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Mélyen beszívta a rózsa bódító illatát, aztán levágta a bokorról. Mosolygott, örömmel gyűjtötte az illatozó virágokat falatnyi
kertjéből, amiket majd a ház vázáiban szándékozott elrendezni. Még némi zöldet is vágott a kosárban lévő szálakhoz, majd bement a
hátsó ajtón a nappaliba.

Abby alig néhány hete élt itt, ebben a rózsákkal övezett házban, máris érezte jótékony hatását.

Dudorászva, élvezettel rendezgette az illatozó szépségeket, mikor hirtelen éles hangot, valami kolomp, vagy harang zengését
hallotta. Eltartott egy ideig, mire azonosítani tudta: ez, az elfelejtett kapucsengő hangja. Egy kis harang, amit kívülről, madzaggal kell
megkongatni. Szándékában volt leszerelni, de teljesen kiment a fejéből.

Elindult kifelé, a bejárat előtti teraszból átalakított üvegházon át az udvarra. Ahogy kilépett, megpillantotta az idegen férfit, aki
izgatott türelmetlenséggel kémlelt az ajtó felé. Még soha nem látta, nem is illet a faluba, különösen nem a környékbe. Magas,
kopaszodó, ötvenes, ingujja felgyűrve, vászon nadrágja gyűrött. Mögötte látszott a viharvert autója. Lassan, a rózsalugas árnyékában
közeledett a kapuhoz, de nem ment közel, csak hallótávolságba.

– Segíthetek? – érdeklődött a lány, visszafogott mosollyal.

– Bocsánat… én Barbie-t keresem… – hebegett zavartan és meglepetten a férfi.

– Sajnálom, nem ismerem.

– Itt lakik, fél éve még itt lakott… – dadogta a kopasz egyén, teljesen elveszetten.

– Talán a szomszédoknál érdeklődjön, én nem régen költöztem ide!

– Köszönöm… elnézést…

Intett, majd görnyedten, elgondolkozva a kocsijához tartott.

Abbygael Clever, Dr. jur, PhD professzorasszony visszament a virágaihoz, de már nem volt kedve dudorászni. Az iménti jeleneten
gondolkodott. Valami rossz érzés kerítette hatalmába, bár teljesen érthetetlen módon.

Az egyik vázát tette éppen a kisasztalra, mikor meglátta, amint a férfi a szomszéd idős hölggyel beszélget… na, mi is a neve… aha,
Mrs. Gorsipy! Ott biztosan megtudja, amit akar!

Mosolygott magában, igyekezve a rosszérzést elűzni. Nem nagyon sikerült.



Ki az a Barbie, akit a férfi keresett? Talán övé a ház? Egyáltalán, kié ez a ház?!

Koranyáron, útban hazafelé egy kriminálpszichológia konferenciáról, – természetesen fáradtan, álmosan – elvétette a lehajtót, és
ebbe a kis, régi hangulatú faluba tévedt. Lassan hajtott, keresve valakit, akitől útbaigazítást kérhetne, de az utcán egy árva lélek sem
volt. Nagyon csendes utca, mesébe illő kőházakkal, köröttük vastagtörzsű fák és rengeteg virág. Balzsamos levegő, amiből nagyokat
szippantott. A nyugalom és béke szigete – jellemezte magában akkor az utcát.

Az egyik takaros ház előtt tábla állt, miszerint eladó. Megállt, szemügyre vette, még le is fotózta a telefonjával. Kert mélyén állt a
kétszintes, szürke kőház, a kaputól befelé barlangot képeztek vörös futórózsából.

Elég giccses, de a kert nagy része is rózsatövekkel volt beültetve. Fehér, kazettás ablakok sokasága nézett az udvarra, az emeleti
ablakok, meg néhány földszinti egy része az utcára. Ápolt kert, a ház sem tűnt elhanyagoltnak. Elmélázva nézte, aztán a saját londoni
otthonára gondolt. Hatalmas ház tetején, egy stúdiólakásban élt, melynek teraszáról gyönyörködhetett a városban. Mikor nem volt
szmog, vagy nem esett, nem volt köd… Még nem szokta meg, nem lakta be parányi otthonát. Igaz, kényelmes volt, praktikus, de
keveset volt otthon.

