
15

1. fejezet

Will elképzelte, milyen lehet a csend. Az erdei hóesés 
csendje. Egy meredek kőszirt csendje. De a Central Park 
nyugati oldalán, tizennyolc emelettel a tetőkertje alatt is-
mét megszólalt egy fülsüketítő sziréna. 

Rosszullét kerülgette… mintha egy éhes aranyhal rág-
ná a gyomrát. Lehet, hogy az e heti nyugtató- és sördiéta 
okozza ezt az érzést. Vagy lehet, hogy a gyász egy degene-
ratív betegség, amely belülről lassan felemészti az embert. 
Felfalja a szerveit. Egyiket a másik után.

A MacBook Airjének képernyővédője, a csápok kavar-
gó szivárványa, amely egykor hullócsillagokra emlékeztet-
te, mostanra szörnyeteggé változott: egy őslénnyé, amely 
magával rántja a tenger mélyére. Vajon mikor járt le a ha-
táridő? Az ügynöke segítőkész volt, a kiadó nagylelkű, de 
a türelem még azokkal szemben is véges, akik csak úgy 
ontják magukból a világsiker bestsellereket. 

Egy újabb nap, amikor sikertelenül próbált haladni a 
rohadt munkájával; egy újabb nap, és Dodds ügynök még 
mindig ott himbálózik a helikopteren; egy újabb nap, de 
semmi más nem jutott eszébe, mint hogy azt mondja a 
főhősének – aki immár tíz éve elkísérte –: Engedd el, öre-
gem! Engedd el! 

Ahogy várta, az iPhone-ja régimódi csengőhangja be-
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lehasított az éjszakába. Szinte végszóra. Apja elméje túl-
ságosan gyatra volt ahhoz, hogy egyikük is tudja, éppen 
mire emlékszik, és mire nem, és ez mindkettőjük életét 
tönkretette. 

Vedd fel a telefont, és zárd rövidre a beszélgetést, gyerünk!
– Helló, apa! 
– Ezek a szemét csirkefogók… 
– Szemét csirkefogók. Ezt már mondtad. 
Ötvenhét perccel ezelőtt.
Ezekből az ostoba ismétlésekből végül általában kiala-

kult egy beszélgetés, de mindig ezzel a két szóval indult: 
„szemét csirkefogók”. 

– A szemét csirkefogók nem engedik, hogy kint üljek, 
és a varjakkal beszélgessek. Elvették a madársípomat. Azt 
mondják, zavarom a többieket. 

– Apa, az előbb már beszéltünk erről. – Will higgadtan 
beszélt. Kimérten. Értett hozzá, hogyan nyugtassa meg az 
embereket… ez volt elmebeteg gyermekkorának egyetlen 
pozitív mellékhatása. Meg talán az érzelmi távolságtartás? 
Már tizennyolc éves kora előtt sikerült kifejlesztenie. – 
Mondtam, hogy reggel megnézem a szerződést. Te pedig 
megígérted, hogy beveszel egy Signopamot, és lefekszel 
aludni. 

Valahogyan rá kell vennie az öreget, hogy találkozzon 
egy pszichológussal, aki segíthet helyrehozni a kárt, amit 
Jack Nicholson Száll a kakukk fészkére című fi lmben nyúj-
tott alakítása okozott. 

– Szemét csirkefogók! A whiskymet is el akarják venni. 
Az apja a szokásos repertoárját adta elő: a sárga földig le-

hordani a Hawk’s Ridge idősek otthonának személyzetét… 
kipipálva; félbeszakítani a beszélgetést, hogy egy kedves 
mosoly kíséretében kiküldje a szobából az új rajztanárt… 
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kipipálva; megkérdezni Willt, hogy mikor fi gyelt fel utol-
jára egy nő mosolyára… kipipálva; üvöltve káromkodni 
az öreg hörcsögképűvel, azaz az igazgatóval… kipipálva. 

A nyugdíjas sírásó, Jacob Shepard, aki tizenhat évesen 
kimaradt az iskolából, és egy pamutgyárban kezdett dol-
gozni – harmadik műszakban –, bár szívesen mondogatta 
magáról, hogy olyan buta, mint egy tök, a nyugdíjazása 
előtt az Orange megyei könyvtárban fellelhető összes tör-
ténelemkönyvet elolvasta. Az öreg egyáltalán nem bánta, 
hogy nem ért el semmit az életben, s csak egyetlen dolog 
érdekelte: az ő Angeline-jének az imádása – egyedül en-
nek szentelte magát. 

Egy újabb káromkodás. Egy szitokszó, két szitokszó, 
három szitokszó… négy.

A családjuk faházában töltött hosszú évek során egyi-
kük sem káromkodott. Nem mertek volna. A százötven 
centi magas, csodálatosan őrült Angeline Shepard úgy 
uralta a házat a hangulatkitöréseivel, akár egy tinédzser 
zsarnok. Nem hagyott teret mások indulatainak. Az anyja 
uralma ellen fellázadni olyan lett volna, mint egy repü-
lőbe elegendő mennyiségű kerozint locsolni egy rohadt 
nagy tábortűzre. Nagyszerű, az öreg most már legalább 
káromkodik. Will soha nem használt trágár szavakat (a ro-
hadt nem számít annak). Mióta az apja naponta tíz-tizen-
ötször eszeveszetten őrjöngve felhívta, a pszichéje igen-
csak felvértezte magát.

