


Őrangyalom!

Tiszlavicz Mária

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!



1.
- Hátul minden rendben, főnök!

- Kösz, Jim. – Doug Palmer lekapcsolta a headsetjét és nagyot sóhajtott. Csendesen végigment a
termen.  Az  asztalokon  a  fényűző  állófogadás  romjai  olyan  hatást  keltettek  benne,  mintha  egy
kiéhezett sereg lett volna a ház vendége. Szórakozottan megfogott egy félig teli borospoharat és
visszatette  a  többi  pohár  mellé.  Körülnézett  a  nagy  teremben.  A  zene  még  javában  szólt  a
hangfalakból, de a vendégek lassan indulni készültek. Collin körül azonban még mindig kis csoport
álldogált.

Collin Crane ifjú színész volt, feltörekvő tehetség. Sok barátja, és még több ellenfele akadt, de a
fiú mindig is a pozitív dolgok, a barátságos arcok felé fordult. Évente párszor rendezett egy-egy
összejövetelt a legközelebbi ismerőseinek.

A  mai  este  is  egy  ilyen  alkalom volt:  iskolatárasa  és  régi  jó  barátja,  Tom Wood sikeresen
lediplomázott  az  orvosi  egyetemen.  Collin  a  partit  az  ő  tiszteletére rendezte –  meglepve ezzel
cimboráját. Az este jól sikerült, minden vendég remekül érezte magát.

Collin volt Doug legfőbb ügyfele. A férfi még mindig jól emlékezett barátja, Jack Crane szavaira –
bár lassan húsz év telt el azóta, hogy az énekes elment közülük: „Rád bízom Collint! Vigyázz rá, lehet,
hogy sokan akarják majd a pénzét. Hallgasson a szívére mindenben! Óvd őt, mintha a saját fiad
lenne!” Collin tudta, mit kért az apja halála előtt Dougtól, de nem csak emiatt tartotta maga mellett
az öreg testőrt és vállalatát. Szerette a Palmer családot.

Doug,  mint  mindig,  most  is  a  háttérbe  húzódva  figyelt.  Jól  képzett  testőr  volt.  Felesége
támogatásával 25 éve indított el egy őrző-védő vállalatot, a Black Lion Security Companyt. Első és
eddigi legnagyobb megbízását barátjától kapta. Jacknek akkoriban született meg a fia, így a férfi a
régi osztálytársát kérte meg, hogy vigyázzon az egész Crane családra. Doug és a felesége, Ann
beköltöztek a nagy Los Angeles-i  házba.  Innen irányították a vállalatot,  ahová Doug igyekezett
felvenni a legtehetségesebbeket. Komplett kiképző központot alakítottak ki a ház alagsorában és a
telek végén felépítettek egy lövészeti gyakorló pályát. Mindegyik testőrt Doug maga képezte tovább,
a legjobb embereket kiválogatta és igyekezett a Crane-birtokon tartani. Soha nem volt még baj a
biztonsággal, sosem voltak váratlan és kéretlen látogatók, paparazzik. Doug a Black Lion Security
Companyra tette fel az életét, és a vállalat szépen virágzott.

A vendégek közben mind elmentek, ahogy a parti véget ért. Utolsónak Collin menedzsere, Brian
Truman és a férfi unokahúga, a szintén színész Jessica Redway maradtak még Tom mellett. Jól
titkolták,  de  Doug  már  régóta  sejtette,  hogy  a  menedzsernek  és  az  unokahúgának  is  a
Crane-vagyonra fáj a foga. Jessica szerelmes volt ugyan a fiúba, de a pénzét még jobban szerette.
Brian mindent megtett,  hogy unokahúgát összehozza az ifjú színésszel;  eddig nem sok sikerrel.
Ugyanakkor Collin az ügynöke mesterkedéséről semmit sem tudott.

Doug undorodva nézett a csoport felé. De amíg közvetlenül nem veszélyeztetik a fiú életét, nem
tehetett semmit. Ráadásul minden csak megérzés, nem volt semmi bizonyíték a kezében. Ezért sem
szólt még az egészről Collinnak.

- Főnök, menjen csak Gináért! Itt már minden rendben lesz, az utolsó vendégek is elmentek.
Nyugodtan ránk bízhat mindent. – zökkentette ki az öreg testőrt egy hang a gondolataiból.

- Kösz, Sam. – Doug megrázta a fejét, ahogy a férfi felé fordult. – Ne felejtsd el, hogy…



- Nem kell aggódnia, Mr. Palmer, minden szükségeset elvégzünk. Elvégre a legjobbtól tanultunk,
és Jim is itt van. – a sötét bőrű testőr biccentett, majd elsietett a ház hátsó része felé, folyamatosan
utasításokat osztogatva a headsetjén keresztül.

- Menj nyugodtan, majd én szemmel tartom őket. – érintette meg valaki Doug vállát.

- Kösz, Gregory. Bár, talán nincs rá szükség.

Gregory Albano százados Doug háborús veterán ismerőse volt. Jó barátok voltak, és a százados
alkalmanként  ellátogatott  a  birtokra,  hogy  a  fiatal  testőröknek  tartson  előadásokat
fegyverhasználatról,  fegyverviselésről,  közelharcról.  Elméleti  óráit  gyakorlati  oktatással  tette
teljessé. Mindegyik testőrt ismerte, aki Doug vállalatában megfordult. Továbbá a százados segített a
nehéz idők átvészelésében, és Doug ezt nagyon nagyra értékelte.

Gregory csak biccentett egyet, majd elfordult és Sam után ballagott.

Doug  leszerelte  magáról  a  headsetjét.  Elgondolkodva  sétált  ki  a  szobából.  Még  egyszer
visszanézett  Collinra.  A fiú még mindig Briannel,  Jessicával  és Tommal beszélgetett  a kandalló
mellett. Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben van. Doug letette a mikroportot az előszobában,
majd a garázs felé menet, megszokásképpen, még egyszer benézett a konyhába is. Minden csendes
és megszokott volt.

Kint már szürkült, de az idő kellemesen enyhe volt. Április végére jártak a napok. Doug haját
felborzolta a könnyű esti szellő, de a férfi nem foglalkozott ezzel. Átvágott az előkerten, egyenesen a
garázs felé tartott. Beült a Ford Taurusba. A lánya, Gina, fél óra múlva érkezik meg Washingtonból.
A 26 éves lány, miután lediplomázott történelemből, 8 hónapot töltött a fővárosban ösztöndíjjal. A
tanulmányait egészítette ki – antropológiát hallgatott. Karácsony környékén volt itthon legutóbb, de
most, hogy befejezte a kurzust, végre hazaköltözik.

Doug könnyen talált parkolóhelyet, bár a Los Angeles-i repülőtéren soha nem áll meg az élet.
Mindenfelé fiatalok, öregek, turisták és öltönyösök voltak, hol búcsúzkodtak, hol szeretteiket várták.
A férfi alig lépett be a váróba, a kijelzőn máris megjelent a kiírás: a washingtoni járat megérkezett.

