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3. fejezet

A Sötét Mágus

Napok óta rohangálok, miközben szinte elborítanak a 
kihívások: beletanulni az új munkába, ráérezni arra, mit 
akar a főszerkesztő, úgy megírni a különböző narrációs 
szövegeket az anyagaimhoz, hogy a kisvárosban senki ér-
dekeit ne sértse, de azért bőven tartalmazzon érdekessé-
geket – nem egyszerű. Az élet Franklinben elég pörgős. 
Reggel kiállításmegnyitóra sietek, aztán részt veszek a 
városi tanács ülésén, kikérdezem a vezetőket arról, hogy 
állnak az útfelújítások, és milyen rendezvények lesznek 
még idén. Délután a monitorok előtt ülök a vágószobá-
ban, majd Laurenért rohanok, amit közös bevásárlás kö-
vet, utána játék, vacsora, meseolvasás – így telik el egy 
nap, és miközben esténként a száraz vörösbort kortyolga-
tom, lemondó sóhajjal ébredek rá, hogy a házat talán so-
sem fogom rendbe rakni, és egy lépést sem teszek azért, 
hogy legyen végre kocsim. Csütörtökre totál kikészülök, 
ezért úgy intézem, hogy egy órával hamarabb végezzek 
a tévénél, és így még beeshetek Rosemarie-hez a kozme-
tikába.
 – Na hogy megy a meló, kisanyám? – érdeklődik kedé-
lyesen Rose, miközben masszírozni kezdi fáradt arcomat.
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 – Ez a tévé igazi őrültekháza – sóhajtok. – Ráadásul 
eddig mindennap más operatőrt kaptam, esélyem sincs 
megszokni senkit.
 – Mindennap más pasi, az nem is olyan rossz – kons-
tatálja Rosemarie. – Hát nem erre vágytál?
 – Izgalomra és újdonságra vágytam, és most aztán 
hatványozottan megkaptam. Azt sem tudom, hol áll a 
fejem. Ha szerencsém van, Lauren ma kilenckor elalszik, 
és pihenhetek egy kicsit. Bár általában olyankor telefonál 
Cole.
 – Mindennap beszéltek? Lauren miatt? – húzza a szá-
ját Rose.
 – Nem csak miatta, magunkért is – vallom be. – Va-
lahogy mintha még szükségünk volna egymásra, igaz, 
szerintem ez ennyi együtt töltött év után természetes. Én 
hagytam ott, tudom, de ettől még nagyon hiányzik…
 – Mert magányos vagy – bólint Rosemarie. – Ha el 
tudtál jönni tőle, valószínűleg nem Colin hiányzik, ha-
nem a társas kapcsolat. Ne hagyd, hogy becsapjanak az 
érzéseid.
 – Én igazán igyekszem, de nagyon jólesik beszélgetni 
vele esténként.
 – Majd ha lesz valakid, azzal fogsz beszélgetni, és 
nem vele. Addig is vigyázz, nehogy félreértse a helyze-
tet, amikor csak lehet, tudatosítsd benne, hogy nem mész 
vissza hozzá. – A bőrömre ken még némi tejes-mandulás 
masszázskrémet, majd elgondolkodva hozzáteszi: – Per-
sze csak ha tényleg így is érzed…
 – Egyelőre túl elfoglalt vagyok ahhoz, hogy bármit is 
érezzek – nevetek, és megvakarom az orrom alatti részt, 
mert túl száraz a bőröm, és a krémezéstől viszketni kezd.
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 – Nyughass már! – korhol Rosemarie. – Hunyd le a 
szemed, lazulj el, és élvezkedj! – adja parancsba, én pe-
dig próbálok engedelmeskedni. Az arcmasszázs végére 
elszundikálok, és arra eszmélek, hogy Rose a szemöldö-
kömet szedi.
 – Au, te szadista! – Fájdalmas grimaszt vágok. – De azért 
hálás vagyok, hogy eltávolítod az arcomról a dzsungelt.
 – Erről jut eszembe! Mi van a szőrmók jégszobrásszal? 
Milyen volt a műhelyében?
 Meglepetésemben felpattanok.
 – Most meg mit csinálsz? Maradj már nyugton! Majd-
nem kiszúrtam a szemed…
 – Rose, elfelejtettem! Nem hívtam fel Hayden Clarkot 
– nyúlok gyorsan a táskámért, és előtúrom a telefonomat.
