
Alex Brown

Portofino asszonya





Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány bármely részét tilos a kiadó írásos engedélye nélkül 
módosítani, sokszorosítani, bármilyen elektronikus vagy gépi formában és egyéb módon 
közzétenni vagy terjeszteni, beleértve a fénymásolást, felvételkészítést és mindenfajta 
információtároló vagy -visszakereső rendszert; kivételt képez a kritikus, aki kritikájában rövid 
szakaszokat idézhet belőle. Ez a kiadvány a HarperCollins Publishers-szel létrejött megállapodás 
nyomán jelenik meg. Jelen mű kitalált történet. A nevek, személyek, helyszínek és események a 
szerző képzeletének termékei, vagy fiktív módon alkalmazza őket. Bármely hasonlóság élő vagy 
halott személlyel, üzlettel, vállalattal, eseménnyel vagy helyszínnel teljes mértékben a véletlen 
műve, és nem a szerző szándékát tükrözi. 

§ All rights reserved. Without limiting the generality of the foregoing reservation of rights, 
no part of this publication may be modified, reproduced, transmitted or communicated in 
any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any 
information storage and retrieval system, without the written permission of the publisher, 
except for a reviewer, who may quote brief passages in a review. This edition is published by 
arrangement with HarperCollins Publishers. This is a work of fiction. Names, characters, places 
and incidents are either the product of the author’s imagination or are used fictitiously, and 
any resemblance to actual persons, living or dead, businesses, companies, events or locales is 
entirely coincidental and not intended by the author.

© Alex Brown, 2019 – Vinton Kiadó Kft., 2021
A mű eredeti címe: A Postcard from Italy (HarperCollins Publishers Ltd.)
• Magyarra fordította: Rákócza Richárd

Nyomtatásban megjelent: Vinton Kiadó, 2021
Átdolgozott kiadás

ISBN 978-963-540-394-3 

• Borító: Barczag Andrea
• Kép: Shutterstock

Magyarországon kiadja a Vinton Kiadó Kft., 2021
• A kiadó és a szerkesztőség címe: 1118 Budapest, Szüret u. 15.
• Felelős kiadó: dr. Bayer József
• Főszerkesztő: Vaskó Beatrix
• Telefon: +36-1-781-4351; e-mail cím: info@vintonkiado.hu

Kiadónk újdonságairól, a megrendelési lehetőségekről honlapunkon is  
tájékozódhat: www.vintonkiado.hu

Az e-book formátumot előállította: 

www.bookandwalk.hu



Mindenkinek, aki törődik a másikkal

„Mihez érdemes a legjobban ragaszkodni az életben? Egymáshoz.”
(Audrey Hepburn)



 Prológus

Tindledale, valahol az angol vidéken, 1939

Fej vagy írásra volt pusztán szükség ahhoz, hogy a tizenhét éves Constance Levine sorsa 
megpecsételődjék. 

– Fej, úgyhogy Rachel nénihez utazik Manhattanbe – jelentette ki az anyja, alig pillantva 
„könnyelmű” lányára – ezt a szót használta ugyanis, amikor rájött, milyen állapotban van Connie.

Manhattan, Amerikában. Olyan rossz az nem lehet… Connie emlékezett, hogy ezt gondolta, 
miközben lesütött szempillái alól végre fel mert nézni apja két kezére. Egyiket a másikon nyugtatta, 
készen arra, hogy lánya sorsát kinyilatkoztassa; szantálfakölnije ott lengedezett körülöttük. De 
aztán minden rosszul sült el. Nem a fej került felülre. És ennyi. Nem lesz tehát New York-i hajóút, 
nem látogat izgalmas amerikai nevezetességeket, mint a Szabadság-szobor, amiről Connie látott 
már képeket a Britannia és az Eve magazinokban. Vagy mint egy előadás a Broadwayn, ahol 
hivatásos táncosokat nézhetne meg, akik oly kecsesen és elegánsan mozognak, ahogyan ő is 
mindig szeretett volna a hetenkénti táncóráin. De minden másként rendeltetett most, hogy sorsa 
mindörökre megváltozott.

Kikötő helyett vidékre indult a legközelebbi vonattal a londoni Blackheathben lévő otthonából, 
olyan helyre, ahol nem ismerhette senki: nagyapja húgához, Maud nénihez, Tindledale álmos 
kis falvába, amelyet dimbes-dombos, esetlen tehenekkel és majdhogynem égig érő komlóindák 
soraival szegélyezett szárítóházakkal teli vidék övezett. Morcos asszony volt Maud néni, akivel 
Connie megérkezése napjáig sosem találkozott. De ez volt a lényeg. Eltávolítani, még mielőtt 
szülei befolyásos, és ami még fontosabb, igencsak tiszteletre méltó barátai rájönnének, mit tett, 
mekkora szégyent hozott az egész famíliára. „Nem, ezt az ügyet gyorsan és diszkréten el kell 
intézni”, döntött az apja, amikor ő valamilyen más megoldással próbált előhozakodni. Azzal, 
hogy hozzámegy a kedveséhez, majd boldogan élnek, míg meg nem halnak. Jimmy azonban nem 
volt zsidó, így Connie szülei minden efféle egybekeléstől elzárkóztak, ráadásul a fiú a deptfordi 
csomagolóanyag-gyárban volt takarító, az pedig mindenképp kizáró ok.

Connie a pusztán ismerkedett meg egy szombat este Jimmy vel, a vurstliban, ahová legjobb 
barátnőjével, Kitty vel ment ki. Jimmy és legjobb barátja, Stanley mögöttük ültek a körhinta festett 
lovain. Fantasztikusan balzsamos volt a levegő azon az estén, mialatt keringtek körbe és fel-
alá a könnyed szellőben szálló, dallamos orgonamuzsikára, és mindez Connie-t gondtalanná és 
boldoggá tette. Később, miután kókuszdiót és egy bolyhos, rózsa szín játékmackót nyert neki a 
céllövöldében, Jimmy hazakísérte Connie-t, miközben bolondos akcentusaival és bohózatokba illő 
humorával meg is nevettette. Kócos, szurokfekete haja huncut zöld szemébe hullott, és Connie 
majd’ elájult, amikor a fiú a kapujuknál, ahol tökéletes úriemberhez illően mondott búcsút, oldalra 
billentett fejjel rákacsintott.

Másnap délután a kacsás tónál sikerült találkozniuk, és mielőtt Connie-nak indulnia kellett, 
hogy teaidőre hazaérjen, a fiú a karjaiba zárta, és olyan szenvedéllyel csókolta meg, hogy a lány 
tudta: ő az egyetlen, az igazi. A  következő hetekben szerelmük virágba szökkent; persze csak 
titkon találkoztak, mivel Jimmy az első pillantásra nem volt rokonszenves a szüleinek. Esélyt 
sem adtak neki, hogy megmutassa, mit ér, amikor egy alkalommal egy csokor vadvirággal 
állított be hozzájuk; maga szedte őket a Greenwich Park egyik dombos részén. Még kanárisárga 
szaténszalagot is vásárolt az állomás melletti rövidáruboltban, hogy legyen mivel összekötni a 
csokrot, anyja azonban még a házba sem engedte be, mehetett az útjára lógó orral. Később pedig, 
épp miután Mr. Chamberlain szeptember harmadikán a rádióban bejelentette a hadiállapotot, 
Jimmy jelentkezett, hogy teljesítse a királlyal és a hazával szembeni kötelezettségét, Connie 
életében mintha minden fény kihunyt volna. 



Megígérte, hogy visszavárja, és reggel-este imádkozott, hogy kedvese, Jimmy épségben 
megússza, és hazatérjen onnan, ahová küldték. Még csak fontolóra sem merte venni, hogy más 
véget is érhet igaz szerelme; hitte, hogy ilyen gondolatokkal csak a balsorsot kísértené. Bár Jimmy 
a távozása óta egy levelére sem válaszolt, és olyan miniatűr, színes képeslapot sem küldött, 
amilyeneket legjobb barátnője, Kitty kapott az ő kedvesétől, Stanleytől. Kitty a kézitáskája egyik 
rekeszében tartotta ezeket a lapokat, hogy mindig kéznél legyenek, és Connie hőn kívánta, bárcsak 
neki is lenne egy ilyen. Azért, hogy Jimmyt mindig maga mellett érezhesse. De nem volt tőle más, 
csak a rózsaszín mackó. Ha hallott volna Jimmy felől, talán lett volna bátorsága, hogy magzatáról 
színt valljon anyjának, és ne Jimmy visszatértére várakozzon. De talán így volt jobb. Hamarosan 
tizennyolc lesz, és tudta: Jimmy azonnal feleségül veszi, amint tudomást szerez a babáról… végül 
is nem lesz szükségük szülői beleegyezésre. 

Connie spártai hálószobájában jobb tenyerével a véknyát támogatva, óvatosan leereszkedett 
az ágya melletti magas támlájú székre. Maud néni takarékos asszony volt, aki nem látta értelmét 
a kényelmes, csecsebecsékkel teli otthonnak, szívesebben élt vértanú módján, és Connie-tól is ezt 
várta el állapotossága idejére – úgy tűnt, büntetés gyanánt, mert szerelembe esvén hagyta, hogy 
Jimmy azon egy alkalommal meghitt közelségbe kerüljön hozzá. Ha Connie tudta volna, hogy 
szenvedélyük gyümölcse gyermek lesz, kitart a nászéjszakáig. 