Szép lassan az utasok is kiértek a váróba. A férfi egy oszlopnak dőlve figyelte az embereket.
Gondolatai visszarepültek a múltba. Szeme előtt egy kis fiúcska jelent meg, ahogy kézen fogva
vezetget egy kislányt. Collin és Gina gyakorlatilag együtt nőttek fel. Ann, Doug felesége nem sokkal
az után lett terhes, hogy beköltöztek a Crane-házba. Lory, Collin anyja, nagyon megszerette Annt.
Ginát is a sajátjaként szerette, akárcsak Jack. Így hatan voltak egy nagy család. Minden harmonikus
és  boldog  volt  látszatra.  Ugyanis  Jack  és  Lory  érdekből  házasodtak,  és  Collin  érkezése  sem
enyhítette közöttük a jeget. Szerencsére a gyerekek mindebből semmit sem tapasztaltak meg.

Collin szülei nagyon elfoglaltak voltak – mindketten énekesként dolgoztak akkoriban. Sokat járták
az országot, nem tudták mindig elvinni magukkal a fiúkat. Így Collin gyakran maradt a Palmer
családdal. Volt, hogy Doug elkísérte Jacket egy-egy fellépésre, olyankor Ann vigyázott a gyerekekre.
Lory viszont gyakran hívta a körútjaira magával Annt, ami azt jelentette, hogy Doug maradt otthon a
két kicsivel. Ő is és a felesége is sajátjaként bánt Collinnal. A fiú alig két évvel volt idősebb Ginánál,
és a két gyerek nagyon jól megértette egymást.

Aztán Jack egyszerre csak betegeskedni kezdett. Az orvosok szerint a férfi betegsége, a sclerosis
multiplex fordult át progresszív fázisba. De azt nem lehetett tudni, hogy a túlhajszolt életmód, vagy
az örökös veszekedések közte és felesége között készítették ki az énekes idegrendszerét. Ugyanis
Lory rabnak érezte magát az énekes mellett. Egy farmon született, ahonnan pénzsóvár emberek



ragadták ki, csak mert szép hangja volt. Tizenötéves kora óta megmondták neki, mit csináljon –
beleértve a házasságát is. Elege lett az egészből. Elhatározta, hogy otthagyja a családját és az addigi
életét. A két gyerek és Ann jelenléte sem enyhítette bánatát – Doug felesége éjszakákon keresztül
könyörgött neki, hogy legalább a fiára való tekintettel maradjon, de Lory hajthatatlan maradt. Lelke
elvágyódott a nagyvárosból, vissza farmra.

Jack-et nagyon bántotta a felesége döntése. Érdekházasság volt ugyan az élete Lory mellett, de
Collin kedvéért megbékélt a sorsával. Nem értette teljesen, hogy a felesége ezt miért nem tudta
megtenni.

A két gyerek még kicsi volt - Gina épp csak elkezdte az iskolát és Collin is csak ismerkedett a
közösségi élet bonyodalmaival. Nem sok mindent értettek meg a körülöttük zajló eseményekből, és a
felnőttek ezt akkor így találták helyesnek.

Jack végül felhagyott az énekléssel. Napról napra fáradékonyabb lett, fogyni kezdett. Élettel teli,
férfias, karakteres arca elvesztette a színét, kutató, csillogó szeme beesett, megfakult lett. Az egész
ember kezdett megszürkülni. Egyre többször esett ágynak: fertőzések, tüdőgyulladás; végül már egy
egyszerű náthával is hetekig nyomta az ágyat.

Az esetet és az elmérgesedő viszonyt a két énekes között a sajtó is felkapta. Különböző teóriákat
kezdtek gyártani, hogy Lory félrelép, megcsalja a férjét és a szeretőjével akar elszökni. Az egyik
elrugaszkodott napilap még azt is megpendítette, hogy a felesége mérgezi az énekest, aki ezért
betegeskedik annyit és volt kénytelen visszalépni a pályája csúcsán. De szerencsére a hírverés nem
kapott nagyobb visszhangot, csak hozzátett egy lapáttal a többi sztorihoz: az emberek kapkodták
Lory és Jack lemezeit, az egyetlen közös számukat tartalmazó felvétel ára a csillagokba szökött.
Pénzéhes menedzserek hada ostromolta a házat. Doug és a csapata sosem dolgozott még olyan
keményen, mint abban az időben.

A gyerekekről szinte senki sem írt semmit, és Ann ezt kihasználva teljesen ki is vonta Collint és
Ginát a riporterek kellemetlen kereszttüzéből.

Ahogy múlt az idő, Jack egyre betegebb lett. Egyre nehezebben mozgott, az egykor oly csillogó
sztár hónapok alatt évtizedeket öregedett, csak múló árnyéka volt fiatal önmagának. Ann mindent
szabadidejében odaadóan ápolta barátját. Az orvosok kijelentették, hogy Jacknek talán csak napjai
lehetnek hátra.

Lorynak megesett a férjén a szíve. Már kezdett elgondolkozni azon, hogy mégsem hagyja itt a
családot. Ann csak bátorítani tudta a barátnőjét, és Doug is mellette állt. Azonban mire Lory dűlőre
jutott volna magával, Jack váratlanul meghalt.

Az öreg testőr jól emlékezett arra az esős, szeptemberi szürke napra. Jack gyakorlatilag napok óta
fel sem kelt az ágyból, fájdalmait csendben tűrte. Ekkor bízta rá a fiát Dougra – majd megadóan
várta a végzetet. Halála megrendített mindenkit a házban. Fel sem foghatták, mi történt, amikor
egyik  este  egy nyomozó kopogtatott  be a  házba.  Névtelen bejelentést  kaptak,  miszerint  valaki
megmérgezte az énekest. Doug és a két nő hitetlenkedve álltak a bejelentés előtt és csak tagadtak. A
ház minden beosztottja egy emberként állt mellettük. De Jack meghalt, és a boncolás arzént mutatott
ki – bebizonyosodott, hogy valaki már jó ideje mérgezte az énekest.

A két gyerek átmenetileg a szakácsnőhöz, Giselához került – a birtokon lévő kis kunyhó mégis
csak védettebb volt a történtektől. Ekkor azonban már Collin és Gina is kezdte sejteni, hogy valami
nincs rendjén. De a gyilkossági vád és a gyors nyomozás miatt sem Lorynak, sem Ann-nak sem volt
ideje elmondani a két kicsinek, hogy mi történt. Doug szíve összeszorult: tudta, hogy akkor rögtön



közölni kellett volna Collinnal az apja halálhírét, és nem halogatni, ahogy annak idején ők tették.

A napok és az események gyorsan követték egymást. Rendőrök jártak ki-be a házba, kihallgatások
sora követte egymást. Nem is volt nagyobb baj, csakhogy Lory egy-két napról nem tudott (vagy nem
akart?) számot adni. Több szemtanú bizonygatta, hogy nem volt jó viszony a férj és a feleség között,
amit Lory sem tagadhatott. Egyre több perdöntő bizonyíték került elő a nő ellen, és hamarosan Lory
lett az első számú gyanúsított.

