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A The New York Times sikerszerzője



 1. fejezet

Grace Sherman az asztalon heverő okiratot nézte. Az  ügyvédje által fogalmazott keresetet, 
melynek benyújtásával kezdetét veszi a válóper.

Ennek így kell lennie, bizonygatta magában, hiszen már eldöntötte, hogy véget vet a 
házasságának, és megpróbálja összerakni széthullott élete darabkáit. Megpróbálja újra kezdeni… 
Ám a keze remegett, ahogy a tollért nyúlt.

Nem ő akarta ezt az egészet – Dan volt az, aki nem hagyott neki más választási lehetőséget.
Ugyanis a férje, akivel több mint harmincöt évig élt kiegyensúlyozott házasságban, öt hónappal 

ezelőtt faképnél hagyta. Egyszerűen kilépett az életéből, eltűnt, méghozzá nyomtalanul. Előző 
nap még úgy látszott, minden a legnagyobb rendben, aztán jött derült égből a villámcsapás… 
Grace még most sem tudta elhinni, hogy a férfi, aki az élete párja volt, akit szeretett, és akinek 
két gyermeket szült, képes volt ezt megtenni vele.

Hogy Dan kiszeretett belőle, hogy megunta, azt meg tudta volna emészteni. El tudta volna 
engedni őt, már csak női büszkeségből is. Ha a férfi szenvedett ebben a házasságban, miért is 
ne adott volna lehetőséget neki, hogy megtalálja a boldogságot valaki másnak az oldalán? 
Azt azonban, hogy így ment el, hogy ezt tette vele és a lányokkal, úgy érezte, soha nem fogja 
megbocsátani Dannek. Szegény Maryellen, szegény Kelly… 

Grace főleg a fiatalabbik lányát sajnálta. Dan nem sokkal azután lépett le, hogy ő és Paul 
bejelentette: annyi év hiábavaló próbálkozás után Kellynek végre sikerült teherbe esnie. Dant 
látszólag boldoggá tette a hír, mint ahogy Grace-t is. Olyan régóta vártak erre a babára, az első 
unokára!

Kellyt, aki mindig is közel állt az apjához, lesújtotta a férfi eltűnése, annál is inkább, mert 
életének ebben a fontos időszakában szüksége lett volna minden támogatásra. Ő volt az, aki a 
legtovább reménykedett, hogy Dan egy szép napon visszatér, és mindent megmagyaráz. Grace 
Kellyre való tekintettel halogatta ilyen sokáig a válókereset benyújtását, a lány ugyanis szentül 
hitte, hogy legkésőbb a kis Tyler születésekor biztosan visszajön az apja.

Dan azonban nem jelentkezett, sőt nem is adott hírt magáról. Grace-nek nem maradt más, 
mint az őrjítő bizonytalanság és a tehetetlen düh, mely egyre nőtt benne, ahogy múltak a hetek.

Amikor úgy érezte, nem tudja tovább elviselni a megválaszolatlan kérdések okozta feszültséget, 
felbérelt egy magánnyomozót, hátha ő segíthet fényt deríteni arra, mi történt. Roy McAfee 
detektívnek valóban sikerült kiderítenie egy-két dolgot, például hogy Dan az eltűnése előtt egy 
lakókocsit vásárolt, melyet készpénzzel fizetett ki. Grace-nek sejtelme sem volt, honnan lehetett 
a férjének ennyi pénze, és arról sem, mire kellett neki egy ilyen drága jármű. Hacsak nem arra, 
hogy leléphessen egy másik nővel…

Dan áprilisban ment el, de jó egy hónappal később visszajött a városba. Legalábbis ezt állította 
egy volt munkatársa, aki a tengerparti sétányon pillantotta meg a férfit, és aztán riadóztatta 
Grace-t. Csakhogy mire az asszony kiért a partra, Dan nem volt sehol. A volt munkatárs szerint 
beszállt egy autóba, melynek volánjánál egy ismeretlen nő ült.

Grace-nek az volt az érzése, a férje így próbálja a tudomására hozni, miért is hagyta el. Mi 
másért mutatkozott volna különben a városka forgalmas központjában, ha nem azért, hogy valaki 
biztosan felismerje? Nem volt hozzá bátorsága, hogy a felesége elé álljon, és megmondja, hogy 
vége, ehelyett megalázta őt Cédrusliget egész közössége előtt. Szörnyű érzés volt.

A Dan iránti szerelme egyszeriben elillant azon a délutánon. Kitépte a szívéből a férfit, pedig 
előtte még igyekezett mentséget találni a számára. Nem hitte el, hogy Dan megcsalta, még akkor 
sem, amikor megjött a folyószámla- kivonat a banktól, és fény derült egy titokzatos gyűrűvásárlásra. 
Dan egész egyszerűen nem volt az a fajta, aki félrelép, Grace legalábbis ezt hajtogatta. Még akkor 
is bízott a férfiban… Ez a bizalom azonban tovatűnt azon a májusi délutánon.

– Jól vagy, anya?



Maryellen, az idősebbik lánya, aki elkísérte az ügyvédi irodába, finoman megérintette Grace 
karját.

Az asszony megszorította a tollat.
– Persze! – vágta rá, sokkal élesebben, mint ahogy szerette volna.
Maryellen tapintatosan elfordult, Grace pedig egy darabig még bámulta a válókeresetet, aztán 

sietős, kapkodó mozdulattal aláfirkantotta a nevét.
– Gondoskodom róla, hogy a lehető leghamarabb iktassák – mondta Mark Spellman, az ügyvéd.
Grace hátradőlt a széken. Hát ennyi volt? Ennyiből áll felbontani egy harmincöt éves házasságot? 

Csak egy aláírás?
– Készen vagyunk? – kérdezte csodálkozva.
– Igen. Mivel a férje öt hónapja nem adott hírt magáról, biztosra vehető, hogy nagyon rövid 

lesz az eljárás. Néhány hét, és a bíróság kimondja a válást.
Majd negyven évet kidobni az ablakon; minden jót és rosszat, amit együtt megéltek, örömöt és 

bánatot, szűk és kevésbé szűk esztendőket… Mert hiszen más párokhoz hasonlóan nekik is voltak 
gondjaik, mégis együtt maradtak, és kitartottak egymás mellett. Egészen mostanáig.

– Anya! – suttogta Maryellen.
Grace gyorsan megrázta a fejét. Meglepte az érzés, amely az imént úrrá lett rajta. Azt hitte, 

már elsírta minden könnyét. A  Dan eltűnését követő hónapokban sokat búslakodott, elsiratta 
zátonyra futott házasságát és a férfit, akiről sokáig azt hitte, úgy ismeri, mint a tenyerét.

Eljött a perc, amikor már nem halaszthatta tovább a válást. Muszáj volt védenie a saját érdekeit, 
mindenekelőtt az anyagiakat. Mint az ügyvédje rámutatott, egyszerűen nem engedhette meg 
magának, hogy ne tegyen semmit.

De a tudat, hogy nincs más választása, nem könnyítette meg a helyzetét. Érzelmileg nagyon is 
megviselte a gondolat. Hiába volt minden elhatározás, a fájdalom nem akart csökkenni, sőt egyre 
csak nőtt. A megalázottság érzése mindenhová elkísérte. Hiszen a városban mindenki tudott a 
vesszőfutásáról, mindenki értesült róla, hogy a férje faképnél hagyta.

Grace lassan letette a tollat.
– Hát akkor várom a jelentkezését – mondta az ügyvédnek, és felemelkedett a székről. A lánya 

is felállt.
A fiatalember, aki nagyjából annyi idős lehetett, mint Maryellen, az ajtóhoz kísérte őket. Egy 

darabig úgy tűnt, mintha mondani akarna még valamit, de aztán csak lehajtotta a fejét, és halkan 
elköszönt.

Grace, amint kilépett az irodaépületből, úgy találta, az időjárás igazodott a hangulatához: az ég 
komor, ólomszürke árnyalatot öltött. Az asszonyt még inkább hatalmába kerítette a szomorúság. 
Tudta, hogy nem lesz könnyű ez a nap, de arra nem számított, hogy az egyébként is megtépázott 
önbizalma végképp semmivé foszlik.

Maryellen az órájára pillantott.
– Sajnos vissza kell mennem a galériába – mondta sajnálkozva.
– Tudom – biccentett Grace, aki hálás volt a lánya lelki támogatásáért.
Maryellen is elvált nő. Nagyon fiatalon, meggondolatlanul ment férjhez, a házassága még 

egy évig sem tartott. Ráadásul olyan keserű emléket hagyott a lányban, hogy azóta is kerülte 
a férfiakat. Grace próbálta vigasztalni, azt bizonygatta, hogy van valahol egy férfi, aki csak rá 
vár, és pont hozzá való, ám Maryellen ilyenkor csak legyintett, és megkérte az anyját, hogy ne 
beszéljenek erről. Grace most értette meg, miért. A válás bizony fájt, méghozzá nem is akárhogy. 
Bűnösnek érezte magát, felelősnek mindazért, ami történt. Mintha ő tehetett volna róla…

Hát igen, Maryellen már tudja, mivel jár ez. Ráadásul ő fiatalkorában ment keresztül ezen 
a tortúrán, akkor, amikor még nem volt élettapasztalata, ami segíthette volna a kudarcélmény 
feldolgozásában.