Jogászdoktor,  kriminálpszihológus,  sok  elfoglaltsága  volt.  Vendégprofesszor  az  egyetemen,  szakértő  egyes  bűnügyekben,
tanácsadóként segíti a Scotland Yard munkáját, szabadidejében publikál szaklapokban, néhány laza krimit is piacra dobott már.

Komoly és nyomasztó munkája nem tükröződött természetében. Vidám, eleven, mosolygós fiatal nő maradt, kellemes külseje
gyakran kétséget ébresztett tudása iránt. Miután megismerték, már nem volt senkiben kétség, csak meglepetés.

Átlagos magasságú, vékony termetű, vállát éppen érintő gesztenyebarna, hullámos hajú, fiatal nő volt,  harmincegy événél is
ifjabbnak tűnt.

Formás alakja mindig elegáns kosztümben, körömcipőben, vonzó külsővel jelent meg mindenhol. Civilben lazán öltözött, farmer,
rövidnadrág, póló – sportos egyszerűséggel.

Válásuk  után,  mikor  megosztoztak  fele-fele  arányban  a  közösen  szerzett  javaikon,  a  ráeső  összegből  vette  a  kis  lakást.
Feleslegesnek ítélt egy nagyobbat, nem fogadott vendégeket, aludt, vagy dolgozott, mikor otthon volt. Futotta volna tágas, nagy
lakásra is, hiszen jelentős vagyonnal rendelkeztek. Férje terapeutaként sokat keresett, mint ahogy ő is, elkölteni nem maradt idejük.

Még az egyetemen ismerkedtek össze, aztán összeházasodtak. Tíz év alatt rájöttek, hogy nem kellett volna. Valami versengésféle
mérgezte az életüket, ki viszi többre, ki hoz több pénzt a konyhára. Abby munkája hasznosabb volt, a férje meg többet keresett. Nem
vitatkoztak,  csak  nem házaspárként,  inkább  lakótársként  éltek  egy  hatalmas,  luxuslakásban.  Amikor  betöltötték  a  harmincat,
elhatározták a válást. Sima ügy volt. Amikor összeházasodtak – semmijük sem volt, minden közös szerzemény, ezért feleztek.

Nem volt vita, egyezkedés, csak aláírták a papírokat, majd barátként elbúcsúztak. Nem maradt egyikükben sem rossz érzés.

Nézte a bájos kis házat, a pompázó virágokkal teli kertet, igazán el tudná képzelni magát itt! Elindította az autót, majd a kis
utcából kikanyarodva a falucska szívében találta magát.

Templom, kocsma, vegyesbolt, pék, hentes, vendéglő.

Leállt az utóbbi előtt, majd helyet foglalt a napernyős terasz egyik asztalánál. Bordó kötényes, ingújas, ősz hajú férfi hozta a hideg
narancslét, majd a forró, nagyon ízletes hamburgert. Falatozás közben még mindig az imént megcsodált házon járt az esze. Megnézte
a képét a telefonban. Felfedezte a telefonszámot az „ELADÓ” táblán. Hirtelen ötlettől vezérelve felhívta. Nagyon kedves, barátságos
hölggyel beszélt, aki – miután megtudta, hogy éppen itt tartózkodik a faluban – kijelentette, ne menjen sehová, azonnal jön!

Teljesen elment az eszem! – gondolta, miközben az iménti hölgyre várt. Mert van ugyan pénze, talán elég is lenne ahhoz, hogy
megvegye a házat, de minek? Tetszik, nagyon is, de… autó fékezett mellette, majd kiszállt egy középkorú, kellemes külsejű asszony. Ő
volt az Ingatlanközvetítő.