Mélyet sóhajtott.
– Tudod, hogy a szabályzat tiltja, hogy a szobádban 

igyál. 
– Nyolcvanéves vagyok, fi am. Azt hiszem, elég idős ah-

hoz, hogy a pohárhoz nyúljak, ha úgy tartja a kedvem. 
– De apa, szörnyű hangos leszel, amikor iszol.
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– Na és ha felkapom a bendzsómat…
– És mindenkit seggfejnek nevezel. 
– Ezért nem beszélek rajtad kívül mással. Itt a társaság 

fele seggfej, fi am. A társaság fele. 
– Hát a másik fele? 
Will nem akart mosolyogni. 
– A többiek vénemberek, akik csak a vizelettartási 

gondjaikról panaszkodnak. Nekem legalább nincs szüksé-
gem pelenkára, és jól szolgál az egészségem, elég jól. Mi-
ért vagy otthon este, fi am? Táncolni kellene menned egy 
olyan angyali teremtéssel, mint amilyen az anyád volt.

– Esténként írok, tudod jól, apa. 
A sötétség éltet, élénkké tesz. Kiélesíti az elmémet. Az éjszaka 

közepén mindig volt egy pillanat, amikor a világ alig léleg-
zett. Amikor nyugodtan írhatott abban a biztos tudatban, 
hogy senki sem zavarja meg, nincs mitől félnie. De a New 
York Times bestsellerszerzője jelenleg nem írt. És nem is aludt 
steril, fehér hálószobájában. Ezekben a napokban felöltözve 
heverészett a bőrkanapéján, akár egy milliomos csavargó.

Még akkor sem volt nyugta, ha lehunyta a szemét. 
Kedvenc álma, amelyben bagolyként szárnyal az erdő fe-
lett, szörnyűséges rémálommá változott. Tudatalattijában 
Will többé nem a légáramlatokon siklott… hanem az Oc-
coneechee-hegy erdőiben botorkált. Kereste a kiutat, de 
nem találta.

– És mikor kezded el végre megvalósítani az álmodat, 
fi am? Mikor keresel már egy erdei házat, ahová olyan út 
vezet, amely járhatatlanná válik, ha esik a hó?

– Az gyermekkori ábránd volt. Tudod jól, hogy soha-
sem költözöm vissza Észak-Karolinába. 

Tudod jól. Miért kell mindig az apja fejéhez vágnia, 
hogy elfelejt dolgokat?
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Egy széllökés rezgette meg a hatalmas, mázas cserépben 
álló barna mimóza leveleit. Az érzékeny levelek ide-oda 
csapódtak, majd megpihentek. Meg tudod csinálni, Will. 
Meg tudod csinálni.

– Az új fi ckót, Bernie-t, aki most költözött ide a folyo-
sóra, az unokái elvitték abba a Main Street-i elegáns ét-
terembe múlt vasárnap. Tudod, milyen régen nem ettem 
már áfonyás palacsintát? 

Mióta vágyik az öreg áfonyás palacsintára? 
– Tudod, mit adnak itt nekünk reggelire? Gyerekeknek 

való kis dobozos gabonapelyhet. Tudod te, mióta nem et-
tem valami jót? Áfonyás palacsintát akarok. És látni aka-
rom a kis unokámat, a fenébe is! Mikor hozod el Freddie-t 
látogatóba?

Az idő lelassult, talán meg is állt. Will egy alagút vé-
gén állt, az apja elhaló hangját hallotta, amint azt ismétli: 
Willie?

A karja átlendült a kovácsoltvas asztal felett, és a be-
tonpadlóhoz vágta az üres vizespoharat. Az üvegszilánkok 
szerteszét robbantak. 

A nyomasztó emlékképek megsokszorozódtak, és ka-
varogni kezdtek a fejében: Frederick és Cassandra az au-
tóban, pillanatokkal az ütközés előtt; Will az éjszakában 
vezet Hawk’s Ridge felé, hogy olyan hírt közöljön az apjá-
val, amelyet egyetlen nagyapának sem szabadna meghal-
lania; az öreg összeomlik, és kiabál, majd egy biztonsági 
őr lefogja, és a nővér nyugtatót ad be neki. Az ezt követő 
hónapokban rövid távú emlékezetkiesés és dührohamok 
végeláthatatlan sorozata következett. Az öreg először őr-
jöngött, azután felejtett, majd az egész kezdődött elölről. 
Az alkohol nem segített. 

– Freddie az anyjánál van ezen a héten?
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Will a homlokához szorította az öklét. 
– Igen, az anyjánál van. 
E féligazság szörnyű hazugságként vágta mellbe. 
Ez volna az apja új valósága? Az elméje olyan sérült, 

hogy kritizálja a reggeli menüt, de a családi tragédia em-
lékét kitörli? Vajon mostantól szüntelen gyötörnie kell őt 
a hírrel, amely mindkettőjüket letaglózta? Bizonyos mon-
datokat, legyenek bármily rövidek is, sohasem szabadna 
megismételni. Soha. Ha az öreg el tudta felejteni a bal-
esetet, vajon nem tudná Freddie-t is elfelejteni egy nap?

– Mondd meg Freddie anyukájának, hogy a fi a hívja 
fel a nagyapját. 

– Nem tudom! 
Will nem akart kiabálni, tényleg, tényleg nem akart, de 

Cassandra ingerlő hangját vélte hallani: „Nos, William. 
Apa vagy.” Mindig Williamnek nevezte, s úgy ejtette ki 
a szót, hogy Willi-amm, pontosan úgy, ahogy az életét is 
élte: erős túlzással, ami csakis tragédiával végződhetett. 
Felvillant egy jelenet… egy látomás. Egy kisfi ú és az anyja 
megrekedve az élet és a halál közötti mezsgyén. A létezés 
síkjáról az üres semmibe utaznak. 

– Nem tudom… mert elutaztak. 
Szapora, akadozó légzés fojtogatta Will torkát. Az erei 

lüktettek a koponyájában, vad fények villogása homályo-
sította el a tekintetét. A légcsöve elzárult, a szíve szaporán 
verdesett, a pulzusa ugrált. 

