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8. fejezet

Távoli alakok

Tilly és Jasper ezután nyugodt napokat élt meg. Együtt ét-
keztek, majd Jasper elvonult, hogy a számokkal birkózzon az 
íróasztalánál, Tilly pedig kétféle foglalatosság közül választ-
hatott: szép időben kertészkedett, esőben pedig a könyvtárban 
tevékenykedett. Ezekben a napokban nagyon odafigyelt, hogy 
ne hagyja veszendőbe menni Jasper egyetlen szavát, egyetlen 
mozdulatát sem, amelyben a szeretet, a melegség jeleit fedez-
hette föl. Gondosan elraktározta azt is, ha a férje drágámnak, 
vagy édes Tillymnek szólította, meg azt is, ha gyengéden meg-
érintette a vállát, a haját. Arra is nagyon ügyelt, hogy a saját 
szeretetét ne zúdítsa túlzott mértékben Jasperre. Most már 
tudta, hogy a szenvedélyes megnyilvánulások zavarják a férjét, 
ezért megfontoltan adagolta a mosolyt, visszafogottan tüntette 
ki Jaspert a figyelmével, és megtartotta a két kezét magának. 
Csak egyvalamihez ragaszkodott szigorúan: esténként, amikor 
a lépcső tetején elváltak útjaik, mindig odatartotta a száját egy 
csókra. Ilyenkor valósággal szomjazta a szenvedélyt: égett a 
vágytól, hogy összeroppantsák a férje ölelő karjai, hogy meg-
nyíljon előtte a forró szája. Jasper azonban mindig csak hűvö-
sen, ajkait szorosan összezárva nyomta oda a száját, majd ennyit 
mondott: – Jó éjt, Tilly!
 És ki-ki visszavonult a maga szobájába, a maga hideg, üres 
ágyába.
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 Tilly olykor forró könnyeket ontva püfölte a párnáját, és né-
mán sikítva elpanaszolta neki, hogy milyen rettenetes csalódás 
a házassága. Máskor viszont sikerült összepréselnie tom boló ér-
zéseit, és elérnie, hogy az agya vegye át az irányítást. Jasper egy-
előre nem akar gyereket. A pénzügyi nehézségei való színűleg 
alapjaiban rendítették meg férfiöntudatát. A hosszú idő alatt, 
ami az esküvő és az ő érkezése közt eltelt, befészkelte magát a 
lelkébe a kétely, amelyet most lassan, türelmesen próbál leküz-
deni. Attól, hogy ő, Tilly képtelen lassan, türelmesen csinálni 
valamit, még nem kell ugyanilyennek lennie Jaspernek is…
 Csakhogy nem pusztán arról volt szó, hogy Tilly őrülten kí-
vánt volna szerelmeskedni. Persze, kíváncsi volt rá, hogy mi-
lyen az, és vonzódott Jasperhez, de igazából a vigaszt nyújtó 
testi érintkezés hiányzott neki, arra lett volna nagy szüksége. 
Amíg Nagypapánál élt, nem múlt el nap egy hosszas ölelés, 
egy hajsimogatás, egy kéz a kézben megtett séta nélkül. Fájdal-
mat okozott neki, hogy elveszítette a nagyapját, de gyötörte egy 
másfajta, sokkal élesebb fájdalom is, amely az emberi érintés 
hiányából fakadt. Nem azért lett volna szüksége rá, hogy Jasper 
átölelje, mert ő egy gátlástalan, zabolátlan nő, akit zavar, hogy 
még szűz, hanem azért, mert úgy érezte, el van zárva a világtól, 
és hidegség veszi körül. Egy szigeten él: amolyan köztes helyen.
 Egy délelőtt éppen a kertben volt, és az járt a fejében, hogy 
talán ez az év utolsó napja, amikor a hőmérséklet még meg-
engedi, hogy az egész napot a szabadban töltse. A tengeri szél 
durvábban, érdesebben fújt a szokottnál, és a nap sem szárítot-
ta még föl a harmatot. Tilly a régi abroszon térdepelve szedte 
rendbe a levendulaágyásokat. Az ég hatalmas, haloványan kék-
lő boltozatát még alig-alig érte a nap melege. Tilly megpróbál-
ta elhessegetni a gondolatot, hogy miként fogják átvészelni az 
őszt, majd a telet, hiszen Jasper hónapok óta egy fityinget sem 
keresett. Minden azon múlt, hogy sikerül-e eladnia a dublini 
kereskedőnek az útburkoló gránitköveket, de a kőbánya tulaj-
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donosa, aki ilyen jövedelmező üzlettel kecsegtette őt, már egy 
hete nem adott életjelt magáról.