Szürke kövekkel kirakott út vezetett a rózsalugas barlangja alatt a bejáratig. Valamikor terasz volt,  de üvegtetőt kapott,  az
oszlopok közé ablaktáblákat raktak, tökéletes télikertet varázsolva. A házba vezető ajtó nehéz, tömörfából, kovácsoltvas pántokkal
erősítve készült.

A földszint egy nagy helyiség volt. A konyhához tartozó jókora kamra, a pincelejáró, a tágas fürdőszoba, valamint a WC ajtai törték
meg barnaságukkal a vakítóan fehér falat. Rengeteg ablak, ahonnan az egész kertet, az utcát be lehetett látni. Tömör falépcső vezetett
az emeletre, szőnyeg borította, magas, díszesen faragott fakorlát szegélyezte. Az emeleten két tágas hálószoba volt, egy tusoló, WC,
átjáró a padlásra. A szobák egyformák, egyszerű bútorzatuk tökéletesen megegyezett.

Nem úgy a földszinté, ahol nem volt két azonos stílusú darab! Szemmel láthatóan egyenként válogatták össze, nem követve mást,
mint amit a kényelem a szív diktál! Az eklektikus berendezés olyan otthonossá tette a helyet, ami Abbyt teljesen levette a lábáról.



Leültek, hogy elmerüljenek a részletekbe.

– A tulajdonos a berendezéssel együtt kívánja értékesíteni az ingatlant, ám így sem magas az ár! – mondta az asszony.

Bizony, hogy nem! Szinte ingyen van – kerekedett el Abby szeme, mikor meghallotta az összeget. Itt valami nem stimmel! A duplája
sem lenne sok! Vajon mi az oka az alacsony árnak?

Rá is kérdezett, de a válasz igen egyértelmű volt: sürgős, mert pénzre van szüksége a tulajnak.

– Sok az érdeklődő? – kérdezte az asszonytól.

– Nem, nem mondhatnám… Mindenki üresen szeretné megvenni.

– Értem. Nekem nagyon tetszik, de még gondolkodom… Lehetne, hogy ad egy telefonszámot, és pár nap múlva beszélnénk?

– Hogyne! – az asszony átadott egy névkártyát. Elbúcsúztak, majd beültek kocsijukba és elhajtottak.

Abbynek nagyon gyanús volt az alacsony ár. Bizonyára, valami rejtett hiba, bogarak, akármi indokolja, amibe nem menne bele
szívesen. Aztán felhívta az asszonyt egy ajánlattal. Egy évre kibérelné a házat, vállalná az esetleges apróbb javítások költségét, aztán a
bérlés során tapasztaltak alapján döntene a megvásárlásról. Kauciót, egyévnyi bérletet kifizetne előre. Javasolta, beszélje meg a
tulajjal, és jelentkezzen.

Néhány nap múlva, a Rózsa-lak – ez volt a ház neve – nappalijában, egy konszolidált ügyvéddel közösen aláírták a nemmindennapi
szerződést, mely szerint a most letett kaució, az éves bérleti díj beszámít a vételárba, amennyiben megvásárolja a házat.

Telefonján keresztül ment föl a bankja oldalára, átutalta a pénzt, megkapta a kulcsokat.

Mesterembereket  küldött  a  házhoz,  akik  ellátták  internettel,  komoly  biztonsági  berendezésekkel,  távirányítóval  működő
sötétítőfüggönyökkel,  mozgásérzékelőkkel  a  kertben,  padláson,  ahol  kell.  Két  fordulóval  lehordta  a  szükséges  holmit,  majd
berendezkedett. Bejelentkezett a seriff-hivatalban, akik meglepve vették tudomásul, hogy náluk szól a riasztó, ha valami adódik.

A rokonszenves, nagybajszú seriff fura képet vágott, mikor bejegyezte a címét. Abby nem tulajdonított jelentőséget ennek.