Már abban az időben Brian volt az egyik menedzsere és ügynöke Jacknek. Doug csak sokkal
később jött rá, hogy a férfi akkoriban nem állt ki teljesen Lory és a család mellett – vagyis inkább
kétértelműnek lehetett venni a vallomásait.

Nem lehetett tudni, hogy kinek a vallomása alapján, de egyszer csak Annt is gyanúsítani kezdték
bűnrészesség vádjával. A két nő váltig tagadott és kiálltak egymás mellett – de nem sok sikerrel.
Már-már biztosnak tűnt, hogy a vélt bűnösöket le fogják tartóztatni. A pernek nagy visszhangja volt,
és a sajtó is nagy érdeklődéssel kísért minden eseményt.

Aztán egy szokatlanul sötét és borús éjjelen Ann a férje elé állt. Loryval döntöttek: elszöknek,
eltűnnek a színről, egyenesen a feledés homályába.

- És mi lesz Ginával? Mi lesz Collinnal? – kérdezte Doug csöndesen.

Ann szeme megtelt könnyel.

- Remélem, megérti majd. – hallatszott a hangján, hogy maga sem hiszi, amit mondd. – Nem
akarom, hogy úgy nőjön fel, hogy az anyját gyilkosnak bélyegzik. Nem akarom, hogy a börtönbe
kelljen bejárnia,  ha látni  akarja  az  anyját.  Elmegyünk,  és  idővel  majd az  emberek elfelejtenek
mindent.

Doug megrázta a fejét. Erősen szorította a felesége kezét.

- Maradj! Maradjatok! Kitalálunk valamit és megoldunk mindent!

- Már túl késő, Doug. – a szobában hirtelen Lory lépett be. Arca elszánt volt. – Ideje indulnunk.

- Legalább azt mondjátok meg, hová mentek! – kérte a két nőt a testőr.

Ann sírva átölelte a férjét.

- Nem mondhatjuk meg. – suttogta. – A gyerekek, az egész ház és a te biztonságod érdekében,
nem mondjuk meg.

A férfi lassan bólintott egyet.

Három árny osont át a kerten, a cselédszárny felé. Benne jártak már az éjszakában, de Gisela még
nem aludt. Látszott rajta, hogy sírt.

- Gyerekek aludni. – szipogta elcsukló hangon. Nem kérdezett semmit, csak ránézett a két nőre.
Tudta, miért jöttek.

Halkan kinyitotta egyetlen szobája ajtaját.

Gina és Collin szinte elveszett a hatalmas ágyban. Összebújva aludtak, mellettük Annabelle és
Smith Uraság, az elmaradhatatlan játékok.



Ann és Lory némán a gyermekeik mellé ültek. Könnyes szemmel figyelték álmukat. Majd egy-egy
puszit nyomtak a gyerekek arcára, megigazították a hatalmas párnát, feljebb húzták a súlyos paplant
– a két nő elbúcsúzott.

Doug  mereven  állt  a  sarokban,  Gisela  halkan  szipogott.  Tudták,  hogy  a  két  anya  számára
mennyire fájdalmas ez a perc.

- Menjünk. – suttogta végül Lory. Kitörölte a szeme sarkából a könnyet és kilépett a kis házból.
Ann követte barátnőjét. Magukra hagyták a szipogó szakácsnőt, hogy vigyázzon az alvó gyermekekre.

Doug még egyszer, talán utoljára, megölelte és megcsókolta a feleségét. Megértette, hogy a nő
élete talán legnehezebb döntését hozta meg.

- Vigyázz a gyerekekre. – Ann hangja elcsuklott. Akart még mást is mondani, de felesleges volt. A
testőr mindent megértett egy pillantásból is.

Lory is elbúcsúzott – szomorú szemei, kétségbeesett kézszorítása mindent elmondott helyette.

A férfi ünnepélyes, de néma fogadalmat tett a két nőnek, hogy vigyáz a gyerekekre. Felneveli őket,
és gondja lesz rá, hogy vidám életük legyen.

Végül a két nőt elnyelte az éjszaka.

Másnap a rendőrök feltúrták az egész házat és a birtokot. Kihallgattak mindenkit – de senki sem
tudta, hova ment a két nő. Doug sem hazudott, hiszen nem mondták el neki, merre tartanak.

- Ártatlanok, értsék meg! – hajtogatta egyre. – Csak a gyermekeiket akarják megvédeni.

- Ha ártatlanok, miért menekülnek? – hangzott mindig a zord felelet.

Senki sem hallgatott Dougra, és az egész procedúrát majdnem a férfi cége sínylette meg. Hajszál
választotta el a testőrt a börtöntől – tagadása miatt bűnrészességgel vádolták.

Megszállottan keresték a két nőt, különösen az után, hogy Brian bejelentette a rendőrségen:
eltűnt két millió dollár Jack hagyatékából.

Természetesen egyből a menekülő nőket gyanúsították, de bizonyíték nem volt. Doug is állította:
más vette el a pénzt.

Azonban a tény, hogy a két nő, akik a gyilkosság fő gyanúsítottjai voltak, elmenekültek, és ezzel
egy időben nagyobb összeg tűnt el: több volt, mint terhelő. Több államra kiterjedően kerestették a
nőket – mindhiába. Loryt és Annt mintha a föld nyelte volna el.

A  nyomozás  megrekedt,  más  ügyek  kerültek  előtérbe,  és  Jack  halálának  aktája  bekerült  a
megoldatlan ügyek közé. A média és az emberek szépen lassan megfeledkeztek az esetről.

Nem  úgy  Doug  és  a  ház  többi  lakója.  A  férfi  hivatalosan  is  Collin  gyámja  lett.  Életének
legnehezebb beszélgetésén kellett még átesnie az után, hogy Lory és Ann elmentek.

- Hol van anya? – kérdezte Collin rögtön, ahogy másnap felébredt.

Gina kíváncsian várt mellette – ő is az anyukáját kereste.

A két gyerek még pizsamában ült a nagy házban és reggelizett. A szakácsnő mindenfélét eléjük



pakolt, de a két kicsi inkább csak megszokásból evett.

- Anyának el kellett mennie. – felelte Doug, mind a két gyerekhez intézve szavait. – Tudjátok, a
rendőr bácsik keresték őket. Azt hiszik, hogy Ann és Lory rossz volt.

- De ez nem igaz, ugye? – szólt közbe Gina.

- Nem, persze, hogy nem.

- Azért kellett elmenniük, mert apa meghalt? – kérdezte hirtelen Collin.

Doug lemerevedett. Honnan tudja Collin? Hiszen még nem is mondták meg neki a szomorú hírt!

A gyerek mintha olvasott volna a testőr arcáról.