Nehéz, sípoló hanggal szívta be a levegőt, majd halkan 
kifújta. Minden fi gyelmével azon volt, hogy felkészítse a 
kezét, a lábát, az elméjét, mintha egy meredek sziklafalat 
mászna meg. Ebben a pillanatban kizárólag arra összpon-
tosított, hogy megtalálja az egyensúlyt, hogy valami szi-
lárd kapaszkodót találjon. 
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– Én… én nem emlékszem, Willie. Nem jutnak eszem-
be a dolgok.

Ez is része volt a napi hullámvasútnak. A  felismerés, 
hogy az ő grizzlymedve apja olyan védtelen lett, mint egy 
fészkéből kihulló, megtépázott madárfi óka. Will ebben a 
pillanatban abbahagyhatta volna a beszélgetést. Valami 
kifogással letehette volna a telefont. De mekkora esély 
volt rá, hogy az apja bármire is emlékezni fog abból, ami 
ma elhangzott? Holnapra ismét törlődik a memóriája. És 
Will számítógépének képernyőjén holnap ismét kusza 
minták örvénylenek majd, nem pedig szavak. Az ötéves 
fi a holnap is halott lesz.

– Hová, Willie? Hová utaztak? 
Will felpillantott az égboltot átszelő villódzó fények-

re. Családok repülnek új élmények felé. Soha nem vitte 
magával Freddie-t repülőútra, de már megtervezte az első 
utazásukat. Európába készültek. Meg akarta mutatni neki 
Európát, amint elég nagy lesz ahhoz, hogy értékelje a mű-
vészetet, az építészetet és a történelmet. 

– Európába – felelte, majd nagyot nyelt. – Figyelj, 
most mennem kell. Aludj egyet, aztán holnap beszélünk. 

– Rendben, fi am. Rendben.
– Jó éjt, apa! – suttogta Will.
De a vonal már megszakadt.

Will felkapta a laptopját, és visszasétált az üres lakásba. 
A  lift csengőhangját hallotta a folyosón. Egy pár haladt 
el az ajtaja előtt, s durva szavakat vágtak egymás fejéhez. 
A nő nyeri majd a szócsatát. Ő tartotta kézben a gyep-
lőt, akárcsak náluk Cassandra. Will sohasem értette, mi-
ért, de tizennyolc hónappal azután, hogy futó kalandjuk 
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befuccsolt, Cass megkereste, és azt javasolta, hogy talál-
kozzon a fi ával, akinek a létezéséről addig nem is tudott. 
Mivel nagy vagyont örökölt, Cassnek nem volt szüksé-
ge gyerektartásra, a szabályokat pedig az első pillanattól 
kezdve ő határozta meg: „Freddie az én fi am; a te neved 
nem szerepel a születési anyakönyvi kivonaton; akkor lát-
hatod, amikor én úgy döntök.” 

Küzdenie kellett volna a fi áért. 
– Sajnálom, kis gézengúz – mondta Will. 
Sajnálom, hogy nem vigyáztam rád. Sajnálom, hogy gyá-

va voltam.
A gyávaság éppoly könnyen bújt elő Willből, mint a 

gyors és indulatos történetek, amelyeknek köszönhetően 
harmincnégy éves korára valóságos irodalmi gyár lett. 
A Will Shepard-vállalat annak ellenére sikert sikerre hal-
mozott, hogy ügyvezető igazgatója éveken át futószalagon 
gyártotta a műveit. A rajongói ragyogó csillagot láttak ben-
ne, és a munkatársai is ennek megfelelően írtak és twitterez-
tek az életéről. Egy életnagyságú posztert csináltak belőle. 

Az apaság volt az egyetlen valódi dolog az életében.
Jó apa volt… türelmes, vicces, határozott. Bár egy kis-

sé sokat rendelt online játékboltokból. Nem mintha meg 
akarta volna vásárolni Freddie szeretetét. Csak szerette 
volna megadni a fi ának mindazt, amit ő annak idején 
nem kaphatott meg. Nem anyagi értelemben. Egy kis-
gyermeknek azt kell hinnie, hogy ő az apja világának a 
középpontja. Mert ha egyszer rájössz, hogy a boldogságod 
rajtad kívül senki másnak nem számít, az életed egy erdei 
szlalompályává változik, amíg beléd nem hasít a felisme-
rés, hogy minden kapcsolatod tönkrement. Kivéve az apa-
ságot. Will az első pillanattól kezdve sok időt és törődést 
fordított a fi ára. 
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Amikor Freddie ránézett – mind a százhetven centi-
jére –, egy sárkányölőt látott benne! Egy legyőzhetet-
len hőst! Egy mesemondót, aki meg tudta válaszolni az 
egyetlen lényeges kérdést: Mi történt azután?

Will az asztal közepére tette a laptopját, és a rajzot bá-
multa a falon. Két színes pálcikaember – egy nagy és egy 
kicsi –, egymás kezét fogják, és ünneplik a napot, amikor 
találkoztak. Március harmincadikát. 

– Boldog mi napunkat! – mondta annak idején Fred-
die ugrándozva. – Anya segített kiválasztani a keretet egy 
hatalmas boltban. Hatalmaaaaas!

Nem sokkal ezelőtt Will azt hitte, hogy ha a lakásá-
ban tűz ütne ki, mindent megtenne, hogy kimentse a lap-
topját. Most azonban nem volt itt egyéb érték, mint egy 
befejezetlen, cím nélküli kézirat és az egyetlen tulajdona, 
amit érdemes volt megmenteni: Freddie rajza.

Lerogyott a bőrkanapéra, s jobb karjával eltakarta a sze-
mét. Mindig is az írásba menekült, ezzel védte magát. Az 
utolsó védvonal az igazság ellen. És életében először nem 
volt története, amit megírhatott volna. 