Ősztől lemondta óráit az egyetemen, igyekezett felszámolni a kötöttségeit. Legalább egy évre.

Volt néhány félkész tanulmánya, kiadásra szánt írása, amik befejezéséhez ez a vidéki, illatos, csendes magány tökéletes lesz. A
vendéglő mellett felfedezett egy könyvtárat, amit a falu nyugalmazott tanárnője igyekezett rendben tartani. Hamar összebarátkoztak.
Örömmel látta, sok régi, számára izgalmas könyv hever hatalmas halmokban.

Remekül érezte magát. Szívesen köszönt, beszélt néhány szót az emberekkel, de távolságtartó maradt. Nem járt senkihez, mint
ahogy ő sem fogadott senkit. Még postája sem volt, mert interneten bonyolította az ilyesmit.

Lazán élt, minden kötöttség nélkül. A kertészt megtartotta, az hetente jött. A takarítást kezdetben maga intézte, aztán érdeklődött,
van-e a faluban alkalmas személy. Jött is három jelentkező. Egyik, egy termetes asszonyság olyan szúrós, megvető pillantásokkal
méregette, hogy még hellyel sem kínálta, úgy küldte el.

A másik jelentkező egy másodpercre sem nézett a szemébe, egyfolytában a házat figyelte, mindent alaposan szemügyre véve.
Elküldte.

A harmadik jelentkező szorongva ült le, egyenes háttal, nagyon illedelmesen válaszolgatva a kérdéseire. Azt nem tudta mire vélni,
hogy sugárzik belőle a félelem. Megkérdezte, mitől fél? Ám heves fejrázásnál nem kapott több választ.

Megállapodtak, hetente egyszer jön, olyan összeget kap, ami állandó. Nincs külön pénz, ha ablakot kell pucolni, nagytakarítani.
Kilenc előtt ne jöjjön, mert kulcsot nem kap, csak ő engedi be. A dolog bevált, Bess rendesen dolgozott, alig beszélt.

Abby minden nap bekarikázott a boltba. Volt a sufniban egy jó állapotú bicikli, ezt használta. Friss pékáru, tej, ez volt az ürügy.

Igazából az embereket tanulmányozta. Azt, ahogy hozzá viszonyulnak a szemébe, meg amikor a háta mögött pusmognak. A seriff
nejétől  már bizonyára értesültek a nevéről,  arról,  hogy kriminálpszihológus,  professzor,  harminckét éves lesz az idén.  Nevetve
találgatta magában, milyen elrugaszkodott elképzelésük lehet az okról, amiért itt, az Isten háta mögött vett házat.

Valami nem stimmel ezzel a házzal, és ki az a Barbie?

Miután visszajutott a hosszú gondolatsort elindító kérdéshez, gondolta, utána jár ennek az egésznek. Tudniillik: kié a ház, ki az a
Barbie, és főleg, hová lett?



Egyszerű dolga lesz, csak a két öregasszonyt kell kifaggatnia, már mindent tudni fog. Biztosan most is figyelő állásban vannak, őt
nézve, amint az ablak alatti régi háttámlás heverőn fekszik, lábait felpolcolva, dohányzik, iszik. Igaz, hogy csak narancslét, de az
mindegy. Henyél, és nem csinál semmit! Felháborító! Kora délután már csak heverészik!

Jobb- és baloldali szomszédja két, egyedül élő idős asszony, akik csak néha, és akkor is rövid időre válnak meg az ablak előtti
helyüktől. Madár sem szállhat erre úgy, hogy ők ne tudnának róla!

Mosolyogva felkelt, aztán a konyha felé tartott. Haditerve roppant egyszerű volt. Süt valami süteményt, aztán bekopog teára.
Gyömbéres, csoki darabos kekszet sütött, majd egy díszes dobozba pakolta. Egyszerű szoknyát, lenge blúzt, szandált öltött magára,
majd elindult a baloldali szomszéd háza felé. Becsöngetett, majd várt.