-  Hallottam attól  a mogorva, bajszos bácsitól.  –  mondta szomorkás hangon. – Meg mindenki
egyfolytában sír és furcsán viselkedik az egész házban.

Doug nagyot sóhajtott.

- Igen. Sajnálom, fiam. – nem tudta, mit kellene mondania.

-  Jack bácsi ott van fent a felhők felett? – kérdezett tovább ártatlan hangján Gina. – És ott
egészséges, boldog, és onnan vigyáz ránk?

- Igen, ez így van. – a férfi szórakozottan megsimogatta a lánya sötét szöszke haját.

- Azért ment el anya és Ann néni, mert a rendőrök azt hiszik, miattuk halt meg apa? – Collin
szeme megtelt könnyel, de dacosan, szinte elszántan nézett a testőrre.

- Ez butaság. Nem Ann és nem is Lory miatt halt meg Jack. – felelte a férfi. – Nem tudjuk, ki miatt
halt meg. Beteg volt, ez tény, de a rendőrség szerint ez csak kifogás.

Collin arcán leszaladt egy könnycsepp.

- Hiányzik. Mindenki hiányzik. – mondta Gina szipogva.

- Te is elmész? – kérdezte síri hangon Collin a férfitól.

Doug torkát valami szorongatni kezdte. Szorosan magához ölelte a két gyermeket.

- Nem, én nem megyek el. Itt maradok veletek.

A szerető anyák elvesztése még szorosabbra fűzte a gyerekek barátságát. Bizalmas pajtásokká
váltak, s voltak dolgok, amiket csak egymás közt beszéltek meg. Ez a láthatatlan kötelék egészen
felnőttkorukig megmaradt.

Doug nagyot sóhajtott, ahogy mindez végigpergett az emlékeiben. Húsz éve egyedül vigyázott a
két gyerekre – akik már mindketten felnőttek. Collin a saját útját járja, Gina is keresgeti a sajátját.
Az idős testőr mindent megteremtett nekik ahhoz, hogy meg tudják valósítani az álmaikat.

Gondolataiból egy ismerős hang zökkentette ki. Felnézett, és a kijárat felé igyekvő utasok között
maglátott  egy  magas,  barna  hajú,  mosolygós  lányt.  Gina  hevesen  integetett  az  apjának.
Megszaporázta  lépteit,  szinte  futott  az  apjához.  Maga  mögött  hatalmas  bőröndöt  vonszolt.



- Isten hozott, kislányom! – Doug mosolyogva ölelte át a lányát.

Gina ledobta a válláról a számtalan táskáját és szatyrát. Mosolyogva kapaszkodott apja nyakába.

- De jó újra itthon, apu! – megkönnyebbült sóhaj hagyta el a száját. Végre, annyi idő után, itthon
volt.

Doug a kezébe fogta a lánya állát. Gina, ahogy nőtt, egyre jobban hasonlított Annre. A férfi szívét
valami összeszorította, ahogy ez a felismerés beléhasított. Négy hónapja ezt még nem vette észre.
Ilyen sokat változott volna Gina ennyi idő alatt? Vagy csak azért látja most így, mert a múlton
töprengett, amíg várt a lányára? Mosolyogva megpaskolta a lány kipirult arcát.

- Gyere, otthon már vége a partinak, de csak akad még valami harapnivaló a konyhán. Közben
majd mesélsz. – lehajolt és felmarkolt néhány szatyrot, majd a bőrönd felé nyúlt.  Gina gyorsan
összeszedte a maradék táskáit és nevetve karolt apjába.

- Jaj, apu! Annyi minden történt! – kiáltott fel lelkendezve. – Washington gyönyörű város, egy
csomó embert megismertem, annyi mindenről tanultam! De mégiscsak itthon a legjobb…

 

Brian Truman elgondolkozva nézett ki a lakása ablakán. Elterült előtte az éjszakai, nyüzsgő város.

Collin partija után előbb hazavitte az unokahúgát, és csak aztán ment haza.

Hanyagul  a  heverőre  dobta  a  zakóját  és  a  nyakkendőjét.  A  bárhoz  lépett,  és  gyakorlott
mozdulatokkal kevert magának egy Martinit. Belekortyolt az italba, majd töprengeni kezdett.

Szeme  sarkából  az  íróasztalára  pillantott.  Egymás  hegyén-hátán  hevert  mindenféle  papír  –
jegyzetek,  levelek,  meghívások.  Majdnem  mind  Collinnak  szólt  –  mindenféle  műsorba  akarták
meghívni a fiatal színészt, sokan riportot vagy fotósorozatot akartak vele csinálni.

Mindezek közül első körben Brian szelektált. Nagyon is jól tudta, mi hoz pénzt. Sok pénzt. Amivel
szerinte nem volt érdemes foglalkozni, meg se mutatta a fiúnak. A színész már csak egy letisztult
kupacból válogathatott,  hova szeretne elmenni.  De az esetek túlnyomó többségében Brian csak
tényként közölte a fiúval, mikor hova menjen, mit kell csinálnia. Collin csak eszköz volt a menedzser
szemében a gazdagsághoz.

Azonban, Brian mérgére, a jótékonysági szervezetek valahogy mindig megtalálták Collint. A fiú
valamilyen okból kifolyólag szívesen adakozott, és mindezt ráadásul önzetlenül tette. Nem érdekelte
a hírnév és a rivaldafény, legalábbis nem olyan mértékben, mint Jessicát, Brian imádott unokahúgát.

Még egy dolog idegesítette Briant a fiúval kapcsolatban. Ha a színész úgy látta, visszautasította a
vendégszerepléseiért  járó  díjat.  Főleg,  ha  egy-két  barátja  kérte  meg,  hogy  vendégeskedjen  a
huszadrangú műsoraiban. Collin effajta jótékonykodó gesztusait Brian szívből gyűlölte.

Még szerencse, hogy a színész új filmje sokat kaszál már a bemutató előtt is. A Véres holdfény
történetét tekintve is  különleges volt.  A század közepén játszódott,  egy elszigetelt  dél-alabamai
kisvárosban. Vérfagyasztó thriller, egy fiatal rendező első filmje. Ismeretségeknek és kapcsolatoknak
köszönhetően,  híres  producereken keresztül  igazi  húzóerőt  jelentett  a  három főszereplő.  Collin
mellett Alisha, egy extrém stílusú énekesnő, és Robert Pattinson, a világ tini lányainak legújabb
kedvence játszott még a filmben. Promóciók, interjúk, és a filmet népszerűsítő kampányok szépen
hozták Collin zsebébe a százezreket.



Brian hirtelen megfordult, és otthagyta az ablakot. Nagy lépésekkel az íróasztalához ment, és
leült a számítógépe elé. Bekapcsolta, majd pár perc múlva a színész bankszámlája nyílt meg előtte.