 – Tilly! Tilly! – Jasper volt az, a házból kiáltott ki. Tilly föl-
állt, lehúzta a kertészkesztyűjét, és várt. A férje izgatottan, bol-
dogan rohant felé.
 Tilly szívéről nagy kő esett le. – Megérkezett az áruminta? – 
kérdezte.
 – Meg bizony! Négy darab gránit utcakő lesarkítva, letisz-
títva, fényesítésre készen! Végre elküldte őket az a nyomorult 
kőbányás! Nyomott áron adta a portékáját. Nekem így sem volt 
rá pénzem, de nem riadok vissza egy kis kockázattól. Megve-
rettem magam a spanyollal, tőled pedig elszedtem az ékszerei-
det, és mindkettőt nagyon szégyellem, de megérte! A dublini 
emberem ugyanis háromszor annyit ad a kőért, mint amennyi-
be nekem került! Már ma délután útnak indulok, hogy megmu-
tassam az árumintát, és aláírjam a papírokat. – Jasper szomo-
rúan megcsóválta a fejét. – No meg azért, hogy felvegyem az 
előleget, amelyből lélegzethez jutunk. Ne haragudj rám, kérlek, 
ne haragudj!
 – Ha jól emlékszem, megesküdtem, hogy kitartok melletted 
jóban-rosszban – mondta Tilly. – Gratulálok, szerelmem! Én 
drága férjuram!
 Jasper lehajolt, és gyengéden homlokon csókolta Tillyt, aki-
nek nagyot dobbant a szíve. Lehunyta a szemét, és odabújt a 
férjéhez. Vadul kavargott körülöttük a szél, majd elcsitult. Tilly 
fölnézett Jasperre.
 És ekkor megpillantott valamit: egy alig észrevehető, épp 
csak felvillanó arckifejezést, amely belülről jött, amelyet nem 
takart álarc. Ilyen lehet, amikor Jasper nem leplezi, hogy mit 
érez. Tilly már az esküvőn is látta ezt az arckifejezést, de ak-
kor a Nagypapa ájulását követő káoszban megfeledkezett róla. 
Igen, már akkor is kiült a férje arcára ez a valami, amely szá-
nakozó volt és… és még milyen is? Leereszkedő? Lenéző? De 
talán nem, ugye, nem… megvető?
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 – Jasper? – szólt rá kérdőn a férjére.
 – Bántja a szememet ez a szél – mondta a férfi. – És elég 
hideg is van itt kint.
 Bevallja, mit érez? Bevallja, hogy hevesen kalapál a szíve a 
bizonytalanságtól? Hogy a férje homlokán egy röpke tizedmá-
sodpercre átsuhanó árny félelmet kelt benne? Hogy attól tart, 
Jasper már nem is szereti őt? Nem, ezt nem vallhatja be! Hiszen 
a férje már így is hajlamosnak tartja a túlzott képzelgésekre… 
És Tilly máris kételkedni kezdett önmagában. Hiszen tényleg 
hideg szél fúj, és Jasper saját bevallása szerint nem szeret a sza-
badban lenni. Akkor meg ugyan miért kell neki mindjárt azt 
hinnie, hogy miatta vág savanyú képet, és nem a kellemetlen 
időjárás miatt?
 Hát azért kell azt hinnie, mert látott már ilyet…
 Tilly most azon tűnődött, hogy Jaspernek talán igaza lehet. 
Nagypapa halála, a költözés erre a furcsa, idegen helyre, az 
anyagi gondok miatti aggódás… Elképzelhető, hogy mindez 
olyan súllyal nehezedett az ő elméjére, hogy kezdtek félremen-
ni a gondolatai.
 Bent, a házban szentül megfogadta, hogy ezekről a gondo-
latairól soha nem szól Jaspernek. Megfogadta, hogy lecsitítja 
háborgó szívét, igyekszik nyugodt maradni, és ha újra felütik 
fejüket a nyugtalanító tévképzetek, orvost hívat magához. Hi-
szen az nincs rendjén, hogy fél a férjétől! Egy házasság nem 
lehet ilyen.

