elhaláloznak, és ha a hozzátartozókkal nem randizol, az azt 

jelenti, hogy szinte kizársz minden ismerkedési lehetőséget. Így eléred, hogy mindenkitől távol 
tartod magad.

Ez szó szerint így volt, de Zoey nem érezte úgy, hogy be kellene számolnia a problémáiról a 
férfinak. Elvégre nem voltak barátok. Semmi közük egymáshoz.

– Jól van – törte meg a csendet Daniel. – Ez csak egy vacsorameghívás, nem több. Nem vár rád 
más, csak egy finom pizza és egy hároméves kislány, akinek be nem áll a szája.

– Jó lenne viszontlátni Maddie-t – ismerte el a lány.
– Akkor velem tartasz?
Zoey felsóhajtott.
– Egy vacsora és egy kis beszélgetés még nem bűn, igaz? – dünnyögte, hogy meggyőzze önmagát. 



– Jól van, elmegyek. Találkozzunk a pizzériában!
Daniel az órájára pillantott.
– Most van fél hét. Nagyjából egy óra kell ahhoz, hogy összeszedjem magam, és elhozzam 

Maddie-t az anyósomtól. Úgyhogy fél nyolcra leszek a Papa Giovanninál, rendben?
– Igen. Az egy óra nekem is elég, hogy hazamenjek és megetessem a macskámat.
– Macskád van? – csodálkozott Daniel. – Azt hittem, nehezen kötődsz másokhoz.
– A macskákhoz kötődni nem esik nehezemre. Csak az emberekben nem bízom. A macskám 

még sosem okozott csalódást.
A férfi nevetett.
– Azért remélem, idővel nem lesz belőled olyan vénkisasszony, aki harminc macskával népesíti 

be a lakását.
– Nem hinném. Egy macska az társ. Harminc macska ellenben annak a jele, hogy a gazdi 

visszavonult a való világtól. Hiszed vagy sem, én szeretem az életet, még akkor is, ha néha kicsit 
megijeszt a világ.

Zoey elfordult, és elindult a folyosón, de néhány lépést követően visszanézett.
– Mondd meg Maddie-nek, hogy nagyon várom a találkozásunkat.
Daniel biccentett, és bement az irodájába, a lány pedig tovább sétált a felvonók felé.
Istenem, mit tettem?! – kérdezte önmagától rémülten már a liftben. Hogy lehettem ilyen 

meggondolatlan?



 4. FEJEZET

Zoey legalább ezúttal nem adott kosarat neki. És ez jó. Másrészt viszont talán csak Maddie kedvéért 
mondott igent. Mert a kislányt akarta látni.

Daniel rápillantott Elizabeth fényképére, amely még mindig ott állt az íróasztalán. Kinyújtotta a 
kezét, és végigsimított a szeretett arcon. Mennyi szép emléke kötődött hozzá! És mennyi fájdalom…

– Megfogadtam a tanácsodat – mondta a halott feleségének. – Megtettem az első lépést. De 
nagyon nehéz. Ráadásul nem tudom, jó irányba haladok-e. Viszont legalább próbálkozom, és ez a 
legfontosabb, ugye?

Felsóhajtott, és levette a fehér orvosi köpenyét.
– Sok mindent át kell még gondolnom – tette hozzá, és vetett egy pillantást a jegygyűrűjére, 

amit még mindig viselt.
– Zoey-val pizzázunk – újságolta a lányának fél órával később. – Emlékszel még Zoey-ra? 

Régebben gyakran járt hozzánk.
Maddie a fejét rázta.
– Azt mondta, már nagyon várja, hogy láthasson téged. És szerintem te is újra meg fogod 

kedvelni őt. Kitaláltad már, milyen pizzát szeretnél?
– Semmilyet. – Maddie összefonta a karját a mellén. Ma különösen nehéz volt elhozni őt 

a nagyanyjától. Mindenképpen maradni akart, és juharszirupos palacsintát szeretett volna 
vacsorázni.

– Eddig azt hittem, a pizza a kedvenc ételed.
– Nem. Utálom a pizzát.
– Ez remek hír – közölte vele nyugodtan Daniel, aki elhatározta, hogy csak azért sem jön ki a 

sodrából. – Legalább több marad nekem.
Maddie sértődött arccal fordult feléje.
– Nem eheted meg a pizzámat, apu! – tiltakozott.
– Miért nem? Hiszen azt mondtad, hogy te nem kéred.
– Mert az enyém.
– Nem is adsz belőle nekem egy kicsit?
– Na, jó, talán egy falatot.
– Kösz, Maddie, ez igazán kedves tőled. – Csend támadt, úgyhogy a férfi megkérdezte: – Ezek 

szerint mégis szereted a pizzát?
– Hát… Még nem tudom – közölte Maddie. 
– És mi a helyzet Zoey-val? Kedves leszel hozzá ma este?
– Azt sem tudom.
És így folytatódott tovább a beszélgetés, míg meg nem érkeztek a Papa Giovannihoz.

Daniel egyből a törzsasztalukhoz ült, és egy pincér azonnal hozta Maddie-nek a magasított 
etetőszéket.

Giovanni maga is kidugta a fejét a konyhából.
– A szokásosat, Danny? – kérdezte harsányan.
– Valószínűleg. De még várunk valakit, úgyhogy később rendelünk.
– Ó, randid van? – vigyorodott el az öreg. – Na végre!
– Nem, nem randi, csak munkakapcsolat – tiltakozott a férfi.
– Remélhetőleg egy szexi nővérke – kacsintott rá Giovanni, majd eltűnt a konyhaajtó mögött.
Hogy Zoey szexi lenne? Ezen még sosem gondolkodott, de igen, kétségkívül szexi. Vajon miért 

nem vette ezt észre eddig?
A lány átöltözött, ezt Daniel azonnal észrevette, amint belépett a pizzériába. Farmert és fehér 