 

A Ford Taurus lassan gurult végig a kapufelhajtón. A vasrácsok hangtalanul engedtek utat az
autónak. A portásfülkéből egy megtermett, ötvenes évei felé járó afroamerikai férfi dugta ki a fejét
és mosolyogva integetett az érkezőknek:

- Isten hozta újra itthon, Miss Palmer!

- Jó estét! Örülök, hogy újra itthon lehetek, Mr. Peters! – viszonozta a köszöntést Gina. Jóleső
érzéssel  töltötte  el,  hogy  már  a  kapuban  rögtön  ismerőst  lát  és  melegen  fogadják.  Minden
alkalmazott nagyon szerette a lányt, és a lány is nagyon szeretett mindenkit.

Doug csak intett egyet a portásnak és tovább hajtott a ház felé.

Mielőtt leparkolt volna a garázsban, két öltönyös alak jelent meg a ház felől.  Mind a ketten
mosolyogva integettek.

Jim Freegard volt az egyikük, Doug jobb keze. Dacára a harminchat évének, a férfi volt az egyik
legrégebbi alkalmazott a vállalatnál. Megbízható, ügyes, okos volt, mindent kifogástalanul elvégzett,
amit rábíztak. Még a gyerekekért is rendszeresen elment az iskolába annak idején, ha éppen arra
volt  szükség.  Collin  és  Gina csak egyszer  jártak túl  a  férfi  eszén,  amikor  le  akartak menni  a
tengerpartra, de Jim nem engedte őket, mondván, hogy sietniük kell haza leckét írni. De a két fiatal
nem hagyta magát. Kijátszották Jim éberségét és meglógtak. Azonban a testőr hamar utolérte őket.
Az esetből nem lett nagyobb ügy, de Jim azóta is fokozottan figyel, ha Collinra és Ginára is vigyáznia
kell, hiába nőttek fel a gyerekek.

A másik testőr, aki kijött eléjük, Paul Milborrow volt. Fiatal fiú, alig töltötte be a huszonhármat,
de  érettebb  volt  életkoránál.  Doug  hamar  felfedezte  a  benne  rejlő  tehetséget,  és  mindenben
támogatta, hogy igazi testőr váljék belőle.

- Jim, Paul, jó titeket látni! – ugrott ki Gina nevetve az autóból.

-  Üdv  itthon,  leányzó!  –  köszöntötte  az  idősebb  testőr  a  lányt  egy  ölelés  kíséretében.  A
tősgyökeres testőrgárda minden tagja szinte családtagnak számított.

Paul csak mosolygott és bólintott egyet a lány felé. Ő alig két éve volt a csapatban, nem ismerte
még annyira az embereket. Gina nevetve megpaskolta a fiatal fiú vállát.

- Köszi, hogy kijöttetek elém! – mondta barátságosan.

- Tudják, hogy mennyi cuccal közlekedsz! – szólt közbe Doug, aki közben kipakolt minden táskát
és szatyrot a csomagtartóból.

- Bizony, elkél ide a segítség! – fűzte hozzá Jim és felmarkolt néhány táskát. – Úgy nézel ki, mint
aki az egész életét költözteti! Ennyi cucc…

Gina csípőre tette a kezét és szúrósan a fiúkra nézett.

-  Na,  tudjátok,  mikor  hozok nektek ajándékot!  –  közölte  tetettet  haraggal.  –  Dobáld csak a
szatyrokat, remélem, a te ajándékod fog összetörni!



Jim nevetve Paul kezébe nyomta a szatyrokat. Tudta, hogy a lány nem gondolta komolyan, amit
mondott.

- Örülök, hogy semmi sem változott. – szólt közbe Doug. – Gyertek, Gisela már biztosan nagyon
vár.

Gina megszaporázta a lépteit apja és a cipekedő testőrök mellett. Úgy érezte, évek teltek el azóta,
hogy karácsony után itt hagyta a birtokot, és visszautazott Washingtonba.

- Hol van Collin? Még tart a fogadás? – kérdezte az apjától.

- Már majdnem vége volt, mikor elmentem érted. – felelte a férfi. – Collin? Hát nem is tudom,
merre van…

- Hazavitte Tomot. – vetette közbe Jim. – Bármelyik pillanatban visszaérhet. Azt üzeni, Gina,
feltétlenül várd meg, addig ne feküdj le, amíg vissza nem jött!

Gina mosolyogva bólintott egyet. Örült, hogy gyerekkori jó pajtása nem felejtette el, mikor érkezik
vissza a fővárosból.

Alig lépte át a ház küszöbét, egy kövérkés, alacsony közép-amerikai asszony szaladt elé tárt
karokkal. Közben hangosan, és gyorsan beszélt spanyolul.

- Gisela! – kiáltott fel Gina, majd elveszett a pici asszony ölelésében.

- Lenni itthon, örülni nagyon! – váltott át a szakácsnő érthető nyelvre. – Jönni, enni! Enni, most!
Főztem étel magának, kisasszony!

- Gisela, maga külön főzött nekem, mikor egy komplett fogadás volt a házban? – hallatszott Gina
hangja valahonnan az asszony válla felől.

Doug és a testőrök mosolyogva néztek össze. Gisela mindenki pótanyukája és pótnagymamája volt.
Legfőbb időtöltése az emberek etetése volt. Szabályosan rosszul érezte magát, ha valaki nem evett
meg mindent, amit a szakácsnő elé tett. Ami meglehetősen szép teljesítmény volt akárki részéről,
tekintve, hogy Gisela egy személynek is képes volt annyi ételt készíteni, mint egy hat fős családnak.

Közben az asszony beterelte a lányt az étkezőbe és leültette az asztal mellé. A teríték már várta
Ginát.

- Adja ide, Főnök. – nyúlt Paul Gina hátizsákjáért, amit Doug szorongatott. – Maradjon itt Ginával,
mi meg felviszünk mindent a szobájába. Rendben? – az utolsó kérdést már a lány felé intézte, aki elé
időközben Gisela már a második tál ételt tette le.

- Nagyon rendesek vagytok! – felelte Gina mosolyogva. – De a hátizsákot hagyd itt, kérlek! – nyúlt
a táska felé. Nem volt egyszerű a művelet, mert közben Gisela egyfolytában körülötte szaladgált. A
két testőr gyorsan eltűnt a lépcső irányába, mielőtt a szakácsnőnek eszébe jutna őket is megetetni.

- Enni gyorsan! Fogadás vége, étel elfogyott, ezt csinálni kisasszonynak! – hadarta közben Gisela.

Doug nevetve ült le az asztal mellé. Gisela rendíthetetlenül próbált mindenfélét Ginára tukmálni.
A lány nevetve szedett néhány falatot a tányérjára. A szakácsnő pergő spanyol hangsúlyából ítélve
nem elegendő mennyiséget. Gina le merte volna fogadni, hogy az alkatára tesz megjegyzéseket, hogy
ezzel a súllyal nem fog tudni gyereket szülni. Az etetés és az ételek mellett ez volt Gisela másik



kedvenc témája.

- Hogy utaztál, kislányom?

