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Kedves Barátaim!
Isten hozta Önöket Cédrusligeten, Washington államban, 
akár ez az első látogatásuk itt, akár a harmadik! A Pelikán 
köz 311. a sorozat következő része. Cédrusliget határozot-
tan bájos hely – minden lakója izgatottan várja, hogy talál-
kozzék Önökkel! Mint mindig, ezúttal is zajlik a városban 
az élet. Olivia, Grace, Jack, Charlotte és a többiek szívesen 
elmesélik, mi minden történik éppen velük. Cédrusligeten 
mindig fény derül valamilyen titokra, szerelemre.

Önök közül azok, akik ugyanúgy kisvárosban élnek, 
mint én, látni fogják, hogy Cédrusliget pontosan olyan, 
mint bármelyik kisváros. A sorozat alapötletét saját szü-
lőhelyem, a washingtoni Port Orchard adta, ahol tényleg 
található egy könyvtár, amelynek külső falát freskó dí-
szíti. Tengerparti sétány és park is van, valamint renge-
teg barátságos ember (a mogorva népség Olallában él!). 
Természetesen egyetlen szereplőmet sem mintáztam valós 
személyről, minden hasonlóság a véletlen műve.

Kérem, csatlakozzanak hozzám, miközben barátaim 
Cédrusligeten élik az életüket, és megosztják Önökkel a 
történeteiket! 

Most pedig dőljenek hátra, és szórakozzanak jól!
Szívélyes üdvözlettel:
Debbie Macomber
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 1.  fejezet
Amint Rosie Cox belépett Cédrusliget bíróságának váló-
peres osztályára, ismét erőt vett rajta a kudarc és a be-
csapottság érzése. De ki ne érezte volna így magát az ő 
helyében? Tizenhét év egészen jónak mondható házasság 
után álmában sem gondolta volna, hogy Zach hűtlen lesz 
hozzá.

Férje persze sosem vallotta be nyíltan, hogy félrelé-
pett. Rosie sem kapta rajta soha a másik nővel, és egyet-
len megdönthetetlen bizonyítékot – drága étteremből 
elhozott gyufát, ékszerről szóló számlát vagy szállodai 
nyugtát – sem tudott felmutatni. A szíve mélyén azon-
ban biztosan tudta, hogy Zach hűtlen hozzá. Egy feleség 
mindig megérzi ezt.

Rosie nem áltatta magát; dühös volt, és igyekezett 
annyira megkeseríteni Zach életét a válással, amennyire 
csak lehetett. Ugyan miért könnyítené meg a dolgát? 
Ha a férje már úgy döntött, hogy kisétál a házasságuk-
ból, Rosie szeretett volna húsba vágó sebet ejteni rajta. 
Pontosan erre is készült – mint egy bokszoló, aki mind-
két öklét maga elé emelve készül a döntő ütésre.

Amikor távozott a bírótól, kezében a jogerős bontóperi 
ítélettel, belátta, hogy elkövetett egy hibát.

Azt hitte, hogy miután kimondják a válást, elpáro-
log majd az elmúlt szörnyű hónapok minden dühe és 
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keserűsége. Tévedett. Még súlyosabb kő nehezedett a 
szívére. Hiába gondolták ki Zachkel pontról pontra, ho-
gyan gondoskodnak majd a gyerekekről a válást köve-
tően, Olivia Lockhart bírónő elutasította a kérelmüket.

A bírónő azzal indokolta a döntését, hogy érzelmi-
leg káros a gyerekekre nézve, ha hetente az egyik szülő 
otthonából a másikéba kell költözniük. Allisonnak és 
Eddie-nek kell egy otthon, közölte a bírónő, márpedig 
nem ők nyújtották be a válókeresetet. A városban sokan 
úgy vélték, hogy Lockhart bírónőnek újító elképzelései 
vannak. Rosie ezzel szemben akadékoskodónak és ész-
szerűtlennek tartotta a döntést, amely a gyerekeknek ítélte 
a családi házat. Ez azt jelentette, hogy ők fognak költöz-
ködni Zachkel.

Nevetséges. Sőt képtelenség!
A válás azonban jogerőre emelkedett. Meg kell majd 

állapodniuk Zachkel, milyen időközönként váltják egy-
mást a gyerekek mellett. Rosie még el sem hagyta a bíró-
ság épületét, máris kezdte megérteni, milyen fájdalmas 
következményekkel jár majd az ítélet.