Így azonban puszta emlék volt már csak minden, a Jimmyvel való együttlét öröme, a zene 
és a vidámság, a párnák, a kényelem, a hivalkodó fürdőszoba a London exkluzív negyedében, 
Blackheathben álló házban, ahol Connie felnőtt. Maud néni világában lágyságnak, örömnek 
nem jutott hely. Odakinn, a hosszú kert végében állt a még nyári hónapokban is szutykos, hideg 
mosdó, amitől Connie lábujjai összefagytak, viszkettek, és lüktettek a fájdalomtól. A ház belülről 
sem volt különb durva kőpadlójával és nedves falaival, így aztán mintha minden szín kifakult 
volna Connie életében. Amikor először érkezett Tindledale-be, Maud néni hagyta, hogy tegyen 
egy sétát a faluban, amelynek főterén egy zacskó burgonyaszirmon osztozó lányok ültek a padon. 
Winie és Edie nővérek voltak, nagyjából olyan korúak, mint ő, így aztán élvezettel csevegett velük, 
miközben, ha rövid időre is, úgy tett, mintha élete mit sem változott volna; boldog lenne és vidám. 
Ám amint életet hordozó hasa kerekedni kezdett, Maud néni véget vetett a falubeli látogatásoknak, 
és Connie-nak azóta sem volt része az örömben, amit Winnie és Edie társasága jelentett. Maud 
néni még azt is parancsba adta, hogy távolítsa el a hálószobája faláról a képeslapokból kivágott 
vidám, de „piszkosnak” bélyegzett képeit, így azok egy boríték fogságában búsultak a naplójában, 
amit az ágya fejrésze mögé dugott egy résbe.

Legalább hamarosan véget ér ez az egész.
Tiszteletre méltó, férjezett asszony leszek.
Mr. és Mrs. J. Blake.
És még anya is ráadásul!

E gondolatokba kapaszkodott Connie, miközben kitapogatta a fejtámlát. Miután előhúzta a naplót 
a rejtekhelyéről, nagy hasa dombján felütötte, és kivette tartójából a töltőtollat. Mielőtt vonalat 
húzott volna az új napnak, ellenőrizte a dátumot. Már csak néhány hétnek kell eltelnie. Egészen 
biztos nem lehet benne. Anyja azt mondta, kilenc hónap, vagy nagyjából annyi kell a babának, 
hogy elég nagy legyen, és készen álljon arra, hogy a világra jöjjön, Connie azonban nem tudta, 
honnan kezdve számoljon. Onnan, hogy a világ tetején érezte magát, és mindenféléről álmodozott 
Jimmy karjaiban fekve, érintésétől bizsergő testtel? Vagy inkább onnan, amikor először nem jött 
meg a havija? Ezt nem merte megkérdezni.

De Jimmy hamarosan hazajön, és azzal vége lesz az ő félelem- és szégyenérzetének. Ebben 
muszáj volt hinnie. Mást nem tehetett, hisz életében még sosem érezte magát ennyire egyedül, 
mint most…
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London, Anglia, napjainkban

Grace Quinn imádta a munkáját a Cohen’s Convenient Storage Companynál. Voltaképp más 
öröm nem is jutott ki neki ezekben a napokban. A kötése és egy nagy bögre, cherry brandyvel 
megbolondított forró csokoládé társaságában töltötte az estét, kedvenc régi filmjei egyikének 
világába menekülve. Imádta a klasszikusokat – az érzést, ahogy átsodródik a nosztalgia és a 
csillogás világába, ahol semmi rossz nem történhet, legalábbis látszólag. Főleg a sok tánccal teli 
musicalekben. Fred és Ginger. Doris Day. Whipcrackaway!1 Nagy rajongója volt Doris Daynek, 
őt nézve rengeteget tanult az időzítésről és a pontosságról, így tökéletesítve saját tánctudását. 
No meg Gene Kelly. Ének az esőben. Soha rá nem unt volna arra a mesterműre. Jóllehet a 
mindenekfeletti kedvence – persze hogy – a legendás Audrey Hepburn volt a Mókás arcban. 
Csakugyan „s wonderful”, „s marvellous”, csodás és bámulatos módon dalolt Audrey és Fred a 
Technicolorban felvett jelenetben, amint az idilli párizsi kastély kertjében csörgedező folyón 
csónakáztak. Grace-nek azonban várnia kellett a varázslatra, míg ágyhoz kötött anyja, Cora végre 
el nem alszik, márpedig erre egyre később került sor az utóbbi időben.

Így aztán Grace fél fülét hegyezte, hallatszik-e valami Cora emeleti hálószobájából, mialatt 
felvette cipőjét, kikefélte a haját és makacs, rézvörös fürtjeit kezelhetőbb kontyba kényszerítette, 
magában azon morfondírozva, vajon kijuthat-e az ajtón és munkába indulhat-e anélkül, hogy 
anyja újabb reggeli gabonapelyhet és pirítóst rendelne bömbölve. Grace már felszolgálta neki a 
nagy tál kukoricapelyhet és a két szelet vajas-lekváros pirítóst, a boltban azonban elfogyott az 
extra vastag héjú kenyér, „úgyhogy több kell ahhoz, hogy jóllakjam, Grace”, jelentette ki Cora, 
amikor extra pirítósadagot reklamált. Nemrég pedig azért üvöltözött, hogy a mellette lévő 
éjjeliszekrényen lévő lámpát kapcsolja fel, mert az attól milliméterekre lévő keze már megint 
„rendetlenkedik”. Ez négy alkalommal fordult elő az elmúlt este.

De most nem fog.
– Grace, Grace, Grace! Hol vagy, az Isten szerelmére? – mennydörögte Cora vaskos ír kiejtésével, 

miközben sétabotjával a padlót döngette, amitől a hall mennyezeti lámpáinak műanyag ernyői 
bizonytalanul himbálózni kezdtek Grace feje felett. 

Letette a kefét. Két kézzel markolta meg a kandalló párkányát, szemét lehunyta, fejét egy 
pillanatra leszegte, mélyet lélegzett, majd hosszan engedte ki a levegőt, miközben azt vizslatta, 
maradt-e benne bárhol akár csak jottányi ellenkezés is. Annyira, de annyira fáradt volt. Miután 
kinyitotta a szemét, megvizsgálta az arcát a tükörben, és véres pöttyöket látott zöld írisze 
körül a kialvatlanságtól; világos, szeplős bőre pedig még sápadtabbnak tűnt, már amennyire 
ez lehetséges volt. Rossz éjszakája volt Corának, így Grace majdnem hajnali háromig talpon 
volt. Ez lesz zsinórban a harmadik nap, hogy elkésik a munkából; jóllehet főnöke, Larry nagyon 
megértően viselkedett és barátságos maradt. Tavalyi térdműtétje után pedig nem könnyen tette 
meg a köröket és járta végig a raktárfolyosókat, hogy ellenőrizze a hőmérőket, és a nehéz fém 
tolókocsikat visszalökdösse a helyükre a lift mögötti zugokba. Igen, őhozzá rendes volt, így a 
legkevesebb, amit Grace-nek meg kellett tennie, hogy időben érkezik. Hitt abban, hogy nem lenne 
tisztességes mindent a férfira hagyni.

Ám amennyire láthatta, semmi nem volt tisztességes ezekben a napokban. Se Larryvel, se vele 
szemben. Mi től lenne az tisztességes, hogy egyik gyereke sem segít? Corá nak négy felnőtt gyermeke 
volt, mégis a legkisebbre, Grace-re maradt, hogy ellássa az igencsak sok munkát követelő anyát, 
mégpedig egyes-egymagában – kivéve, ha legjobb barátja, Jamie meglátogatta néhanapján. Jamie 

1  Whipcrackaway – Doris Day énekes-színésznő Calamity Jane (Bajkeverő Jane) című, 1953-as western-musicaljének főcímdala. 
(Ford.)



a szomszédos sorházban lakott, együtt nőttek fel itt, Woolwichban. Most férfibábaként dolgozott 
az Erzsébet Királynő Kórházban, és ha tudott, beugrott, hogy segítsen Corának, és egy fontért 
kaparós sorsjegyet vett neki. Cora imádta a kaparós sorsjegyet, és meggyőződéssel vallotta, hogy 
karnyújtásnyira van a „nagy húzástól”. És amint eljön annak a napja, „szakképzett gondozót 
alkalmaz, és lefoglal egy lakosztályt a londoni Savoyban, ahol ismerik a dolgok helyes menetét”.

Grace már milliószor hallotta az egészet, és az igazat megvallva mindkettejük érdekében nagyon 
remélte, hogy a „nagy húzás” nem késlekedik, hanem mindkettejük érdekében mihamarabb 
megtörténik. Cora kerek perec elutasította, hogy tanácsi otthonba vonuljon, azt hangoztatta, 
neki csak az előkelő felel meg, ötcsillagos szálloda vagy valami efféle, valamint „jöttmenteket”, 
vagyis külföldieket se engedne be segítségnek, így aztán csakugyan Grace-re maradt, hogy 
megoldjon mindent. 

Grace pedig tisztában volt azzal, hogy a teher, amit anyja gondozása jelent egy teljes állás 
mellett, összeroppantja, de kiutat nem látott. Különösen mióta Cora kereken elutasította, hogy 
elbírálják, jogosult-e bárminemű gondozói juttatásra, így Grace jövedelme volt az egyetlen 
pénzforrásuk, abból kellett boldogulniuk. Próbálta bevonni a testvéreit, ők azonban elköltöztek, 
vagy fontos banki állást töltöttek be a londoni Cityben… nos, sokkal fontosabbakat, mint az ő 
greenwichi ipari parkban lévő raktári állása, ahonnét tíz percet kellett csak gyalogolni a buszig. 
Így aztán Cora kínlódott tovább… mert ő nem tudta otthagyni az anyját, nem volt képes hátat 
fordítani neki, hiszen Cora súlyosbodó egészségügyi problémái miatt ágyhoz volt kötve.