Miután Jasper útra kelt, az ólmos égbolton megérkezett a sűrű 
esőt hozó hidegfront. Tilly szinte ki sem tudott mozdulni a 
házból. Egyetlenegyszer próbált meg elsétálni St. Peter Portba, 
de a heves szél kifordította az esernyőjét, és pillanatok alatt bő-
rig ázott. Mrs. Rivard-ral kurta félszavakban társalogtak, Miss 
Broussard-t pedig Jasper a távolléte idejére szabadságra küldte, 
mondván, hogy egy főre sok a két szolgáló. Így aztán Tilly na-
pokig nem beszélt senkivel. A ház néma volt és komor, ráadásul 
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az ólomszürke felhőknek köszönhetően hamarabb sötétedett, 
és Tilly már kezdte úgy érezni magát, mintha az egész életét 
gyertyafénynél élte volna le.
 Miután a kertet elárasztotta az eső, a másik feladatára össz-
pontosított: a könyvek rendezgetésére. A portól tüsszögve szép 
sorban, egyenként leemelte a köteteket, hogy aztán elhelyezze 
őket a padlón a testvéreik között, majd szintén egyesével, de im-
már csoportosítva visszahelyezze a könyveket a polcra. Mindezt 
gyér megvilágítás mellett tette. Hiába húzta szét jól a függönyt. 
Szép komótosan, kényelmesen haladt, és közben sokszor letele-
pedett a kis könyvtári fellépőre, hogy elolvasson egy-egy verset, 
vagy fölelevenítse egy régi történet számára legkedvesebb rész-
leteit. Az ablakot verte az eső, az ereszt kísértetiesen táncolta 
körbe a szél. Tilly olykor eltűnődött, hogy mi lehet Jasperrel, 
sikerrel jár-e, és mikor láthatja viszont. A könyvek kupacolása 
közben időnként elképzelte, hogy mi lenne, ha jobbra fordulna 
a soruk. Már látta is lelki szemei előtt, ahogy partit rendeznek, 
mint Morningtonék, látta a sok frissen vágott virágot meg a 
szép dísztárgyakat, és a képzeletében égett az összes lámpa, sőt, 
a hatalmas csillár is visszakerült az előcsarnokba. Tilly arcára 
mosolyt csalt, amit látott, és alig várta, hogy a férje végre haza-
térjen. Hiszen akkor egy pillanat alatt ott teremne ez a fényes 
jövő, nem kéne hívogatni csalókán…
 Nyolc nap elteltével elállt az eső, és szép tiszta, felhőtlen reg-
gel virradt Tillyre. A nap alacsonyan járt az égen, de vidáman 
sárgállott.
 Tilly tudta, hogy aznap nem maradhat a házban.
 Reggeli után rögtön föl is vette a legstrapabíróbb cipőjét, be-
lebújt a sétakabátjába, sálat kötött, kesztyűt húzott, és már in-
dult is. Egy pillanatra megfordult a fejében, hogy kifelé menet 
odakiált Mrs. Rivard-nak, de aztán belátta, hogy a házvezető-
nőt úgysem érdekli, él-e, hal-e, és biztosan nem kap tőle egy 
szívből jövő Adieu!-t. Szó nélkül hagyta tehát el a házat, majd 
zsebre dugta a bejárati ajtó kulcsát, és nekivágott az ösvénynek.



119

 De alig tett meg az erdőben három métert, amikor rádöb-
bent, hogy a mély, ragadós sárban egy lépést sem mehet tovább. 
Eszébe jutott, hogy Jasper birtokáról nem ez az egyetlen kive-
zető út. A másik messzebb van ugyan, de sokkal vadregénye-
sebb: ha arra megy, a ház mögötti sziklafalon vezető útra juthat 
ki. Visszafordult tehát a Lumière sur la Merhez tartozó birtokra, 
átvágott a kerten, majd bement a szomszéd almáskertjébe nyíló 
kapun. Miss Broussard-tól tudta, hogy arra is lehet menni, de 
még sosem próbálta ki ezt az útvonalat, ezért szorosan a kerítés 
mellett haladt, majd átmászott a forgókeresztes kapun, és elin-
dult a lejtős úton. Szeme elé tárult a dimbes-dombos földnyelv 
és a homokos tengerpart. Ha észak felé haladt a köves ösvé-
nyen, St. Peter Portba juthatott el, dél felé pedig a vízhez.