– Rosie – kezdte ügyvédje, Sharon Castor, amint ki-
értek a bírósági terem melletti csendes folyosóra –, le kell 
ülnünk beszélni a volt férjeddel.

Rosie-nak elég volt egy pillantást vetnie Sharonra ah-
hoz, hogy lássa, ügyvédje ugyanúgy zavarban van, mint 
ő maga.

Otto Benson, Zach ügyvédje ekkor csatlakozott hoz-
zájuk. Bár a viselkedése nyugodt volt, a vonásai feszült-
ségről árulkodtak. Rosie a volt férjére már rá sem mert 
nézni. Voltaképpen azóta kerülte Zach pillantását, ami-
óta beléptek a tárgyalóterembe.

– Keressünk egy irodát, és vitassuk meg a részleteket! 
– javasolta Benson.
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Rosie Zachre sandított, aki ugyanolyan letört volt, 
mint ő maga. Rosie azonban megfogadta, hogy nem mu-
tatja ki előtte, mennyire megviseli a válásuk.

– Ketten is boldogulunk Rosie-val – közölte Zach ide-
gesen.

Javaslata nem talált megértésre, ami a dolgok állását 
tekintve nem volt meglepő.

– Hetekig egyezkedtünk az első megállapodásunkon 
is – emlékeztette Rosie.

Az utóbbi időben igyekezett minden alkalmat meg-
ragadni, hogy Zach szemére hányja valamelyik hibáját. 
Volt férje ezúttal is csak az ügyvédek tiszteletdíját igye-
kezett megspórolni, de Rosie valamiért nem bánta, hogy 
Zachnek kevesebb pénze marad az új barátnőjére.

Volt férje ökölbe szorította a kezét, és morgott magá-
ban valamit. Rosie örült, hogy nem hallotta, és büszke 
volt, amiért ő tökéletesen uralkodik magán.

– Egyébként is miből gondolod, hogy képesek va-
gyunk megállapodni bármiben közvetítő nélkül? – kér-
dezte gúnyosan.

– Rendben – sóhajtott Zach, és pontosan úgy fintor-
gott, mint kilencéves fia.

Rosie fürkésző pillantást vetett rá, és alig akarta el-
hinni, hogy volt idő, amikor szerelmes volt Zachary 
Coxba. Zach nemcsak önelégült volt, okoskodó és kép-
mutató, hanem azt sem tudta, mit jelent férjnek és apá-
nak lenni. Igaz, ami igaz, jóképű volt, és üzletemberként 
is sikeres. Más kérdés, hogy az emberek többsége azon-
nal kitalálta, hogy könyvelő. Általában hunyorgott sötét 
szemével, mint aki naponta több órán át apró számoszlo-
pokat bámul. Széles válla és sűrű, sötét haja miatt a leg-
több nő mégis vonzónak találta. Régebben atléta volt, és 
azóta is rendszeresen kocogott, hogy tartsa a formáját.
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Rosie szerette Zach kemény hátizmait simogatni 
sze ret ke zés közben. Igaz, már hónapok óta nem alud-
tak egy ágyban, és még ennél is régebben bújtak össze. 
Voltaképpen nem is emlékezett rá, mikor szeretkez-
tek utoljára. Ha tudta volna, hogy hamarosan elválnak, 
többre értékelte volna az aktust, tovább pihent volna a 
férje oldalán, kiélvezte volna Zach csókjainak ízét. Egy 
biztos: a férje akkor veszítette el az érdeklődését iránta, 
amikor felvette Janice Lamondot titkárnőnek.

Pusztán a gondolat, hogy Zach és Janice meztelenül 
egymásba gabalyodnak, fojtogatóan nehezedett rá, de 
erőt vett magán, és elhessegette a képet. A férje, ponto-
sabban a volt férje hűtlensége felett érzett felháborodás-
tól és dühtől egyszeriben keserű lett a szájíze.

Gondolataiból Zach emelt hangja zökkentette ki. A je-
lek szerint beleegyezett, hogy ügyvédeik egyezkedni 
kezdjenek a válási végzés e váratlan kitételén. Otto egyez-
tetett a recepcióssal, és lefoglalt négyüknek egy üres iro-
dát a jogi könyvtárban.