 – Nem ér rá még pár percet? Ez volna az én-időd! – 
zsörtölődik Rose, és csípőre tett kézzel figyeli, amint a 
fekete, ezüstbetűkkel nyomott névjegyről a készülékbe 
pötyögöm a számokat.
 – Halló, itt Arlene Davis! – hadarom feszülten. – Igen, 
a tévériporter… Ó… Elnézést, én… Értem. Tudod, nem-
rég rendezkedtem be a városban, és rengeteg a munkám. 
Úgy gondolom, talán a jövő héten… Hogy elutazol? Ó! 
Akkor mikor is…? Rendben, legyen ma délután. Azt hi-
szem, fél hatra oda tudok érni, előtte fel kell vennem a 
lányomat. – Lefirkantom a címet az időközben előásott 
jegyzetfüzetembe, és gyorsan elköszönök a jégszob-
rásztól.
 – Ez egy igazi zsarnok szörnyeteg! – török ki. – Halla-
nod kellett volna, hogy beszélt velem!
 – Ugye biztos, hogy kinyomtad a hívást? – kuncog Ro-
se, mire ijedten a kijelzőre pillantok.
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 – Ki, hála az égnek.
 – Úgy beszéltél a fickóval, mint a rossz kislány, akit a 
szőnyeg szélére állított az osztályfőnök – nevet, és köz-
ben óvatosan letörölgeti rólam a krém maradványait. 
– Ha nem tévedek, menned kell.
 – Úgy bizony. Lekapott a tíz körmömről, és azonnal 
magához rendelt. Közölte, hogy holnap el kell utaznia 
egy hónapra, és vagy ma délután elkészítem vele a ripor-
tot, vagy felejtsük el egymást. Így hát odamegyek.
 – Én biztos nem mennék – húzza a száját Rose. – Ha 
így beszélne velem, megmondanám neki, hogy oda dugja 
a jégtömbjeit, ahova soha nem süt a nap.
 – Kész szerencse, hogy nem vagy újságíró! – Kapkodva 
öltözködöm, majd néhányszor végigszántok a hajamon 
egy kefével.
 – Miért? Tele vagyok ösztönös kíváncsisággal.
 – Igen, csak épp képtelen lennél nyalni a riportala-
nyoknak. Ezt használhatom? – mutatok az asztalon he-
verő, málnaszínű szájfényre.
 – Csak nyugodtan – bólint Rose, és a biztonság ked-
véért még egy szempillaspirált is a kezembe nyom. – Egész 
jól nézel ki – jegyzi meg, miközben felsegíti a kabátom. 
– Nyugi – mondja.
 – Nem vagyok ideges – felelem. Rose arcáról ordít, 
hogy nem hisz nekem, és igaza is van: Hayden Clark sza-
vai jeges fuvallatként fújták messzire az arcmasszázs adta 
átmeneti nyugalmamat.

Még csak négy óra, de már sötétedik, és miközben meleg 
hótaposómban az óvoda felé baktatok, bekapcsol a közvi-
lágítás. Alaposan átfagyok, mire odaérek, elgémberedett 
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ujjaimmal nehezen adom fel a kabátot az izgő-mozgó 
Laurenre, akit egészen felvillanyoz, hogy ma megyünk a 
jégszobrászhoz. Miközben a lányom elmajszol egy müz-
li szeletet, taxit hívok, mert semmi kedvem a gyerekkel 
együtt a nyakamba venni a fagyos várost. Miért nem 
inkább látványpéksége van a manusnak? Ott legalább 
meleg lenne. De nem, mi a hűtőkamrába megyünk! – 
bosszankodom, miközben élvezem a jól fűtött taxit, és 
bármit megadnék azért, ha egyenesen hazamehetnénk. 
Ám nincs mit tenni, a jégguru vár, és nem akarom, hogy 
telekürtölje a városvezetést azzal, micsoda megbízhatat-
lan nőszemély vagyok. A taxi egy többgenerációs családi 
ház előtt fékez, szerencsére közel a Rockefeller utcához, 
aminek örülök, mert innen hazasétálhatunk. Kifizetem a 
sofőrt, aztán diszkréten becsöngetek. 
 Két kedves juhászkutya és a vásárban látott, vörös hajú 
szépség siet kaput nyitni egy szál fehér kardigánban, az 
arcán széles mosollyal.
 – Clarice Clark vagyok – mutatkozik be. – Ti pedig 
Arlene és… Lauren, igaz? Direkt rímel a nevetek?
 – Nem, csak véletlenül – feleli komolyan Lauren. 