Nem, Corának szüksége van rá.
– Mi az, anya? – kérdezte Grace, belépve Cora hálószobájába. A gyöngyvirágillatú hintőportól 

terhes levegő valósággal fojtogatta.
– Ezt meg minek szerezted be ide? – vonta kérdőre Cora. Tésztás arca csupa ránc volt.
– Mármint mit? – Grace körülnézett a szobában.
– Nézd! – És Cora felemelte a paplan sarkát. Csupasz, húsos lábát, karját, hálóingbe bújtatott 

testét fehér hintőpor borította. Grace szíve elszorult. Nyolc óra huszonötöt mutatott a komód 
tetején az arany hordozható óra, és őt kilencre várták a munkahelyén. Semmi esély arra, hogy 
ennyi idő alatt elintézze ezt – az ágyat át kell húzni, anyját óvatosan megfordítani, mint mindig is 
tette, ahogyan a szociális szolgáltatónál dolgozó gondozó megmutatta, azután még a hintőporos 
lepedőt is tisztára kell cserélnie. Mindezt azelőtt, hogy lemossa a hintőport Cora testéről, és ráad 
egy friss hálóinget. Az utolsó tisztát ma reggel vette ki a fiókból, mielőtt megpakolta a mosógépet, 
azzal, hogy majd az ebédidejében hazarohan és kitereget. De az anyját nem hagyhatja egész 
délelőttre így. Cora már fulladt a belélegzett hintőportól, bőre izzadt, majd rendszerint kiszárad, 
amiért még több krémre volt szüksége és még több forgatásra, hogy ne legyenek fájdalmas 
felfekvései.

Lemondóan gondolt Larryre, akit késése miatt ismét cserben hagy, aztán kivette farmerje 
zsebéből a mobilját, és gyorsan lekopogott neki egy sms-t, mielőtt nekidurálta magát a 
cselekvésnek. Ha igyekszik, és Cora az utasításait követve megragadja az ágy kapaszkodóját, 
mialatt ő az oldalára fordítja, akár az is sanszos, hogy még tíz előtt beér a munkahelyére.

– Ez meg hogy történhetett? – kérdezte Grace óvatosan, mert anyja hajlamos volt a 
dühkitörésekre, erre pedig most a legkevésbé volt szüksége. Cora mit sem segítene, és kétszer 
annyi ideig tartana az egész.

– Rosszat hoztál! – vádaskodott Cora. – Azt mondtam, azt a jó kis Marks and Sparkst hozzad, 
ne az olcsó Pound Shop-ost. Mikor felráztam, leesett a kupakja. 

– De miért kellett hintőporoznod magad, anya? Én már feltettem a ma reggeli fürdőd után – 
emlékeztette Grace, miközben elkezdte kihajtogatni a lepedő sarkait a matrac alól.

– Nem tetted.
– Biztos vagyok benne, hogy igen – felelte Grace lágyan. Határozottan megtette, ebben bizonyos 

volt.
– Nos, nyilván elfelejtetted. Kislánynak is felejtős voltál. Bezzeg Bernadette nővéred… ő sose 

felejt. Szépséges képeslapot küld minden születésnapra, karácsonyra, anyák napjára. Meg virágot 



is. Nézd csak meg őket ott, oldalt! Ugye, milyen gyönyörűek? És frissek. A  szaguk, az valami 
rémes – lelkendezett Cora. Grace a rózsaszín liliomok kiadós csokrára pillantott, meg a kártyára, 
amin Bernie elnézést kért, hogy nem jön el Corához a születésnapjára, mert férje, Liam ebédelni 
viszi őt és a gyerekeket. Ugyanez történt tavaly is. Meg azelőtt is. – Tanulhatnál egyet és mást 
Bernadette-től, ebben biztos vagyok.

– Azzal együtt szégyellheti, hogy nem jött el. Jó lett volna látni, nem gondolod? – Grace, 
miközben anyját az oldalára fordította, elmerengett, de nem bírt visszaemlékezni, mikor járt a 
testvére náluk utoljára. Ám amint kimondta a szavakat, meg is bánta.

– Hát, most aligha tudna eljönni, biztos is, hogy nem tudna! Van az életben dolga elég. Egy 
anyának fontos, hogy időt töltsön a gyerekeivel – leckéztette Cora. – És Bernadette keményen 
dolgozik egy magánbank recepcióján. Tudod, ott az ügyfeleknek egy speciális csengőt kell 
megnyomniuk már ahhoz is, hogy az épületbe beengedjék őket. Ennyire fontos helyen van. 
Úgyhogy miért fosztanád meg egy szabadnapjától? – pufogott. – Áu! – kiáltott fel aztán, és lánya 
kézfejére csapott, mert ezüstszürke hajának egy tincse véletlenül Grace blúzának gombja köré 
tekeredett.

– Bocs, anya. – Grace visszavonulót fújt, elhúzta fájó kezét, míg a másikkal óvatosan kibogozta 
anyja haját.

– Nahát, óvatosabban! Nem csoda, hogy a vőlegényed lángolása is alábbhagyott… ha vele is 
ilyen vagy. A szerencsétlen valószínűleg félt, hogy neki is fájdalmat okozol a durvaságoddal. És 
fiatalabb már nem leszel, Grace, bizony ám, hogy nem. – Cora szünetet tartott, mialatt a fejét 
rázta csüggedésében, ha ugyan nem undort érzett lánya tökéletes alkalmatlansága miatt. – Nem 
hagyhatod, hogy az egész hátralévő életed tönkremenjen a miatt a csodálatos Matthew miatt! 
Nem, össze kell szedd magad, és rá kell hajtanod erre az újra, vagy ő is kiteszi a végén a szűrödet 
valaki sokkal fiatalabbért és csinosabbért.

Grace felnyögött magában, és a mennyezetre pillantott. Legalább trilliószor hallotta már ezt a 
tirádát az évek során, legalábbis úgy tűnt. Exvőlegényére, Matthewra gondolt. Élete szerelmére. 
Aki most már másvalakinek a férje.

Grace egy tánciskolában ismerkedett meg Matthew-val, és az érettségi után szerelmesedtek 
egymásba, amikor ugyanazon a turistahajón dolgoztak. Később aztán, újra Londonban, 
musicalekben kaptak táncos szerepeket. Minden nagyon szép és jó volt, amíg Cora Grace egyre 
több idejét igénybe nem vette, nemegyszer kitartóan csörgetve a telefont késő éjjel, felverve őt és 
Matthew-t, pedig ki voltak merülve, hisz aznap két előadást is végigtáncoltak. Nem beszélve arról, 
hogyan hatott az ilyesmi a másnapi előadásokra, ahol tánc közben buta hibákat vétettek puszta 
kimerültségből, mígnem Matthew bokasérülést szenvedett, és emiatt odalett az álomlehetőség: 
szerep az Oroszlánkirályban, a West Enden. Grace utólag volt bölcs, amikor rájött: ez volt az a pont, 
amikor kettejük közt tetőfokára hágott a feszültség, és annak érzése, hogy segíteni kénytelen az 
anyjának, Matthew pedig mindig befogta a száját, valahányszor Corának újra meg újra sikerült 
rombolnia egy keveset a kapcsolatukon.

Most pedig már Matthew sugárzóan boldog volt a szuperfitt, hullámos hajú, huncut 
jógatanárnő feleségével és kerubarcú ikreivel a cotswoldsi csokisdoboz-házikójuk ban, ahol 
valódi csermely folydogált a vadvirágokkal teli hátsó kert mentén (de inkább rét volt az, nem 
is kert). És ha mindez nem lett volna elég boldogság egy embernek… a férfi nemrég csokiszínű 
labradorkölyköt kapott ajándékba. Grace minderről a facebookos posztjaiból szerzett tudomást, 
amiket még mindig sorra elolvasott. Rend sze rint este olvasta őket, amikor már jócskán bevett a 
cherry brandyvel megbolondított csokoládéból, önbecsülése meg valahol odalenn hevert a padlón. 
Mert annak a napnak az emléke, amelyen egy ágyban találta Huncut Jóga Egyessel, mindörökre, 
kitörölhetetlenül beleégett az agyába.

Két esztendeje történt, és Grace szíve megszámlálhatatlan darabra törve, örökre reparálhatatlan 
maradt, midőn Huncut Jóga Egyes hidegvérrel leszállt Matthewról, mint valami lóról, és ellejtett 
a mosdó irányába. Csak annyi időre állt meg, hogy lehajoljon, és a padlóról felkapja postabélyeg 
nagyságú tangáját. Matthew később azzal indokolta, miért volt együtt meztelenül egy másik 



nővel a közös ágyukban, hogy azt hitte, Grace „már megint egész nap az anyjával lesz elfoglalva, 
ahogy az lenni szokott”. Magányos lett, ehhez kétség sem fér.

