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ELSŐ FEJEZET

Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy 
képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és 
egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett 
behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer kilo-
métert futott, húszéves Hondával vánszorgott haza-
felé.

Ennyit a Montanába költözés rendkívüli ígéreté-
ről és a gyors meggazdagodás lehetőségéről. Olyan 
nagy reményekkel hagyta el Washington államot… 
hogy aztán egy beázó lakókocsiban lakjon, és egy le-
pusztult gyorsétteremben legyen felszolgáló. Hat év 
kellett Addie-nek, hogy beismerje, óriási hibát köve-
tett el. Megtanulta, hogy a büszkeség sovány vigasz.

Ó, persze évente több alkalommal is hazalátoga-
tott. Amikor konkrét kérdéseket tettek fel a munkájá-
ról, ködös válaszokat adott.

Aztán az elmúlt nyáron kiropraktikus apja váratla-
nul elhunyt szívrohamban.

Addie gyermekként rajongott érte, de abban a pil-
lanatban, ahogy elérte a kamaszkort, megváltozott 
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a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgo-
kat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekint-
ve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság kettejük 
között. Mindketten makacs és konok természetűek 
voltak, akik nem akarták beismerni, ha tévedtek, és 
sosem igyekeztek egymás felé hidakat építeni.

Túlságosan gyakran veszekedtek, számos alkalom-
mal Addie anyjának kellett közbelépnie, hogy meg-
próbáljon békét teremteni a férje és a lánya között. 
Addie most, hogy az apja már meghalt, különösen 
sajnálta ezt.

Ezúttal azonban úgy tűnt, végleg hazatért. Addie 
az előtt a földszintes ház előtt parkolt le, amelyben 
élete első tizennyolc évét töltötte. Nagyon szerette az 
elülső verandát, amely oly sok modern házról hiány-
zott. Általában ilyenkor már ott díszlett rajta a kará-
csonyi világítás. Az apja mindig gondoskodott róla, 
hogy a hálaadást követő pénteken felkerüljön. Idén 
azonban az elülső veranda előtt álló két tuja kopár-
nak tűnt a díszfények nélkül.

Az anyja bizonyára a nappali ablakából fi gyelte őt, 
mert abban a pillanatban, ahogy Addie kiszállt a ko-
csiból, nyílt a bejárati ajtó, és Sharon Folsom széttárt 
karral szaladt ki rajta.

– Addie, Addie, végre itthon vagy!
A lány félúton a ház felé megállt, és magához ölelte 

az anyját.
Sharon Folsom két kézzel hátrasimította Addie sö-

tétbarna haját. Anyjának ugyanolyan csokoládébar-
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na volt a szeme, mint neki, és most vágyódón meredt 
a lányára.

Addie képtelen volt megszólalni. Olyan jó érzéssel 
töltötte el, hogy itthon van, valóban itthon.

Az édesanyja most még szorosabban ölelte.
– Azt mondtad, visszajössz, és azt reméltem… – 

Nem fejezte be a mondatot.
– Ezúttal nem megyek vissza Montanába, anya.
– Komolyan, Addie? Nem is lehetnék boldogabb! 

Tehát eldöntötted, hogy végleg hazajössz? – Átölelte 
Addie derekát, és felvezette a verandára. – Csodála-
tos, hogy itthon vagy, főleg az évnek ebben az idő-
szakában… ez az első, és, tudod, olyan nehéz.

Az első karácsony apa nélkül.
– Beszéltem Roy bácsikáddal – mesélte az anyja.
– Igen? – Addie nagyon igyekezett leplezni, milyen 

izgatottan várja, mit tudott meg az anyja.
– Örömmel hallotta, hogy érdekel az egészségügy. 

Apád nagyon boldog lenne. Mindig is erre vágyott. 
Roy azt mondta, mihelyst megvan az érettségid, min-
den tőle telhetőt megtesz, hogy részt vehess a szük-
séges képzésben. Még alkalmazni is hajlandó téged 
részidőben, amíg tanulsz, hogy a szabadidődben dol-
gozhass.

Addie azt sem tudta, mit mondjon hirtelen. Olyan 
lehetőség volt ez, amelyre nem számított. Nem is re-
mélhette, hogy megtörténhet. Most már csak rajta 
áll, hogy el ne szúrja.

– Hát nem örülsz? – tudakolta az anyja.
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Addie-nek ismét elszorult a torka, ezért csak bólin-
tott egyet. Tudta, bármit is akar elérni, szüksége lesz 
az érettségire. Csak egyetlen osztályzata hiányzott. 
Nem is értette, miért hagyta félbe, amikor már olyan 
közel volt hozzá. Milyen ostoba volt akkor! Nem lá-
tott tovább az orránál! Az egyetlen hiányzó osztály-
zata az irodalom volt, ezért a helyi főiskolán keresett 
egy kurzust, amelyet elvégezhetett, hogy utána az it-
teni jegyét beszámítsák.