Mrs. Gorsipy lelkendezve nyitott ajtót, bekísérte a nappaliba, majd elnézést kérve a konyhába sietett elkészíteni a teát.

Abby körülnézett. Vastagon állt a por mindenen, elfedve a régi bútorok maradék szépségét is. Beszürkült csipkék, légypiszkos
fényképek… hiába, ha állandóan az ablak előtt leskelődik, nincs ideje takarítani, alkalmazottra nyilván nem futja. Áporodott szag
terjengett, bár néhány ablak nyitva volt. Az idős asszony fürgén hozta a terítéket, szalvétát, majd a teafőző füttye ismét a konyhába
szólította.  Abby kihasználva a lehetőséget,  a  szalvétával  leporolt  egy széket,  majd leült.  Mrs.  Gorsipy hatalmas tálcán hozta a
teáskészletet, majd kitöltve az italt leült ő is.

– Úgy örülök, kedves, hogy átjött! Kellemesebb így, együtt teázni. Finom a sütemény, a péknél vette? – érdeklődött, közben előkelő
mozdulattal emelte a szalvétát a sütemény alá – későn, morzsák kerültek gyöngyszürke, régimódi ruhájára.

Abby majdnem elnevette magát, hiszen látta a vénasszony, amint az imént sütötte!

– Nem, én sütöttem – válaszolt, igazán nagyon szerényen.

– Meséljen, nem unalmas itt nálunk? Bizonyára nem ehhez szokott – csevegett az öreg hölgy, közben lazán lesöpörte a morzsákat a
földre, majd viseletes cipőjével beljebb lökdöste az asztal takarásába.

– Pont ezért érzem itt nagyon jól magam. Rengeteg virág vesz körül, kellemes ház…

– Kellemes?! – forgatta szemeit sokatmondóan az öregasszony.

– Nekem annak tűnik.

– Mert nem tud semmit! – emelte kezeit a feje fölé, majd ebből a mozdulatból megigazította gondosan göndörített szürke frizuráját.

– Elmondaná, mi az, amit nem tudok? – kérdezte Abby.

– El én! Nyugodtan gyújtson rá kedveském, láttam, dohányzik, és az én drága jó uram – Isten nyugosztalja – mellett megszoktam a
dohányfüstöt –, majd, egy valaha sárgaréz hamutálat tett az asztalra. Abby rágyújtott, úgy hallgatta az öregasszonyt.

– Az a ház! Az el van átkozva! Higgye el nekem, én itt élem le az életem, látok mindent, bizony! – a sokatmondó szemforgatás után
lehalkult az asszony hangja, ahogy tovább mesélt.