 – A lányom a nagymamámról kapta a nevét, aki itt élt 
Franklinben – teszem hozzá. Meglep, hogy a nő ilyen jól 
informált a kilétünket illetően.
 – Kerüljetek beljebb, hátraviszlek titeket a bátyámhoz, 
épp dolgozik valamin. Bocsánat, szörnyű konyhaszagom 
lehet, vacsorát főzök a fiúknak!
 – Mi készül? Mi is kaphatunk belőle? – kíváncsiskodik 
Lauren.
 – Kincsem, nem illik ilyet…
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 – Ugyan, hagyd csak! – legyint Clarice, és a gyerekhez 
fordul. – Csilis bab lesz.
 – A kedvencem! – vigyorog Lauren. No persze, kis drá-
gám, életedben nem ettél még, mert apádnak gyenge a gyom-
ra, a szomszédban azonban a víz is finomabb, tudom.
 – Ha fázol a műhelyben, bátran gyere fel, és kopogtass 
be hozzám.
 – Igazán kedves tőled – mosolygok rá. Szimpatikus nő. 
Nehéz elhinni, hogy egy házban nőtt fel azzal a goromba 
alakkal, aki felé épp közeledünk a gazdagon kivilágított 
kerten át, amelynek kellős közepén egy jégcsúszda csalo-
gatja Laurent.
 – Kipróbálhatom? – csillan fel a szeme, és már szalad is.
 – Kincsem, várj! – próbálom visszahúzni.
 – Nem is tudom. A  bátyám megrendelésre faragta, 
és…
 – … és ideje, hogy valaki tesztelje. – Hayden Clark 
széles mosollyal az arcán jelenik meg a műhelye ajtajá-
ban. Frissen mosott, félhosszú, sötét haja épp markáns 
állcsontjáig ér, éjfekete szemét halvány szarkalábak raj-
zolják körül. Kézen fogja Laurent, és a jégcsúszdához 
kíséri. – Csak óvatosan! – mondja neki, majd felsegíti 
a csúszós lépcsőkön, és derűsen figyeli, amint a lányom 
többször egymás után, kacarászva lecsúszik. Alig tudom 
álcázni a meglepetésem. Az egy dolog, hogy megborot-
válkozott, de ő egyszerűen nem ugyanaz a pasi, mint 
akivel a múltkor találkoztam!
 – Kabát nélkül cúgos idekinn – húzza összébb a kar-
digánját Clarice. – Ha kellek, odafenn megtaláltok – bic-
cent a bátyja felé, és elsiet.
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 – Elég lesz, Lauren, megfázol! – avatkozom be a já-
tékba.
 – Te nem akarod kipróbálni? – kérdezi kedélyesen 
Hayden, és egyenesen a szemembe néz. Már megint ez 
a rémes forróság. Klimax harminc alatt? Eszembe jut, 
hogy dideregtem az óvodába menet.
 – Talán bele sem férek – intek a jégcsúszda felé. – Nem 
akarom tönkretenni a művedet.
 – Ugyan már, hiszen nem vagy sokkal nagyobb, mint 
a lányod!
 – Gyere, mami! Kérlek! Csak egyszer! – könyörög 
Lauren, így kénytelen vagyok beadni a derekam, és már 
az első lépcsőfoknál megtörténik, ami az idétlenekkel 
szokott: kicsúszik a lábam alól a talaj, és a következő pil-
lanatban zavartan kacagva bámulom a Franklin fölötti 
csillagvilágot. Lauren persze rögtön azt hiszi, most is 
olyan havas buli van, mint Rosemarie-vel a jégfesztivá-
lon, így azonnal rám veti magát. Kínos, nagyon kínos. 
Hayden Clark a jégcsúszdának támaszkodva nevet, majd 
miután Lauren végre lekászálódik rólam, hogy stikában 
még néhányszor le tudjon siklani, felém nyújtja a kezét.
 – Köszönöm – mondom, és ahogy a bőrünk összeér, 
hatalmába kerít az érzés, mintha ez már nem is egyszer, 
de ezerszer megtörtént volna. Sőt csókjelenetet látok a 
lelki szemeim előtt. Szépen vagyunk, úgy látszik, ezt te-
szi a kétségbeesett szerelemvágy. Elszégyellem magam 
a pajzán gondolatok miatt, és leporolom a havat a kabá-
tomról, addig sem kell a szemébe néznem.
 – Bemehetünk a műhelyedbe? – érdeklődik Lauren, 
aki szemmel láthatóan megunta a csúszdázást.