Zach és ügyvédje az asztal egyik, Rosie és ügyvédje 
pedig az asztal másik oldalán ült. A helyzet szemmel lát-
hatóan az ügyvédeket is zavarba hozta.

– Soha életemben nem hallottam még ilyen döntést 
– ismerte el Sharon, csak hogy elindítsa a beszélgetést.

– Én sem – vonta össze Otto a szemöldökét. – Be fog 
kerülni a jogtörténetbe, annyira egyedülálló.

– Valóban szokatlan döntés – közölte Zach kimérten 
–, de mindketten felnőttek vagyunk. Találunk megoldást. 
Őszintén mondtuk, hogy nekünk a gyerekek érdeke az 
első. Legalábbis nekem – tette hozzá, és Rosie-ra bámult, 
mintegy azt sugallva, hogy a feleségéről ugyanez nem 
mondható el.

– Ha így lenne, kétszer is meggondoltad volna, hogy 
lefekszel-e azzal a lotyóval! – mutatott rá Rosie. Nem állt 
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szándékában veszekedni, de ha a volt férje valóban a gye-
rekek érdekét tartotta volna szem előtt, soha nem töri 
meg házassági esküjét.

– Méltóságomon alulinak érzem, hogy válaszoljak erre 
a megjegyzésre – jelentette ki Zach fogcsikorgatva. – Ha 
esetleg többet lettél volna otthon ahelyett, hogy Teréz 
anyát játszol a város minden rászorulója szemében, ki-
véve a saját gyerekeidet, akkor…

– Nem hagyom, hogy engem okolj azért, amit te tettél! 
– csattant fel Rosie.

Szóval Zachnek az fáj a legjobban, hogy ő önkéntes 
munkát végzett. Ebben az esetben örülhet, mivel ki kell 
majd lépnie minden egyesületből, hogy fizetett munkát 
keressen. A gyerekek születése óta először nem enged-
heti meg magának, hogy háztartásbeli anyuka legyen.

– Azt hittem, azért vagyunk itt, hogy megvitassuk a 
bontóperi ítéletet – dünnyögte Zach unottan. – Ha sérté-
seket akarunk egymás fejéhez vágni, azt anélkül is meg-
tehetjük, hogy fizetett közönségünk legyen.

Kapiskálja, gondolta Rosie, és elégedetten nyugtázta 
magában, hogy Zachnek kell fizetnie mindkét ügyvéd 
óradíját. Neki volt ugyanis jól fizető állása. Rosie ép-
pen nyári egyetemen vett részt, hogy megújítsa a tanári 
diplomáját. Ezt is Zach fizette a válóperi ítélet alapján. 
Újabb pont Rosie javára.

Miután a nyári egyetemet elvégzi, a South Kitsap Is ko-
la kör zet ben vállal majd állást. Rengeteg kapcsolata volt 
itt, ezért biztosra vette, hogy szeptembertől legrosszabb 
esetben is helyettesítő tanárként fog dolgozni.

– Írjunk egy listát mindarról, amiben egyetértés van 
önök között! – javasolta Sharon sietve, és úgy tett, mint 
aki nem veszi észre, milyen ellenséges a légkör Rosie és 
Zach között. – A válás ellenére mindketten azt állítják, 
hogy a gyerekek érdeke az első.
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Rosie és Zach bólintott.
Sharon elmosolyodott. Kemény nő volt, aki nem hagyta, 

hogy az érzelmei eluralkodjanak rajta.
– Kezdetnek ez is megteszi.
– Szeretnék gratulálni ehhez a hozzáálláshoz – csat-

lakozott Otto is, majd elővett egy jogi nyomtatványt az 
aktatáskájából, mintegy bizonyítandó, hogy megdolgo-
zik a pénzéért. Zach a lehető legjobb ügyvédet válasz-
totta, ahogyan Rosie is. Mindkét ügyvédnek borsos volt 
az óradíja is.

– Köszönjük – jegyezte meg Zach gúnyosan. – Ha csak 
egy kicsivel jobb lett volna a hozzáállásunk, talán még 
együtt is maradunk.