– Fiatal fiúként örökölte meg a nagyanyjától a házat Ernest Chandler. Jóravaló, szorgalmas fiú volt. Utazókereskedőként dolgozott,
heti három, négy napot is úton. Szépen kikupálta a házat, mert eléggé rozzant volt már. Aztán, egyszer egy lánnyal jött haza.
Nagydarab, csontos, nagyképű nőszeméllyel. Áthozta bemutatni, mint a feleségét. Egy ideig nem volt semmi különös, ha csak az nem,
hogy a menyecske nem állt szóba senkivel, játszotta a nagyságát. Úgy egy évre megszületett Barbie. Azután kezdődtek a rumlik. Az a
szegény Ernest alig ért haza a heti munkájából, már az egész utca Chrystal hangjától zengett. Minden baja volt annak a hárpiának.
Mert, hogy az Isten tudja, merre kujtorog az ura, ő, meg itt kínlódik a háztartással, gyerekkel! Ha evett az a szerencsétlen, akkor az
volt a baja, hogy zabál, ha nem evett, akkor azért óbégatott, hogy finnyáskodik, nem ízlik neki a neje főztje. Ez ment, minden hétvégén,
éveken át. Ernest tűrt, mint egy birka. Azért néha elhallgatott a perszóna, mert látszott ám, gömbölyödik rendesen. Megszületett a
kisfiú,  Eric.  Szakasztott  apja  volt,  csendes,  mosolygós.  A hetenkénti  patália  már hozzá tartozott  az  életünkhöz,  az  évek során
megszoktuk. Barbie elvégezte az általánost, majd kimaradt az iskolából. Állítólag Londonban dolgozott. Szép, formás lánynak indult,
szőke, hosszú hajjal, és legalább akkora szájjal, mint az anyja. Nem volt az tiszteletlen, de, ha valaki az otthoni dolgaikat hozta szóba,
hát belőle is kijött a hárpia. A londoni munkája aztán teljesen megváltoztatta. Botrányosan öltözködött, kacéran viselkedett. Még
éppen csak betöltötte a tizennyolcat, a kis Eric tizennégy lehetett, mikor a szokásos hétvégi patália után éppen az ablakokat csuktam
be éjszakára, mikor azt látom, hogy Ernest a karjában cipeli ki a takarókba bugyolált kisfiút, majd lefekteti a hátsó ülésre a kocsiban.
Késő este volt már, szinte korom sötét, de az utcai lámpánál tisztán láttam a kis Eric sápad, könnyes arcát. Aztán Ernest hozott
magával két bőröndöt, majd elhajtott. Na, azóta nem látta őket senki! Itt hagyta a nagyszájú asszonyt, meg a feslett kinézetű lányát.

– Ez mikor történt? – kérdezett rá Abby.

– Van annak már, vagy hat éve, talán több is.



– Gondolom, megszűnt az ordibálás…

– Meg bizony! Olyan csöndes lett a porta, mintha semmi élet sem lenne benne. Esténként Barbie cipőjének kopogása hallatszott, a
villany égett, de a függönyök behúzva, Chrystal még az udvarra sem tette ki a lábát soha! Valami nagyon komoly dolog történhetett
akkor, azon az éjen, amiért Ernest elment, magával víve a betegnek látszó fiút!

– És? Aztán mi történt? – érdeklődött Abby, mert az idős asszony elbambult kissé, mint aki a történéseket latolgatja.

– Jaj, kedveském, az valami szörnyű volt! Este Barbie jött hazafelé, a szokásos kihívó öltözékében, tűsarkain billegve, aztán csak
egy éles sikolyt hallottunk. Az egész szomszédság kirohant, majd láttuk, hallottuk a rohammentő érkezését. Barbie sírva motyogta:
anyját a földön fekve találta a konyhában, eszméletlen állapotban, orrából vér szivárgott. Néhány hétig kórházban ápolták, aztán egy
kis betegszállítóval hazahozták – tolószékben. Szélütés érte, olyan mérvű, hogy sem beszélni, sem járni nem tudott, baloldala teljesen
lebénult. Még meg is sajnáltuk, mert a puccos, nagyszájú nőszemélyből egy nyálcsorgató, magatehetetlen roncs lett.

– A lánya? Mit kezdett a súlyos beteggel?

– Na, ez nagyon érdekes, mert – az orvosunktól tudom – a lány, a kihívó viselkedésű Barbie, feladta a londoni állását, úgy ápolta az
anyját, ahogy azt egy nővér tette volna. Hallottam gyakran, ahogy beszél hozzá vidáman, énekelgetve teszi a dolgát. Az egész házat
rendben tartotta,  etette,  fürdette  az  anyját,  aztán délkörül  bekapcsolta  neki  a  DVD lejátszót  valami  hosszú filmmel,  ő  meg a
vegyesboltba hajtott biciklivel. Ott vállalt néhány órás állást. Délután hazajött élelmiszerekkel felpakolva, aztán – ha az idő engedte –
kitolta anyját a kertbe a virágok közé. Felolvasott neki, beszélt hozzá, vidáman nevetgélve. Az orvos felajánlotta, kerít ápolót az anyja
mellé, de a lány visszautasította, mindent elvégzett, ami szükséges volt.