– Biztos, hogy jól vagy? – Maryellennek láthatóan nem akaródzott magára hagynia az anyját.
– Hát persze. – Grace mosolyt erőltetett az ajkára, és arra gondolt, hogy tulajdonképpen 

megkönnyebbülést kellene éreznie. Hiszen miután megadott Dannek minden lehetőséget, és kivárt 



minden létező határidőt, végre rászánta magát a cselekvésre. Kivárta a kis Tyler megszületését, 
a július negyedikét, majd a házassági évfordulójukat. Telt-múlt az idő, mire szembesült a keserű 
igazsággal: a férje soha többé nem tér vissza hozzá. Ha mostanáig nem hallatott magáról, nyilván 
ezután sem fog. Dan valamiért nem akarja, hogy megtalálják.

– Visszamész dolgozni? – kérdezte Maryellen.
– Nem – rázta meg a fejét Grace, miközben megtiltotta magának, hogy nyakig merüljön az 

önsajnálatba. – Ebédelni megyek.
– Ilyenkor? Négy óra múlt… Még nem ettél?
– Nem. – Grace a világért sem ismerte volna be, hogy minél jobban közeledett az ügyvéddel 

megbeszélt időpont, úgy fogyott az életkedve és az étvágya. Nem akarta, hogy a lánya aggódjon 
miatta. – Ne félts, kicsim, meglásd, minden rendben lesz!

Maryellen lebámult az öbölre, melynek védett, szelíd hullámain csónakok ringatóztak. Már 
csúcsforgalom volt, a kikötői út megtelt járművekkel. Olyan sűrűn sorakoztak egymás után, hogy 
a hosszú, tarka sor egy lassan tekergő kígyóra emlékeztetett. Férjek és apák, fiúk és nagyapák 
igyekeztek hazafelé, a családjukhoz. Úgy, ahogy egykor Dan is.

– Olyan dühös vagyok apára, hogy ha előkerülne, nem is tudom, mit csinálnék vele – dünnyögte 
összeszorított foggal Maryellen.

Grace meg volt győződve róla, hogy a lánya mindent elfelejtene, és megbocsátana az apjának, 
csak jöjjön végre haza. A húga, Kelly nemkülönben. Kitárt karral rohanna oda Danhez, kész lenne 
meghallgatni és elhinni bármilyen vad magyarázatot.

– Menj csak nyugodtan! – mondta az asszony. – Jól vagyok. Tényleg.
Maryellen azonban még habozott.
– Utálom, hogy most magadra kell hagynom téged.
– Majdcsak túl leszek rajta – mosolyodott el bizonytalanul Grace, akit az élet megtanította 

arra, hogy a sok jó és rossz, ami történik velünk, hosszú távon egyensúlyba kerül egymással. 
Minden veszteségért kárpótol bennünket a sors, és a nő most emlékezetébe idézte azokat a jó 
dolgokat, amelyekért érdemes élni. – Végtére is itt vagy nekem te és Kelly, no meg a kis unokám, 
Tyler. Végtelenül sajnálom, hogy ez lett a házasságomból, és nem mondom, hogy nem fáj, amit 
apátok művelt velem, de biztos lehetsz benne, hogy túl fogom élni. Tudod, Maryellen, azt szokták 
mondani, hogy ami nem öl meg, az megacéloz.

Ahogy ezt kimondta, Grace egyszerre biztos volt benne, hogy így is lesz. A veszteségek ugyan 
földre terítették, de tudta, hogy hamarosan fel fog állni, visszanyeri a lelki egyensúlyát, és újra 
élvezni tudja majd az életet.

Még csak dél volt, de Justine Gunderson legszívesebben máris rohant volna haza, hogy megnézze 
a postaládáját. Majdnem egy hét telt el azóta, hogy utoljára levelet kapott Sethtől. Na jó, nem egy 
teljes hét, csak öt nap, de ennek az öt napnak mindegyike felért egy egész évvel.

A férje jó egy hónappal ezelőtt ment el Alaszkába, hogy a Bering-tenger rákban gazdag vizein 
halászhasson. Amikor Justine kivitte a reptérre, Seth figyelmeztette, hogy nemritkán tizenhat 
órát is dolgozik egy nap, tehát nem tud majd mindig írni, de biztosította, hogy őrülten szereti, és 
olyan gyorsan visszajön, hogy Justine-nak nem lesz ideje bánkódni utána.

Hát ebben sajnos nem lett igaza; a lány már hetek óta szenvedett.
Seth és ő a szerelem első mámoros napjaiban házasodott össze, abban a lázas, önkívületi 

állapotban, amikor az ember képtelen akár egy órát is várni, hogy a párjával eggyé válhasson. 
Anélkül, hogy a szülőket vagy a családot értesítették volna, Renóba utaztak, megszerezték 
a házassági engedélyt, kerítettek egy lelkészt, és nem sokkal később férjnek és feleségnek 
nyilvánították őket.

Fiatalok voltak, és nagyon-nagyon szerelmesek.
Justine tulajdonképpen mindig is ismerte Sethet. A  fiú az ikertestvére legjobb barátja volt – 

míg Jordan tizenhárom éves korában bele nem fulladt a tengerbe. De utána is egy osztályba jártak 
a gimnáziumban, igaz, érettségi után vagy tíz évre elveszítették egymást szem elől, és csak az 



osztálytalálkozó szervezésének köszönhetően találkoztak újra.
Justine akkoriban Warren Sagettel járt, aki a városfejlesztési terveken dolgozott. Warren jó pár 

évvel idősebb volt nála – pontosabban csak néhány évvel volt fiatalabb a lány apjánál – és nagyon 
szeretett szép, fiatal nőkkel villogni. Justine tehát kapóra jött neki, annál is inkább, mert a lány 
hajlandó volt szemet hunyni egy „apró” hibája fölött. Warren ugyanis, lehetett bármilyen sikeres 
az ülésteremben, a hálószobában nem igazán tündökölt. Ha találkájuk volt, Justine leginkább a 
közvélemény megtévesztése végett töltötte az éjszakát a férfi puccos, öbölre néző villájában – 
mert mindig külön aludtak. Justine-nak saját hálószobája volt Warren házában, és bár tudta jól, 
mit gondolnak róla az emberek, csöppet sem érdekelte.

Nem úgy az édesanyját, Olivia Lockhartot. Ami a lánya és Warren kapcsolatát illeti, Olivia 
osztotta az utca emberének véleményét, Justine viszont nem világosította fel, mert úgy érezte, az 
édesanyjának ehhez semmi köze. Ez a félreértés eléggé megterhelte az anya-lánya viszonyt. Még 
szerencse, hogy a nagyanyja, Charlotte nem kárhoztatta Justine-t, illetve ha voltak is ellenérzései, 
nem verte nagydobra.

Ilyen körülmények között nem csoda, ha Olivia minden erejével támogatta a lánya és Seth 
kapcsolatát – igaz, az esküvő híre őt is megdöbbentette, mint mindenkit a családban.

A  fiatalok az egybekelés után egyetlen hétvégét tölthettek együtt, aztán Sethnek el kellett 
utaznia Alaszkába. Azóta csak néhányszor adott hírt magáról, akkor is levélben, mert hiszen a 
tengerről nem telefonálhatott, és hívásokat sem tudott fogadni.

Justine az órára bámult, így próbálván eldönteni, hogy most hazamenjen-e megnézni a leveleket, 
vagy ne. Mert ha nem lesz levél, akkor a délután hátralévő részére mély búskomorságba zuhan, 
ezt pontosan tudta. Ha viszont lesz, akkor napokig képtelen lesz leszállni a földre a boldogságtól.

Justine-nak egyszerűen szüksége volt egy levélre, egy telefonhívásra vagy akármire, hogy 
megerősítést nyerjen: igenis jól tette, hogy hozzáment Sethhez. Ez volt az egyetlen döntés 
életében, amelyet érzelmi alapon, hirtelen felindulásból hozott. Különben nagyon is megfontolt, 
alapos ember volt, aki szerette maga körül a rendet és azt, ha a dolgok kiszámíthatóak. Szigorú 
szabályok és elvek szerint élte az életét. Egészen addig, míg bele nem gabalyodott Sethbe…

A  rendhez és a szabályokhoz való vonzódása tette lehetővé, hogy a munkahelyén, a városi 
bankban fiatal kora ellenére máris az ügyfélszolgálati vezetőségig vitte. A számokat mindig is 
kedvelte, mert egyértelműek voltak, és könnyű volt bánni velük.

Justine önkéntelenül is felnézett, amikor nagy lendülettel kinyílt a bankfiók kétszárnyú 
üvegajtaja, és legnagyobb megdöbbenésére Warren Sagetet látta besétálni rajta. Még inkább 
meglepte, hogy a férfi egyenesen feléje, az ő íróasztalához tartott, határozott léptekkel, 
magabiztosan. Justine közvetlenül az esküvője után találkozott vele utoljára, és akkor bizony 
haraggal váltak el egymástól. A férfi nagyon dühös volt, amikor meghallotta, hogy férjhez ment, 
mi több, elejtett néhány rendkívül csúnya, rossz  indulatú megjegyzést is.

Justine lassan felállt. Nem örült túlzottan a rá váró összecsapásnak. Magas lány volt, tűsarkú 
cipőjében pont olyan magas, mint Warren. Dús, egyenes szálú barna haját kibontva, középen 
elválasztva hordta, s ez a frizura még inkább hangsúlyozta a magasságát.