– Egyértelmű, hogy ez kinek a hibájából nem történt 
így – mosolygott Rosie negédesen.

– Igen, egyértelmű! – vágott vissza Zach. – Hányszor 
voltál otthon velünk este? Hányszor főztél vacsorát? Ha 
nem emlékeznél pontosan, majd segítek. Szinte soha!

Sharon színpadiasan sóhajtott.
– Rendben, szóval a gyerekek érdeke az első. Jelenleg 

övék a ház, ami azt jelenti, hogy Rosie-nak albérletet kell 
találnia arra a heti három napra, amikor Zach van a gye-
rekekkel.

Albérletet? – kapta fel a fejét Rosie, és végigfutott a 
hátán a hideg. Csak ekkor kezdte igazán átérezni a bírói 
döntés következményeit.

– Továbbá neki kell kifizetnie a jelzálogkölcsön felét 
– tette hozzá Zach nyájasan.

– Képtelenség – ingatta a fejét Rosie. Igyekezett előre 
gondolkodni, de erre nem számított. – Még munkám 
sincs. Hogyan engedhetnék meg magamnak egy albérletet 
az egyéb kiadásaimon felül?

Durva igazságtalanságnak érezte a dolgot, és biztos 
volt benne, hogy ezt Zach sem látja másként. Hogyan 
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kezdhetne új életet, ha minden egyes megkeresett cent-
jét két otthona együttes fenntartására kell költenie? Zach 
szemébe nézett, de volt férje állta a pillantását.

– Van egy javaslatom – szólalt meg Sharon.
– Halljuk! – csapott le rá Zach ügyvédje habozás nél-

kül. Nagy szükségük volt a jó ötletekre.
– Ha Zach három napot a gyerekekkel tölt a házban, 

akkor addig a lakása üresen marad, ugye? – kérdezte 
Sharon, és Zach felé fordult megerősítésért.

Rosie is volt férje vonásait fürkészte. Sharon kérdése 
lényegében arra vonatkozott, Zachnek szándékában áll-e 
összeköltözni Janice-szel, pontosabban Janice-szel és a 
nő fiával, aki egyidős volt Eddie-vel.

– A lakásom üresen marad – felelte Zach. Látszott 
rajta, hogy pontosan érti, mire vonatkozott a kérdés.

– Mi lenne – kezdte Sharon, miközben egyikükről a 
másikukra nézett –, ha Rosie ott lakna a lakásban, amíg 
ön a házban van? Azt mondta, hogy két hálószoba is van 
ott, ugye?

Rosie termékeny elméjének talaján úgy burjánzot-
tak az ellenvetések, mint a gaz. Nem akarta, hogy a válás 
után bármi köze legyen Zachhez. Nem akarta látni sem a 
lakását, sem a dolgait – sem mindazt a holmit, ami régeb-
ben közös volt. Nem akart látni semmi arra utaló jelet, 
hogy Zach mit művel a szeretőjével.

– Nincs az az isten, hogy beengedjem Rosie-t a laká-
somba! – közölte Zach. A jelek szerint osztozott volt fe-
lesége aggályaiban. – Elváltunk. Hónapokba telt az ügy. 
Rosie ki akart lépni a házasságunkból, és teljesült a vágya.

– Te léptél ki belőle – emlékeztette a volt neje megve-
tően.

– Miután kirúgtál!
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– Te ragaszkodtál hozzá, hogy fogadjak ügyvédet! – 
csattant fel Rosie. Nem akarta elhinni, mennyire szelek-
tív a volt férje emlékezőképessége.

Zach felhorkant, és Sharonra nézett.
– Megint én vagyok mindennek az oka. Ki hitte volna?
Rosie ügyvédje széttárta a karját.
– Csak egy ötlet volt, amellyel pénzt takaríthatnánk 

meg mindkettejüknek – szabadkozott, majd Rosie felé 
fordult. – Ha független albérletet akar, egy garzon is leg-
alább öt-hatszáz dollár havonta.

– Majd Zach kifizeti…
– Fizeti a halál!
– A válás jogerős – vágott közbe Otto Benson. – Zach 

csak azt köteles kifizetni, ami az ítéletben szerepel.
Rosie az ügyvédjére pillantott, mire Sharon vonakodva 

bólintott. Rosie hirtelen úgy érezte, ez több annál, mint 
amit el tud viselni. Nemcsak a férjét veszítette el, ha-
nem már az otthonából is távoznia kell. Könnybe lábadt 
a szeme, és sűrűn pislogni kezdett. Nem fogja elengedni 
magát Zach előtt. Majd ha fagy!