A férfi elköltözése után Grace-nek hetek kellettek ahhoz, hogy magához térjen. Depresszióba 
zuhant az álmatlan éjszakák miatt, amelyek teli voltak felvillanásokkal: Matthew-t egy feszes 
fenekű, meztelen nő cirógatja az ágyban, amiben ő épp aludni próbál. S miután egyedül nem 
tudta állni a lakbért, odalett a közös lakás is. Akkor költözött vissza ide, a gyerekkori otthonába, 
Corához.

Anyja akkoriban még nem volt ágyhoz kötve, de a napi feladatok elvégzéséhez már segítségre 
volt szüksége. Így aztán a Matthew-val való kapcsolatát és elképzelt jövőjét gyászoló Grace nem 
táncolt tovább a West Enden a kórussor előtt, hanem anyja gondozójává lépett vissza. Magányos 
szerep volt ez, ami akkoriban tökéletesen illett hozzá, mivel azt jelentette, Grace képes még tovább 
begubózni önmagába a külvilág és annak minden veszedelme elől… mint amilyenek például a 
ragadozó jógatanár típusok! 

A világtól elvonulás egyfajta menedéknek tűnt, amelyben Grace biztonsággal elejét vehette 
annak, hogy a szívét újra összetörjék. Mert azon a rémséges napon a világa csakugyan darabokra 
hullott szét, és a férfi mintha kiszippantotta volna a belőle a levegőt, ő meg gondolatban milliószor 
átélte újra az egészet. Folyamatosan újrajátszotta a pillanatot, amikor Matthew kinyitja az 
eksztázisban félig hunyt szemét és észreveszi őt, ahogy a hálószobaajtóban áll. Dermedten. Nézi 
a jelenetet, mintha műhold adná, némi késéssel. Két szépséges test mozog lassan együtt, tökéletes 
szimfónia, elmerülnek egymás érzéki gyönyörűségében.

A  hetekből, amelyek alatt otthon gubbasztott, hónapok lettek, majd egy évvel később, 
tudván, hogy ez így nem mehet tovább, Grace végre összeszedte bátorságát, hogy segítséget 
kérjen a háziorvosától. Depresszióból fakadó agorafóbia – hangzott a doktor diagnózisa, mielőtt 
szakorvoshoz utalta, aki feladatokból álló programot rótt rá; ennek célja az volt, hogy bizalma és 
önbecsülése újra felépüljön. Működött is, egy bizonyos határig. Nem sokra rá kezdett Larrynek 
dolgozni a raktárcégnél; most már egy éve volt ott, mint valami női Péntek – a szakorvosnak 
volt egy barátja, aki ismert valakit, aki ismerte Larry feleségét, Bettyt, és tudta, hogy Betty keres 
valakit arra az állásra, mert ő meg Larry fiatalabbak aligha lesznek, felnőtt gyerekeik külföldön 
tanulnak vagy dolgoznak, és nehéz úgy vezetni ezt a vállalkozást, hogy csak ők ketten vannak rá.

Így aztán Larry szíves türelme és a szakorvos bátorítása segítségével Grace most már 
kimerészkedett ismerős helyekre, ha jól bejáratott útvonalat vett igénybe. Például munkába ment, 
könyvtárba vagy az utca végébe, a sarki kisboltba. Szép és egyszerű. Biztonságos. Tudta, merre 
van, még ha a buszmegállóhoz vezető lépcsőket számlálnia kellett is, hogy zihálása csillapodjék. 
Így ismerkedett meg „ezzel az újjal”, Phillel. Phil látta egy reggel, amint munkába menet magában 
motyogva számolja a lépcsőket a buszmegállóig, és megszólította. Amikor a munka végeztével 
hazaindult, ott volt megint, és felajánlotta, hogy hazakíséri a kapuig. Onnantól kezdve pörögtek fel 
a dolgok kettejük közt. – Te meg hamarosan harmincöt leszel, úgyhogy nem árt elgondolkodnod, 
mielőbb még több férfit ijesztesz el. Ha nem teszel lépéseket, és nem találsz valakit, aki elvesz, 
sosem leszel anya – vágott bele Cora hangja Grace gondolataiba. – Meg én se leszek melletted 
örökre, azt tudod, és akkor teljesen magadra maradsz! 

Grace beszívta alsó ajkát, és alaposan ráharapott, közben pedig megesküdött, hogy újra beszél 
majd a testvéreivel. Valaminek változnia kell. Ő is keményen dolgozik. Mit nem adna, ha legalább 
egy napra elszabadulhatna anyja kegyetlen tempójától és szavaitól… nem beszélve egy komótos 
családi ebédről! Phil pedig állandóan felpanaszolja, hogy mostanság Grace-nek soha nincs rá ideje. 
Cora, állította a férfi, nyilvánvalóan rombolja az életét. És noha Grace küszködött az érzelmeivel, 
mert nem akart efféle bűnös gondolatokat táplálni a saját anyjával szemben, be kellett ismerje, 
hogy nagyon hamar ugyanígy fog érezni ő is.
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H át itt vagy, kedvesem. – Larry házias felesége, Betty előviharzott az apró főzőfülkéből, és 
letett Grace elé az asztalra előbb egy bögre gőzölgő teát, majd mellé egy tányéron hatalmas 
szelet hagyományos zsidó csokis kalácsot: babkát. – Egy kis cukrot a teádba is tettem… hogy 
fennmaradjon az energiaszinted. Ugye nem haragszol, drágám, ha azt mondom, úgy nézel ki, mint 
aki benéz?

– Ó, köszönöm, Betty. – Grace letette a kötést; csavart mintás sálat készített Jamie-nek. 
Rávigyorgott az idősebb asszonyra, megcsodálta az új, citromszínű mellényt, amit Betty a 
megszokott tengerészkék ingruha felett hordott. Fekete parókája diadalmasan keretezte arcát.

– Megint egy késő este? – kérdezte Betty, miközben kényelembe helyezte magát a vevőknek 
fenntartott váróban álló barna bőr karosszékben. Grace mohón bólintott; szája tele volt a csokival 
és fahéjjal töltött tekerccsel, amit imádott. Ebédelni nem jutott ideje, mert a teregetés a vártnál 
tovább tartott, aztán pedig Corának nem ízlett a lasagna, amit Grace abban a reményben készített 
el még előző este, hogy mára könnyebbé teszi az életét. Cora azonban ragaszkodott az időrabló 
frissen sült csirkéhez, salátához és sütőben melegített baguette-hez. Visszafelé, a munkahelyre 
menet meg a busz ragadt dugóba, és az odaveszett idő korszakoknak tűnt.

– Igen – bólintott Grace –, és sajnálom, hogy ma reggel megint elkéstem… – Elfordult; már 
annyi alkalommal kellett emiatt elnézést kérnie, hogy zavaróan felületesnek tűnt az ilyesmi.

– Amit tudsz, azt megteszed, drágám. Ennyi telik mindannyiunktól – mondta Betty kedvesen, 
horgolótáskájából előhúzva egy cukorkarózsaszín fonalat. – Babapaplan lesz belőle a mi kis 
Hannah-nknak, Amerikába – kotkodácsolta, aztán a fonalat ujjai köré tekerve dolgozni kezdett a 
hurkon.

– Szerintem imádni fogja – mosolygott Grace. Öröm mel emlékezett vissza arra, amikor Betty 
és Larry unokája és annak férje ellátogattak Amerikából, hogy bemutassák első dédunokájukat, a 
csodálatos Hannah babát.

– Remélem is. Nagyon fontos, hogy családunk tagjai boldogok legyenek. Édesanyád hogy van, 
kedvesem?

– Ahogy szokott, Betty. Még mindig elutasítja a mások segítségét… de köszönöm kérdésed. – 
Grace érezte, hogy elpirul, amiért Corát bírálja. Nem szokott ahhoz, hogy a családtagokon kívül 
bárki előtt így tegyen, hűtlenségnek érezte, a szennyest soha nem teregette ki. Anya ebben nem 
ismert tréfát, állandóan felemelt ujjal intette és lepisszegte őket, gyerekeket, ha legjobb kabátjukban 
és cipőjükben vasárnapi misére tartottak a templomban, és a szomszédok hallhatták, hogy családi 
ügyekről esik szó. A  látszat felülírt mindent, és senki nem szerezhetett tudomást arról, hogy a 
pénzbedobós villanyóra megint vesztegel, vagy a tévékészüléket vissza kellett vinni a kölcsönzőbe, 
mert apa megint elveszítette az állását a nyomdában, és heteken át nem kapott fizetést.

– Jaj, drágám! Ha bármiben segíteni tudok… szívesen beugranék néha egy kazal magazinnal 
vagy egy olyan sudoku-könyvvel. Csak hogy fellélegezz egy kicsit. Ha nem haragszol, hogy 
kimondom, tényleg nyúzottnak nézel ki kissé. – Betty kedvesen mosolygott. – Ámbár még mindig 
gyönyörű vagy azokkal a fantasztikus vörös loknijaiddal meg az angolrózsa-arcoddal.