Az, hogy felállt, kettős üzenetet hordozott. Egyrészt azt jelezte, hogy nem hagyja magát sarokba 
szorítani és megfélemlíteni, másrészt azt, hogy igyekszik majd rövidre fogni ezt a beszélgetést. 
Nem fogja hagyni, hogy Warren jelenetet csináljon itt a bankban, és kínos helyzetbe hozza a 
beosztottjai és az ügyfelek előtt.

Zach Cox, egy ismerős könyvelő biccentett Justine-nak, mielőtt kiment a fiókból. A  lány 
visszaköszönt neki, aztán a látogató felé fordult.

– Üdv, Warren!
– Justine…
Ahogy a pillantásuk találkozott, a lány megkönnyebbült. Warren arckifejezéséből kiderült, 

hogy a félelmei alaptalanok voltak: a férfi nem kellemetlenkedni akart.
– Azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek – mondta Warren. – Tartozom neked ennyivel.
– Ez igaz. – Justine összefonta karját a melle előtt, és egyik lábáról a másikra helyezte a 



testsúlyát.
– Kárpótlásul elvihetlek ebédelni? – kérdezte reménykedve a férfi, majd gyorsan hozzáfűzte: 

– Ez a legkevesebb, amit tehetek, hogy kiengeszteljelek. Tudod, sok min dent mondtam a legutóbbi 
találkozásunkkor, amit nem gondoltam komolyan, és azóta nagyon megbántam.

– Nem hinném, hogy jó ötlet volna kettesben mutatkozni a nyilvánosság előtt.
Warren világosbarna szemében csalódottság tükröződött.
– Megértelek – mondta lehangoltan. – Tulajdonképpen ilyesmire számítottam.
Aztán a lány legnagyobb elképedésére leült az asztalhoz, vele szemközt. Mit tehetett volna, 

maga is leült.
– Hogy van Seth? – érdeklődött a férfi. – Még mindig Alaszkában halászik?
Justine bólintott.
– Beletelik néhány hétbe, mire hazajön.
Egészen pontosan huszonnyolc nap volt hátra a férje hazatéréséig, és a lány minden este 

kipipálta az eltelt napot a naptárában, mielőtt ágyba bújt volna – magányosan és elhagyatva. 
Sethtel nem beszélték meg, hogyan tovább, nem volt rá idejük. Az  mindenesetre biztos volt, 
hogy Justine nem akarta minden évben hosszú hónapokra nélkülözni a férjét. Már előre utálta a 
következő halászszezont, amely jövő májusban kezdődik.

– Jól nézel ki – állapította meg elismerőn Warren.
– Köszönöm – hangzott a tárgyilagos válasz.
A férfi nagyot sóhajtott.
– Valószínűleg nem hiszed el nekem, de minden vágyam, hogy boldog légy.
Warren már kétszer volt nős, mindkétszer el is vált, ennek ellenére nem ment el a kedve a 

házasélettől, mert többször megkérte Justine kezét. Még egy eljegyzési gyűrűt is beszerzett, ám 
akármekkora gyémánt csillogott is a foglalatban, a lány kikosarazta. Ugyan mi értelme lett volna 
ennek a házasságnak? Justine többre vágyott, mint hogy Warren Saget legújabb, legmutatósabb 
szerzeményeként élje az életét. És a férfi, aki egykor annyit ajnározta, dédelgette, most eljött 
hozzá, hogy bocsánatot kérjen. Hogy vezekeljen, amiért kiabált vele a ripsz-ropsz esküvő után.

– Nos, talán mégis elmegyek ebédelni veled – mondta Justine, és azonnal tudta, hogy helyesen 
döntött, mert Warren arca felderült. Tudta, hogy Seth nem venné rossz néven, ha együtt ebédelne 
a volt barátjával, hiszen egyrészt tökéletesen megbízott a feleségében, másrészt tiszteletben 
tartotta a függetlenségét.

– Hová szeretnél menni?
– Delon éttermébe, az öbölhöz. 
Ez volt Warren kedvenc helye.
– Remek választás – mosolygott a férfi.
Justine a kézitáskájáért nyúlt, és követte Warrent a két szár nyú üvegajtó felé, melyet a férfi 

udvariasan kitárt előtte.
– Mehetünk gyalog? – tudakolta a lány. Az étterem csupán néhány saroknyira volt a banktól, 

de Warren rendszerint mindenhová kocsival ment.
– Természetesen.
Úgy tűnt, régi hódolója sokat fejlődött előzékenység terén, és ennek Justine kimondottan 

örült. Mint ahogy annak is, hogy a férfi nem akarta megfogni a kezét. Tu do má sul vette, hogy a 
helyzet megváltozott, és ez jó. Már csak azért is, mert tulajdonképpen kedvelte Warrent, és nem 
szívesen szakította volna meg vele végleg a kapcsolatot. Igaz, a férfinak megvoltak a hibái, de 
mivel vágott az esze, mint a borotva, Justine mindig rendkívül élvezte a vele folytatott társalgást. 
És az, ami kettejük között történt, igazán nem kellett, hogy zavarja őket, hiszen a kapcsolatuk 
inkább barátság volt, semmint igazi viszony. Warren a maga módján biztosan szerette Justine-t, 
és a lány sem volt közömbös iránta. Persze azt, amit Seth ránt érzett, nem lehetett egy lapon 
említeni a Warrennel kapcsolatos érzéseivel.

Az elemi erő azonban, amely a férje karjába taszította, nem hagyott rá lehetőséget, hogy sokat 
beszélgessenek. A  vad vágyakozás legyőzött mindent, még a megismerés vágyát is, annál is 



inkább, mert Sethnek nem volt szük sége szavakra ahhoz, hogy meggyőzze szerelméről Justine-t. 
Szeretkezéseik minden pillanata felért egy forró vallomással. Ám az a bizonyos hétvége olyan 
messze volt már az időben, hogy a lány néha úgy érezte, csak álmodta az egészet.

Az  étterembe érve Warren és Justine a teraszon foglalt helyet. Talán ez volt az utolsó hét, 
amikor még megtehették: az ősz feltartóztathatatlanul közeledett, egyre hűvösebbek voltak a 
nappalok és az éjszakák.

– Remélem, barátok maradunk – jegyezte meg Warren, majd a pincérnőre mosolygott, aki már 
hozta az étlapot.

– Jó volna – felelte udvariasan Justine, aki útközben végig azt bizonygatta magának, hogy ez 
csak egy ebéd, és Seth egészen biztosan nem fog megorrolni érte. A férje szerencsére egyáltalán 
nem volt féltékeny, mint ahogy ő maga sem.

Mivel Justine is és Warren is a pénzügyi szférában tevékenykedett, bőven akadt semleges 
beszédtéma, és a társalgás gördülékenyen, élvezetesen alakult az étkezés során. Mire elköltötték 
az ebédet, Justine azon kapta magát, hogy már nem fáj úgy a szíve, mint eddig. Seth persze most 
is hiányzott, de valahogy mégsem érezte magát olyan szörnyűségesen egyedül, mint a délelőtt 
folyamán. Az is feldobta, hogy a férfi nem kérte, hogy újra találkozzanak. Egyszerűen elbúcsúzott 
tőle a bank előtt, Justine pedig megköszönte az ebédet, és kész.

Késő délután, amikor hazafelé igyekezett a kocsival, olyan jó kedve volt, mint az elmúlt néhány 
hétben egyszer sem. Ám ahogy elérte az épület előtt sorakozó postaládákat, menthetetlenül rátört 
a szorongás. Vajon jött-e levél Sethtől? Bizonyosságra volt szüksége, hogy a férje még mindig 
szereti, hogy nem bánta meg a hirtelen házasságkötést.

Hevesen dobogó szívvel nyitotta ki a levélszekrényt, de csalatkoznia kellett. A hirdetéseken 
és a számlaleveleken kívül semmit sem talált. A  biztonság kedvéért még egyszer átnézte a 
levélkupacot, de hiába. Szóval egy újabb este egyedül, a televízió előtt, gondolta letörten.

Persze felhívhatta volna az édesanyját, de ki tudja, otthon találja-e. Nem elég, hogy rengeteget 
dolgozik, de mostanában mintha komolyabbra fordult volna a dolog közte és Jack Griffin, a Liget 
Krónika főszerkesztője között.

Justine néhány héttel ezelőtt még elképzelhetetlennek tartotta, hogy otthon töltsön egy péntek 
estét. Warren mindig tele volt tervekkel, hogy hová menjenek, de ez most aligha vigasztalta a 
lányt. Viszont ahhoz sem volt kedve, hogy belefulladjon az önsajnálatba, amiért nem lehet 
Sethtel. Ha már annyira hiányzik neki a férfi, miért nem tesz valamit, hogy legalább valamelyest 
csökkenjen a magánya?

Justine-nak hirtelen eszébe jutott az Ezüst Szépség, a férje vitorlása. Amikor épp nem Alaszkában 
halászott, Seth a hajón élt. A hajón, mely most a tengerparti sétánynál horgonyzott, és amelynek 
kulcsaira természetesen Justine vigyázott…

Miért is ne alhatna ott ma éjjel? Miért ne vehetné fel Seth pizsamáját, miért ne bújhatna be az 
ágyába? Már jó néhányszor töltötte ott az éjszakát a férje távozása óta, és mindannyiszor sikerült 
megvigasztalódnia.