Jacob görcsösen megragadta a telefont. Néhány gondo-
lat… amelyek nem jutottak eszébe.

Hol bujkálsz, gondolat? 
Meleg volt a szobájában, túl meleg. Egész nyáron fázott. 

A legtöbb nem karolinai ember nem értette, hogy kell élni, 
és légkondicionálóval zárta el magát a világtól. Neki és An-
geline-nek soha nem volt klímájuk. De nem ám! Most meg 
túl meleg volt. Még a saját istenverte testhőmérsékletével 
sem tudott mit kezdeni. De azok a seggfejek nem mond-
hatták meg neki, mit tegyen. Csak a madársípját és a whis-
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kyjét tudták elvenni tőle… már ha megtalálták. De nem is 
sejtették, milyen nagy fába vágták a fejszéjüket, mert ifj abb 
Jacob Shepard, a nyolcvanéves öregember, akinek az elmé-
je szarrá ment, készen állt a harcra! 

– Há! – mondta, mivel szerette e rövid szócska hangzá-
sát. – Há! – ismételte. 

Bárcsak kint ülhetne a tűz mellett, és szurkálhatná a ha-
sábokat egy piszkavassal! Jó forróra megrakná hikorifával. 
Azt a fajta meleget szerette.

Jacob egyszemélyes ágyára hajította a telefont, s lendü-
letes mozdulattal kitárta az ablakot. Se holdfény, se csilla-
gok nem voltak aznap este. Se bagoly, amit szólítgathatna. 
Se vonatok. Amikor Angeline eltűnt az egyik varázslata 
után, a vonatok morajlását és füttyögését hallgatta… 
mintha lövések hangjai lettek volna, vagy eső kopogott 
volna a bádogtetőn. 

Belélegezte az éjszakát. Nem látta az erdőt, de tudta, 
odakint várakozik. Érezte a cédrus illatát. A  legédesebb 
illat a világon. Ha elégeted a cédrusfát, mmm, csodááála-
tos. Egyszer hatalmas füstöt csinált csakis japán cédrusból. 
Willie imádta. Azt mondta, olyan, mintha megint kará-
csony volna. 

Az ember majd megfulladt ebben az egérlyukban. 
Fertőtlenítő- és halálszaga volt. Persze az is lehet, hogy 
mindez szándékos, így sürgetik a bentlakókat az útjukon 
a szellemvilág felé. Ezeknek a seggfejeknek hála a halál ha-
marabb eljön értük, mint kellene. 

Freddie járt a fejében. Freddie.
Freddie imádta a sírásó nagyapjáról szóló történeteket. 

Mint amikor a temetőben… mit is? Mit is csinált akkor? 
Mit! Jacob körbe-körbejárkált a szobában, erősen össz-
pontosított, de az az átkozott emlék folyton elbújt előle. 
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Az asztalra csapott, ami fehér volt, kerek és új, Will 
hozta, de engedély nélkül. Miért vásárol neki folyton bú-
torokat, és fi zeti a számlákat, mintha az apjának nem len-
ne pénze rá? 

Jacob azelőtt boldog volt a faházban, ahol mindig An-
geline-re emlékezett. A jó emlékekre, csakis a jókra. Mi-
ért nem maradhatott ott? A telefon mellett heverő tollért 
nyúlt, s egy hosszú, mély karcolást húzott az asztallapra. 
Tessék! 

Most már az asztal is olyan sérült, mint ő. Mint a faház, 
mint… 

Freddie utazik! Szerencsés kis csirkefogó.
Ő is szeretett volna utazni, elvinni a feleségét minden-

felé, de nem volt elég pénzük, hogy elhagyják az államot. 
Micsoda nő volt az ő Angeline-je! Szerette a jó kalandokat, 
de még mennyire! Neki volt a legszebb mosolya Orange 
megyében. Ejha! Alig volt tizenhat, mikor a férjéül válasz-
totta. Amikor Angeline mellett állva házassági fogadalmat 
tett, Jacobnak meg kellett csípnie magát, hogy elhiggye, 
nem álmodik. De nem, most nem az ő Angeline-jén gon-
dolkodik, nem az ő angyalkáján… hanem Freddie-n! Úgy 
van, Freddie járt az imént az eszében.

A gyerkőc utazik, és olyan helyeken jár, amelyeket a 
nagyapja el sem tud képzelni. 

Jacob felkapott egy felbontatlan borítékot, s a hátára 
rávéste, „megkérdezni Willt Freddie utazásáról”. Oda-
nézzenek! Reszket ez az istenverte kéz. Jobb lesz, ha iszik 
még egy pohárral, hogy véget vessen a reszketésnek. Ám 
először feltűzi a jegyzetet a hűtőre. Ilyen idős korban az 
ember a fél életét elfelejti, ha nem ír le mindent. 

N. E. D., nem emlékszik dolgokra. De erre, erre emlé-
kezni akart.
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Újra meg újra feljegyzi. Egyet az éjjeliszekrényén lévő 
telefonra ragaszt, hogy napfelkeltekor eszébe jusson. És 
vesz egy térképet. Úgy van, egy nagy világtérképet! Busszal 
elmegy a Walmartba, és ott vásárol magának egy térképet. 
Felszögeli a falra! Ez fogja csak bosszantani a seggfejeket! 
És azt írja majd rá: „Az unokám nagy európai kalandja”.

– Há! Na, erre varrjál gombot, te szomszéd Bernie!
Lehet, hogy megfogadja Willie tanácsát, és alszik egyet. 