 – Persze, hiszen ezért jöttetek, ugyebár – feleli szóra-
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kozottan a férfi. – Csak tessék! – mutat a széles tolóajtó 
irányába, és a lányom már fut is felé.
 – Erre gyertek. – A tenyere a hátamhoz ér, még a ka-
bát vastag anyagán át is érzem a melegét. – És az ég sze-
relmére, mosolyogj! Szeretem, ha egy nő nevetés közben 
úgy hunyorog, mint te.
 Ez nem lehet igaz: most udvarol? Huszonnyolc év ta-
pasztalata kevés ahhoz, hogy megértsem, ami most tör-
ténik. A múltkor a vásár forgatagában, sőt még délután, 
a telefonbeszélgetés alatt is attól tartottam, hogy Hayden 
Clark lenyel majd keresztbe, most pedig határozottan 
úgy tűnik, mintha közeledni szeretne hozzám. Ez tagad-
hatatlanul jobban tetszik, már csak azért is, mert érdekes 
embernek tűnik. Ez a típus a gyengém, felkelti az ösztö-
nös kíváncsiságomat, és ölni tudnék a titkaiért.
 Belépünk a műhelybe, ahol Hayden körbevezet ben-
nünket. Már a túra elején egy-egy bögre forró teát nyom 
a kezünkbe, nehogy megfázzunk a mínusz 10 fokos hű-
tőkamrában. Figyelmes. Ő  csupán egy fekete pulóvert 
visel, és villanyfénynél feltűnik, hogy a bőre sok helyen 
cserzett, száraz és piros – nyilván munkahelyi ártalom. 
És persze túlságosan macsó ahhoz, hogy beismerje, né-
mi hidratálókrémre azért egy férfinak is szüksége van. El 
kell ismernem, a bőrhibák ellenére is vonzó, annyira él a 
tekintete, olyan magabiztos a mosolya, mialatt imádott 
munkájáról mesél. Az egészet diktafonra veszem, jól jön 
majd a cikkemhez.
 – Ezeket a mélyfagyasztott jégtömböket itt állítjuk 
elő, speciális vízből. Fontos, hogy egyikben se maradjon 
buborék, mert akkor dobhatjuk ki az egészet. Csakis tö-
kéletesen sima, átlátszó és homogén anyagból lehet szép 
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jégszobrot faragni. Vigyázz, Lauren, mert hozzáragad a 
nyelved! – szól a lányomra, aki gyorsan behúzza piros kis 
fullánkját, és odébb somfordál, hogy Hayden eszközeit 
szemügyre vegye.
 – Ez mi? – kérdezi kíváncsian.
 – Ő az én legjobb barátom, a láncfűrész. Együtt farag-
juk ki az alakzatokat, aztán búcsút veszünk egymástól, és 
ezekkel a kis vésőkkel dolgozom tovább. A gond akkor 
van, ha elfelejtem kihúzni a konnektorból a masinát.
 – Volt már, hogy megsérültél? – érdeklődöm.
 – Az ujjaimba bele-belevágok néhanap.
 – Úristen! – A tekintetem ösztönösen Hayden kezére 
siklik.
 – Ugyan! Az sokkal kellemetlenebb volt, amikor le-
szaladtam valamiért föntről egy szál gatyában, és vélet-
lenül magamra zártam a kamrát. Hiába kiabáltam, senki 
nem hallotta, hogy bajban vagyok.
 – Ó! – kerekedik el Lauren szeme. – De akkor hogy 
úsztad meg?
 – Egyre nagyobb darabokat fűrészeltem a selejt jég-
tömbökből, és fél óra alatt kiékeltem az ajtót. Jól jegyezd 
meg, Lauren, a láncfűrész veszélyes, de életet is menthet!
 – Ezt azért az óvodában ne hangoztasd – mosolygok, 
és összébb húzom a kabátot a lányomon. – Nem fázol?
 – Nem, mami, látni akarom, hogy dolgozik a fagyos 
bácsi! – Könyörgőn pislog hol az egyikünkre, hol a mási-
kunkra, én pedig megint zavarban vagyok, de már kez-
dek hozzászokni az érzéshez. 
 – Mi a kedvenc állatod? – kérdezi Hayden.
 – Malvin, a plüssmajmom – vágja rá Lauren.
 – Akkor most kifaragjuk a jég-Malvint, oké?