Az elhatározást tett követte: Justine sietve levette a kosztümjét, farmerba és pólóba bújt, a kis 
utazótáskájába pedig bedobált némi tiszta holmit holnapra, meg egy könyvet. A vacsorára valahol 
útközben akart sort keríteni.

De alig ért le a kocsijához, máris fordulhatott vissza, mert eszébe jutott, hogy a lakásban 
felejtette a mobiltelefonját. Ha Seth mégis hívni tudja, ezt a számot fogja tárcsázni, tehát nem 
hagyhatta itthon a készüléket. Visszarohant, és már az ajtóból hallotta, hogy szól a telefon. Lázas 
sietséggel nyitotta ki a zárat, azonnal felkapta a készüléket, és megnyomta a hívásfogadás gombot.

– Halló! Te vagy az, Seth? – hadarta izgatottan, de már csak búgást hallott.
Gyorsan ellenőrizte a számot: nem volt ismerős, de a 907-es körzetszámból ítélve Alaszkából 

keresték. Azon nal visszahívta a számot, sokáig hagyta kicsöngeni, de senki sem jelentkezett. 
Justine végül feladta. Lerogyott az ágyára, és tenyerébe temette az arcát. Ez Seth volt, csak ő 
lehetett, gondolta. Biztosan talált egy fülkét valamelyik kikötőben…

Nagyot sóhajtott. Lám, elegendő volt egy percre megfeledkeznie a mobiljáról, és máris 



elszalasztotta a lehetőséget, hogy beszélhessen a férjével.

– Megjöttem!
Zach Cox a garázst a konyhával összekötő hátsó ajtón lépett be a házba. Nyelt egy nagyot 

mérgében, amikor szembesült a mosogatóban tornyosuló koszos edényekkel, meg a pulton 
árválkodó tejesdobozzal, melyet valószínűleg még reggel felejtett kint valaki.

– Miért nem tettétek vissza a tejet a hűtőbe? – kérdezte, de gyermekei, a tizenöt éves Allison 
és a kilencéves Eddie szokás szerint úgy tettek, mintha meg sem hallották volna. Allison a 
számítógép előtt ült és a világhálón szörfözött, Eddie pedig a szőnyegen hasalva valami agyatlan 
tévéműsort bámult.

– Hol van anyád? – érdeklődött a férfi, ezúttal egyenesen a fiához intézve a kérdést.
Eddie a varrószoba felé bökött, és Zach, mivel úgyis arrafelé kellett mennie a fürdőszobába, 

beköszönt a feleségének, akivel tizenhat éve voltak házasok.
– Szia, Rosie, megjöttem! Mi van vacsorára?
– Ó, szervusz, drágám! Hát már ilyen késő van? Hány óra?
– Hat – dünnyögte a férfi, aki már nem is emlékezett rá, mikor várta legutóbb meleg 

vacsora, amikor hazaérkezett. – Már megint kint hagyta valaki a tejet reggeli után. Biztosan 
megsavanyodott…

– Eddie evett egy tál müzlit, miután hazajött az iskolából.
– No, ha csak pár órája van kint, akkor talán még meg lehet menteni. Mit varrsz?
Rosie keze alatt fürgén csusszant a fényes, fekete anyag. Ahogy a gép haladt, úgy húzta ki belőle 

a gombostűket.
– Halloween-jelmezt Eddie-nek – motyogta négy vagy öt gombostűvel a szájában. – Jut 

eszembe… Eddie iskolájában fogadóórát tartanak a tanárok. Nem tudnál elmenni?
– Fogadóórát? – ismételte kedvetlenül Zach. – Miért nem te mész?
– Mert kóruspróbám lesz.
– Ó! – A  férfinak az átlagosnál is nehezebb napja volt az irodában, nem csoda, ha pihenni 

akart, és nem egy iskolában ülni. – Mi van vacsorára? – ismételte meg kissé in ge rül ten.
Rosie megrántotta a vállát.
– Rendeljetek pizzát!
Zach elhúzta a száját. Az elmúlt két hétben ez lett volna a harmadik pizzavacsora.
– Elegem van a pizzából.
– Akkor mit szólnál egy kis kínaihoz?
– Azt ebédeltem. – Janice Lamond, Zach új asszisztense volt olyan szíves, és hozott a férfinak 

rákot édes- savanyú mártással a közeli étteremből.
– Hát akkor mit szeretnél? – Rosie fel sem nézett, annyira lefoglalta a Harry Potter-jelmez 

csuklyája.
– Fasírtot krumplipürével, főtt kukoricával és salátával.
Az asszony felvonta a szemöldökét.
– Ha jól emlékszem, van valami fasírtféleség a fagyasztóban.
– Házi készítésű fasírtra gondoltam – hangsúlyozta a szavakat Zach.
– Sajnálom, az ma nem fog menni.
– És mikor fog menni? Mikor? – zsörtölődött a férfi, aki úgy gondolta, egyáltalán nem olyan 

nagy elvárás, hogy meleg vacsora legyen az asztalon, amikor este fáradtan hazaér a munkából.
Zach egy könyvelőiroda résztulajdonosaként eleget keresett ahhoz, hogy a felesége otthon 

maradhasson a gyerekekkel, és annak idején mindketten pontosan így képzelték el az életüket. 
Igaz, a férfi remélte, hogy amikor a gyerekek iskolába mennek, Rosie délelőttönként besegít majd 
az irodában, ugyanis elég gyakran volt szükségük alkalmi munkaerőre. Az asszony nem zárkózott 
el az ötlettől, hisz mindig is valami házon kívüli elfoglaltságra vágyott, de valahogy mégsem 
sikerült soha időt szakítania a könyvelésre.

Kezdetben önkéntesekre volt szükség az iskolai ünnepségek lebonyolításához. Később, amikor 



Allison nyolc- kilenc éves lehetett, belépett a lányok cserkészcsapatának támogatói közé, és most, 
hogy Eddie került abba a korba, a fiúcserkészekkel játszotta el ugyanezt. Aztán persze vitte a 
gyerekeket edzésre, délutáni iskolai rendezvényekre, tánciskolába… Az idő múlásával nemhogy 
kevesebb feladata lett volna, inkább egyre elfoglaltabbnak látszott. Mivel Zach is úgy gondolta, 
hogy a gyerekek a legfontosabbak, beletörődött, hogy a felesége nem tér vissza a munka világába, 
de arról nem volt szó, hogy Rosie mindenféle mondvacsinált ürüggyel még a háziasszonyi 
kötelességeit is elhanyagolja…

– Fáradt vagyok, és éhes – mondta szemrehányón. – Olyan nagy kérés, hogy szeretnék elkölteni 
egy finom vacsorát a családommal?

Az asszony vett egy nagy levegőt, jelezve, hogy fogytán a türelme.
– Eddie sulijában fogadóórát tartanak – ismételte ingerülten. – Allison velem jön, mert az 

ifikórusnak is próbája van, és ezt a jelmezt mindenképpen be kellett fejeznem ma estig, mert 
Eddie a holnapi futballedzés utáni bulin már fel akarja venni. Hidd el, képtelenség ennyi mindent 
egyedül elvégezni, és még vacsorát is főzni…

Zach szívesen megkérdezte volna az asszonytól, mi az ördögöt csinált egész nap, míg ő az 
irodában görnyedt, de mivel nem akarta tovább mérgesíteni a helyzetet, ellenállt a kísértésnek, 
és hallgatott.

– Ha azt akarod, hogy dobjak félre mindent, és készítsek neked vacsorát, akkor megteszem, de 
meg kell mondanom, hogy meglep ez a mérhetetlen önzés, ami újabban jellemző rád – sziszegte 
Rosie.

Zach megadóan bólintott.
– Hát jó. Akkor rendelek pizzát. Pepperonis-kolbászosat.
– Eddie és Allison utálja a pepperonit. A  fekete olajbogyót szeretik – jelentette ki 

megfellebbezhetetlenül a nő.
– Akkor mi lenne, ha úgy kérném, hogy egyik felére tegyenek paprikát, a másikra meg 

olajbogyót?
– Ami azt illeti, én sem rajongok a paprikáért. Miért teszel úgy, mintha nem tudnád?
– Jól van, akkor olajbogyós-kolbászos pizzát kérek – adta meg magát a férfi, és közben azt 

gondolta, hogy ennyit a mérhetetlen önzésről.
– Remek.
Zach a konyhai telefonkészülékhez sétált, melybe Rosie beprogramozta a Peter Pizza számát. 

Leadta a rendelést, aztán bement a hálószobába. Miközben elhaladt a varrószoba mellett, Rosie 
megkérdezte:

– Most hová mész?
– Zuhanyozni és átöltözni.
– De ugye visszaveszed az öltönyödet?
– Már miért venném?
Az asszony eltolta a székét a varrógéptől, és felállt.
– Mert jó lenne, ha öltönyben mennél a fogadóórára.
– Minek? Egész nap alig vártam, hogy levehessem azt az átkozott nyakkendőt.
– Jó benyomást keltene az iskolában, ha öltönyben érkeznél. Mrs. Vetter rögtön tudná, hogy 

fontos ember vagy. – Rosie a férjére mosolygott, majd odalépett hozzá, és kisimított egy gyűrődést 
a zakó vállán. – Olyan jól nézel ki öltönyben… Te, szerintem meg is kellene borotválkoznod!

Zach végigsimított az állán, és érezve a tenyerét karcoló borostákat, belátta, hogy a feleségének 
igaza van.