Nagyszerű nap lesz a holnapi. Végre van egy terve, ami 
nem arról szól, hogy itatóspapírral és biztonsági ollóval a 
kezében ül a rajzteremben. 
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2. fejezet

Egy bagoly huhogott az erdőben, gyászosan búcsúztatta 
az éjszakát. Hannah lerángatta a hajgumit a csuklójáról, 
és lófarokba fogta a haját. A  kora reggeli, saponi-hegyi 
levegő kitágította a tüdejét, s kiűzte onnan a reptér és a 
repülőgépek okozta szennyeződést. Megtisztította. Meg-
gyógyította. Üdvözölte az otthonában, ahol minden isme-
rős volt, mégis mintha minden megváltozott volna.

A száraz ősz erdőtüzekkel fenyegetett. Orange megyé-
ben gyilkos hőség tombolt a nyáron, egy évszázada nem 
volt ilyen szárazság, s Hannah olyan alaposan készült a 
bozóttüzekre, mint egy tábornok a döntő ütközetre. Min-
den eshetőségre volt B terve. Ám míg azzal foglalta el ma-
gát, hogy kitalálja, hogyan menti meg az állatait, egy va-
lós veszély alakult ki az életében. Halkan. Észrevétlenül. 
Egy nap az elsőszülött gyermeke betántorgott a baleseti 
sebészetre, és közölte a recepcióssal: „fel akarom vágni az 
ereimet, el akarok vérezni”. Ez a néhány szó Kaliforniában 
elég volt ahhoz, hogy a fi út akarata ellenére bedugják a 
pszichiátria zárt osztályára… az 5150-es rendelet alapján. 
Hannah sohasem fogja elfelejteni ezt a számot.

A szívére szorította a kezét. Nem engedheti meg magá-
nak, hogy elgyengüljön. Galen érdekében erősnek és kipi-
hentnek kell lennie, testben és lélekben egyaránt. Ő anya, 
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meg kell gyógyítania magát és a fi át. Össze kell ragasztania 
a darabokra hullott családját. 

Mi a legfontosabb? A  jó alvás. A Kaliforniában töltött 
két és fél hét alatt alig tudott aludni, újra meg újra felriadt 
éjszakánként, és a nyugtalanság szorongatni kezdte a mell-
kasát, „lehet, hogy” kezdetű mondatok gyötörték az agyát. 
Lehet, hogy Galent ágyhoz kötözték. Lehet, hogy kiabál és 
vonaglik. A fi ú korábban még nem volt zárt osztályon… 
legalábbis Hannah úgy tudta. Aligha kérdezhette meg tőle. 
És, drágám, egyébként húztak rád kényszerzubbonyt abban 
a három és fél napban, amit a zárt osztályon töltöttél? Galen 
pedig magától nem osztotta meg vele az élményeit.

Optimista szülőként kezdte: a gyerek szépen végighalad 
a kisbabakoron, azután piros pontokat gyűjt, jó átlaga lesz 
az iskolában, és csak olyanokkal barátkozik, akik sohasem 
vezetnek ittasan. Ám egyszer csak az összes elvárása ész-
revétlenül egyetlen ijesztő kívánságra korlátozódott, már 
nem vágyott egyébre, mint hogy a fi a élni akarjon.

A háta mögött százholdnyi sűrű erdő várt rá, hogy 
megvédje, hogy a keblére ölelje. A  napfelkelte a Sapo-
ni-hegyen, a nappal és az éjszaka fényeinek keveredése 
mindig jobb kedvre derítette, de az órát még egy hónapig 
nem kellett átállítani. Addig pedig sötét reggelek tartották 
fogva őt és a kutyáit. Ám amikor hajnalodott, elindultak 
felfelé az occaneechi ösvényen, végig az indiánok régi ke-
reskedelmi útvonalán a hegytetőre. Kitaposott út volt ez, 
semmi sem nőtt rajta. Puha talpú mokaszincipők jártak 
rajta nap mint nap, hónapokon, évtizedeken át, s hagyták 
ott az emlékek örök nyomát. És miután a levelek lehullot-
tak, a nyom tavaszig rejtve maradt. 

Jink, a ház legújabb lakója asztmásan hörögve és zihálva 
körözött Hannah lába körül. Az asszony lehajolt, s puha 
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bundájába túrt az ujjaival. Bárcsak minden olyan egyszerű 
volna az életben, mint befogadni egy kóbor macskát!

– Menj, te guberáló! – mondta neki. – Fogj egy pockot 
reggelire!

A rágcsálók nagyobb kárt okoztak, mint a szárazság. 
Két hónappal ezelőtt a lila petúniák elvesztése – a virágot 
Hannah egy idős ügyfelétől kapta, akinek nem volt pénze 
kifi zetni az állatorvosi kezelést – nagy fájdalmat okozott 
volna neki. Ma azonban valódi élet-halál kérdésekkel kel-
lett foglalkoznia.

A lábával félretolt egy kupac törött makkhéjat, ami egy 
mókus előző esti vacsorájából maradt, s elindult a deszka-
padlójú verandán. A deszkázat felújítása és vízszigetelése 
régóta esedékes volt. A verandát még a volt férjével szögel-
ték össze tizenöt évvel ezelőtt, abban a reményben, hogy 
túléli majd a hurrikánt, a jégesőt, valamint a kisfi úk és 
nagy kutyák ugrabugrálását. Az álmok jöttek és mentek, 
Hannah pedig azt tette, amit mindig: alkalmazkodott.

A távolban egy autó pöfögött és zakatolt, majd kínlódva 
megindult a kocsibehajtón. Bizonyára sürgős esetről van 
szó, ha kora hajnalban felkeresik az állatorvost. Hiú áb-
ránd volt csupán, hogy a munkát reggel nyolc és este tíz 
közé szorítsa. Az ügyfelei tudták, hogy napi huszonnégy 
órában rendelkezésre áll, és hogy is ne tenné? Egy holiszti-
kus állatorvos, aki eutanáziára specializálódott, aligha zár-
hatta be a rendelőjét a munkaidő végén. Nem mintha lett 
volna rendelője a toldozott-foldozott Ford furgonon kívül. 