Ginának épp tele volt a szája, de igyekezett mosolyogva az apjára tekinteni. Még le sem nyelte a
falatot, úgy válaszolt.

- Hát egész jól, már amennyire jól lehet utazni egy repülőn… – újabb adag spárgát lapátolt a
tányérjára, amit a szakácsnő dugott az orra alá. – Mindjárt mesélek, egy pillanat.

Ölébe vette a hátizsákját. Egy ideig kotorászott benne, majd egy kis csomagot vett elő. Egyenesen
a szakácsnő felé nyújtotta.

- Gisela, ezt magának hoztam! Hogy főzzön nekünk még sok-sok finomat!

A szakácsnő végre megállt.

- Én kapni? – kezét a szívére szorította és egy ideig csak spanyolul hadart valamit. Közben Gina
kitartóan lengette az asszony orra előtt a csomagot. Gisela végre megmozdult és elvette az ajándékot.
Meghatottam forgatta a kezében.

- Köszönni, nagyon köszönni! – a szívéhez szorította a csomagot. Termetéhez képest meglepően
sikkesen térdet hajtott, majd sietősen távozott a konyhába, saját kis birtokára.

- Na, most már nyugodtan beszélgethetünk. – mosolygott Gina az apjára.

Doug egy ideig nézte, ahogy lánya eszik, majd újból megszólalt.

- Mit hoztál neki?

-  Fűszereket Európából.  –  felelte Gina tele szájjal.  –  Tudom, nem ott  voltam, de az érdekes
fűszereknek mindig örül.

- Mindig mindenkire gondolsz. Ezért szeret mindenki. – a férfi mosolyogva megveregette a lánya
kezét. – Olyan jó szíved van, mint anyádnak.

Gina viszonozta apja mosolyát. Pár percre csend telepedett közéjük, ahogy mindketten magukban
felidézték Annt.

- És milyenek voltak a vizsgák? – kérdezte Doug, hogy másra terelje szót.

- Meglett mindegyik, nem volt vészes. Nyugis félév volt, így utolsónak. – Gina újra a tányérja fölé
hajolt. – És itthon mi újság van? – kérdezte, miután lenyelte a falatot.

- Itt semmi, csak a szokásos. – felelte csendesen az apja. – Collin interjúkra meg fotózásokra járkál,
néha forgat, mi meg megvédjük őt. Brian nem hagy neki sok nyugodt időt. – hirtelen elhallgatott,
homlokát összeráncolta. Azon gondolkozott, megossza-e a lányával azon gyanúját, hogy a menedzser
csak kihasználja a fiút. Gina közben végig érdeklődve leste apját. Nem kerülte el a figyelmét a férfi
arcának egyetlen rezdülése sem, és ez szöget ütött a fejében. Megérezte, hogy valami nincs rendben
Brian körül, csak azt nem tudta, mi. Azonban egyelőre nem kérdezte meg, min töpreng az apja.

Doug végül úgy döntött, nem szól a sejtéséről a lányának. Könnyed stílusra váltott, és gyorsan
igyekezett elterelni a figyelmet az előbbi csöndes közjátékról.



- Azonban van egy személy, akit nem bírunk levakarni Collinról.

- Kit? – kapta fel a fejét csodálkozva Gina.

- Azt a Jessicát, vagy kit. Azt a bugyuta, szőke, állítólagos színésznőt…

Ginából kitört a nevetés. Sajnos a falatot még nem nyelte le, így kisebb spárga- és hús-záporban
részesítette az asztalterítőt és az apját. Gyorsan a szája elé kapta a kezét, de még mindig nevetett.
Alig kapott levegőt.

Doug is vele nevetett, miközben lepöckölt a zakójáról egy félig megrágott húscafatot.

- Jaj, apa… – prüszkölt Gina, mikor végre levegőhöz jutott. – Legalább ne akkor mondanál ilyet,
amikor eszem! – gyorsan lesöpörte a terítőről az étel maradékait. – Különben is, minek bántod azt a
szegény lányt?

- Azt ne mondd, hogy te szereted… – Doug jelentőségteljesen a lányra pillantott.

- De igen, a legjobb barátnők vagyunk! – jelentette ki Gina. Hangja tele volt iróniával.

Egyikük sem kedvelte Jessicát – a lánynak érdekes stílusa volt, amivel egyikük szívébe sem lopta
be magát. A színésznő lekezelően beszélt mindenkivel, aki nem producer, vagy neves színész, esetleg
énekes, ruhatervező vagy efféle volt. Ám mivel a lány Brian unokahúga volt, gyakran megfordult a
házban. A vak, és talán csak Collin nem látta, hogy fülig szerelmes a fiatal színészbe.

- Ha már itt tartunk – kezdett bele Doug – szereztél barátokat Washingtonban?

Tudta, hogy a lánya mindig is különc, magának való volt. Már kisiskolás korában kilógott a társai
közül. Collinon kívül talán nem is volt közeli barátja, és ez bántotta a férfit.

Gina letette a villát és eltolta maga elől a tányért, mielőtt válaszolt volna.

- Hát persze, nagyon sok emberrel nagyon jól megértettük egymást, hiszen mindannyiunkat ugyan
az  érdekel!  Egyik-másik  fiú  udvarolgatott  is,  de  semmi  komoly!  –  hangja  egy  leheletnyit
megremegett. Nem szeretett erről a témáról beszélgetni. Tudta jól magáról, hogy nem illik bele
azokba a körökbe, amiket az évfolyamtársai képviseltek az egyetemen. Ő egyszerűen más volt, és
Gina ezt az évek alatt teljesen elfogadta és megszokta. Azonban mégsem szerette, ha feszegetik ezt a
témát.

- És van olyan, akivel meg tudod beszélni minden problémádat? – kérdezősködött tovább az apja.

Gina nyelt egy nagyot.

- Arra itt vagy te meg Collin. Nekem ez bőven elég. – megfogta a tányérját és felállt. – Csak
kiviszem a tányéromat, mindjárt jövök.

Még végig sem mondta, szaladt is kifele a konyhába. Doug elgondolkodva dőlt hátra a széken.
Tudta,  hogy Gina és  Collin  jó  barátok,  hiszen együtt  nőttek fel.  Örült  annak is,  hogy a  lánya
mindenben számít  az  apjára  és  ad a  szavára.  Azonban bántotta,  hogy nincs  egy vele  egykorú
lánypajtása.  A lányoknak szükségük van egymásra,  pláne,  ha az édesanyjuk elment,  mint  Gina
esetében. A férfi nagyot sóhajtott és megrázta a fejét.

De mielőtt alaposabban végiggondolhatta volna a problémát, Gina visszatért a konyhából. Mint
mindig, most is mosolygott. „Pontosan olyan, mint Ann!” – futott át Doug agyán, ahogy nézte a lányát.



Gina felvette a hátizsákot és ismételten kotorászni kezdett benne. Előbb egy borítékot, majd egy
dobozt vett ki belőle. Mindkettőt az apja felé nyújtotta.