Volt férje hallgatott egy pillanatig, majd bólintott.
– Rendben, megengedem Rosie-nak, hogy a lakásom-

ban lakjon azokon a napokon, amikor a gyerekekkel va-
gyok, feltéve, hogy felezzük az albérlet díját.

Rosie tisztában volt vele, hogy nincs más választása, 
mint elfogadni az ajánlatot, de sokkal büszkébb volt an-
nál, hogy csak így beadja a derekát.

– Egy feltétellel – szegte fel az állát dacosan.
– Hallgatlak – sóhajtotta Zach fáradtan.
– Nem viheted a házunkba azt a nőt. Azt akarom, 

hogy a gyerekeink biztonságban érezzék magukat. Ne 
merészeld bemutatni a nőidet Allisonnak és Eddie-nek!

– Tessék? – hápogott Zach, és úgy bámult rá, mintha 
az asszony kínaiul beszélne.
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– Jól hallottad! – csattant fel Rosie hevesen, és állta 
volt férje dühös tekintetét. – Éppen eléggé megviselte a 
gyerekeket a válásunk is. Nem hiányzik nekik, hogy 
Janice vagy bármelyik másik nő, akivel összebújsz, az 
otthonukban parádézzon. Azt akarom, hogy a házunk 
tabu legyen a… lotyóidnak!

– Lotyók? – vonta fel a szemöldökét Zach, majd elvi-
gyorodott. – Rendben, nem viszek fel lotyókat, de akkor 
elvárom, hogy te is ehhez tartsd magad! Nem viheted fel 
az éppen aktuális barátodat a házba. Egyetlen pasit, cső-
dört vagy selyemfiút sem…

– Mintha erre akkora esély lenne! – vágott közbe Rosie. 
Tizenhét évig tartó házasságuk alatt még csak rá sem né-
zett más férfira. Voltaképpen azóta, amióta megismerke-
dett Zachkel.

– Áll az alku? – kérdezte a volt férje kihívóan.
– Még szép!
– Remek.
– Pompás.
Az ügyvédek jelenlétében megállapodást kötöttek 

még számos más kérdésben is, és Sharon sebtében be is 
gépelte mindet. Zach ügyvédje átnézte az iratokat, majd 
Rosie és Zach kölcsönösen aláírták.

Mire Rosie elhagyta a bíróság épületét, úgy érezte 
magát, mintha a viharos tengeren egymás után csapkod-
tak volna át a feje felett a hullámok. Bármennyire is ért-
hetetlennek találta, fájt a szíve. Hetek óta erre a napra 
várt, ugyanakkor félt is tőle. Szeretett volna mielőbb túl 
lenni a váláson, és aznap, amikor erre sor került, nem tu-
dott mit kezdeni vele. Csak azt tudta, hogy a szívét fájda-
lom marcangolja, és alig tud uralkodni magán.

Amikor beállt a Pelikán köz 311. elé, kilencéves fia, 
Eddie épp az udvaron kosarazott. Bő egy hónap múlva 
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elkezdődik majd az iskola, talán addigra Rosie élete is 
visszatér valamelyest a régi kerékvágásba.

Eddie a hóna alá szorította a labdát, és megvárta, amíg 
édesanyja beáll a garázsba. Sötét szeme szomorúságról 
árulkodott. A tizenöt éves Allison a konyhában tett-vett 
éppen, hot dogot melegített a mikrohullámú sütőben 
ebédre. Amikor Rosie belépett, megfordult, és dacos pil-
lantást vetett rá. Abban a pillanatban nagyon hasonlított 
Zachre.

– Hogy ment? – kérdezte Eddie, aki édesanyja mögött 
lépett be a konyhába. A kosárlabda továbbra is ott volt a 
hóna alatt.

– Jól, legalábbis azt hiszem.
A mikrohullámú sütő csipogni kezdett. Allison ki-

vette a gőzölgő virslit, amelyen nem volt kifli, és letette 
a tányért a konyhapultra, mint akinek elment az étvágya. 
Fürkésző pillantást vetett az édesanyjára.

