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Bevezetés

 

Gyönyörű napfény sütött. Az égen sorakoztak a bárányfelhők. Egy tinédzserlány a szüleivel játszott a tengerparton. Hosszú barna

haját lágy szellő kócolta össze, de őt ez egyáltalán nem zavarta. Mosolyából boldogság áradt. Mintha a világ összes gondját bezárták

volna egy kis dobozkába és mintha ez a tengerpart egy gondnélküli hely lett volna, ahol minden örömteli és csodálatos.

De ez az öröm hamar véget ért. A lány hirtelen egy sötét szobában találta magát.

- Csak álom volt - mondta, majd felült az ágyon és felkapcsolta a villanyt. Ránézett a Mickey egeres órájára.

- Jézusom, már elmúlt 5 óra! - hihetetlen gyorsasággal felvette az első ruhát, amely a keze ügyébe akadt. Leszaladt a lépcsőn, majd

berohant a konyhába. Azonnal nekilátott a palacsintasütéshez.

- Nem kellett volna fáradnod! - szólt egy kedves női hang, mire a lány megfordult.

- Nénikém! Jó reggelt!

- Szia Kelly! Miért nem alszol még? - érdeklődött Emily néni kissé álmosan.

A nő a zajra ébredt fel, még át sem öltözött, pizsamában ment le a konyhába.

- Nem tudom. Ez olyan automatikus volt - egy könnycsepp jelent meg a szeme sarkában.

- Már egy hónapja ezt csinálod, mióta a szüleid...

- Én csak... - vágott közbe Kelly - mindig ezt csináltam. Minden nap az volt az első, hogy anyunak és apunak reggelit készítettem -

újabb könnycsepp jelent meg a szeme sarkában.

-  Tudom, hogy hiányoznak -  mondta Emily,  majd átölelte a lányt olyan szorosan, ahogy csak tudta. Az unokahúgának most

támogatásra volt szüksége és ő ezt meg akarta adni neki.



- Azt álmodtam, hogy velem vannak. Miért kellett elmenniük? - Kelly sírva fakadt.

- Mindig veled lesznek, itt a szívedben. Tudom, hogy ez most nem vigasz, de idővel elmúlik ez a nagy bánat, meglátod! - próbálta

vigasztalni, miközben Kelly szívére mutatott, majd ismét átölelte.

- Olyan, mintha már az arcukra sem emlékeznék, pedig annyira szeretném.

- Mert most zaklatott vagy. Meglátod, majd ha túl leszel rajta, minden emlék egyszerre fog kitisztulni!

- Minden az én hibám! Ha nem idegesítettem volna fel őket az osztálytársaim hülye bulijával, akkor nem ültek volna idegesen az

autóba - utalt arra a napra a lány.

- Csak baleset volt. A kamion sofőrje részeg volt. Ez akkor is valószínűleg megtörtént volna, ha nem vesztek össze.

- De akkor én is ott lettem volna velük! Nem igazság, hogy én életben vagyok! Miért történt igy? - fakadt ki Kelly.

- Adj hálát az Istennek, hogy élsz!

- Bocsi, de én ennek nem tudok örülni! - Kelly dühösen felfutott a szobájába, ahol könnyeivel küzködve lapozta át a családi

fotóalbumot. Olyan fotókat is látott, amelyekre nem is emlékezett.

 



1. Fejezet

 

Megszólalt a telefon. Emily néni felvette a kagylót és leült a nappali közepén lévő fehér kanapéra.

- Tessék! - mondta.

- Szia, kedves feleségem! - üdvözölte a férfihang Emily-t.

- Jack! Azt hittem, csak délután hívsz - lepődött meg a nő.

- Tudom, de jobb lenne, ha hazajönnél, van egy gond a farmon.

- Milyen gond? Csak azt ne mondd, hogy Ernesto nem tud edzeni a lovakkal? Mondd már! - türelmetlenkedett.

- Nem erről van szó. Csak tudod, kellene találnunk egy új embert, aki foglalkozik az új lóval, amit vettem.

- Új ló? Miért vettél új lovat? És Ernesto miért nem bír vele? Azt ne mondd, hogy nem bírja a munkát! Hiszen még csak 40 éves,

azt hiszem eggyel több ló nem okozhat neki gondot.

- Persze, csakhogy az a ló nagyon vad. Makacs az.

- De Makacsot egyszer már eladtuk! Miért vetted vissza? - mérgelődött Emily.

- Mert jó áron meg tudtam venni. Nagyon szerettük azt a lovat, mégha nehezen is bírtunk vele. És tudod, a versenyeken jó időket

futott. De Ernesto most is nehezen bír vele, ez a ló a szokásosnál is makacsabb lett. Hű maradt a nevéhez! - próbált viccelődni a férfi.

- Jaj, de vicces. És Luke nem tudna vele foglalkozni?

- Luke csak egy gyerek, gondolod, hogy megbírkózna a feladattal? Tudod, neki ott van az iskola is! Igaz, hogy nyár van, de azért

ilyenkor sem árt, ha foglalkozik a tanulássalis.



- Igen, igazad van, találnunk kell valakit, ha már ilyen bajba sodortál minket, Mégis hogy jutott eszedbe?