A kutyák egyenként feltápászkodtak, és körbevették. 
Ostoba jószágok mind az öten. Ha embereket látnak, 
azonnal berezelnek. Hannah egy örökkévalósággal ezelőtt 
a munka, a mosás, az anyaság és a főzés feladatai között 
egyensúlyozott, szinte levegőt venni sem volt ideje. Mos-
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tanában viszont csak magáért és a befogadott kóbor álla-
taiért felelt. Az ember egy pillanatra hátat fordít, és min-
den megváltozik. 

Rosie, a vak német juhász nyüszíteni kezdett. 
– Minden rendben, drágám. 
Hannah megpaskolta Rosie fejét, a kutya reszketve a 

lábához bújt. 
Soha nem akart kedvencet választani magának, de Ro-

sie-val nagyon egymás szívéhez nőttek. A kutyát négy évvel 
ezelőtt találta egy nő az Occoneechee-hegy parkolójában, 
amint vérző tappanccsal ennivalót guberált. Az elkeseredett 
hölgy hevesen rontott be Hannah-hoz, azonnal örökbe 
akarta fogadni Rosie-t, és azt akarta, hogy Hannah azonnal 
lássa el. Ám Rosie-nak össze kellett varrni a lábát, ezenkívül 
nyugodt, meleg alvóhelyre volt szüksége. Hannah ragasz-
kodott hozzá, hogy a kutya éjszakára nála maradjon, ami-
be a hölgy végül vonakodva ugyan, de beleegyezett. A már 
idősödő, de még mindig szép nő arca kissé szürke volt, sze-
me körül pedig sárga foltok látszottak, amiből gyanítani 
lehetett, hogy szívbeteg. Hannah másnap tapintatosan ér-
deklődni akart az egészsége felől. Ám hiába beszélték meg, 
a nő többé nem tért vissza, amiért Hannah végül is hálás 
volt. Az anyja arra tanította, hogy higgyen a sorsban. És ő 
meg ez a Rosie lány? Egymásnak voltak teremtve.

A kocsi behajtott a kanyarba, és lefékezett, a fényszóró-
ja egy cammogó oposszumot világított meg. Hannah csak 
egyetlen embert ismert, aki lefékezne egy oposszum ked-
véért. Hál’ istennek, mert e pillanatban senki más fülsértő 
csacsogását nem lett volna képes elviselni. 

A türkizkék Honda Civic hátsó ülésén biztosan lesz va-
lami kényeztető harapnivaló is. Ragadós, édes, tele szén-
hidráttal… pont, amire vágyik. A  fi a összeomlásának 
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egyetlen kedvező mellékhatása az volt, hogy egy számmal 
kisebb nadrágot kellett hordania. Ám amikor már két 
számmal kisebb lett, Hannah megijedt. 

Poppy kocsijának pöfögése Jink asztmás köhögésé-
re emlékeztette. Hannah úgy vélte, időszerű lenne ismét 
fi gyelmeztetni a barátnőjét, hogy cseréljen olajat. Poppy 
ösztönöktől – néha jó irányba, de általában tévesen – ve-
zérelt, nyugtalan elméjét nemigen tudták lekötni az e vi-
lági dolgok, kivéve, ha édességről vagy szexről, illetve lo-
vakról vagy művészetről volt szó. 

A Honda befordult az utolsó kanyarba. Hannah volt 
férje ragaszkodott ehhez a nevetséges, kavicsos kocsifel-
járóhoz, hiába választotta el az utat több hold legelő a ház-
tól. Kijelentette, hogy ez így hiteles, és valószínűleg elveszi 
majd a részeges biciklisták kedvét attól, hogy puszta ka-
landvágyból feltekerjenek a házukig, miután kiözönlenek 
a szemben lévő kocsmából. Persze az is lehet, hogy Inigo 
titokban mindvégig erre vágyott, főleg mivel hat évvel ko-
rábban egy nap felpattant, és elhagyta őt egy homoszexu-
ális édes hármas kedvéért, és távozott a vidékies Catham 
megyébe. Kapuzárási pánik nem egy, hanem két fi atal sze-
retővel. Mindkettő férfi .

Hannah a feje tetejét tapogatta, a szemüvegét kereste, 
ám hirtelen egy emlékkép villant az agyába, amint a re-
pülőn éppen betuszkolja a szemüveget az előtte lévő ülés 
zsebébe. Na, tessék, már megint elvesztett egyet.

Poppy leparkolt, és kitárta az ajtót, amelyen egy ágas-
kodó ló képe díszelgett. Mindenhová lovakat festett, csak 
éppen papírra nem. Fogd a bevett szokásokat, rázd össze, 
majd állítsd a fejük tetejére őket… Ez volt Poppy hitvallása.

– Helló, kislány! – jelent meg a nő a kocsiajtóban, fenék-
kel előre. – Gondoltam, szükséged van egy kis cukorkúrára. 
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– Reggel hétkor? 
Hannah lesétált a lépcsőn a kutyákkal.
Poppy megrázta a bevásárlószatyrot, lovas ezüst fülbe-

valója ide-oda himbálózott. Kivette a szájából a rágógu-
mit, és a kocsi hamutartójába nyomta. 

– Sosincs túl korán egy kis csokihoz. 
– Gyere ide! Megérdemelsz egy ölelést. 
Hannah-nak nyilván a kevés alvás miatt jutott eszébe 

ez az ostoba gondolat. Poppy még részegen sem volt az az 
ölelkezős fajta.

A nő megdermedt, és Hannah egy vállveregetéssel pró-
bálta menteni a menthetőt. 