– Ha lezuhanyozom és megborotválkozom, akkor át is öltözöm – jelentette ki morcosan.
– Csak tudnám, miért ilyen nehéz kijönni veled mostanában! – meredt rá a felesége.
– Ha csak egyszer is megpróbálnál a kedvemben járni egy finom vacsorával, meglepődnél, 

milyen készséges tudnék lenni.
Zach levette és az ágyra dobta a zakóját, majd mi után kigombolta az ingét is, eltűnt a 

fürdőszobában. Éppen meleg vizet engedett a kagylóba a borotválkozáshoz, amikor Rosie utána 



ment.
– Van elég készpénzed a pizzára? – kérdezte.
– Azt hiszem, van – hangzott a válasz. – De nézd meg a tárcámat!
A pillantásuk találkozott a tükörben.
– Sajnálom, hogy nem készítettem vacsorát – mondta engesztelő hangon az asszony.
– Biztosan sok dolgod volt.
– Hát igen. Kész bolondokháza volt ez a nap.
Rosie leült a hidromasszázs kád szélére, amelyet a ház építésekor, három éve rendeltek, és 

amelyre hónapokat kellett várni, míg megérkezett. Az asszony annyira akarta ezt a kádat, hogy 
kész volt miatta lemondani a folyosó és a konyha járólapjáról is. Zach több értelmét látta volna a 
járólapoknak, de nem akarta megtagadni a nejétől ezt a kis kényeztetést. Most az idejét sem tudta 
volna megmondani, mikor fürdött Rosie utoljára a kádban.

Hozzá hasonlóan az asszony is gyorsan lezuhanyozott, átöltözött, és közben elmesélte, mivel 
telt a napja, beszélt Allison fogszabályozásának szükségességéről, meg valami új feladatról, 
amelyet a könyvtárban elvállalt.

– Sejtelmem sincs, hogyan képesek mindezt elintézni azok az anyák, akiknek még munkahelyük 
is van – jegyezte meg végül.

Zach nem felelt. Pedig lettek volna ötletei. Arra gondolt, hogy a dolgozó nők egyrészt sokkal 
jobban szervezik az életüket, másrészt nem lépnek be minden bizottságba, amely az útjukba kerül.

– Holnap főzök neked valami finomat – ígérte Rosie.
– Fasírtot krumplipürével? – Zach nem táplált hiú reményeket, de azért jólesett neki a tudat, 

hogy a felesége legalább szeretne megfelelni neki.
– Amit csak akarsz, nagyfiú! 



 2. fejezet

Ez a bankkártya alighanem azé a nőé lesz, aki múlt hétfőn, hozzá hasonlóan, a Palacsintagyárban 
uzsonnázott, döntötte el Cliff Harding. Nem csoda, hogy felfigyelt a nőre, hiszen akkor csak 
ketten tartózkodtak a büfében. Az  ebédelő tömeg már elvonult, a vacsorázók pedig még nem 
érkeztek meg.

Az  ismeretlen nagyjából egykorú lehetett vele, és Cliff kimondottan csinosnak találta. Kár, 
hogy jóformán fel sem nézett a tányérjából. Annyira belemerült a gondolataiba, hogy a férfi nem 
lett volna meglepve, ha kiderül, észre sem vette őt. Nagyjából egy időben fizettek, és a fiatal 
pincérlány elcserélte a bankkártyáikat. Igen, csak így történhetett. Ezek szerint az ő kártyája jó 
egy hete ennél a bizonyos Grace Shermannél van.

Cliff egész héten lótott-futott, és talán máig sem vette volna észre, hogy valaki más hitelkártyája 
lapul a tárcájában, ha egy szemfüles patikus fel nem figyel a női névre, amikor fizetni akart a 
gyógyszertárban.

Amint hazament, első dolga volt előkeresni a telefonkönyvet, de Grace Shermant nem talált 
benne, csak egy D. és G. Sherman nevű házaspárt a Cédrusliget, Futórózsa utca 204. címen. 
Az üzenetrögzítőn női hang jelentkezett, Cliff tehát rábeszélt a szalagra, és visszahívást kért.

De a nő továbbra sem telefonált, így Harding azt gondolta, ez a Sherman nyilván nem az a 
Sherman, aki neki kell.

Fontolóra vette, nem az lenne-e a legokosabb, ha visszavinné a kártyát a palacsintázóba, ő 
maga pedig igényelne magának egy másikat a bankban az elveszett helyett.

Éppenséggel lett volna más oka is, hogy beugorjon Cédrusligetre. Volt ott egy idős barátnője, 
Charlotte Jeffer son, akivel még nyár elején ismerkedett össze. Charlotte ugyan elmúlt már 
hetvenéves, de nagyon élénk volt, és tettre kész. Önkéntes segítőként tevékenykedett a helyi 
idősek otthonában, ahol összebarátkozott Cliff nagyapjával, Tom Hardinggal.

Cliffnek semmiféle kapcsolata nem volt az öreggel, aki a negyvenes-ötvenes években „Jódlizó 
Cowboy” néven országos ismertségre tett szert mint mozisztár. Csakhogy a siker mindig is 
fontosabb volt neki, mint a családja, és Cliff nem tudta megbocsátani a vén komédiásnak, hogy a 
karrier miatt elhagyta a feleségét és a fiát – vagyis Cliff édesapját.

Tom Harding azonban feltehetőleg magába szállt öregségére, mert beszélt Charlotte-nak 
egyetlen unokájáról, sőt fel is akarta venni vele a kapcsolatot, de erre már nem volt ideje. Halálakor 
egy kulcsot bízott az idős hölgyre: a láda kulcsát, melyben fiatalkori emlékeit őrizte.

Charlotte Jefferson felkutatta Cliffet, és elvitte neki a ládát, hiába mondta a férfi, hogy neki 
semmi sem kell az öregtől. Aztán az idős asszony mégis addig győzködte, míg hajlandó volt 
megnézni a nagyapja hagyatékát: a kéziratokat, a plakátokat és a hatlövetűt.

Charlotte elbeszélése nyomán egészen új kép rajzolódott ki Tom Hardingról. Cliff már nem 
az önző, családjával nem törődő, könnyelmű frátert látta benne, hanem a megtört, bűnbánó 
öregembert, aki bizony szívesen visszaforgatta volna az idő kerekét, hogy jóvátehesse a hibákat, 
melyeket elkövetett.

Az idős hölgy egyébként nagy hatással volt Cliffre, lenyűgözte kedves lénye, természetessége, 
kifogyhatatlan energiája. Annyira összebarátkoztak, hogy a férfi, ha Cédrusliget környékén járt, 
mindig beugrott hozzá egy kis beszélgetésre, ha pedig épp nem volt arrafelé dolga, időnként 
felhívta telefonon.

Már mindent tudott Charlotte családjáról: William fiá ról, aki jó messze, délen élt és Olivia 
lányáról, aki a helyi bíróságon dolgozott, és családjogi perekben bíráskodott.

Most arra készült, hogy hálából mindazért, amit a nagy  ap  já  ért tett, megajándékozza Charlotte-
ot. Neki akarta adni a Jódlizó Cowboy egyik filmplakátját.

Leparkolt a terepjáróval a nagy családi ház előtt, és kezében a bekeretezett képpel felment a 
teraszra. Látta, hogy Harry, Charlotte macskája szokása szerint a nappali ablakában szunyókál 



összegömbölyödve. Még mielőtt a férfi csengethetett volna, hallotta, hogy kattan a zár.
Pontosabban az egyik zár, mert Charlotte annyi reteszt és zárat rakatott a bejárati ajtajára, 

hogy maga Houdini, a híres szabadulóművész sem egyhamar boldogult volna velük.
– Ó, maga az, Cliff? – örvendezett az idős asszony, miután kipillantott a kukucskálón, és 

nekifogott kinyitni a maradék zárakat. – Milyen kellemes meglepetés! Miért nem szólt ide, hogy 
beugrik, sütöttem volna magának csokis sütit!

Pontosan ez volt az ok, amiért Cliff nem telefonált. Charlotte minden alkalmat megragadott, 
hogy felhizlalja őt, pedig e területen nem szorult segítségre. Sőt éppenséggel azon fáradozott, 
hogy megszabaduljon a nyugdíjazása óta felszedett kilóktól, holott korábban soha nem volt egy 
gramm súlyfölöslege sem.

– Hoztam magának valamit – mondta, amikor végre kitárult előtte a bejárati ajtó.
Harry lustán felnézett az ablakpárkányról, de úgy döntött, hogy Cliff nem jelent veszélyt rá 

nézve, mert egy másodperccel később már megint lecsukódott a szeme.
– Üljön le a nappaliban, én megyek, és készítek egy csésze teát – tüsténkedett az idős asszony. 

– Talán valami sütemény is lesz még a dobozban.
– Ne fáradjon, Charlotte! – szabadkozott Cliff, noha pontosan tudta, hogy ezzel megbánthatja 

öreg barátnőjét. – Köszönöm, nem kérek semmit.
Nem szándékozott sokáig maradni. Még be kellett adnia Grace Sherman hitelkártyáját a 

Palacsintagyárba. Bár, ha jobban belegondolt, lehet, hogy érdemes volna megkérdeznie Charlotte-
ot. Talán ismeri ezt a Grace-t, hisz olyan sok mindenkit ismer itt, Cédrusligeten.