- Tessék, ezt neked hoztam.

- Nekem? – Doug meglepetten elvette az ajándékot. Gina gyorsan két puszit nyomott apja arcára.
– Nagyon köszönöm.

- Igazán nincs mit. – felelte Gina és leült az apjával szemben.

A férfi előbb a borítékot nyitotta ki. Egy washingtoni képeslap került elő belőle. A hátára Gina
csak egy mondatot írt: „Köszönöm, hogy segítettél!”

Doug hálásan a lányára mosolygott, majd a dobozért nyúlt. Egy bekeretezett fénykép volt benne.
A fotó Ginát ábrázolta, ahogy büszkén feszít friss oklevelével. A férfi röviden felnevetett.

- Nagyon köszönöm, Gina, még egyszer. – Doug szórakozottan megforgatta a képet. – Sajnálom,
hogy nem lehettem ott, amikor ezt megkaptad.

- Ugyan, apa, nem tesz semmit! – legyintett a lány. – Ez az utolsó láncszem, hisz a diplomám
jószerivel már megvan.

Doug megfogta a lánya kezét.

- Nagyon büszke vagyok rád, kislányom.

Feleletként Gina elmosolyodott és melegen megszorította apja kezét.

 

Az öreg testőr elgondolkozva nyúlt végig az ágyán. Már jó ideje forgatta Gina képét. A lány
szélesen  mosolygott  és  büszkén  tartotta  maga  elé  az  oklevelét.  Megszerezte  a  középfokot
antropológiából. Ugyan Gina azt mondta, hogy nem sokat jelent, de a férfi tudta, hogy lányának
régóta ez volt az álma.

Gina egészen fiatalon kijelentette, mit akar tanulni. Mindig is érdekelték az emberek – megfigyelt
mindenkit, ahogyan mozognak, ahogyan viselkednek, ahogyan beszélnek. Felfigyelt minden apró
különbségre, akár belső ellentétekről, akár külső tulajdonságokról volt szó. Továbbá oda vissza tudta
az  emberiség  történelmének  főbb  állomásait.  Gyerekkorában  is  szívesebben  bújta  a
történelemkönyveket,  minden  olyan  atlaszt  milliószor  átlapozott,  ami  valamilyen  formában  az
emberekről szól.

Doug  nagyot  sóhajtott.  Nagyon  is  emlékezett  rá,  mennyit  tanult  Gina,  hogy  bekerüljön  az
egyetemre. El is érte, amit akart. Élvezte, hogy történelmet tanulhat – remek eredménnyel végzett is
tavaly. A washingtoni ösztöndíj meg egyenesen főnyeremény volt, ahogy a lány fogalmazott. A férfi
mindent megtett, hogy segítse, egyengesse lánya útját.

Ann festőművész volt, imádott alkotni. Akármivel képes volt csodát művelni festészet címszó alatt.
Nagy tehetsége volt ehhez. De Ann mindent feladott azért, hogy a férjét segítse. Letette az ecsetet,
és férje mellé állt. Annak idején senki más nem támogatta Doug álmát, hogy megalapítson egy céget
az emberek védelmére. Egyedül Ann volt erre képes, de olyan áron, hogy a nő feladta férjéért az
álmait. Az üzlet szerencsésen beindult, és Ann is festegetett olykor, de ez már nem olyan volt, mint
annak előtte. Doug határtalanul hálás volt a feleségének, de sosem bocsájtotta meg magának, hogy



elfogadta Ann döntését. Tisztában volt azzal, mekkora áldozatot hozott a nő a férfi boldogságáért –
Doug ezért is próbált mindent megtenni, hogy Gina megvalósíthassa az álmait. Hogy a lányának ne
kelljen egy olyan döntést meghoznia, mint évekkel ezelőtt az édesanyjának.

De valami nem stimmelt.

Az  öreg  testőrt  elégedettség  töltötte  el  ugyan,  mert  a  lánya  megszerezte  a  diplomáját
történelemből,  antropológiát  is  tanult,  de  úgy  sejtette,  valami  még  sincs  rendjén.  Ezt  a  férfi
határozottan érezte. Volt valami Gina arcán, a mérhetetlen boldogság mögött, amikor hazaért. Talán
mégsem találta meg a lány azt, amit szeretne csinálni? Mégsem erre vágyott? A férfi úgy látta, Gina
mosolya mögött szomorúság – vagy talán csalódottság? – bujkál.

De a lány semmit sem szólt.

Doug megrázta a fejét. Ki kell derítenie, mi a baja Ginának. Nem engedheti, hogy ne találja meg a
boldogságát. Nem élheti úgy az életét, mint Ann tette. Látszólag boldog volt, de valami mindig
hiányzott a nőnek. A festészet. Gina életéből vajon mi hiányzik?

A férfi fáradt tekintetét az ágya fölött lógó képre emelte. Nem sokkal az előtt, hogy Jack komolyan
betegeskedni kezdett, Ann festett egy képet a két gyerekről. Collin 7 éves lehetett, Gina még nem
töltötte be a hatot. A gyerekek vidáman szaladtak át a kerten. Hajuk kócos volt, arcuk, ruhájuk
maszatos.  A kislány szalagja kibomlott,  úgy lebegett  utána.  Collin  kertésznadrágjának zsebéből
Smith Uraság, a nyuszi kukucskált ki – az elmaradhatatlan játék. Smith Uraságnak piros kockás inge,
kertésznadrágja és zöld csokornyakkendője volt. A fiú akkor kapta, amikor egyéves lett. Az idők
folyamán a nyuszi színei megkoptak, füle többször leszakadt. Collin mindig ragaszkodott hozzá, hogy
Ann minden ilyen esetben meggyógyítsa szegény nyúl-úrfit.

A  képen  Gina  egy  rongybabát  szorongatott,  Annabelle-t.  Neki  a  baba  volt  a  kedvence.  A
rongybaba hasonló állapotban volt, mint a nyúl. Sárga pöttyös szoknyája megfakult, kalapkájáról
leestek a ráragasztott virágok, szeme helyén lévő gombon látszott, hogy többször visszavarrták már.
A két gyerek akárhová ment, akármit csinált, Smith Uraság és Annabelle mindig velük tartott.

A képen a két gyereket szemből festette le Ann. Arcukon önfeledt vidámság áradt szét. A nő
nagyon jól visszaadta a két gyermek jellemét. Szinte élt a kép, ahogy Doug ránézett. Hallotta a
vidám gyermekkacajt. Az ártatlan, tiszta gyermekkor hangját.