– Köszönöm. Mármint, hogy vigyáztál az állatokra és a 
házra… – mondta, majd hátrébb lépett, és a szája sarkát 
harapdálta. Két és fél hete nem sírt. Miért éppen most tör 
rá? Szipogni kezdett. – Nem kellene ilyen drága dolgokat 
vásárolnod, nem engedheted meg magadnak. 

– Tudom, tudom, de úgy gondoltam, első osztályú fi -
nomságokra van szükséged. Csokis croissant, még meleg. 
– Poppy beleszagolt a zacskóba. – Mmmmm. És további 
csokoládéellátmány. Nem tudtam, hogy az angolok érte-
nek a csokoládéhoz, de ez, drága barátném, nem semmi!

Poppy a zacskóba nyúlt, majd két, sárga fóliába csoma-
golt, hosszúkás csokoládét húzott elő belőle. Leginkább 
összeszikkadt karácsonyi süteményeknek tűntek, mint 
amilyet Inigo rakott mindig a karácsonyi vacsoraasztalra, 
amikor a fi úk még kicsik voltak. Micsoda csaló volt ez az 
ő exe, hogy elhalmozta őket mindenféle brit – vagy in-
kább kelta – holmival, pedig már két hónapos korában 
elhagyta Walest! Hirtelen előtört egy karácsonyi emlék: 
Inigo, Galen és Liam süteményt falatoznak, és nevetnek. 
Az ő szerettei, a három ember, akikről azt hitte, a legjob-
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ban ismeri őket a világon. Később kiderült, hogy egyikü-
ket sem ismerte igazán. Ha az anyja élne, vajon hogyan 
nevezné ezt a pokoli érzést, amit Hannah meg sem akart 
nevezni? Bánat? Talán a korábbi életét gyászolja?

Szedd össze magad, Hannah!
– Cadbury Flakes – folytatta Poppy. – A  brit részleg 

épp a kutyaeledel-részleggel szemben található a boltban, 
de nehogy ettől elmenjen a kedved! Mikor értetek vissza 
tegnap este?

– Későn. Vagy korán, attól függ, honnan nézed. És 
csak én egyedül.

– Hát a fi unk?
– Nem hozhattam el. A kórházi kezelés után van egy 

kötelező program. Még tizenkét nap, és hazajöhet. – Han-
nah elhallgatott. – Találnom kell neki egy itteni kezelő-
orvost. És egy Anonim Alkoholisták Klubot. 

– Nem lesz nehéz, drágám. Rengeteg iszákost ismerek. 
– Valahogy ebben egy percig sem kételkedtem. 
Poppy visszamászott a kocsijába, s közben egy elveszett 

mobiltelefonról motyogott valamit, majd ismét felbukkant. 
– Aludtál a gépen?
– Pihentem. 
– A válasz tehát: nem.
– Üdvözöllek szép, új világomban.
Poppy beleharapott az egyik csokis croissant-ba, majd 

visszadobta a zacskóba. Egy pillanatra a ház felé nézett, 
nyilván a kávén járt az esze. De Galenről könnyebb volt a 
sötétben beszélgetni úgy, hogy körbevették őket az ébre-
dő erdő hangjai, mint a konyhai halogénlámpák fénye és 
zúgása mellett. 

– Csak haza kell hoznom – mondta Hannah. – Hogy 
távol legyen Kaliforniától, a volt barátnőjétől és a pszichi-
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átriától. A családi fészekben jobban segíthetek neki, hogy 
meggyógyuljon.

– Gondolod, hogy ez jó ötlet… felügyelet nélkül hagy-
ni a kis házban? 

A ház verandáján úgy pattogtak a lehulló makkok, akár 
egy légpuska lövései, és a szivárványszínű pörgettyűk, ame-
lyeket Hannah az apjának lógatott fel egy héttel a halála előtt, 
forogni kezdtek a hirtelen támadt, lágyan susogó szélben. 

– Ez az otthona – mondta Hannah. – És nem lesz fel-
ügyelet nélkül. Majd én vigyázok rá, ami sokkal jobb, 
mint amilyen helyzetben most van. Minden estét és éjsza-
kát egyedül tölt. 

Poppy lenyalogatta a csokoládét az ujjáról. 
– És a durva gyógyszeres kezelés ellen nem tiltakozik a 

holisztikus lelked? 
– Néha a gyógyszer a megoldás.
– Néha pedig csak ront a helyzeten. Han, a szenvedő 

emberek fájdalmas dolgokra képesek. 
Íme, a hátulütője annak, ha az ember megosztja a tit-

kait a barátnőjével: Poppy pontosan tudta, hogyan okoz-
zon neki fájdalmat. 

– Nos… – Poppy összefogta a zacskó száját. – Sikerült 
kiderítened, mi történt? Úgy értem, hogyan követték egy-
mást az események?

– Nem egészen, mivel Galen nem akarta, hogy ott le-
gyek a terápiás foglalkozásokon. Még ma sem értem, mi 
történt. Hogyan lehetséges, hogy visszamész az egyetemre, 
kimaradsz az órákról, majd hirtelen úgy határozol, hogy 
meg akarsz halni, s mindezt néhány hét leforgása alatt? 
Remélem, hogy miután hazajön, talán veled beszél majd.

Poppy elfordította a tekintetét.
– Hát persze.
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Az erdő felől két mosómedvekopó ugatása hallatszott, 
és erről eszébe jutott az a kellemetlen tény, hogy a hegy-
oldalon épült elegáns, új házak közül az egyikbe már be 
is költöztek. 

– De beszéljünk vidámabb dolgokról. Meséld el, mi új-
ság veled – mondta Hannah. – Miről maradtam le? 