– Hogyhogy? Hát nem éhes? – csodálkozott a nő, kissé sértődötten.
– Nem. De miért nem bontja ki az ajándékát?
A  kép ugyan nem volt igazán szépen becsomagolva, de a keretezőnél ráhúztak valami 

kartonborítást, hogy meg ne sérüljön.
– Ez az enyém? – Charlotte elbámult, ráncos arcát halovány pír színezte. Az a fajta ember volt, 

aki szívesen segített másokon, és a szolgálataiért semmiféle viszonzást nem várt. Sőt ha mégis 
kapott valamit, rendszerint zavarba jött.

Cliff vigyorogva bólintott, majd segített kihámozni a keretet a kartonból. Aztán a magasba 
tartotta a képet. Charlotte az ajkához kapta a kezét, a szeme megtelt könnyel.

– Ó, Cliff, ezt igazán nem kellett volna! Túl értékes, nem fogadhatom el…
– Butaságokat beszél, kedves Charlotte! Ha maga nem volna, sosem jutottak volna el hozzám a 

nagyapám relikviái. Mellesleg az öreg is biztosan úgy akarná, hogy kapjon valamit emlékül.
Az asszony egy csipkés zsebkendőt húzott elő a zsebéből.
– Nem is tudom, mit mondjak – szipogta. – Hálásan kö szö nöm!
– Akarja, hogy feltegyem valahová? – A  férfi készült: hozott magával szöget és kalapácsot, 

számítva rá, hogy a feladat meghaladja Charlotte képességeit.
– Megtenné? Ez igazán nagyon kedves magától, Cliff! A hálószobára gondoltam… Vagy lehet, 

hogy az én koromban már nem helyénvaló az ilyesmi?
– Dehogyisnem – bólogatott a férfi, miközben követte Charlotte-ot a folyosó végébe.
A hálóba érve az asszony a franciaággyal szemközti üres falrészre mutatott.
– Mit szólna, ha oda akasztanánk?
– Jó ötlet! Mindjárt hozom a szerszámokat a kocsiból.
Kifelé menet a férfi szeme megakadt az egyik fényképen a sok közül, melyek Charlotte 

öltözőasztalkáját díszítették.
– Ez Olivia lányom hathónapos korában – mondta büszkén az idős hölgy. – Gyönyörű baba 

volt, ugye?
A csöpp Olivia az egyik nagylábujját rágcsálta éppen, s közben édesen mosolygott fogatlan kis 

szájával. Cliff elmosolyodott. Az jutott eszébe, vajon mit szólna a bírónő, ha tudná, hogy látta ezt 
a képet…

– Anya! – hallatszott ekkor a nappali felől, mintha csak a fotó kelt volna életre. – Merre vagy? 
Nincs semmi baj? Kicsit megijedtem, mert nyitva volt a bejárati ajtó, pedig te mindig…



Olivia döbbenten elhallgatott, amikor megpillantotta a hálószobából kilépő Charlotte-ot és 
Cliffet.

– Üdvözlöm! – köszönt a férfi, aki láthatóan élvezte a fonák helyzetet.
A helyes kisbaba minden bizonnyal észvesztően csinos ifjú hölggyé cseperedett, mert Olivia 

Lockhart még most is figyelemreméltó jelenség volt, holott valószínűleg elmúlt ötven. Kár, 
hogy már aligha tudja megismételni azt a mutatványt a lábujjával, gondolta Cliff, és kajánul 
elvigyorodott.

Olivia feltűnően hasonlított az édesanyjára, különösen kékesszürke szeme és karcsú, 
középmagas termete emlékeztetett rá. A haja azonban nem őszes volt, hanem sötétbarna.

– Cliff Harding vagyok – lépett előre a férfi. – Ön pedig bizonyára…
– Cliff Tom unokája – magyarázta Charlotte, miközben kezet fogtak. – Épp egy képet akartunk 

feltenni a hálóban, amikor megjöttél.
– Cliff Harding? – Oliviának leesett az álla. – Szent isten! Maga tényleg Cliff Harding?
– Hát persze, hiszen mondta, hogy úgy hívják… Mit kell ezen ennyit csodálkozni? – zsörtölődött 

Charlotte, Olivia azonban rá sem hederített az anyjára.
– Hiszen akkor magánál van Grace bankkártyája!
Most Cliffen volt a sor, hogy nagyot nézzen.
– Maga ismeri Grace Shermant?
Olivia lelkesen bólogatott.
– A legjobb barátnőm. Ma este akarta visszahívni magát.
Charlotte értetlenül nézett hol az egyikükre, hol a másikukra, mintha lemaradt volna egy jó 

vicc poénjáról.
Cliff gyorsan elmagyarázta neki, mi történt.
– Nem túl biztonságosak ezek a műanyaglapocskák – mutatott rá a fejét csóválva az idős nő. 

– Én magam semmi pénzért nem használnék ilyesmit. Olyan, mint a játékpénz a Monopolyban.
– Remélem, még ma sikerül visszacserélni a kártyáinkat – jegyezte meg Cliff. – Mit gondol, hol 

találom meg a barátnőjét?
– Ilyenkor még dolgozik, méghozzá nem is olyan messze innen, a könyvtárban – felelt a lánya 

helyett a kotnyeles Charlotte. – Az lesz a legjobb, ha itt hagyja a kocsiját, és gyalog indul el. Nincs 
messze, és igazán szép az idő.

– Menjen minél hamarabb, Grace örülni fog magának! – biztatta Olivia is.
– De még mennyire, hogy örülni fog… – tódította Charlotte, és a lányára kacsintott. – Szegény 

Grace, nagy szüksége volna egy erős férfi támogatására, mióta az a csirkefogó Dan…
– Dan Grace férje – magyarázta Olivia. – Pontosabban csak volt. Áprilisban ugyanis lelépett. 

Azóta senki sem látta.
A  két nő egymás szavába vágva avatta be Cliffet a részletekbe, miszerint Dan Sherman 

megszökött valami nővel, és Grace múlt hétfőn benyújtotta a válókeresetet.
Hétfőn… Azon a napon, amikor elcserélték a kártyájukat. Nem csoda, hogy olyan szomorúnak 

és magányosnak tűnt. Bár Cliff úgy érezte, a legnagyobb tömegben is észrevette volna az asszonyt.
Grace Sherman olyan volt, mint egy… mint egy vadvirág valahol a sziklás hegyvidéki réteken.
A férfi nem volt különösebben romantikus alkat, és a költői hasonlatok sem álltak közel hozzá, 

úgyhogy maga sem értette, mi ütött belé. De valahányszor Grace-re gondolt, ez jutott eszébe: 
az egyszerűségében is szép kis virág, amely dacol széllel és hideggel, és amely mindig, minden 
körülmények között kivirít.

Nagyon rég fordult elő utoljára, hogy Cliff úgy gondolt egy nőre, ahogy most Grace-re.
– Akkor gyorsan felakasztom azt a képet, és már indulok is a könyvtárba.
– Azt jól teszi – mosolygott Olivia.
Cliff még sosem járt a cédrusligeti könyvtárban, úgyhogy amikor odaért, hosszan csodálta az 

épület falfestményeit.
Grace Sherman a könyvtárospultnál állt, amikor Cliff belépett az ajtón. Valamit írt, de amikor 

a férfi közelebb jött, rámosolygott.



– Jó napot, uram! Miben segíthetek?
– Cliff Harding vagyok – mondta a férfi, és aztán kivárt.
Beletelt néhány másodpercbe, mire az asszonynak leesett a tantusz.
– Ó, üdvözlöm! Szóval akkor a magáé a táskámban lévő bankkártya, és feltehetőleg vissza is 

hozta az enyémet. Várjon egy pillanatot, legyen szíves, máris megyek, és idehozom! Épp ma este 
akartam visszahívni magát.

– Igen, tudom, Olivia Lockhart említette.
– Olivia? Maga ismeri Oliviát?
– Csak ma találkoztam vele. Tulajdonképpen az édesanyjánál voltam látogatóban.
Grace a férfira bámult, és látni lehetett rajta, hogy az agyában kattognak a fogaskerekek.
– Ó, hát persze! Maga nem lehet más, mint Tom Har ding unokája. Charlotte sokat mesélt 

magáról, de valahogy a keresztnevére nem emlékeztem. Nagyon szégyellem magam, hogy nem 
tudtam mindjárt, kicsoda… Ugye megbocsát egy pillanatra?

– Természetesen.
Grace beszaladt a pult mögötti parányi irodába, és a táskájával tért vissza, melyből elővett 

egy fehér borítékot. Kicserélték a kártyáikat, s közben zavartan nevetgéltek azon, mi minden 
megeshet, ha az ember nem figyel. Szinte egyszerre némultak el, s aztán hosszan bámulták 
egymást.

Most vagy soha! – döntötte el Cliff.
– Arra gondoltam, talán beszélgethetnénk erről a tréfás esetről egy este, vacsora közben – 

mondta gyorsan, nehogy meggondolja magát.
Iszonyú rég volt, hogy utoljára találkára hívott egy nőt, ezért meglehetősen furcsán érezte 

magát. Attól, hogy Grace nem válaszolt rögtön, megijedt. Na tessék! El ha mar kod ta, és talán ezzel 
el is puskázta az egészet!

– Velem akar vacsorázni? – ismételte némi döbbent hallgatás után az asszony. – Úgy érti, csak 
mi ketten lennénk ott?

– Igen. Tudja, már öt éve, hogy elváltam, és mióta a feleségem elment, még senkit sem hívtam 
találkára. Úgy gondolom, legfőbb ideje elkezdeni.