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 – Oké hát! – Lauren izgalmában egy helyben topog, 
repesve várja, hogy végre lássa, miként is működik a lánc-
fűrész.
 – Köszönöm – mondom, és egy pillanatra megérintem 
Hayden vállát. – Nehéz időszakon megyünk keresztül. 
Laurennek ez most nagy öröm. De mi lesz az interjúval?
 – Szombaton elviszlek korcsolyázni, akkor majd foly-
tatjuk – von vállat. – Nem árt, ha kicsit összebarátkozol 
a jéggel.
 – Nem azt mondtad, hogy elutazol? – jut eszembe, 
amikor már képes vagyok megszólalni a döbbenettől.
 – Képzeld, mire ideértetek, lefújták azt a programot – 
mondja szemrebbenés nélkül. – Nem is bánom. Az elmúlt 
időszakban úgyis túl sokat dolgoztam. Legalább elmehe-
tek a jövő hét végi versenyre zsűrizni, a Mosquito-tóhoz. 
Szeretem azt a környéket… No figyelj, kis hercegnő! – 
kacsint Laurenre, majd felkapja és bekapcsolja a láncfű-
részét. Összerezzenünk az ijesztő hangtól, amint a jég 
találkozik a felforrósodott fémmel. Hayden gyorsan és 
ügyesen dolgozik, a hatalmas jégtömbből negyedórával 
később már kirajzolódik a majomforma. Ekkor különbö-
ző vésőket vesz elő, és mértani pontossággal, percek alatt 
faragja ki az állat arcát, finomítja a teste körvonalait, sőt 
még barázdák is jutnak az alkotásra, amelyek élethűvé te-
szik. Hayden munka közben egy árva szót sem szól, úgy 
belefeledkezik, mintha itt sem lennénk. Amikor kész van, 
Lauren tapsikol örömében, és azonnal le kell fényképezni, 
amint a jégmajmot öleli, hogy megmutathassa az apjának.
 – Most jöhet a csilis bab! Teljesen átfáztam, mami! – 
jelenti ki ártatlan tekintettel, és máris a műhely ajtaja felé 
csörtet.
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 – A húgod óvatlan volt, és meghívta Laurent vacsorá-
ra – magyarázkodom. – Most aztán perceken belül hall-
juk majd, hogy ordít, mert csíp a paprika. 
 – Ugyan. A gyerekek már csak ilyenek. – Hayden le-
veszi a pulóverét, és a vállamra teríti. – Nem akarok tola-
kodónak tűnni, de mi van a kislány apjával?
 – Tolakodónak tűnsz.
 – Bocsánat.
 – A szokásos történet. Megszületett a gyerek, bedarált 
bennünket a hétköznapi taposómalom, elhidegültünk.
 – Ó! Harmadik személy?
 – Egyikünknek sincs senkije.
 – Akkor még minden helyrehozható – mondja Hayden, 
miközben a műhelyben helyiségről helyiségre haladva le-
kapcsolja a lámpákat. – Nincs nagyobb kincs, mint a sze-
retettel teli, nyugodt kapcsolat. 
 – Az biztos – helyeselek. – Csak épp valami plusz-
varázslat nélkül számomra nem elég. Olyan szerelem-
re van szükségem, ami újra kinöveszti lenyesett szár-
nyaimat…
 – Akkor neked egy sötét mágus kell – mér végig Hayden 
különös pillantással. Tekintete csontig hatol. Lekapcsolja 
az utolsó lámpát is, ott állunk a műhely ajtajában, a hold 
fénye tükröződik vizslató fekete szemében.
 – De miért sötét? – megyek bele a játékba.
 – Mert egy rendezett kapcsolatot mindig egy őrült, 
perzselő szenvedély követ. Ehhez nem kell szakértőnek 
lenni, így jön létre a belső egyensúly.
 – Hol találok ilyet? – nevetgélek idétlenül. A francba! 
Ennek az idegennek egyszerűen nincs joga belebámulni 
a lelkembe.
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 – Nem is tudom. – Kilépünk a kertbe, majd Hayden 
bezárja az ajtót, és felém fordul. – De ha érdekel, szom-
bat délután az Allegheny-folyónál bemutathatlak egynek. 
Remekül befagyott a víz, ideális a korcsolyázásra.
 – Másodszor említed ezt ma, szóval feltehetőleg nem 
viccelsz.
 – Nem szoktam – tárja szét a karját.
 – És ha nem megyek el?