Betty szavai ott voltak a levegőben, amíg Grace a teáját keverte, és tudta, sosem fogja igénybe 
venni a kedvességét. Betty már egy éve felajánlotta a segítséget, Grace azonban tudta: anyja 
sohasem bocsátaná meg neki, ha idegent hozna a házba, még ha csak annyi időre is, hogy egy csésze 
tea elfogyasztásakor legyen társasága. Ami persze kár, hiszen nem lehet valami nagy mulatság 
naphosszat az ágyban fekve ugyanazokat a tévéshow-kat bámulni újra meg újra, miközben ezt a 
monotóniát csak néha töri meg az egyetlen szókirakós könyv. Nem csoda, hogy anyja kiállhatatlan 
és hálátlan. Grace korábban megpróbálkozott azzal, hogy Corát rávegye az olvasásra, még a 
könyvtárból is kikölcsönzött olyan válogatott köteteket, amikről úgy vélte, tetszeni fognak neki, 



de csak azt érte el, hogy anyja félredobta őket, és panaszkodott, hogy unalmasak. Hasonló sorsra 
jutott a Netflix – Cora utálta azt is, lehordta Grace-t, hogy „beletenyerelt a tévéjébe”, meg „pénzt 
pocsékolt hülye előfizetésre, vacak sorozatokra, amik idegen helyeken készültek, Svédországban 
és Amerikában”.

– Köszi, Betty. Szívesen élnék az ajánlatoddal, de… – Grace nem fejezte be a mondatot.
– Tudom, kedvesem. – Rövid csend következett, csak Betty horgolótűje csattogott, amint köré 

hurkolta a fonalat és nekilátott Hannah babapaplanjának. – Mármost, Larry tartogat a számodra 
valami különlegeset ma délután.

– Ó, ez érdekesen hangzik. – Grace kiitta a teáját, és épp felállt, amikor Larry bejött az ajtón. 
Csíptetős irattartót és kulcscsomót szorított uniformisszerű fekete öltönyéhez, amit mellény, 
nyakkendő és frissen mosott csíkos ing egészített ki. Hátrafésült ősz hajával arra tett kísérletet, 
hogy mozgékonyabbnak tűnjék, mint annak idején, amikor egy délutáni össztáncon először 
mutatták be Bettynek. Tizenkilenc esztendősek voltak mind a ketten, és szerelem volt az első 
látásra, mégpedig mindkét részről. Grace nagyon szerette hallani, amint Betty maga meséli el 
ezt. Reményt merített belőle arra nézve, hogy csakugyan létezik olyasmi, hogy „boldogan élnek, 
míg meg nem halnak”, hogy két rokonlélek szeretheti, dédelgetheti és – ami a legfontosabb – 
tisztelheti egymást az együtt eltöltött élet folyamán.

– Rendben van, Grace. A  kedvenc munkád. A  huszonnyolcas egységet ki kell nyitni, és 
katalogizálni kell kiárusításra vagy selejtezésre. – Larry levette bifokális szemüvegét, a 
mellényzsebébe csúsztatta, majd a klipet átadta neki, és keresgélni kezdte a huszonnyolcas ajtaján 
függő lakat kulcsát.

– Köszönöm! – Grace kivált szerette új munkájának ezt a részét. Nem mintha kíváncsi lett 
volna – legfeljebb egy kicsit; anyja mindig azt mondta, gyerekként „állandóan kérdezősködött”. 
Grace szívesen gondolt önmagára, mint „érdeklődőre”, miközben megborzongott a várakozástól 
az elhagyott raktáregység első ízben történő felnyitásakor, aztán be kellett pillantania, majd 
kiszortíroznia a tartalmát. Ami az egyiknek hulladék, az a másiknak kincs.

Többnyire megszokott dolgok kerültek elő: költözködésből visszamaradt bútorok, néha 
catering-felszerelés, becsomagolt anyósnyelvek, csákók – tönkrement rendezvényszervezők 
holmijai meg hasonlók. Hébe-hóba viszont valódi gazdátlan kincsek kerültek elő. Grace egyszer 
két kitömött papagájra bukkant. Másszor kövületgyűjteményre – kapcsolatba is lépett a londoni 
Természettudományi Múzeummal, ahonnét kiküldtek egy kurátort a leletért, miközben megannyi 
alkalommal hiába próbáltak a tulajdonosokkal kapcsolatba kerülni. Nem sokkal ezelőtt pedig 
felbukkant egy második világháborús kitüntetésgyűjtemény. Grace, Larry és Betty egyetértettek 
abban, hogy nem lenne helyes a bérhátralék fejében túladni a medáliákon, ha nem tudnak 
kapcsolatba lépni annak tulajdonosával. Kiderült, hogy az illető fél éve elhunyt. Larrynek 
szerencsére sikerült fellelnie egy rokont… az elhunyt katona fiát, aki több mint ötven évig tárolta 
kitüntetéseit a Cohen’s-nél, az egyik kis letéti széfdobozban. Így lett ez egy boldog nap. A hálás 
fiú Skóciából utazott idáig, hogy személyesen vegye át az érmeket, és kezet rázhasson Larry  vel. 
Eljött a helyi lap riportere is, aki szívmelengető cikket hozott le, fekete-fehér fotóval a második 
világháborús egyenruhát viselő katonáról.

– Majd kikeresem én azt a kulcsot – ajánlkozott Grace, mivel Larry még mindig a hatalmas 
kulcscsomón kutakodott. – Néha nagyon trükkösek tudnak lenni – tette hozzá tapintatosan, 
tudván, mennyit küszködik Larry kortól görcsös, köszvényes ujjaival.

– Köszönöm, Grace, kedves vagy. – Larry hálásan mosolygott, majd a kulcsokat is átadta a 
klippel együtt.

Grace, miután megtalálta a kellő kulcsot, végigtolt egy üres kiskocsit a földszinti folyosón, és 
most a huszonnyol cas egység ajtaja előtt állt. Egyike volt ez a legrégibb, egész sarkot elfoglaló 
állókonténereknek, és Grace eltöprengett, vajon mikor nyithatták ki utoljára: a kulcs mereven állt 
a lakatban, amit a széleinél rozsda kezdett ki. Visszabaktatott hát, keresett egy flakon WD40-et 
a takarítószekrényben, majd ismét a konténernél termett, hogy fellazítsa a lakatot és elfordítsa a 
kulcsot.



Óvatosan betolta a fémajtót, ami végighorzsolta a padlót, mintha évek óta nem nyitották volna 
ki, és kitapogatta a villanykapcsolót. Larry még az ötvenes években nyitotta meg a raktárcéget, 
így a régebbi egységekbe nem szereltek automata mozgásérzékelő villanykapcsolót. Grace a 
gyomrában már érezte a várakozásteli bizsergést, mialatt a régimódi fénycsövek villózva életre 
keltek, és kisvártatva meglepően erős fényáradatot zúdítottak az egység tartalmára.

Grace csendben állt egy ideig.
Pislogott néhányat.
Majd levegő után kapkodott, amikor felfogta, mit lát.
Néhány lépést tett előre, amíg a konténer közepére nem ért.
Hihetetlen volt.
És lélegzetelállító.
Első pillantásra úgy tűnt, ez a legjobb egység, aminek a felnyitása valaha megadatott neki.
Aladdin csodálatos barlangja nyílt meg előtte, cicomás régiségekkel teli, lába alatt pazarul puha, 

mélyen süppedős halvány rózsaszín szőnyeg. A  konténer tartalmát azonban nem hűbelebalázs 
módjára tornyozták egymásra, mint oly gyakran, amikor a legjobb helykihasználás volt a cél. Itt 
egyáltalán nem. Valaki különös gondot fordított arra, hogy mindent a lehető legszebben helyezzen 
el. Ennek a valakinek volt érzéke a lakberendezéshez és a pompához, aminek nyomán a konténer 
úgy festett, mint egy tündöklő, ötvenes évekbeli budoár. Mintha hollywoodi filmdíszletbe lépett 
volna – Elizabeth Taylor hálószobája minden bizonnyal így festhetett, gondolta Grace, miközben 
ujjait összefonta és állát a kezére támasztotta jókedvében.

Majd kétszer is ellenőrizte a klipet, és a papírokban az állt, hogy az egységet bizonyos Mrs. 
Constance di Donato bérelte ki, aki az utolsó csekket két éve küldte. Ez egyévi bérleti díjat fedezett, 
tehát Mrs. di Donato egy esztendei hátralékban volt már, és rendesen nem vártak ennyit a gazdátlan 
egységek felnyitásával. Grade megjegyezte, hogy majd rákérdez erre Larrynél, és azon töprengett, 
volt-e valami különleges oka annak, hogy ennyi ideig hagyták a bérlőt késedelmeskedni. Átlapozta 
a többi iratot. Ott volt annak a három levélnek a másolata, amelyeket Larry küldött Mrs. Donatónak 
Londonba; felnyitatlanul jött vissza mindhárom, a borítékon kézírással, nagy, lángoló betűkkel: 
„Címzett ismeretlen”. Grace-nek bizonyosnak kellett lennie abban, hogy több alkalommal is 
megpróbáltak kapcsolatba lépni Mrs. Donatóval, mielőtt bármihez is hozzányúl, és szortírozni 
kezdi a tartalmat.

Mit sem tudott a régiségekről, de így is láthatta, hogy a díszes, XV. Lajos korabeli fésülködőasztalka 
komoly értéket képvisel karmos, hajlított lábaival és márványlapjával. Nem beszélve a rajta lévő 
jókora bőr ékszerkazettáról. Grace beljebb hatolt, és ismét csak levegő után kapkodott, amikor 
leemelte a porvédőt egy remek bársonysezlonról, amit petrolkék pávaszemes huzattal vontak be. 
A bútort mutatós szögben állították be a sarokba. Az egyik fal hosszában fogassínt helyeztek el, 
rajta legalább húsz, de talán harminc csillogó estélyi ruhával, amelyek szép rendben függtek a 
szaténbevonatú vállfákon. Mindegyiket gondosan helyezték el az átlátszó műanyag védőburokban. 
Nercbunda ékesített egy kirakatbabát, alighanem azért, hogy a ruhadarab ki ne jöjjön a formájából, 
gondolta Grace, visszaemlékezve arra, hogy a színházakban, ahol táncolt, a kosztümösök szívesen 
éltek ezzel a trükkel. Egy másik sarokban négy régimódi, barna bőrönd állt egymáson, mellettük 
három, drágának tűnő bőr kézitáska – ránézésre olasz dizájn, egyiknek ott is volt az elején a 
híres arany Gucci márkajelzés. Egy sor festményt elővigyázatosan a sezlon mögött helyeztek el, 
mögöttük a szőnyegen nagy, ovális, rózsamintás kalapdoboz látszott.