 Egy pillanatnyi szeszélynek engedelmeskedve délnek indult. 
Eszébe jutott, hogy már öt hete él a szigeten, de még egyszer 
sem látta a parti fövenyt. Ráadásul most, a sok eső után min-
denféle érdekes dolgot moshat partra a víz…
 Tilly óvatos léptekkel haladt. Itt nem kellett attól tartania, 
hogy belesüpped a sárba, de a kövek helyenként mohosak vol-
tak. Tilly ki volt szolgáltatva az elemeknek: fák nem nőttek 
arrafelé, és bármilyen messziről jött a napfény, igencsak mele-
gítette a vállát. A lány meglazította a kalapszalagját, és levette 
a fejfedőt. Jólesett a hajában szétáradó melegség. Tudta, hogy 
vigyáznia kéne a nappal, mert könnyen kiütközhetnek rajta a 
szeplők, de miután napokig bent kotlott a házban, úgy érezte, 
az a pár szeplő igazán nem túl nagy ár.
 Az idegeit nyugtatta az alig mozduló, lágy tengeri szellő meg 
a hullámok zúgása. Tilly a tengerpart felé nézett, ahol két ala-
kot pillantott meg a fövenyen: egy férfit és egy nőt. A férfi egy 
kövön ült, a nő pedig a tenger felé fordulva állt előtte. A férfi 
karjai a csípőjére fonódtak, miközben mosolyogva fogadta a fe-
lé irányuló szerelem jeleit. Nem csoda, hogy az őszi napsütés 
sokakat kicsábított a szabadba, gondolta Tilly. Különösen az 
egymásért rajongó szerelmeseket…
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 A szíve előbb tudta, mint a szeme, hogy mit lát.
 Azt, hogy a férfi nem más, mint Jasper.
 Tilly megtorpant. Mintha egy csapásra zúzmarás lett volna a 
bőre. Már megint a képzelete űz vele rossz tréfát? Megcsípte a 
karját, aztán megnézte magának a szerelmespárt még egyszer. 
Szinte rábeszélte magát, hogy ez nem lehet az ő férje. A szeme 
igyekezett átváltoztatni a Jaspert. Hiszen háttal ül, és Jasper 
egyébként is Írországban van, nem itt, a parti fövenyen fogja a 
két erős kezével egy másik nő derekát. A férfi most fölállt, majd 
följebb siklott a keze, és átölelte a nőt. Arccal a tenger felé álltak 
mindketten, úgy hatvan méterrel lejjebb, mint Tilly.
 Hatvan méter… Az túl nagy távolság. Nem láthatja őket 
tisztán.
 A nő most kibontakozott a férfi öleléséből, és sétálni kezdtek. 
Tilly gyors léptekkel, a köveken csúszkálva iramodott utánuk. 
Mert látta, kristálytisztán látta a saját szemével, hogy a nőn az 
ő kabátja van, az ő nagy becsben tartott cobolyprémes kabát-
ja! A felöltő gallérjára omló, vöröses aranyszőke hajzuhatagba 
belekapott a szél, és Jasper megfogta a nő kezét. Igen, Jasper 
volt az! Minél közelebb ért hozzájuk Tilly, annál biztosabban 
tudta, hogy ő az. Most már futott, mert mindenképpen le akart 
érni a partra, mielőtt azok ketten átérnek az öböl túloldalára, és 
eltűnnek a szeme elől.
 Olyan sietős volt a dolga, hogy óvatlanul kapkodta a lá bait. 
A nagylábujja valami keménybe ütközött, a másik lába alól pe-
dig kicsúszott a síkos, mohos kő. A bal csuklója nagy erővel 
a földhöz csapódott. Mindez kísérteties lassúsággal zajlott le, 
mintha valaki mással történne. De a csuklójába nyilalló erős, 
éles fájdalom gyorsan magához térítette Tillyt, aki nem csupán 
pokoli fájdalmak közt gyötrődő teste csapdájába volt bezárva, 
hanem csapdába ejtette a házassága is, meg a sziget, ahol együtt 
kell élnie a kegyetlen, félelmet keltő érzéssel, hogy a férje nem 
őt szereti. 