– Ritka, az ilyen önfeláldozó fiatal lány, bizonyára nagyon szerette az anyját.

– A fene se tudja… nem látszott azelőtt a nagy szeretetből semmi sem, de azért csak megvolt az, ha ilyen viselkedésre ösztönözte.

– Na, de miből éltek? Volt megtakarított pénzük, gondolom…

– Aha, hát nem hinném, hogy volt, vagy, ha mégis, nem sok. A lány teremtette elő a pénzt, de nem ám a bolti néhány órás munkával!

– Hanem? – kíváncsiskodott Abby tágra nyílt szemmel.

– Esténként, amikor már sötét volt, férfiakat láttam beosonni a házba! Bizony! Kalaposat, kapucnisat, felhajtott gallérral, semmi
sem látszott belőlük! A lány várta őket, a kaputól a bejárat pár lépés, és már semmi sem látszott, csak az emeleti szobákból kiszűrődő
halovány lámpafény.

– Értem… – bólintott Abby mindent értően.

– Nem falubeliek voltak, az biztos, és hogy a kocsijukat hol hagyták el sem tudom képzelni, mert itt, az utcában a kerítések tövében,
sötétben osontak a lány kapujáig. Alighanem, még a londoni „munkája” következtében szerezte a kuncsaftokat, akik még ide is
képesek voltak utána jönni, pénzzel megvenni a „szolgáltatását”!

– Valahogy megértem… másként nem tudott pénzhez jutni, élni meg kell…

– Pontosan erre a következtetésre jutottunk mi is Mrs. Peeperrel. Tudja, a másik oldali szomszédja… Ellátta a beteget tisztességgel,
ragyogott a ház, dolgozott a boltban is, és nem verte nagydobra ezeket a látogatókat. Diszkréten intézte a kétes ügyeit.

– Gondolom, aztán történt valami…

– Jól gondolja, aranyom! Egy este – nem jött senki. Furcsállottam, figyeltem sokáig. Másnap sem láttam semmi mozgást a házban,
még a szokásos nevetős-beszélgetés foszlányait sem hallottam. Nem láttam Barbie-t már két napja, és a sötétben érkező látogatók is
eltűntek. Az emeleti szoba ablakain a sötétítő nappal is behúzva maradt, esténként lámpafény szűrődött ki. Rosszat sejtve dugtuk
össze fejünket Mrs. Peeper meg én, végül másnap szóltunk a doktornak, nézzen már rá a betegre. Ő hívta aztán a mentőt, a seriffet.
Már alig élt az a szerencsétlen béna asszony! Saját piszkában fekve, étlen, szomjan már legalább két napja. A mentő elvitte, a
rendőrök keresték a lányt. Nem sokáig, hiszen a kiürített szekrények arról árulkodtak, hogy minden holmiját magával vitte, mikor
elment, magára hagyva azt a szerencsétlent.

– Meghalt az asszony?

– Ó, nem, helyrehozták – már amennyire lehetett, aztán egy otthonba helyezték el. A seriff bevonta a megyeieket is a család utáni
kutatásba, de sem a lányt, sem a valamikori férjet, fiát nem tudták előkeríteni. Sokszor azt kívánom – magam sem értem –, hogy az a
szerencsétlen nyerné vissza a beszédkészségét, mert akkor megtudnánk, mi is történt abban az átkozott házban! Mert ott vér folyt,
érzem! – sápadozott Mrs. Gorsipy.



– Vér?! – hökkent meg Abby – ezt miből gondolja?

– Nézze, csak nézze meg azokat a rózsákat! A kertész ugyan az, aki a többi házban is dolgozik, ő mondta, ezek a rózsák sokkal
nagyobbra nőnek, illatosabbak, mint más kertjében, és a sárga, vagy fehér virágot hozók is, mire kinyílnak, vérvörösek lesznek!

– Ebből vonták le a következtetést? Nyilván, valamilyen különleges fajta…

– Nem, akkor történnek ilyen dolgok, ha vér kerül a talajba, a rózsák gyökeréhez!