– Azért volt egy kis… bonyodalom – ismerte el Rosie. 
Nem hitt abban, hogy jót tesz a gyerekeivel, ha elhall-
gatja előlük az igazságot, különösen egy olyan kérdésben, 
amely közelről érinti őket.

– Miféle bonyodalom? – kérdezte Eddie. Kihúzott 
magának egy konyhaszéket, és feltette a kosárlabdát az 
asztalra. Allison karba fonta a kezét, nekidőlt a pultnak, 
és úgy tett, mint aki unatkozik, de nem ment ki a kony-
hából, mint máskor.

Rosie igyekezett olyan lelkesen beszélni, amennyire 
csak tőle tellett.

– A jó hír az, hogy nem kell háromnaponta ide-oda 
költöznötök.

Allison és Eddie meglepett pillantást váltottak egy-
mással. Rosie ekkor elmagyarázta nekik Lockhart bí-
rónő ítéletét, és azt is, miben állapodtak meg Zachkel ezt 
követően.



17

– Úgy érted, apa itt fog élni? – kérdezte Eddie. Látszott 
rajta, hogy nem teljesen érti a dolgot. Rosie nem hibáz-
tatta a zavarodottságáért. Ő is ugyanezt érezte, és aggó-
dott az események ilyen alakulása miatt. Összességében 
véve nyomorultul érezte magát.

– Részben – felelte, hogy elkerüljék a félreértéseket. 
Beleegyezett, hogy volt varrószobáját átalakítsák tarta-
lék hálószobává. A varrógépe kényelmesen elfér majd a 
néhai közös hálószobában.

– Ó – sóhajtotta Eddie csalódottan, de ekkor megér-
tette, hogy ha hetente három napra is, de visszakapja az 
édesapját, és felcsillant a szeme. – Nem is rossz!

– Szerintem szörnyű! – kiabálta Allison. – Ez az egész 
válás egy rémálom! – tette hozzá, majd kiviharzott a kony-
hából.

Rosie hosszan nézett a lánya után, és azon tűnődött, 
hogyan tudná megtalálni vele a hangot. Szerette volna 
megölelni, és biztosítani róla, hogy minden rendben lesz, 
de tudta, hogy kamasz lánya a testi közelség minden for-
máját elutasítja. Legalábbis vele.

– Ne aggódj Allison miatt! – legyintett Eddie. – Ő is 
örül, hogy apa legalább néhány napra hazajön egy héten, 
csak semmi pénzért nem vallaná be.
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 2.  fejezet

Grace Sherman arcáról csöpögött az izzadság. Július kö-
zepe volt, és a délutáni hőségben rátapadt a póló a bőrére. 
Belemártotta a hengert a festékes vödörbe, és sima moz-
dulatokkal szétterítette a halványsárga festéket hálószo-
bája falán. Könyvtáros volt, és hiába vett ki számtalan 
könyvet karbantartási praktikákról, nem nagyon ment 
neki a felújítás és javítgatás. Dan mindig egyedül tartotta 
rendben a házat, és miután Grace ötvenöt évesen egyedül 
maradt, be kellett látnia, hogy az élet számos ismeretlen, 
kihívásokkal teli helyzetet tartogat még neki.

– Azért ezt nem mindenki kedvéért tenném meg – 
közölte Olivia Lockhart a háta mögül. Egy életen át ba-
rátnők voltak Grace-szel, és ő is besegített a festésbe. 
Óvatosan megkerülte a szoba közepére tolt, régi lepedők-
kel betakart bútort.

– Te ajánlottad fel, hogy segítesz – emlékeztette Grace, 
és letörölte az izzadságot az alkarjával. A szobában fojto-
gató volt a hőség, ráadásul állt a levegő, hiába nyitották 
ki az ablakokat.

Grace azóta álmatlanságban szenvedett, amióta meg-
tudta, hogy előző áprilisban eltűnt férje, akivel harminc-
négy évig voltak házasok, meghalt.