– Találkoztam egy fi ckóval. 
– Poppyyyyy. Már megint?
– Nyolcvanéves. Biztosan nincs kifogásod ellene. 
Hannah a fejéhez kapta a kezét.
– Ah, elnézést. Teljesen megfeledkeztem Hawk’s Ridge- 

ről. Hogy megy?
– Igazad volt a művészetterápiával kapcsolatban. Imá-

dok idősekkel foglalkozni. Nem hiszem, hogy jól fi zető 
meló lesz, de az igazgató és a személyzet érti, miről van szó. 
Hagyják, hogy tegyem a dolgomat. Van egy nagyon helyes 
fi ckó, Jacob. Imádnád őt, drágám. Állati sokat tud a növé-
nyekről és a fákról. Igazi erdei ember. Szörnyű látni, hogy 
be van zárva arra a helyre. Van egy unokája, aki valami 
elképesztő európai körutazásra indult. A minap elvittem 
az öregurat a Walmartba, és vettünk egy hatalmas térképet 
meg színes fi lctollakat, hogy bejelöljük rajta, merre jár a 
gyerek. Nem szabad semmit a falra ragasztaniuk – mondta 
Poppy vigyorogva. – Úgyhogy egy fél tekercs ragasztósza-
lagot elhasználtunk, hogy felragasszuk. Hahaha. 

– Gondolod, hogy ez jó ötlet? 
– Han, a szabályok arra vannak, hogy megszegjék őket. 

Különösen, ha nyolcvanéves az ember. Elvihetem ma a 
furgont? Találtam egy eladó égetőkemencét. Gondoltam, 
megnézem.

Poppynak már két kemencéje volt, de egyiket se na-
gyon használta. A válság nem tett jót a kerámiaüzletének. 
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– És hová raksz még egy kemencét?
– Istenem, egy nőnek soha nem lehet elég kemencéje!
– Persze, rendben. 
Vagyis, nem. Nem, ez szörnyen rossz ötlet. Nem, szükségem 

van a furgonra a munkámhoz. Ugyanakkor a nem rend-
kívül nehéz szó. Mindig bent ragadt Hannah szájában, 
akár egy karamell. Azért nem árt, ha az ember negyvenöt 
éves korára tisztában van a legfőbb gyengeségével, még ha 
olyan nyilvánvaló is, mintha rá lenne írva a homlokára.

Hannah kinyújtóztatta a jobb karját, majd a balt. Szét-
tárta a kezét, és az ujjai hegyén keresztül kieresztette a 
feszültséget. Elképzelte, hogy az felszáll az ég felé, majd 
szétoszlik a légkörben. 

– Galennel minden rendben lesz. – Vajon magát vagy 
Poppyt győzködte? – Nem lesz könnyű, időbe telik majd, 
de rendbe tudom hozni. – Lehelete apró kis felhővé sűrű-
södött, és ezen a kétségtelenül csodálatosnak és vészesen 
száraznak ígérkező napon ennél több vízpárára nem is le-
hetett számítani. – És megígértem neki, hogy soha többé 
nem kell visszatérnie semmiféle zárt osztályra. 

– Tudom, drágám. Vigyázunk rá. Nos. Akkor most itt 
fogunk állni a következő évezredig, vagy megkínálsz egy 
kis kávéval? 

Poppy otthagyta Hannah-t, és felkocogott a lépcsőn. 
A kutyák követték, kivéve Rosie-t. 

A rácsos ajtó becsapódott, de Hannah mozdulatlanul állt 
a sötétben, és hallgatta a lehulló falevelek neszét. Hamaro-
san hűvösebb idő érkezik, és megszűnik a kínzó forróság. 

A szellemek előkúsztak az árnyak közül… emlékképek 
Galenről és Liamről, amint bicikliznek, vagy ahogy lees-
nek a fáról. Igazából csak Liam esett le azon a napon, mi-
kor szobafogságra ítélték, és megpróbált elszökni. Galen, 
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a nagy testvér, igyekezett falazni neki, és hazudott. Nem 
valami ügyesen. 

Hannah elmosolyodott.
„Ha hazudtok nekem, csúnyán ellátom a bajotokat”, 

mondta nekik, amikor már elég idősek voltak ahhoz, hogy 
megértsék. Soha nem bocsátkozott részletekbe, a gyerekek 
képzeletére bízta, hogy a büntetést kitalálják maguknak. 
Liam úgy vélte, az anyja egy fakanállal fogja elfenekelni… 
bár ilyesmivel Hannah csak egyszer fenyegetőzött. Ám 
Galen elméje ennél sokkal fondorlatosabb forgatóköny-
vet gyártott, amely szerint az anyja bezárja majd egy szűk 
helyre, ahol megcsípi egy barna hegedűpók, és kínzó fáj-
dalmak között fog meghalni. 

Isten a tanúja, Hannah mindig azt hitte, hogy egy nap 
Liam a Sing Singben végzi. A fi ú mindig nagy kanállal 
falta az életet, sokkal merészebb volt az anyjánál, pedig ő 
is már tizennégy évesen elvesztette a szüzességét. De Ga-
len? A legrosszabb dolog, amit valaha elkövetett, hogy egy 
hétköznap hajnali háromig fennmaradt, hogy verset írjon. 

A gyapotrózsa virágai élénken virítottak a sötétben, mint 
megannyi színes pillangó. Mekkorát tévedett, amikor azt 
hitte, minden rózsa sok törődést igényel. A kevésbé divatos 
növény csak úgy burjánzott Hannah kiszáradt kertjében, 
barackszínű, rózsaszín és vörös bimbók tündököltek rajta, 
idén már másodszor. A virágok szárazságban és néha alko-
nyatkor nyíltak ki… a remény váratlan helyeken virágzik. 
Hannah a kapucnis pulcsija zsebébe süllyesztette a kezét, 
és megindult a fasor felé. Csodáért imádkozott, és nem tö-
rődött a halk susogással, amely arra fi gyelmeztette, a száraz 
erdőben feltámadó szél nem sok jót jelent. 