Grace felemelte a kalapdoboz fedelét, és beszívta a dohos papír nosztalgikus szagát. Bepillantva 
régi magazinok gyűjteményére talált. Variety. Britannia, Eve. 1938-ból, végig 1941-ből, 1942-ből és 
így tovább, vette észre, miközben óvatosan válogatott a halomból. A derűs, megfakult alapszíneket 
felvonultató képeken lévő nők kendőt és kartonruhát viseltek, mint a Land Girls2 tagjai a második 
világháborúban. Még csillogóbb volt egy másik, 1950-ből való borítókép, amelyen egy báli ruhás 

2  Land Girls, hivatalos nevén Women’s Land Army (Szárazföldi Női Hadsereg) – brit civil szervezet volt a második világháború 
idején; tagjai főleg a mezőgazdaságban helyettesítették a katonának behívott férfiakat. (Ford.) 



nő pezsgőspoharat tartott. Oldalvást megfakult, barna borítékot talált Grace, amibe valaki egy 
maroknyi kiszáradt rózsaszirmot rejtett. Megfordította a borítékot, és ezt a kézírásos szöveget 
találta a hátoldalán: Dicsőséges nap, Portofino – 1955.

Grace érezte, hogy egyre jobban elfogja az izgalom, és már alig várta, hogy megkezdhesse a 
huszonnyolcas egység tartalmának katalogizálását. De mivel kezdje? Úgy érezte magát, mint a 
választéktól megbabonázott gyermek az édességboltban, akin teljesen erőt vesz a mámor. Csendes 
mosollyal a bőröndök felé közelített, úgy vélte, a legjobb lesz itt kezdeni, hátha talál valamelyikben 
egy papírt, rajta egy rokon vagy barát címével – mert az nem létezik, hogy Larry kidobná ezeket a 
holmikat, és ne próbálná meg minden eszközzel előkeríteni Mrs. Donatót.

De mikor kinyújtotta a kezét, hogy a legfelül lévő bőrönd két bronzzárát felpattintsa, farmerja 
hátsó zsebében megcsörrent a mobilja.

– Hol vagy? – Nővére, Bernie nyitotta meg ezzel a beszélgetést, és Grace hátán azonnal felállt 
a szőr.

– Dolgozom – mondta ugyanilyen tüskésen.
– Na, hát akkor haza kell menned rögvest. Most beszéltem anyával. Rám kapcsolták, úgyhogy 

előbb el kellett jönnöm az ebédből, hogy ezzel foglalkozni tudjak… – Grace biztos volt benne, hogy 
hallotta, amint Bernie csettint a nyelvével mérgében, és ettől még ingerültebb lett. Szabad kezével 
átkarolta magát, hátha ettől lecsillapodik. – És sírt is…

– Sírt? – vágott a szavába Grace, és rátört az ijedelem, miután Corára nem volt jellemző a sírás. 
Az igazat megvallva, Grace nem volt meggyőződve arról, hogy valaha is sírni látta volna az anyját. 
Még akkor sem, amikor gyengéd, kedves apjuk meghalt. „Apátok ideje lejárt”, mondta akkor Cora. 
Mást aztán nem is mondott. További érzelmekre nem volt szükség.

– Igen. Így igaz – folytatta Bernie. – Sírt. Sőt, zokogott, alig tudta kiejteni a szavakat. Nem is 
tudom, mennyi időmbe telt, amíg lecsillapítottam. Úgy tűnik, olyan gyorsan elrohantál otthonról 
az ebédszüneted végén, hogy nem tudta használni az éjjelit. Úgyhogy ebből baleset lett, és valami 
iszonyatosan érzi magát miatta.

– De…
– Semmi de, Grace. Mégse hagyhatod így! Gyulladásos lesz a bőre, aztán valami fertőzést vagy 

hasonlót kap, és azt te sose fogod megbocsátani magadnak.
Grace nagyot nyelt, miközben a válaszon gondolkodott. 
– Ott vagy még? – csattant fel Bernie pár másodperc elteltével, és Grace most hallhatta az irodai 

háttérzajt.
– Igen – préselte ki magából leverten. Iménti eufóriája, amit Mrs. Donato holmijai láttán érzett, 

hirtelen elillant, helyét bűntudat és zavar foglalta el. Nem rohant el ő sehova, és biztos volt benne, 
hogy megkérdezte Corát, szüksége van-e az éjjelire, és még meg is kapta, hogy mit okoskodik 
annyit… 

– Nézd, le kell tennem. De intézd most anyát, és később tájékoztass majd, rendben? Ja, várj csak! 
– Az utasítás oly pattogó volt, hogy Grace automatikusan engedelmeskedett. – Ha vár egy kicsit, 
azonnal foglalkozunk önnel. – Bernie hangja klasszisokkal kedvesebb volt. Aztán hozzátette: – 
Most már tényleg el kell búcsúznom, Grace. Annyi a dolgom. Sorban állnak, akik rám várnak, 
és… – Grace már nem figyelt rá; csak az járt a fejében, amit a neten olvasott előző nap, éjfél körül, 
mialatt a mikró csengőhangjára várt, mivel Cora egy bögre meleg tejet rendelt, szerecsendióval 
megszórva. Olyan emberekről szólt a cikk, akik ki se látszanak a tennivalóik alól, és valahogy 
mégis sikerül az idejüket beosztani, függetlenül attól, ami épp rájuk szakad, így aztán meggyőzik 
magukat, hogy elfoglaltabbak másoknál… Úgy gondolta, Bernie is az ilyen „elfoglalt” emberek 
közé tartozik.

– Meg én is közéjük tartozom – mormolta, de ezt már nem hallotta senki, mert bontották a 
vonalat. Úgy tűnik, Bernie ment a dolgára, és most túlontúl elfoglalt ahhoz, hogy holmi idegesítő 
hívásokat fogadjon ágyhoz kötött anyjuktól.

Grace sarkon fordult, és kijött a csillogó huszonnyolcas egységből, hogy majd egy másik napon 
visszatérjen. Egész pontosan hétfőn, lévén ma péntek! Nyomasztó volt a kiábrándulás, hogy három 



napot kell várnia a szortírozással, de így legalább valami klassz dolog elé nézhetett… vagy jöjjek be 
dolgozni holnap? Épp csak bepillantani az egyik olyan bőröndbe? Vagy kezdetnek haza is vihetném 
a legfölsőt? Grace azonban tudta, ez utóbbi lehetetlen; Larry sosem engedné, hogy Mrs. Donato 
valamelyik bőröndje kikerüljön a cég birtokából – nagyon kényes volt az ilyesmire, és valószínűleg 
büszke volt arra, hogy úgy bánik az ügyfelek tulajdonával, mint a sajátjával. Grace ezenkívül tudta, 
hogy anyja sosem egyezne bele, hogy hétvégére egyedül hagyja őt otthon. Bernie-nek pedig igaza 
volt… nem hagyhatja Corát a vizes ágyban, így aztán nem volt mit tenni, haza kell most mennie, 
hogy anyja ágyát áthúzza. Már másodjára aznap.

Becsukta tehát az ajtót maga mögött és a lakatot is rákattintotta, a klipet a tolókocsira tette, 
majd összeszedte magát, hogy meg tudja magyarázni Larrynek meg Bettynek: nem elég, hogy 
reggel elkésett… de most megint magukra hagyja őket, mert korábban lelép.
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Tulajdonképpen minek dolgozol egyáltalán abban a raktárban, kicsim? – sóhajtott Philip, 
és bozontos szakállát Grace bal orcájához nyomta. Cora hálószobája alatt, a társalgóban ültek 
kettesben a Dralon kanapén és filmet néztek. Álom luxuskivitelben. Grace látta már egymilliószor, 
de amikor Phil kijelentette, hogy rajta a választás sora, ő nem habozott, nagy örömmel élesztette 
fel magában a csillogó hollywoodi varázst, amit pénteken érzett, amikor behatolt a huszonnyolcas 
egységbe.

Vasárnap este volt, és egész hétvégén Mrs. Constance di Donato meg a csodás régi holmijai 
jártak az eszében. Még a név is kifinomult volt és csillogó; Grace alig várta a másnapot, hogy 
munkához láthasson, és még többet megtudjon az asszonyról, aki képzeletében olyan életet élt, 
amit ő csak filmeken látott, és amikről életmódmagazinokban olvasott. Izgalmas volt és érdekes.