Olivia javasolta neki, hogy fesse újra a hálószobát. Az új 
szín egy új életszakasz kezdetét jelölné. A halványsárga 
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árnyalat nyugalmat és optimizmust sugárzott – Olivia re-
mélte, hogy Grace tudatalattija veszi a lapot. Grace jó öt-
letnek tartotta a felvetést, különösen miután Olivia fel-
ajánlotta, hogy ő maga is besegít. Rávallott a dolog. Több 
évtizedes barátságuk alatt mindenben támogatták egy-
mást, kisebb családi drámáktól kezdve életbe vágó sors-
eseményekig.

– Hogy hihettük, hogy befejezzük egy nap alatt? – 
nyöszörögte Olivia. Felegyenesedett, és a derekára tette 
a kezét. – Fogalmam sem volt, hogy ez ekkora munka.

– Mit szólnál egy pohár jeges teához? – kérdezte Grace. 
Ő maga is már nagyon vágyott egy kis pihenőre. Úgy 
tűnt, időtlen idők óta festenek, pedig valójában egy-két 
óráig dolgoztak csupán. Igaz, előbb elő kellett készíte-
niük a terepet: középre tolni a bútorokat, műanyag fóliát 
teríteni a padlóra, és leragasztani az ablakokat.

Olivia félretette a hengerét.
– Nem kell unszolnod, elhiheted.
Grace beletette a két festékes hengert egy műanyag 

zacskóba, és elindult a konyhába. Mire Olivia megmosta 
a kezét, Grace kiöntötte a jeges teát két hosszú pohárba. 
Boglárka, Grace golden retrievere kaparászni kezdett 
a verandaajtón, mire gazdája szórakozottan beengedte. 
A kutya lógó nyelvvel bebaktatott a házba, kinyúlt az 
asztal alatt, és a hűvös járólapra fektette a fejét.

Grace lehuppant az egyik székre, levette a fejken-
dőjét, és kirázta nedves haját. Akkoriban már rövidre 
vágva hordta, mivel nem kellett azon aggódnia, hogy mi 
nyeri el a férje tetszését, és mi nem.

Miután Grace végignézte Olivia válását és mindazt a 
fájdalmat, ami ezzel járt, a válásnak már a gondolatát is 
elvetette. Dan eltűnése után mégsem volt más választása, 
már csak anyagi okból sem.



20

Volt férje eltűnése óta hónapok teltek el. Ezt követően 
már Dan halálhíre sem rázta meg túlzottan. Sőt meg-
könnyebbült, miután rátaláltak a holttestére. A gyász és 
bűntudat legnehezebb időszakán már túl volt – a kételye-
ken, a tiltakozáson, azon, hogy fogalma sincsen, mi van 
vele. Dan eltűnése maga volt a pokol, de túlélte. Ezért 
is nem értette, miért tör rá az álmatlanság éppen akkor, 
amikor már átesett mindezen.

– Ma ez volt a legjobb ötleted – közölte Olivia, és hát-
radőlt a székén. – Amellett, hogy feltetted azt a Creedence 
Clearwater-válogatást – tette hozzá. Fiatalkorukra emlé-
keztette őket a zene, és mindaddig fel sem tűnt nekik, 
milyen fülledt meleg van, amíg le nem járt a CD.

– Lehet, hogy már nem mozgunk olyan fürgén, mint 
harminc éve, de azért járógépre sincs szükségünk – véle-
kedett Grace. Olivia könnyed mosollyal fejezte ki egyet-
értését. – Hallottam a legutóbbi ítéletedről – folytatta 
Grace, és barátnőjére mosolygott az asztal másik végéből. 
Egész délután együtt dolgoztak, de mivel szólt a zene, 
nem beszélgettek szinte semmit.

– A megosztott gyermekfelügyeletről? – kérdezte Oli-
via.

Grace bólintott.
– Igen. Az egész város erről beszél.
Nem ez volt az első alkalom, hogy Olivia döntését 

alaposan kitárgyalták a helyiek, ezért lemondó pillantást 
vetett Grace-re.

– Még az a szerencse, hogy Jack nem cikkezett róla.
Hm, szóval Olivia Jack Griffinről szeretne beszél-

getni, gondolta Grace. Remek. Már ő is szóba akarta 
hozni a férfit. Jack több mint egy éve udvarolt a barátnő-
jének, és Grace már csak azért is szerette a férfit, amiért 
ilyen boldoggá teszi Oliviát. Amióta a bírónő találkákat 
adott Jacknek, a helyi újság szerkesztőjének, sokkal… 
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nyugodtabb volt. Könnyedebb. Néhány héttel korábban 
azonban a férfi összekapott Oliviával valami nevetséges 
dolog miatt. Azóta nem beszéltek egymással. Barátnőjén 
látszott, hogy megviseli a dolog, de nem volt hajlandó 
elismerni.