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Sokáig feküdt a nyirkos fűben. A szíve mintha a fülében dobo-
gott volna, a csuklójára pedig rá sem mert nézni. Végül mégis 
rászánta magát, hogy fölemelje, és szép sorban megmozgassa az 
ujjait. Utána pedig megpróbálta behajlítani a csuklóját, amely a 
kelleténél könnyebben mozdult el, ám a mozdulat őrjítő fájda-
lommal járt. Tilly száján kiszaladt egy kurta sikoly.
 Tehát nem szabad mozgatni. Igen, hagyni kell úgy, ahogy 
van… Tilly előbb ülő helyzetbe manőverezte magát, majd las-
san föltápászkodott, és védelmezőn a mellére szorította a fáj-
dalomtól lüktető, lekókadt csuklóját. A  tengerparton andalgó 
páros már nem volt sehol, persze. Tilly fölnézett a dombra, 
ahonnan jött, majd vonszolni kezdte magát hazafelé. Sokkal 
óvatosabban haladt, mint az odaúton.
 Közben már fogalmazgatta magában a méltóságteljes, rideg 
szónoklatot, amelyben a hazatérő férjét részesíti majd. Szó esik 
majd benne a házastársi esküről, meg arról, hogy miként ítélke-
zik majd az Isten Jasper fölött. Jasper fölött, aki – belegondolni 
is szörnyű! – őt, Tillyt alig-alig hajlandó megérinteni, az ágyába 
pedig be sem engedi, de közben rohan ahhoz a másik nőhöz, aki-
nek a testén olyan… olyan otthonosan mozog a keze. Tilly azon 
vette észre magát, hogy sír, méghozzá tátott szájjal, mint egy 
kisgyerek, akinek taknya-nyála egybefolyik. Megállt, szaggatot-
tan vett néhány mély lélegzetet, majd zsebkendőjével megtörölte 
könnyáztatta arcát, száját. Szaporán vert a szíve a megerőltető 
gyaloglástól, a fejében pedig vadul tülekedtek a gondolatok, szó-
fordulatok. Hogy tehetted? Ki az a nő? Az én kabátomban!
 Folytatta útját, hogy mihamarabb ledőlhessen és pihentet-
hesse sérült csuklóját. Az ágyában fekve várja majd a szeretőjé-
től hazatérő Jaspert, akire mindjárt rá is zúdul majd az ő éktelen 
haragja…

De Jasper nem jött. Kínkeservesen teltek-múltak az órák. Vajon 
mikor szállt le a hajóról? Mennyi ideig tart neki, hogy… hogy 
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a kedvére tegyen annak a nőnek? Miért nem jön haza a felesé-
géhez?
 Mrs. Rivard hiába csengetett, hogy kész az ebéd, majd a va-
csora: Tilly nem mozdult ki a szobájából. Nem volt étvágya, és 
olyan fájdalmak gyötörték, hogy a villát sem tudta volna meg-
emelni. Rémülten nézte a megszokott mérete duplájára dagadt 
csuklóját, majd vékony csíkká hajtogatott egy tiszta párnahu-
zatot, és az ép kezével meg a fogával jó szorosan rátekerte azt 
a beteg testrészre. Tudta, hogy orvost kéne hívatnia, de nem 
tette. Azt akarta, hogy a jó későn, bűntudatosan hazakullogó 
Jasper sebesülten, fájdalomtól gyötörten lássa őt. Akkor majd 
talán megbánja, amit tett.
 Beesteledett, de a férje még mindig nem érkezett meg. Belé 
nyilallt egy baljós, sötét gondolat: lehet, hogy Jasper egyáltalán 
nem is utazott el? Csak kitalálta volna az egészet, hogy azzal 
a másik nővel tölthesse az időt? Ekkor Mrs. Rivard mögött 
becsukódott az ajtó, és az utóbbi egy hétben megszokottá vált 
komor, süket csönd borult a házra. Tilly nem gyújtott gyertyát, 
sőt, szinte mozdulatlanul feküdt az ágyon. Imádkozott, hogy 
nyomja el végre az álom, de hiába. Egy-egy rövidebb-hosszabb 
bóbiskolástól, vagy legalábbis nyugodtabb időszaktól eltekintve 
a kavargó gondolatok és az égető fájdalom jegyében telt az éj-
szaka. Folyton azon járt az esze, hogy Jasper azért nincs a saját 
ágyában, mert valaki máséban van.