Grace azt is elhatározta, hogy Cora pirítósból, zabpehelyből, kis bögre tejből és némi friss 
salátából, valamint egy flaska meleg teából álló reggelijét tálcán szolgálja fel, mint a szállodákban 
szokás. Ha az egészet az ágy melletti asztalkán hagyja, Cora a szokásos reggeli kádfürdője és a napi 
tévéprogramok kiválasztása után bármikor elfogyaszthatja. Ezzel a módszerrel a változatosság 
kedvéért időben indulhatott munkába, és nem kellett kivárnia, amíg anyja evett… általában 
nagyon, de nagyon, de nagyon lassan, mintha minden falat mellé panaszkodott volna. Zseniális 
volt a terv, Grace nem is értette, korábban miért nem jutott már az eszébe. Valójában rengeteget 
törte ezen a fejét a hétvégén, és sokat beszélt is – felhívta Bernie-t, hogy „tájékoztassa” anyjuk 
hogylétéről… a péntek délutáni telefonbeszélgetésben elhangzott utasításnak megfelelően, és 
megvitassák, melyikük mikor foglalkozzék Cora gondozásával.

Bernie hangosan felsóhajtott, mikor rájött, hogy Grace azt pedzegeti, hogy a gondozási 
feladatokat négyüknek kell egymással megosztaniuk. Aztán azt mondta, talán sikerül elintézni, 
hogy hivatásos gondozó „könnyítse meg a dolgodat, Grace, ha neked csakugyan ez kell”. Grace 
aztán próbálkozott a másik nővérénél, Sineadnél, aki – az igazat megvallva – elismerte, hogy anya 
gondozását illetően Grace húzta a rövidebbet. „Bár többet tehetnék”, mondta, „de mostanában 
elég nehéz nekem, hogy távol vagyok”. Grace rámutatott, hogy az essexi Chelmsford azért annyira 
nincs messze, csak meg lehet oldani egy hétvégét, vagy legalább egy vasárnapot hébe-hóba, nem? 
Grace-nek csakugyan nagyon sokat jelentene, ha néhány órányi magánidő jutna neki. Már rég 
fodrászhoz kellett volna mennie, vennie egy-két új ruhát, elugrani a könyvtárba, vagy néhány 
utcával arrébb átfésülni a népművészeti bolt zsúfolt fonalkínálatát. Amellett szívesen kipróbálta 
volna a nemrég nyílt pop-up bárban a sózott karamelles turmixot. Az orvosa már hónapokkal 
ezelőtt „felírta” e tevékenységek végrehajtását, Grace azonban azóta sem volt semmivel előrébb 
a feladatokkal.

A Sineaddal folytatott beszélgetés során azonban valahogy előjött a magángondozó ötletével 
is, vagy „ami még jobb, meg kell keresni a tanácsot, Grace, és megérdeklődni, tudnak-e valakit 
küldeni ingyen. A  szomszédomhoz naponta háromszor jön egy asszony segíteni. És őt mi, az 
adófizetők fizetjük. Hívd csak fel őket!”

Próbálta Grace elmagyarázni, hogy nem olyan egyszerű az, hiszen űrlapokat kell kitölteni, 
felmérik a vagyoni állapotot, Cora pedig az életben nem engedne be egy idegent a házba, 
semmilyen indokkal. Vége-hossza nem volt a vádaskodásnak, amikor Grace-nek egyszer sikerült 
gondozó asszisztenst szerezni a szociális szolgáltatótól, és megmutatta neki, hogyan kell az 
anyját felemelni, és alapvető szükségleteit ellátni. Amint kitette a lábát, Cora sztrájkba lépett – 
napokig még arra se volt hajlandó, hogy a kapaszkodót megmarkolja. Sinead azonban zavartalanul 
állította: ha Grace talál valakit, akit anya kedvel, „az teljesen rendben lesz”, majd elköszönt, 



mondván, a Waitrose3 kiszállítója a rendelését rámolja épp a mosókonyhán át, és csúf dolog lenne 
tőle, ha nem segítene.

Utoljára fivérével, Mikey-val beszélt Grace, a fedezetialap-menedzserrel, aki megszokott 
stílusával legott a tárgyra tért. 

– Tedd be egy otthonba, és részedről ennyi, Grace! Elegem van már ebből a szarakodásból, 
hogy ő nem akar idegeneket az otthonában! Őt valaha is érdekelte, hogy mi gyerekkorunkban 
mit akartunk? – Csend. – De nem ám, rohadtul azt kellett csinálni, amit mondott, különben jött 
a saller, és büntetésből nem kaptunk vacsorát. Zsarnok az a nő, és hidd el, tudom, mit beszélek: 
ilyenekkel van dolgom naponta, mindennap, és minél előbb ébredsz fel, és jössz rá erre, Grace, 
annál jobb. Mármost ha hétfőn felhívod Annabelt, a titkárnőmet, biztos, hogy kiír neked egy sor 
elég jó helyet, amelyekbe ellátogathatsz. Csak válassz ki egyet! Olcsót. És ha kell, vedd rá őket, 
hogy jöjjenek érte, és vigyék be. Én fizetem az egészet, és majd ha dobra verjük a házát, annyival 
többet kapok. Annabel valószínűleg veled megy, ha még mindig gondod van azzal, hogy egyedül 
menj. Vagy ha második véleményt akarsz hallani. Mármint megbizonyosodni, hogy a személyzet 
nem pofozza az ápoltakat, ahogy azt a tévében látni azokban a rejtett kamerás programokban. 
Ne feledd, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten, úgyhogy Cora most megízlelhetné az 
orvosságot, amit ő szokott volt beadni.

Grace akkor letette. Dühös volt és megviselt. El tudta képzelni, milyen kifejezés ülne ki anyja 
arcára, ha kiválasztana neki egy öregotthont, olcsót méghozzá. Aztán útnak indítaná különösebb 
beszélgetés, sőt a beleegyezése nélkül, amit – tudta – soha meg nem kapna. Mélyen magában azt 
is tudta, hogy fél az anyjától. Fél a haragjától, attól, amit tenne vagy mondana, hogy megbántsa, 
ha ellene fordul… és Cora, ha Grace megtenné, amit Mikey javasol, pontosan annak tartaná, ami: 
árulásnak.

Egy dologban azonban Grace elszánta magát… Ha a testvérei nem segítik ki, akkor kisegíti 
magát ő, és bevezet néhány változást, hogy kicsit könnyítsen az életén… Kezdetnek ráveheti 
Corát, hogy készítse el az ágyfürdőjét. Grace tudta, hogy az anyja minden további nélkül képes 
magától felülni az ágyban, és egy pénzérme peremével képes lekaparni egy sorsjegyet is, miért 
is ne tudná hát ezt a mozdulatot egy flaneldarabbal megismételni az egész testfelületén? Ezzel 
olyan tíz perc körüli értékes időt nyerne, ami alatt haladhatna minden egyébbel, amit el kellett 
végeznie a reggeli munkába indulás előtt. Nem lenne valami nagy változás, de legalább egyfajta 
kezdet. Kis lépés afelé, hogy visszavegye korábbi életét, amit elveszített valahol útközben. 
A táncoskarrierjével együtt… álmai és vágyai, hogy sugárzóan boldog legyen Matthew nejeként, 
esetleg egy saját kerubarcú gyermekkel – mindez azonban odalett azon a rémes napon, mikor 
Matthewt rajtakapta, amint Huncut Jóga Egyessel fickándozik.

– Azért dolgozom a raktárcégnél, mert élvezem a munkámat, és mert Larry és Betty annyira 
kedvesek – válaszolta Grace, visszaterelve gondolatait Philre és a szakállára, ami most már a 
nyakán irritálta és csiklandozta a bőrt.

– De tehetnél magadnak egy szívességet, és egyszerűen foghatnád a cókmókod – mondta a férfi.
– Miért tennék ilyet?
– Nos, nem mintha a pénzre lenne szükséged, vagy ez megfelelő karrier lenne, vagy ilyesmi. – 

Phil kiemelte fejét a nyakhajlatából, és egy pillantást vetett a szobára. – Ha ügyesen játszod ki a 
lapjaidat, egy nap ez a ház a tiéd lesz. És jócskán kell kapnod egy rakás segélyt és effélét, miután 
anyádat te gondozod. Lehet, még többet kapnál, ha nem dolgoznál, csak ezt csinálnád főállásban.

– Igazából nem. És a pénzre szükségem van. A házon meg valószínűleg négyen osztozunk… – 
Grace előrehajolt egy újabb szelet pizzáért.

– Micsoda? – rökönyödött meg Phil. – De az nem tisztességes. Naná, hogy a tiédnek kell lennie 
az egésznek, miután az egész melót te csinálod egyedül, a többieket megkímélve attól, hogy 
vagyont fizessenek az otthongondozási költségekre. Mikor az én muttim megöregedett, és be 
kellett mennie az öregotthonba, apám eladta a házát, hogy fedezni tudja, úgyhogy egyikünknek se 

3  Waitrose: színvonalas brit szupermarket-hálózat. (A ford)



maradt egy fillér se. – Grace érezte, hogy Phil elég sokat gondolkodott Cora ápolási szükségletein…
– Mindegy. Nézzük a filmet, amíg anyámnak kelleni nem fogok odafent – mondta Grace. 

Szívesen beszélgetett volna bármi másról. Phil karja lesiklott a válláról, és a férfi addig fészkelődött 
a kanapén, míg szemközt nem kerültek.

– Mi van akkor, ha nekem kellesz odafenn? – vigyorgott, és kétértelműen emelgette a 
szemöldökét, miközben elhessegetett egy vörös huncutkát Grace arcából. – Ne izélj már, Gracie… 
lefogadom, hogy anyád mostanra alszik is már. – Azzal megnyomta a tévé távirányítóján a 
szünetgombot, hogy a mennyezet felé hegyezhesse a fülét, mintegy bizonyítandó az állítását. 
Grace lenyelte a pizzafalatot, és Philre nézett. Kedvelte, de igazság szerint semmi része nem 
kívánta e pillanatban, hogy ágyba bújjanak. Kimerült volt, és az apró, papírfalú sorházi lakásban 
a szomszéd hálóban alvó anyja… nos, ez egyszerűen nem jött be neki.