– Értem – mondta lassan Grace. – De az a helyzet… – Elhallgatott, és mintha erőt gyűjtene, 
vett egy jó nagy levegőt. – Igazán köszönöm. Nagyon hízelgő, hogy találkozni szeretne velem, de 
sajnos, azt hiszem, még nem vagyok kész egy új kapcsolatra.

Ez őszinte, korrekt válasz volt.
– És… mit gondol, mikor lesz rá készen?
– Azt nem tudom megmondani. Még csak most írtam alá a válókeresetet, és úgy érzem, nem 

tisztességes dolog randevúzni, amíg nem vagyok teljesen szabad. A férjem… – Grace elfordította 
a tekintetét. – Gondolom, hallott már a férjemről.

Cliff lassan bólintott.
– Várni fogok, Grace. Tudja, rendkívül türelmes ember vagyok.
A pillantásuk összefonódott, és az asszony ajka valami halovány mosolyfélére húzódott. Cliff 

remélte, hogy hamarosan újra gyönyörködhet ebben a mosolyban. Mi nél hamarabb, annál jobb…

– Igazán elmondhatnád, mi a baj – szólalt meg Jack, miközben kényelmesen elhelyezkedett a 
kanapén, lábát a kárpitozott puffra helyezve.

Minden kedd este találkoztak, megnézték a kedvenc műsorukat a Discovery Channelen, és 
aztán megvacsoráztak. Az ennivalóról hol az egyikük, hol a másikuk gondoskodott. Ezen a héten 
Olivia volt a soros: zöldséges-csirkés egytálételt készített, mely olyan finom volt, hogy bármelyik 
főzőversenyen díjat nyerhetett volna vele.

– Hogyhogy mi a baj? – kérdezett vissza az asszony.
– Hiába is tagadod, pontosan tudom, hogy valami nyomja a szíved. Egész este alig szóltál pár szót.
Olivia nagyot sóhajtott, és a férfi vállára hajtotta a fejét.
Jack arra gondolt, micsoda szerencse, hogy éppen Olivia tárgyalására ült be azon a bizonyos 



kilenc hónappal ezelőtti napon. Emlékezetes volt, annyi szent.
Jack egészen új volt a városban, és mint a Liget Krónika újdonsült szerkesztője, gondolta, ír 

egy cikket a válóperes bírák munkájáról. Azt hitte, hogy ez könnyű téma: a bontóperek mind 
egyformák, és neki aztán különben is volt tapasztalata ezen a területen. Úgy látta, az efféle 
hivatalokban dolgozók mind süketek és vakok az emberi fájdalomra, csak az ügyet látják, viszont 
a szenvedést, ami mögötte van, soha. Olivia Lockhart bírónő azonban nem ilyen volt.

A Randall házaspár, Ian és Cecilia, aki bejött aznap reggel, csak tettette a szenvtelenséget. 
Sütött róluk, hogy belül még koránt sincs lezárva az ügy, hogy mélységesen szomorúak, sőt 
kétségbeesettek. Gyermekük halála sodorta válságba a kapcsolatukat, és arra kérték Oliviát, 
érvénytelenítse a házassági szerződésüket. A  bírónő azonban ahelyett, hogy egy tollvonással 
véget vetett volna a házasságnak, megtagadta az érvénytelenítést, arra hivatkozva, hogy szerinte 
a felek még nem közömbösek egymás iránt, tehát a frigy menthető.

Jack gyönyörű, szívhez szóló cikket írt az esetről, olyan szépet, hogy Olivia, noha viszolygott a 
feltűnéstől, egyszerűen nem tudott rá haragudni. Azóta mind közelebb kerültek egymáshoz, és 
Jack abban reménykedett, hogy valamikor mostanában talán újabb minőségi változás köszönt be 
a kapcsolatukban.

– Mondd el, ha bánt valami, meglásd, könnyebb lesz! – biztatta az asszonyt, és mivel az továbbra 
sem szólt semmit, már-már azt hitte, csak önnön komor érzéseit és gondolatait vetíti bele Olivia 
hallgatásába. Mert neki is megvolt a maga baja, amiről mostanáig senkivel sem beszélt.

– Justine miatt aggódom – szólalt meg váratlanul a nő.
– Miért, mi baj van Justine-nal? – Jack meglepődött. Ő eddig úgy tudta, Olivia lánya boldog 

házasságban él, és fülig szerelmes ifjú férjébe, aki most éppen valahol Alaszkában halászik.
– Pénteken együtt ebédelt Warren Sagettel.
– Warrennel?
Jack soha nem értette, mit eszik egy szép, fiatal nő azon az éltes bájgúnáron, aki neki sosem 

volt rokonszenves. Justine esküvője után remélte, hogy Warren egyszer s mindenkorra eltűnik a 
család életéből – várhatóan egy, még Justine-nál is fiatalabb pipi kedvéért.

– Ezt ő maga mondta neked, vagy valaki más?
– Valaki más, aki a saját szemével látta őket. Tudod, Justine elég zárkózott velem, sosem mond 

el semmit. De attól félek… Szóval attól tartok, már megbánta, hogy hozzáment Sethhez.
Olivia nagy, ijedt szemmel nézett a férfira, aki levette a lábát a puffról, és előrehajolt. Egyre 

kényelmetlenebbül érezte magát, mert szeretett volna segíteni az asszonynak, de nem volt nagy 
szakértője a szülő-gyermek viszonynak. A saját fiával, Erickel is meglehetősen ingatag lábakon 
állt a kapcsolata. Eric az egész gyermekkorát végigbetegeskedte, ugyanis leukémiában szenvedett. 
Jack nem bírta az állandó bizonytalanságot, a kezeléseket és vizsgálatokat. Az alkoholba menekült, 
és mint az ilyenkor oly gyakran előfordul, teljesen elidegenedett a családjától. A válás után Eric 
sokáig hallani sem akart az apjáról, és Jack – tekintve az utolsó együtt töltött hónapok hangulatát 
– ezt nem is vehette rossz néven tőle. Sok-sok év távolságtartás, a Névtelen Alkoholisták segítsége 
és Olivia tapintatos közbenjárása kellett ahhoz, hogy az utóbbi hónapokban úgy-ahogy helyreálljon 
az apa-fiú kapcsolat.

Oliviának is voltak persze gondjai a lányával, de ezek teljesen más természetűek és fajsúlyúak 
voltak.

– Miért nem kérdezed meg Justine-t? – javasolta Jack. – Hátha elmondaná.
Olivia megrázta a fejét.
– Te nem ismered a lányomat. Már azért megsértődne, hogy egyáltalán meghallottam a róla 

szóló pletykákat. Hát nem különös? – sóhajtott nagyot, és ő is előrehajolt. – A tárgyalóteremben 
mindenki tőlem várja a kinyilatkoztatást, és én képes is vagyok józanul mérlegelve igazságot 
tenni, de a tulajdon lányommal sehogy sem jutok közös nevezőre.

Jack hasonlóképp volt ezzel. Mint újságíró mindig kifogástalanul fogalmazott, bátran kifejtette 
a véleményét bármely kérdésben. Ha azonban a fiával kellett szót értenie, menten semmivé vált 
az önbizalma. Félt attól, hogy túl sokat mond, vagy talán túl keveset, hogy Eric nemtörődömnek 



vagy éppenséggel kioktatónak bélyegzi majd a viselkedését.
– Ma délután felhívott a fiam – fogott bele nehéz szívvel. – Nagyon feldúlt volt, és én egyszerűen 

nem tudtam, mit mondhatnék neki. Hát nem őrület? Az apja vagyok, ő hozzám fordult a gondjaival, 
és én képtelen voltam segíteni neki!

– Ki vele! Mi a baj? – Mivel a férfi nem válaszolt rögtön, Olivia gyengéden, megnyugtatón 
simogatni kezdte a karját. – Jack…

– A fiam élettársa gyermeket vár.
– Nem védekeztek?
– Nem. Azt gondolták, hogy felesleges.
Olivia megcsóválta a fejét, és halkan felnevetett.
– Édes istenem, a huszonegyedik században!
– Nem érted – fordult feléje Jack. – A fiam leukémiás volt, és az orvosok azt mondták, hogy a 

beszedett gyógyszerek és a kezelések miatt soha nem lehet gyereke.
– Vagyis a baba…
Jack a tenyerébe temette az arcát.
– A baba biztosan nem az övé, és Eric tudja ezt.

A Műértő Galériában nagy volt a csend. Kihasználva, hogy elfogytak a vásárlók és a nézelődők, 
Maryellen Sherman hátrament az irodába, és főzött magának egy kávét. A hétköznapok általában 
hasonlóan alakultak, különösen ilyenkor, ősszel, amikor véget ért a nyári turistaroham, de még 
nem kezdődött el a nagy karácsonyi vásárlási láz.

Maryellen egyetlen látogatóra számíthatott biztosan: Jon Bowmanre, aki tulajdonképpen nem 
is látogató volt, hanem a galéria egyik legkeresettebb művésze. Egyedi látásmódú, különleges, 
általában fekete-fehér fényképei rendkívül népszerűek voltak; azokat a képeket, melyeket a férfi 
júniusban idehozott, Maryellen már mind eladta. Fotókat nem is tartottak egyébként, csak Jonéit. 
Főleg grafikákat, festményeket és kisplasztikákat kínáltak eladásra.