 – Eljössz – mulat rajtam. – Nem tehetsz mást, külön-
ben elárulom a főnöködnek, hogy a jégfesztiválon érzel-
mi zsarolás áldozata lettem. Szegény kis kezdő riporter… 
– nem tudom eldönteni, hogy huncut vagy gonosz ki-
fejezést látok-e az arcán, mindenesetre tenyérbemászóan 
pimasz. És vonzó. És veszélyes. És izgalmas. A hirtelen 
ébredt pozitív hozzáállását pedig egyszerűen nem tudom 
hová tenni. Szótlanul sétálunk vissza a házhoz, ahová 
nem akarok bemenni. Nem kenyerem alkalmatlankodni 
egy vadidegen családnál, már így is kínosan érzem ma-
gam, amiért Lauren azt képzeli, étteremben vagyunk. 
A  lányom vonakodva, fülig zsíros szájjal jelenik meg az 
ajtóban, Clarice Clark egy szalvétával követi, és segít neki 
felhúzni a csizmáját, akár egy gyakorlott bébiszitter.
 – Nem csíp már? – kérdezi tőle cinkos mosollyal.
 – Csöppet sem – mosolyog Lauren, láthatóan büszke 
magára, amiért megbirkózott a csilivel.
 – Az a baj, hogy kétszer csíp! – kacsint rá Hayden.
 – Ne ijesztgesd, mert vissza fogja tartani, és akkor meg-
van a heti projektem, pedig ki kellene festenem a házat.
 – Aztán össze ne törd magad! – A  jégszobrász felse-
gíti Laurenre a kabátját, és pimaszul vigyorog. – Majd 
szombaton.
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 – Én szombaton a papámmal leszek – mondja a lá-
nyom, és kigaloppozik a kapuhoz.
 – Korizni mentek? – firtatja Clarice. – Hayden, egy-
két hét múlva jobb lenne… Talán még nem elég vastag 
a jég a folyón…. – Nem ismerem Clarice-t, de érzem a 
hangjában a feszültséget.
 – Ki a szakértő, te vagy én? – A férfi ideges mosolyt 
villant a húgára. – Gyertek, kikísérlek benneteket! – 
Lauren a kapuban toporog, és már megint a Szalakótát 
énekli.
 – Egy magyar dal – fogok a szokásos magyarázatba, 
amikor Hayden kérdőn felém pillant. – Az apja egyik 
páciensétől tanulta. Azóta ez az altatódala. Ha elfárad, 
elkezdi énekelni.
 – Nagyon szép dal, Lauren.
 – Megtanítom majd neked, ha szeretnéd. – A lányom 
felnéz a férfira, szemében áhítat. Úgy, kisanyám, szóval a 
fekete szeme már le is vett a lábadról. De könnyen adod 
magad.
 – Örömmel megtanulom – mosolyog Laurenre Hay-
den, pont úgy, mint a jéghattyúra a vásárban. Észreve-
szem, hogy amikor ez a férfi mosolyog, alapjaiban válto-
zik meg a kisugárzása. Mint amikor a fagyos telet felváltja 
a napsütéses tavasz. A kemény vonások ellágyulnak, és kis 
gödröcskék jelennek meg a széles járomcsontok alatt, a 
mandulavágású, éjsötét szemek körül pedig szarkalábak, 
amelyek jól állnak a viselőjüknek. Felháborító, hogy egye-
seknek harminc fölött elég megborotválkozni és moso-
lyogni, hogy jól nézzenek ki.
 – Messze laktok? Hívjak taxit? – érdeklődik.
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 – Csak néhány utcányira – fogom kézen a lányomat. 
– Viszlát, Hayden Clark.
 – Viszlát szombaton, hunyorgós mosolyú csaj.
 Kábultan kinyögöm, hogy szia, majd hátat fordítunk, 
és elindulunk hazafelé. Lauren megállás nélkül kerepel 
mellettem arról, mi volt az óvodában, miről beszélget-
tek „azzal a Clarice-szel”, és hogy mi lesz a program, ha 
szombaton érte jön a papa. Szent ég! Cole! Előkapom 
a telefonomat, és megmagyarázhatatlan bűntudatot ér-
zek, amikor látom, hogy a férjem épp kilencszer próbált 
hívni ma este. Amint hazaérünk, első dolgom lesz, hogy 
beszéljek vele. Sétálok a lányommal, hallgatom a csivi-
telését, és hagyom, hogy lágyan, csöndesen bekússzon a 
lelkembe egy bizsergetően kellemes érzés. Hát szia! Téged 
vártalak.