– Apropó, Jack – kezdte Grace mintegy mellékesen –, 
mi újság a lovagoddal?

Grace szerint ők ketten tökéletesen illettek egymás-
hoz. A férfinak vágott az esze, szellemes volt, és kellően 
polgárpukkasztó ahhoz, hogy érdekes legyen.

Olivia felnézett.
– Nem akarok Jackről beszélni.
– Rendben. Beszélgessünk Stanről!
Stan Olivia férje volt egykor, most Seattle-ben élt a má-

sodik feleségével, de az utóbbi időben rendszeresen meg-
jelent Cédrusligeten. Nyilván nem véletlenül, de Oli via 
egy szót sem volt hajlandó kibökni ezzel kapcsolatosan.

– Hallottál Stanről és Marge-ról? – kerekedett el Olivia 
szeme a meglepetéstől. – Kinek járt el a szája? Anyának 
vagy Justine-nak?

– Egyikük sem mondott semmit. Tőled szeretném hal-
lani, mi folyik itt.

Olivia nagyot kortyolt a jeges teájából, majd felnézett, 
és bizonytalan pillantást vetett a barátnőjére.

– Valami nyomja a lelkedet, érzem – erősködött Grace.
– Stan és Marge elválnak.
Grace megdöbbent. Ez ám a hír! Hihetetlen… Nem 

csoda, hogy Stan olyan sűrűn megjelent Cédrusligeten. 
Nyilván azt a látszatot akarta kelteni, hogy a lánya, 
Justine és két hete született unokája miatt látogat ide 
ilyen gyakran, de Grace kezdettől gyanúsnak találta, 
hogy hirtelen ekkora érdeklődést tanúsít a családja iránt. 
Különösen azok után, hogy már 1986-ban elhagyta 
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mindnyájukat. Jordan, Olivia és Stan zseniálisan okos és 
élénk fia egy forró augusztusi délutánon úszni ment a ba-
rátaival, és megfulladt. Justine, az ikerhúga, a karjában 
tartotta a holttestét mindaddig, amíg a mentő oda nem 
érkezett. Olivia életében aznap minden megváltozott. 
Addig azt hitte, hogy a világ egy biztonságos hely; azt 
követően tudta, hogy mindez csalóka ábránd.

Olivia és Stan házassága Jordan halálát követően esett 
szét, de Grace fogadni mert volna, hogy Stan már Jordan 
halála előtt összeszűrte a levet Marge-dzsal. Ezt sosem 
merte Olivia szemébe mondani, de határozottan így ér-
zett.

– Nem szólsz semmit? – kérdezte Olivia.
Grace nem is értette, hogyan tarthatott Stan és Marge 

házassága ilyen sokáig. Még meg sem száradt a tinta a 
válási papírokon, Stan már össze is házasodott Marge-
dzsal.

– Sajnálom, hogy nem jött össze nekik – motyogta, de 
ez távol állt az igazságtól.

– Én is – felelte Olivia. Fáradtnak és szomorúnak tűnt.
Grace váratlanul felfogta, mire megy ki a játék. Hogy-

hogy nem jött rá korábban? Legszívesebben a homlokára 
csapott volna, mint valami rajzfilmfigura.

– Stan megint össze akar jönni veled, ugye?
Egy pillanatig úgy tűnt, hogy Olivia megtagadja a vá-

laszt, de végül bólintott.
Grace érezte, hogy elborul az agya. Hogy merészeli 

ez az arcátlan alak?! Hogyan képes visszasétálni Olivia 
életébe ennyi év után, és elvárni tőle, hogy tárt karokkal 
fogadja? Van bőr a képén? Igaz, az időzítése tökéletes, 
gondolta savanyúan. Épp amikor kezd komolyra fordulni 
Olivia és Jack kapcsolata… Nyilván képtelen elviselni, 
hogy a volt felesége más férfival találkozgat.