U-n-a-l-m-a-s!
Másodéves gimnazistaként Addie-nek a Moby 

Dicket kellett kötelező olvasmányként elolvasnia. 
Diszlexiája miatt lassan, elmélyülten olvasott, gyak-
ran ujjával követte a szavakat a lapon, hogy el ne 
vétse, hol tart. A könyv a mérete miatt ajtókitámasz-
tónak is alkalmas lett volna, Addie pedig minden 
oldalának elolvasását kész gyötrelemként élte meg. 
A Moby Dick után jó darabig nem is vett könyvet a 
kezébe… bár az utóbbi időben, miután tönkrement 
a televíziója, kikölcsönzött néhány kötetet a könyv-
tárból, és azokat élvezettel olvasta. Az olvasás öröme 
reményt ébresztett benne, hogy talán… de csak talán, 
képes lesz visszaülni az iskolapadba.

– Már be is iratkoztam irodalomórára. Ezen a hé-
ten kezdődik a kurzus, ami egy kicsit szokatlan. Nyil-
vánvalóan megfelelő tanárt kellett találniuk. – Addie 
azt hitte, február közepéig, a második félév kezdetéig 
várnia kell majd. Időzítését tekintve ez a kurzus azon-
ban tökéletesnek tűnt.
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– Már be is iratkoztál? – Anyja hangjában boldog-
ság csengett, és arca felderült a hírre.

Beértek a házba, és Addie, miután levette a ka-
bátját, két kezét a farmere hátsó zsebébe dugta. 
A konyha közepén állva jóleső érzéssel nézett körül 
az ismerős helyen. Anyja néhány  kelléket helyezett el 
itt-ott a házban, hogy némi karácsonyi hangulatot te-
remtsen. Az adventi koszorú a konyhaasztal közepén 
állt. Az első lila gyertya félig már leégett.

Gyerekkorában mindig eseményszámba ment 
az, hogy ki gyújthatja meg a gyertyát a vacsoránál: 
Addie vagy a bátyja. Általában Jerryé lett a meg-
tiszteltetés. Ó, mennyire szerette ugratni ezzel a 
bátyja! A férfi  már Oklahomában él, megnősült, és 
fi zikoterapeutaként dolgozott egy olimpikonokat fel-
készítő központban. Jerry maga is mindig sportolt, 
akárcsak a legjobb barátja, Erich Simmons, aki a 
szomszédjukban lakott. A két fi ú egykor elválasztha-
tatlannak tűnt, ezért valahányszor Addie-nek eszébe 
jutott a bátyja, felidéződött benne a fi ú barátja és az, 
mennyire megalázta magát Erich előtt.

Volt idő, amikor Addie úgy vélte, Erich Simmons 
a világegyetem leghelyesebb fi úja. Menő sportoló 
volt, végzősként ő mondta az iskolai búcsúbeszédet, 
és a végzett diákok visszatérésének napján király-
ként ünnepelték. Addie már régen gondolt rá, ezért 
nem is értette, miért éppen most jutott az eszébe. 
Kamaszként bálványozta Erichet, és meg sem pró-
bálta véka alá rejteni előtte az érzéseit. A fi ú azon-
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ban csak jól mulatott az ő bálványimádó rajongá-
sán. A gyerekkoruk teljesen szokásos volt: a bátyja 
és Erich egyáltalán nem akartak foglalkozni vele, 
hiába is szeretett volna Addie mindig velük tarta-
ni. Úgy tizennégy-tizenöt éves korában aztán más 
fényben kezdte látni a fi út: Valentin-napi ajándé-
kokat küldött és süteményt sütött neki. Végtelenül 
szégyellte magát amiatt, hogy ekkora hülyét csinált 
magából, főleg mivel a fi ú úgy bánt vele, mint egy 
sült bolonddal.

– Addie? – szakította félbe töprengését az anyja. – 
Úgy látom, gondolatban nagyon messze jársz.

– Bocs, anya.
– Hozd be a csomagodat! Már előkészítettem a 

régi szobádat.
A lányt csodálatos érzéssel töltötte el, hogy otthon 

lehet.
Kirámolt a kocsijából alig néhány perc alatt. Mind-

az, amit a hat év során sikerült összegyűjtenie, bele-
fért két bőröndbe és néhány dobozba. Amint végzett, 
egyenesen a garázsba ment.

Az anyja ott talált rá tíz perccel később.
– Addie, az istenért, mit keresel itt? – kérdezte. – 

Tűvé tettem érted a lakást! Éhes vagy? Készítsek ne-
ked enni valamit?

– Majd később.
– Mit csinálsz?
Addie a garázs közepén állt, számos, a polcok-

ról leszedett, átlátszó műanyag dobozzal körülvéve. 