Jon Bowman elsősorban tájakat, természeti képződményeket fényképezett, például egy furcsa 
formájú követ a tengerparton, egy szépen hajló havas ágat, vagy különös mintázatú fakérget. 
Néha persze ember készítette tárgyak is felbukkantak a fotóin, mint például a tenger hullámain 
hánykolódó csónak, vagy a halászkunyhó, ám maga az ember soha nem volt látható.

Maryellent lenyűgözte Jon művészete, az a képessége, ahogyan észrevette a részben az 
egészet, és az egészben a figyelemre méltó részleteket. Ahogyan meg tudta ragadni a pillanat 
nagyszerűségét, ahogyan rámutatott a formák és vonalak szépségére, ahogyan a fénnyel és az 
árnyékkal játszott.

Maryellen tulajdonképpen sajnálta, hogy semmit sem tud a művészről, csak annyit, amennyit 
a képei elmondtak róla. Jon kimondottan szófukar ember volt, nem szeretett csevegni, a művei 
beszéltek helyette. És Maryellen éppen a művei miatt lett kíváncsi az őket létrehozó emberre. 
Csakis a művei miatt… Még akkor is, ha a férfi megjelenése tagadhatatlanul hatással volt rá.

Jon Bowman magas volt és könnyed, ruganyos mozgású. Hosszú haját gyakran lófarokban 
hordta, és bár nem volt kimondottan jóképű, sokan rendkívül férfiasnak tartották éles vonásait, 
határozott állát, sasorrát. Mint afféle művészember, Jon a laza öltözéket kedvelte, általában 
farmerban és kockás ingben mutatkozott.

Három éve jelent meg első ízben a galériában, eladásra kínálva a fotóit. Maryellen akkor már 
hét éve dolgozott itt, az összes környékbeli alkotót ismerte, és jó kapcsolatot alakított ki velük. 
Meglepte Jon zárkózottsága; valahányszor beszélgetést kezdeményezett vele, a férfi valósággal 
elmenekült. Meglehetősen lehangoló tapasztalat volt, hogy kedvenc művésze nem akar szóba 
állni vele.

Alig főtt le a kávé, Maryellen hallotta, hogy megszólal az ajtó fölötti csengő, és halk léptek 
koppannak a bemutatóterem padlóján.

– Isten hozta! – A lány arcán széles mosoly jelent meg, amikor a látogatót megpillantotta. – 
Épp magára gondoltam, Jon.



– Hoztam néhány képet – mondta a férfi.
– Éppen ideje volt. Amiket júniusban beadott, azokat már mind megvették.
Bowman halványan elmosolyodott. A  mosoly pont olyan kevéssé volt jellemző rá, mint a 

beszédesség.
– A látogatóink imádják a képeit! – folytatta lelkesen Maryellen, mire a férfi láthatóan zavarba 

jött.
Nem szerette, ha dicsérik. Valahányszor lehetősége lett volna a közönséggel találkozni, 

mindannyiszor visszautasította. Sosem mondta, mi ennek az elzárkózásnak az oka, de Maryellen 
sejtette, hogy Jon úgy véli, nem a művész az érdekes, hanem a mű maga.

– Akkor megyek, behozom őket a kocsiból – mondta a férfi, és elindult kifelé.
Kisvártatva egy egész öl, különféle nagyságú, bekeretezett képpel jelent meg, és valamennyit 

letette Maryellen asztalára.
– Kér egy csésze kávét? – kérdezte ekkor a lány. Más kor is feltette már ezt a kérdést, de mindig 

nemleges választ kapott.
– Igen, az jólesne.
Maryellen nagyot nézett, az első pillanatban azt hitte, rosszul értette Jont. Aztán elöntötte az 

öröm. Különös, gondolta. Vajon miért lelkesíti így fel, hogy a férfi elfogad tőle egy csésze kávét?
Kitöltötte a forró italt, majd a cukor és a tejszín felé intett. Bowman megrázta a fejét.
Leültek egymással szembe, és a csészéjüket bámulták.
– Egyre jobban elismerik és megbecsülik a munkáját – próbált társalgást kezdeményezni 

Maryellen, de a férfi nem válaszolt a megjegyzésre.
– Mondja, maga elvált? – kérdezte meg ehelyett hirtelen.
Ez váratlanul érte a lányt. Tapasztalatból tudta ugyan, hogy Jon nem szeret semleges témákról 

bájcsevegni, de ez a gyors témaváltás mégiscsak meglepte egy kicsit.
Sosem beszélt senkinek sem a házasságáról, sem a válásáról. Nagyon fiatal volt még, 

tapasztalatlan, és nagy árat fizetett a tévedéséért. Abban a pillanatban, ahogy kimondták a 
válást, visszavette a lánykori nevét, és igyekezett nem gondolni a múltra.

– Igen. Tizenhárom éve… És maga?
Jonnak azonban, úgy látszik, megvolt a saját elképzelése a beszélgetés menetéről, mert a 

kérdésre kérdéssel válaszolt:
– Gondolom, mostanában nem nagyon randizik senkivel. Vagy mégis?
– Nem. És maga?
– Nagyon ritkán.
– Nős?
– Nem.
– Elvált?
– Nem. Mondja, miért nem randizik?
Maryellen megvonta a vállát.
– Nincs, aki találkára hívja? – kíváncsiskodott tovább a férfi.
– Dehogyis nincs, csak… – Maryellen elhallgatott. – Tulajdonképpen miért érdekli? Csak nem 

akar találkára hívni?
– Mondja, mit csinált magával az a fickó?
A  lány felállt. Nem tetszettek neki Jon egyre mélyebbre hatoló, egyre érzékenyebb témákat 

feszegető kérdései. Mert hiszen mindenki múltjában vannak olyan események, amelyekről nem 
szívesen mesél.

– Beszéljünk inkább önről, Jon! Tud valami olyasmit mondani magáról, amit eddig még nem 
hallhattam senkitől?

– Séf vagyok.
– Úgy érti, szeret főzni?
– Úgy értem, hogy ez a foglalkozásom. Az Andréban dolgozom.
Az elegáns, tenger gyümölcseit kínáló étterem a Parti Fasoron állt, és André ínyencségei néven 



az egyik legjobb vendéglőnek számított a városban.
– Nahát! Nem is tudtam.
– Kevesen tudják. Ugyanis a művészetből nem lehet megélni. Nekem is fizetnem kell a 

számláimat.
Megint megszólalt az ajtó fölötti csengő, és egy pillanattal később Maryellen Kelly hangjára lett 

figyelmes.
– Van itt valaki? Hahó, nővérkém!
A húga nem is választhatott volna rosszabb időpontot a látogatásra. Maryellen bűntudatosan 

lesett be a kiállítótérbe.
– Ő a… ő a húgom.
– Nekem úgyis mennem kell már. – A férfi felállt, és letette a csészéjét, melyben még ott volt 

az időközben kihűlt kávé.
– Maradjon még! – Maryellen önkéntelenül is kinyújtotta a kezét, és megérintette Jon karját. – 

Csak egy pillanat az egész, mindjárt visszajövök.
– Inkább maga jöjjön el egyszer az Andréba – javasolta a férfi. – Készítek magának valami 

egészen különlegeset.
Maryellen nem értette pontosan, egyedül kellene-e odamennie, vagy társasággal.
– Jó, majd elmegyek – ígérte, éppen abban a pillanatban, amikor Kelly belépett a helyiségbe.
Lerítt róla a döbbenet, hogy egy férfival látja a nővérét, ugyanakkor az is látszott rajta, hogy 

örül ennek a váratlan fejleménynek.
– Jon Bowman vagyok – nyújtott kezet neki a fotóművész. – És ne aggódjon, máris elmegyek, 

nem zavarom magukat. A mielőbbi viszontlátásra, Maryellen!
– Viszlát! – búcsúzott a lány.
Különös, ellentmondásos érzések kavarogtak a lelkében. Egyszerre érezte kellemesnek és 

kellemetlennek ezt a találkozást, s bár bizonyos szempontból bánta, hogy sor került rá, valahogy 
mégis várakozással tekintett a jövőbe. Olyan várakozással, amilyennel már régóta nem.

Kelly hosszan nézett a férfi után, majd a nővérére pillantott.
– Ki volt ez?
– Á, senki, csak az egyik művész, akinek a képeit forgalmazzuk.
– Tulajdonképpen azért jöttem, hogy megkérdezzem, hogy van anya.
– Egész jól tartotta magát az ügyvédnél. Jobban, mint gondoltam volna.
Kelly megrázta a fejét.
– Mire való ez az egész? Hiszen apa úgyis hamarosan visszajön.
Maryellen nem szólt semmit, nem vitatkozott, csak ránézett a húgára.
– Nem hiszel nekem, ugye? – Kelly csaknem kiabált, de a nővére továbbra sem felelt.
Ő már rég feladta a reményt, hogy valaha viszontlátja Dant. Ami azt illeti, réges-rég rájött, 

hogy a férfiaktól nem várhat semmi jót, és most kiderült, hogy lám, a tulajdon apjában sem bízhat 
az ember.

Vajon Jon Bowman más, mint a többi?
Maryellen úgy döntött, erről még korai elmélkednie.
– Apa visszajön, ez egészen biztos – erősködött kétségbeesetten Kelly, miután hiába várt 

választ a kérdésére.
– Majd meglátjuk – biccentett Maryellen, és kiitta a maradék kávét a csészéjéből.