- Már egy hónapja itthagytál minket. Ez biztos egy jel, hogy ideje hazajönnöd! - állapította meg határozottan a férfj.

- És Kelly?

- Nem maradhatsz ott vele örökké. Hozdd ide őt is! Úgyis azt akartuk, nem?

- Jól van, beszélek vele. Szia!

- Szia édesem!

 

Emily néni bekopogtaott Kelly szobájának ajtaján.

- Bejöhetek? - érdeklődött félig az ajtó mögé bújva.

- Persze! Bocs, hogy kiakadtam!

- Semmi gond, ez érthető. Beszélnem kell veled.

- Mondd csak! Miről van szó?

- Jack hívott telefonon. Vissza kell mennem a farmra.

- Itt akarsz hagyni? - kérdezte csalódottan Kelly.

- Nem. De tudod, nem boldogulnak ott nélkülem. Gyere velem!

- 5 éves korom óta nem jártam ott, mióta összevesztél anyuval. És nem akarom itthagyni az otthonomat.

- Megértem, de egy kis levegőváltozás jól esne neked. És mégcsak 16 éves vagy, nem maradhatsz felnőtt felügyelete nélkül.



Anyukád is ezt akarná!

- Honnan tudod? Évek óta nem is beszéltetek. Csak azért akarod, hogy veled menjek, mert neked nem lehet gyereked és így majd

anyáskodhatsz felettem! - fakadt ki a lány.

- Tudom, hogy azért mondod ezt, mert egyedül érzed magad - Emily-t nagyon bántotta a lány kirohanása, de közben meg tudta

érteni az érzéseit. Remélte, hogy Kelly jobb belátásra tér.

- Bocsánat! - mondta néhány másodperccel később a tini, miközben megbánó tekintettel nézett.

- Semmi gond! Nem akarom elfoglalni a szüleid helyét, de jó lenne, ha a családod közelében lennél! Jack és én szeretünk téged!

- Én is titeket! Oké, benne vagyok. Irány a Dreamville farm! - kezdett lelkesedni a lány.

 

Kelly  és  Emily  összecsomagoltak.  Mindent  belepakoltak  egy  nagy  autóba  és  neki  is  vágtak  a  hosszú  útnak.  A  rádióból

country-dalok szóltak, a nap fényesen ragyogott az égen, a két rokon pedig gondterhelten meredt előre.

- Emily néni, szerinted mit szólnak majd hozzám? Nem emlékszem senkire.

- De azért gondolom Jackre igen.

- Csak azért, mert meglátogatott.

- Biztosan örülni fognak neked. Luke-nak és Ernestonak sokat meséltem rólad.

- Kiknek? - kérdezte értetlenkedve Kelly.

- Luke az egyik alkalmazottunk, Teri fia.

- Teri néni fia? Emlékszem Teri nénire. Ő segített neked a háztartásban, ugye?



- Igen, bizony. Ez most is így van. A farm ügyei miatt nem sok időm van főzni.

- De Luke-ra nem nagyon emlékszem. És ki az az Ernesto?

- Ő foglalkozik a lovakkal. Biztosan megkedveled majd!

- Majd kiderül, hogy mi lesz - mondta Kelly, majd kinézett az autó ablakán.

 

Útközben megálltak egy benzinkútnál. Volt mellette egy kicsinyke kis bolt. Kelly bement, míg Emily a tankolást intézte.

- Jó napot! - köszönt a lány, mikor belépett az ajtón.

- Szervusz!- üdvözölte a pénztáros.

Kelly kicsit meglepődött, mikor meglátta a férfit, ugyanis úgy nézett ki, mintha egy motoros lenne. Hosszú haját kiengedve hordta,

bőr ruha volt rajta, izmos karjai pedig tele voltak tetoválva.

"Furcsa fickó!" - gondolta a lány, miközben lépkedett a polcok között. Nem is igazán tudta, hogy mit akar venni, csak nem akart

kint maradni a kocsiban. Az egyik polcról levett egy zacskó chipset, majd a pénztár felé vette az irányt. A pénztáros furcsán nézett

Kelly-re, amitől neki végigfutott a hideg a hátán. Letette a pultra a chipset.

- Csak ez lesz? - kérdezte a férfi.

- Igen! - válaszolt a lány.

- A férfi fizetés után átnyújtotta a blokkot.

- Köszönöm a vásárlást! - mondta.

- Viszlát!



- Csak nem a Dreamville farmra tartassz? - kiabált utána a pénztáros.

- De igen. Honnan tudja?

- Te vagy Kelly Breslin, nem?

- De.

- Kicsit nehezen ismertelek meg.

- Honnan ismer?

- Még pici voltál, mikor találkoztunk. Meg kell hagyni, egyre jobban hasonlítassz anyukádra - jegyezte meg.

- Ismerte őt?

- Igen. Mindig betért ide, mikor Dreamville-be ment. Ugyanígy egy zacskó chipset vett magának, mint most te. Te mindig bejöttél

vele, míg apukád tankolt. Anyukád gyönyörü teremtés volt.

- Igen, az volt. A lány szomorúam nézett.

- Hogy viseled?

- Nehezen, nem tudom még mindig felfogni a történteket.

- Idővel jobb lesz! - bíztatta a férfi.

- Köszönöm!