Abby hallgatott. Nem akart tiszteletlennek mutatkozni, de meg volt a véleménye, meg is tartotta magának.

Elköszönt, majd hazasietett.

Emésztette a hallottakat, majd ismét csak ugyanott kötött ki: kié ez a ház?

Mindenki él, aki itt lakott valaha, csak nem találják őket. Ki árulja a házat?

Tudta, az ügyvédet hiába is kérdezné, ezért reggel megy a földhivatalba, utána jár a dolognak.

 

***

 

Másnap már más szemmel nézte a házat. Valami ellentmondást érzett a hallottak és a ház hangulata között. A mindent látó
szomszéd nem mesélt bútorok vásárlásáról, pedig itt, néhány darab a közelmúlt jegyeit viseli magán, nem lehetséges, hogy még a
nagyszülőkről maradt volna. A konyhai edények, a tűzhely, a mosogatógép, plazmatévé mind mostani darab. Így aztán sokat vesztett
jelentőségéből az idős hölgy beszámolója. Nyilván elszundikált leskelődés közben, élénk fantáziája szülte a történet nagy részét.

A földhivatalban kapott másolatot a telekkönyvi bejegyzésről. Eltette, majd később megnézi. Bement a seriff hivatalába, itt volt a
szomszéd épületben.

– Mi járatban nálunk, hölgyem? Tessék, foglaljon helyet! – fogadta szívélyesen Parker seriff.

– Bevallom, némi információt szeretnék kicsikarni önből! – mosolygott Abby. Mikor látta elkomorulni a férfi arcát, már tudta, nem
sokra számíthat. Elővette hát – nagyon nem szívesen – Scotland Yardtól kapott igazolványát, megvillantva a csodálkozó szemek előtt.

– Nyomoz? – ámult el a seriff.

– Nem hivatalosan, egyelőre. Majd attól függ, amit megtudok.

– Mit szeretne tudni?

– A Chandler családról mindent, amit ön tud.

– Hallott pletykát, igaz?

– Valóban. Szeretném tudni, mennyi az igazság benne.

– Nem sokat tudok, nem mentünk semmire. Ernest és a fia felszívódtak már nagyon régen. A két nő magára maradt. Az a lány nem
tisztességes életet élt, látszott rajta, az öltözködésén, a viselkedésén. Legalább nem itt, hanem Londonban űzte az ipart. Aztán, mikor
az anyja lebénult, egyszeriben mintagyerek lett belőle. Úgy gondozta, viselte a nehéz helyzetet, hogy az példamutató volt. Csaknem
hat évig bírta. Rengeteg idő ez egy fiatal lány számára! Besokallhatott, élni akart, ez lehetett az oka, hogy lelépett.

– Azért bennem felmerül néhány kérdés. Annyi évi kitartó gondoskodás után csak simán, magára hagyja a nagy gonddal ápolt
anyját? Nincs összhangban az addigiakkal!

– Ez izgatott engem is, amikor bevontam a megyeieket. Körözték, nyomoztak, de semmi eredmény. Mintha nem is létezne. Csak
úgy, mint az apja, meg az öccse. Azoknak sem bukkantunk a nyomára.

– Na, akkor most ezt nézze meg! – elővette a tulajdonlap másolatát.

– Ezt nem értem – ráncolta homlokát Parker seriff.



Együtt olvasták az imént beszerzett hivatalos okmányt.

Ami azon állt, döbbenetes volt.

„Tulajdonos 1/1 arányban: Ernest Chandler – elhunyt

Tulajdonos 1/3 arányban: Chrystal Chandler

Tulajdonos 1/3 részben: Barbie Chandler

Tulajdonos 1/3 részben: Eric Chandler

Chrystal Chandler elhunyt

Tulajdonos 1/2 részben Eric Chandler

Tulajdonos 1/2 részben Barbie Chandler

Barbie Chandler – elhunyt.