 Épp csak kezdett hajnalodni, amikor Tilly fölriadt. Meglep-
te, hogy el tudott aludni. A függöny nem volt behúzva, így lát-
hatta, hogy az égbolt már nem egészen koromfekete. Hallotta, 
hogy valaki jön föl a lépcsőn, de ahhoz még korán volt, hogy 
Mrs. Rivard legyen az. Tehát hazaért Jasper.
 Tilly a csuklójába nyilalló fájdalomra ügyet sem vetve ki-
ugrott az ágyból, majd kiszaladt a szobából. A lépcső tövében 
kapta el a férjét.
 – Mi történt a csuklóddal? – kérdezte a párnahuzatra mu-
tatva Jasper.
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 – Te meg hol jártál? – sikította Tilly. Vörös köd ereszkedett 
az agyára, úgyhogy szabad folyást engedett a dühének. – Ilyen-
kor kell hazajönni?
 Jasper tátott szájjal nézte. Aztán mintha válaszolni akart vol-
na, de Tilly egy hosszú tirádával belefojtotta a szót.
 – Ki az a nő? Hát bolondnak nézel te engem? Azt hiszed, azt 
csinálsz velem, amit akarsz? Hogy én bármit eltűrök? Istenem, 
ha arra gondolok, hogy a testedre vágytam, hogy odabújtam 
hozzád, te pedig elutasítottál, és még ítéletet is mondtál felet-
tem… Igen, megítéltél, éppen te! Miközben mindvégig…
 A férje keze magasba emelkedett. – Hagyd ezt abba! – bő-
dült el, és Tilly megesküdött volna rá, hogy a dörgő hangja 
megreszkettette a lépcsőt, sőt az egész házat. – Hagyd ezt abba, 
te álnok nőszemély! Mi a fészkes fenéről beszélsz?
 – Láttalak! – kiáltotta könnyek között Tilly. – Láttalak azzal 
a másik nővel! Az én kabátom volt rajta, az, amelyiket állítólag 
el akartál adni. Tegnap délután láttalak titeket a tengerparton.
 – Tilly, én húsz perce szálltam le a Dublinból érkező gőzös-
ről – mondta Jasper, és az arca őszinteségről árulkodott: zavart, 
megbántott benyomást keltett. Ártatlannak tűnt.
 Tilly visszanyelte a feltörő zokogást. Úgy teleszívta a tüde-
jét levegővel, hogy belerázkódott a mellkasa. A dühödt indulat 
lassanként visszahúzódott, és szétfolyt az ereiben. Nem maradt 
utána más, csak a hűvös rémület. – Micsoda? – szólalt meg vé-
gül halkan Tilly.
 – Igen, most szálltam le a gőzösről – ismételte Jasper. – Szinte 
le sem hunytam a szemem, és kilométereket gyalogoltam, mire 
hazaértem, és… és mi ez az egész? Miről beszélsz te itt?
 – Láttalak – erősködött Tilly. Hatvan méter, az túl nagy távol-
ság… – Legalábbis… legalábbis azt hittem, hogy téged látlak.
 Jasper megnézte magának a felesége ruházatát. – Most pe-
dig itt állsz fülig sárosan és fűfoltosan. A tegnapi ruhádban, ha 
jól látom. Hát ilyen fogadtatásra számíthatok a hosszú távollét 
után a feleségemtől, aki nekem köszönheti, hogy tető van a feje 
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fölött? – Azzal Jasper villámgyors mozdulattal fölkapta Tillyt, 
mint egy játékbabát, és a vállára vetette.
 – Tegyél le! – kiabált Tilly.
 – Nyilvánvaló, hogy elment a józan eszed – mondta Jasper, 
majd becipelte a feleségét a szobájába, és ledobta az ágyára. 
Tilly felkiáltott fájdalmában, mert a rossz csuklója a matrachoz 
csapódott.