– Ma este nem, Phil. Késő van, reggel dolgozni kell mennem. Fáradt is vagyok, előző éjjel 
megint fent voltam anyával, és…

– Látod! Megint kezded… – Phil hátradőlt és karját, mint valami duzzogó gyerek, összefonta.
– Hogy érted ezt? – kérdezte Grace óvatosan. Igazán semmi kedve nem volt ilyen beszélgetéshez.
– Hát, én úgy véltem, már tisztáztuk az egészet, és abban egyeztünk meg, hogy a változatosság 

kedvéért mi vagyunk egymásnak az elsők, nálad viszont mégis mindig anyád az első. Még azt is 
hagytam, hogy te válassz filmet!

– Megteszem, ami tőlem telik, Phil.
– Megteszed? Tudod, én már azt sejtem, nem is akarsz engem az első helyre tenni.
– Dehogynem akarlak. – Grace hallotta, amint a hangja ugrik egy oktávot. – De azt nem tehetem 

meg, hogy anyám mal ne foglalkozzak… Mi lenne vele, ha én egyszerűen tenném, ami nekem 
tetszik, és nem lennék ott, ha gondozni kell? – Kínosan érezte magát, amint a déjà vu érzése 
átfutott rajta, hisz nem volt kétséges, hogy ugyanezekkel a szavakkal érvelt Matthewnak nem 
sokkal azelőtt, hogy egy ágyban találta egy másik nővel. – Anyám magától mozdulni is alig tud, 
a végén éhen is halna – tette hozzá haragosan, kétségbeesetten küszködve, hogy valami értelmet 
kölcsönözzön a helyzetnek, amibe került, és ahonnan, mint láthatta, nem egyhamar ígérkezett 
kiút.

– Nem hinném én azt. Amekkora! – mormolta Phil, és kivégezte az utolsó doboz sörét.
– Mit mondtál?
– Semmit. Poén volt csak. – Gyors mosolyt vezényelt az arcára, majd folytatta. – Tudom, 

hogy nem teheted meg, hogy „ne foglalkozz” vele, nem is azt javasoltam én, hogy hagyd sorsára 
vagy ilyesmi. Viszont szerezhetnél valakit, aki gondozza. Nem muszáj ezt állandóan magadnak 
csinálnod. Azt hihetné az ember, te vagy az egyetlen, akire számíthat…

Grace sóhajtott, és elhatározta, azon lesz, hogy mihamarabb könnyebbé tegye az életét, mert – 
őszintén szólva – csakugyan semmi energiája nem volt arra, hogy a férfival vitatkozzon, vagy az 
eddigi n plusz egy alkalomnál kimerítőbben elmagyarázza neki a helyzetet. És azt is látta, hová 
tart ez a kapcsolat, csak mostanra még rosszabb lett, hogy a férfi egy fedél alatt élt az anyjával. 
Korábban, amikor Matthew kezdett panaszkodni Cora igényei miatt, ő leginkább esténként és 
hétvégeken látogatta az anyját. És ott voltak még persze, a késő esti hívások. Előbb vagy utóbb 
Philnek is elege lesz, talál mást ő is, ahogy Matthew, márpedig azon már tényleg nem tudná magát 
túltenni.

– Talán szünetet tarthatnánk – bökte ki.
Phil arca megdermedt.
Tessék, kimondta, és a megkönnyebbülés hulláma csapott át rajta. Ahogyan az anyja szokta 

mondani, idekinn jobb, mint odabenn. Cora nagyon hitt abban, hogy beszélni kell az emberek 
fejével, és ezt Grace-be is beleverte… „Én csak tisztességes akarok lenni”, mondogatta, még 
ha a szavak gonoszak és fájóak voltak is. Grace egy ideje már hányta-vetette magában, hogy 
Phillel talán lassítani kéne ezt a dolgot. De most, hogy ki is mondta, pánik fogta el. Ő sosem 
konfrontálódott, így szükségét érezte, hogy hozzátegye:

– Nem rendes dolog ez így veled szemben. Anyámnak kellek, és igazad van, nem te vagy nálam 



az első…
– Mi? – fröcsögte Phil. – Ne küldj el, Grace! Nem tehetsz lapátra!
– Pontosítsunk, nem mondtam ilyet, hogy lapátra teszlek.
– De azt csinálod. Mindenki tudja, hogy ha az egyik „szünetet akar tartani”, az azt jelenti, hogy 

a másik lapátra van téve!
– De nem lehetsz nálam az első, Phil.
– Nem is így értettem. Nem azt mondtam, hogy neked kell engem az első helyre tenni, hanem 

hogy egymást.
– Tényleg? – Grace összezavarodott, feje mintha gyap jú  gom bo lya gok kal lett volna teli. 

A kimerültség teheti alighanem.
– Persze, kicsim. Te meg én. Mindig is így értettem. Kettőnkről beszélek. – Ujjával Grace keze 

fejét cirógatta.
– Erről beszélek, Phil. Nem hinném, hogy kettőnk viszonylatában menne ez. Többet akarsz, 

mint amennyit most adhatok…
Fejét lehajtva a nyakában ezüstláncon függő pillangós medállal babrált. Önmagát lepte meg 

vele aznap, amikor először ment a körzeti orvoshoz segítséget kérni. Új kezdet szimbólumaként. 
Csak épp nem úgy sikerült, mert új élete nem lett. Az igazság az, hogy cseberből vederbe került. 
Beragadt egy kerékvágásba, mint anyja gondozója, egy középszerű kapcsolattal meg egy régi 
jegygyűrűvel, amit Matthew nem volt hajlandó visszavenni, pedig ő felajánlotta, amikor a férfi 
eljött, hogy utolsó cuccait is elvigye a lakásból. „Miért nem adod el, és fizetsz belőle lakbért, vagy 
veszel magadnak valami szépet… ez a legkevesebb, amit megérdemelsz mindazok után, ami történt. 
Annyira sajnálom, édesem, hogy így alakultak köztünk a dolgok. Sosem akartalak megbántani, 
de… azt hiszem, mi kiszerettünk egymásból”, mondotta, aztán jött az ölelés, és egyike azoknak 
a csodálatos meleg mosolyoknak, ami majdnem kettétörte Grace-t. Csak addig tartotta magát, 
amíg a bejárati ajtót be nem csukta mögötte, aztán leroskadt az előszobaszőnyegre, és zokogott. 
Mert mialatt gyűlölte, meg tudott birkózni a gondolattal, hogy elveszíti… de a férfinak szépen 
kellett elmennie, lerombolva ezzel mindent. És ő sohasem szeretett ki belőle. Ó, próbálkozott ő, 
de valahogy nem sikerült teljesen.

Sosem adott túl a jegygyűrűn, ami most az éjjeliszekrény fiókjában, egy bársonydobozban 
töltötte száműzetését, az ágya mellett. Olykor, ha maga alatt volt – leginkább egy kiadós 
facebookolás után –, elővette, és a pillanat töredékéig engedte magát elmerengeni azon, hogy 
mégis igaz. Ő meg Matthew. Boldogok, szerelmesek, tervezik az esküvőt. Ilyesmi már nem fordult 
elő egy ideje. Ma este azonban ez az egész megváltozhat, mert sóvárgott arra az egyszerűségre és 
könnyedségre, ami az életét Matthew oldalán jellemezte. Most súlyosnak tűnt minden, mintha 
állandóan melaszban kellett volna gázolnia.

– Kicsim, figyelj… ne legyél már ilyen! – Phil Grace állához emelte az ujját, és gyengéden egy 
magasságba emelte az arcát az övével. – Tudom, hogy nagyon sok minden van most rajtad, de…

– Nincs „de”, Phil – vágott közbe Grace, és azon nyomban kínosan érezte magát, amikor rájött, 
hogy nővérét, Bernie-t utánozta főnökösködés közben. – Nem tudok olyan barátnő lenni, amilyen 
szeretnéd, hogy legyek. – Grace tudta ezt egy ideje.. Miután egy éve megismerkedett Phillel a 
buszmegállóban, először minden szép volt és jó. A férfi boldogan ült le vele tévézni, és „megértette” 
őt, akinek meg kellett szenvednie azért, hogy a házat elhagyhassa. Úgy tűnt, elfogadja, hogy 
Grace életében nem jut hely randikra, mozizgatásra és éttermekre. Vagy képtárlátogatásra, 
esetleg kirándulásra, mint más pároknak. Azoknak, akik nem voltak gondozók, következésképp 
élték a saját életüket, és tették, ami tetszett. Igazság szerint ez zavarta Grace-t. Kívülállóként 
szemlélte a saját életét, cserben hagyva Philt, no meg saját magát is. Hogy az anyja neheztelése 
miatti bűntudatról már szó se essék.

– Nézd, egyszerűen feszült vagy, ez minden. És te vagy az a barátnő, aki nekem kell. – Csend állt 
be egy darabig. – Azért van ez, mert te fizetted a pizzát? Mert ígérem, hogy kiperkálom azt a húsz 
fontot, amint a bankkártyám előkerül.

Grace tanulmányozta őt. Ráncokba gyűrődött homlok. Szőke haját hátrafésüli kék szeméből. 