 Jasper fölemelte a mutatóujját. – Aludj! És gondolkodj el 
azon, amit mondtál nekem!
 Azzal peckesen kivonult, és bevágta maga mögött az ajtót. 
Tilly óvatosan fölemelte a csuklóját, és meghúzta a párnahu-
zatból rögtönzött, meglazult kötést. Utána furcsa zajt hallott a 
folyosóról, majd halkan puffant valami az ajtaja előtt.
 Odalépett, és megpróbálta elfordítani a kilincset, de az nem 
mozdult. Pedig az ajtón nincs zár! Forgott a világ. Lehet, hogy 
tényleg elment a józan esze? Hogy zárhatta be Jasper kulcs 
 nélkül?
 Térdre rogyott, majd kikukucskált az ajtó és a szőnyeg közti 
résen. Egy szék lábait pillantotta meg. Tehát Jasper eltorlaszolta 
az ajtót. A múltkor sem mozdult a kilincs, és most sem. Ráadá-
sul a férje gyorsan, könnyedén tolta oda az ülőalkalmatosságot, 
mintha már nem először tenné ezt.
 Tehát az első alkalommal hazudott. Jasper hazudik!
 Vagy csak ő veszítette el az önuralmát már megint? A lányok-
nak nem illik dühöngeni, kiabálni…
 Tilly visszament az ágyába, és az oldalára fordulva, fájós 
szem mel bámulta az ablakot. Megpróbálta részletekig fölidéz-
ni az előző nap látottakat, de már a két emberalak is kezdett 
elhomályosodni, homokká porladni. A villanásnyi ideig látott 
aranyszőke hajzuhatag, a nő derekát gyengéden, otthonosan 
megérintő férfi… Semmi másban nem lehetett biztos. És tény-
leg azt hitte, hogy nem lesz semmi baja, ha utánuk szalad az 
esőtől sikamlós, köves lejtőn? Csüggedten, kétségbeesetten 
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hunyta le a szemét. Rádöbbent, hogy már nem tudja, mi tör-
tént meg valójában, és mi az, ami csak az ő zaklatott elméjének 
szüleménye.

Pár óra múlva arra ébredt, hogy valaki finoman benyit. Abban a 
reményben fordult az ajtó felé, hogy az aggodalmas, kedves ar-
cú Jaspert fogja látni. És valóban egy aggodalmas, kedves arcú 
férfi állt ott, de nem Jasper.
 – Mrs. Dellafore? – szólalt meg a férfi. – Hunt doktor va-
gyok.
 Tilly a fájós csuklóját tapogatva felült. Az orvos letette mére-
tes bőrtáskáját az ágy mellé.
 – Kérem, üljön az ágy szélére! – mondta.
 – Ki hívta ide önt? – kérdezte Tilly, miközben tette, amit az 
orvos mondott.
 – Természetesen a férje. Aggódik magáért.
 – Tényleg?
 Hunt doktor válasz helyett óvatosan leszedte Tilly csuklójá-
ról a párnahuzatot. A duzzanat valamelyest visszahúzódott, de 
Tilly döbbenten vette észre, hogy a csuklója majdnem fekete.
 – Tudja azért mozgatni? – kérdezte az orvos.
 Tilly bólintott. – De kérem, ne kényszerítsen rá, hogy meg-
mutassam!
 – Hiszek magának – mondta Hunt doktor, és rámosolygott 
Tillyre a dús ősz bajusza alól, mint a télapó.
 – Az összes ujját tudja mozgatni?
 – Igen.
 – Ha mozdulatlanul tartja a csuklóját, akkor is fáj?
 Tilly vigyázott, hogy véletlenül se mozdítsa meg. – Nem – 
mondta végül. – Csak akkor, ha mozgatom.
 A doktor most finoman belebokszolt a lány alkarjába. – Ettől 
fájt?
 – Csak egy kicsit.
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 – Szerintem nem tört el, csak csúnyán kificamította. Befásli-
zom rendesen, és legalább egy hétig pihentetnie kell.
 – Tehát nem használhatom?
 – A bal csuklójáról van szó, úgyhogy levest és kenyeret így is 
tud majd enni. Úgy hallottam, hogy Mrs. Rivard kitűnő póré-
hagymás-krumplis krémlevest főz. – Az orvos most kinyitotta 
a táskáját, előhúzott egy ezüstszínű laposüveget, és odanyújtot-
ta Tillynek. – Brandy – mondta. – Fájdalomcsillapítónak.
 Tilly ivott egy kortyot. Égette a torkát az ital, és könnybe 
lábadt tőle a szeme. Köhécselve adta vissza az üveget.
 – De nem úgy értettem, hogy csak a csuklóját kell pihentet-
nie – folytatta Hunt doktor, majd elővett egy tekercs kötszert, 
és olyan erővel tekerte rá a csuklójára, hogy Tilly fölszisszent. 
– Teljes ágynyugalmat írok elő – mondta az orvos. – Legalább 
egy hétig. A jövő héten újra eljövök, és megnézem, hogy van. 
A férje elmondta, hogyan szerezte a sérülését. Láttam már ilyet. 
A nők nincsenek felkészülve arra lelkileg, hogy itt, a szigeten 
el vannak zárva a világtól, és maga még a nagyapja halálán sem 
tette túl magát. Igyon még egy kis brandyt.
 Tilly óvatosan szürcsölt egy keveset a brandyből, de aztán 
Hunt doktor finoman, egy ujjal megdöntötte a flaskát, és neki 
egy csapásra tele lett a szája a tüzes vízzel. Lenyelte, és kis híján 
fuldokolni kezdett tőle. Lassanként a gyomrában is szétáradt 
az ital okozta melegség.
 – Na, rajta, húzza meg még egyszer! – unszolta az orvos.
 Tilly bátran belekortyolt a brandybe. Kezdett egy kicsit kó-
tyagossá válni.
 Hunt doktor visszacsavarta a kupakot az üvegre. – Hamarosan 
jobban lesz! – mondta, és letette a flaskát a kisasztalra. – Olykor 
húzza meg – mondta. – Nyugtató hatással lesz magára. Szólni 
fogok Mr. Dellafore-nak, hogy töltse fel az üveget, ha kifogy.
 Hunt doktor már fölállt volna, de Tilly erősen megragadta 
a jó  kezével a csuklóját. – Kérem, hallgasson meg! – mondta. 
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– Jasper bezárva tart. Bezár ebbe a szobába! Én ezt nem tudom 
elviselni!
 A doktor összevonta a szemöldökét. A télapó morcos lett… 
 – Majd beszélek vele.
 – Félek, hogy… – kezdte szégyellősen suttogva Tilly.
 – Mitől fél?
 – Attól, hogy Jasper nem az az ember, aki… Nem tudom, 
hogy az-e, akinek hittem.
 – Badarság – mondta az orvos, és becsatolta a táskáját. – Lát-
ja, ezért kell pihennie! Egy hét múlva sokkal jobban érzi majd 
magát, higgye el nekem!
 Azzal Hunt doktor távozott. Nem csukta be maga mögött az 
ajtót, így Tilly jól hallotta, ahogy nyikorog a lépcső a lába alatt. 
Odalopózott a küszöbhöz hallgatózni, de alig tudott megállni 
a lábán. Viszont a doktornak igaza volt: a brandy valóban tom-
pította a fájdalmait.
 – Egy hét teljes ágynyugalom – mondta el Hunt a földszin-
ten Jaspernek is. – Az ételt is ágyba vigyék neki, erre legyen 
gondja. És az ég szerelmére, ne zárja rá szegényre az ajtót! Épp 
elég ideges így is.
 – Természetesen – felelte a sima modorú Jasper. – Gondját 
fogom viselni.
 Azzal nyílt, majd csukódott a bejárati ajtó, és Tilly kettesben 
maradt a házban a férjével.

Teltek-múltak a napok. Köd ereszkedett az ablak elé. Az ágyat 
nyomó Tilly nap, mint nap órákon át siratta a maga mögött ha-
gyott életét, az elvesztett nagyapját, meg az új életét uraló ideg-
tépő bizonytalanságot. Jasper, aki még mindig haragudott rá a 
múltkori kifakadása miatt, csak naponta egyszer jött be hozzá, 
amikor behozta az esti brandyjét. Ugyanúgy bánt vele, mint 
amikor legutóbb feldühítette: nem szólt hozzá egy szót sem. 
Tilly időközben hozzászokott a tüzes folyadékhoz, amelynek 
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