A férfi hirtelen rádöbbent – az volt az utolsó időszak, amikor a gyerekek ilyen önfeledtek és
vidámak voltak. Nem sokkal a kép elkészülte után Jack meghalt, majd a két nő elmenekült. Az
önfeledt, ártatlan gyermekmosoly örökre eltűnt Gina és Collin arcáról. Mire az idő begyógyíthatta
volna a  sebeket,  a  két  fiatal  felnőtt  –  maguk mögött  hagyták a  gyermekkort,  a  szalagot  és  a
kertésznadrágot, Smith Uraságot és Annabelle-t, a vidám és a szomorú emlékeket. Doug nagyot
sóhajtott.  Talán ez  hiányzott  Gina  életéből?  Az  önfeledt  és  ártatlan  gyermekkor  tiszta,  őszinte
vidámsága? Doug sokáig gondolkozott ezen.



2.
Gina egyedül ült a földön és sírt.

Még csak most tanult járni, most kezdte el felfedezni a világot. A kert hatalmas volt a kicsi
lánynak. Tudatában még csak ébredeztek a gondolatok, kezdett összerakosgatni mindent, amit lát,
hall, érez. Hirtelen kitárult előtte minden. Kúszva már megismerte a nagy ház minden zugát. Amerre
járt, mindig valami újat talált – hol jót, hol rosszat. Hamar megtanulta, merre érdemes menni. Majd
rájött, hogy két lábon izgalmasabb az élet. Anyukája eleinte mindig fogta a kezét. Így már sokkal
több mindent elért, megismert. Úgy érezte, nincs előtte határ.

Aztán egy napon édesapja kivitte a kertbe, és az addig megismert világ hirtelen picire zsugorodott.
Hisz annyi minden rejlik az üvegajtó mögött! Rengeteg felfedezésre váró kaland, élmények, melyeket
minél előbb meg kell tapasztalni – Gina hirtelen azt sem tudta, merre induljon. Hatalmas szemekkel
nézett maga köré. Fejében lázas igyekezettel próbálta összerakni, mit lát, mi minden veszi körül.

Végül meglátta a kert végében a pici pavilont. A kék épületet félig befutotta borostyán, és az öreg
tölgyek  védelmezőn  vették  körül.  Hogy  ez  mennyire  izgalmasnak  tűnt  a  kicsi  lány  szemében!
Ügyesen két lábra állt, és mihelyt megtalálta az egyensúlyát, elindult. Szaladt a hőn áhított cél felé.
De a sima padlóhoz szokott lába nem talált lépést a kert göröngyös talaján. Elesett.

Beütötte a térdét, nagyon fájt, de Gina nem törődött ezzel. Felállt, és újból nekiindult. Ugyanúgy
járt, mint az előbb. Még kétszer bukott fel a rögös talajon. Elfáradt, nem maradt ereje felállni.
Könnyei  elárasztották  a  szemét.  Úgy  érezte,  valami  meg  akarja  akadályozni,  hogy  elérje  az
ismeretlen kék épületet. Ott maradt a fűben. Keservesen sírva fakadt. Hát már sosem fogja megtudni,
mi az a kékség? Hol van most az anyukája? Hol van ilyenkor bárki?

Hirtelen egy kezet érzett a fején, és valaki leült mellé.

Szipogva fordult az ismeretlen felé.

Könnyein keresztül meglátta Collint. A fiú némán ült mellette és a fejét simogatva vigasztalta.
Gina  nem szólt  egy  szót  sem,  csak  bánatosan  előremutatott  a  pavilon  irányába.  Szemei  újra
megteltek könnyel.

Collin megértette,  mit  szeretne a kislány.  Gyengéden kézen fogta és vezetni  kezdte.  Lassan
lépkedtek, a kisfiú erősen fogta a kislány kezét, hogy el ne essen még egyszer. Végül, Gina számára
óráknak tűnő percek múltán, elérték a célt.

Gina könnyei felszáradtak, ahogy fellépkedett a pavilon lépcsőjén. A világ egy újabb szegletét
ismerte meg, és az milyen csodálatos!

Örömében kacarászni kezdett, ahogy futkározott körbe-körbe az épületben. Collin vele együtt
nevetett. Szüleik mosolyogva nézték őket a tornácról.

Gina egyéves lehetett, Collin elmúlt három. Amióta megszületett a kislány, Collin rajongással
határos  szeretettel  vette  őt  körül.  Azóta,  hogy  a  fiú  fogta  a  kislány  kezét  az  első  lépéseknél,
elválaszthatatlanok lettek.

 

Gina kettesével szedte a lépcsőfokokat. Kezében még mindig a hátizsákját lóbálta.



A testőröknek egy nagy doboz csokoládét  hozott,  és  egy plakátot  a  testőrszobába.  A kép a
legismertebb kézi fegyvereket ábrázolta katalógusszerűen. A lány jól sejtette – a fiúk nagyon örültek
az ajándékoknak. Jim ugyan megjegyezte, hogy ezek közül egyik sem tört volna el, és különben sem
dobálta a szatyrokat. Gina csak nevetett, és előhúzott még egy dobozt a táskájából. Eredeti skót
whisky-t  tartott  a  kezében,  aminek látványára még jobban felcsillant  a  testőrök szeme.  A lány
mindenki lelkére kötötte, hogy inni szigorúan csak munkaidőn kívül szabad, majd otthagyta a fiúkat.
Azok élvezettel válogattak a csokoládék közül.

A lány elégedetten sóhajtott egyet. Már csak Collin ajándékát nem adta át, de az a bőröndben van.
Halványan elmosolyodott. Ha a színész a fogadás után hazavitte a barátját, még biztosan nem ért
vissza. Valószínűleg valamelyik bárban söröznek. De üzent a lánynak, hogy feltétlenül várja meg: ne
feküdjön le addig, amíg vissza nem ér. Gina úgy döntött, a szobájában vár a fiúra – elkezdi kipakolni
a ruháit. Ez a művelet úgyis el fog tartani egy jó ideig.

Egy szökkenéssel felért az emeletre. Annyira lekötötték a gondolatai, hogy az iménti lendülettel
nekiment valakinek. Majdnem visszatántorodott a lépcsőre, de az ismeretlen megfogta a könyökét.
Hirtelen nem is látta, ki lökte fel, olyan gyorsan történt minden.

- Gina! Végre hazajöttél! – hangzott fel egy ismerős hang.

A lány felkapta a fejét. Gyerekkori jó pajtása állt vele szemben.

- Collin! – kiáltott fel Gina örömében. – Azt hittem, később jössz vissza!

- Viccelsz? – fakadt ki a fiú, miközben alaposan megszorongatta a lányt. – Siettem, ahogy tudtam!
Hisz egy éve nem láttalak!

- Csak 8 hónapja mentem el, és rendszeresen írtam e-mailt. Olykor válaszoltál is… – nevetett a
lány, miközben kibontakozott Collin öleléséből.

- De karácsonykor sem találkoztunk.

- Az igaz. Sajnos.

- Ugye, elmesélsz mindent?

- Most? – kérdezte Gina kétkedően. Nem számított arra, hogy a fiú ilyen későn is elvárja az
élménybeszámolót.

Amikor fiatalabbak voltak, ez teljesen természetes volt. Akármikor ért haza valamelyikük, azonnal
leültek és  megtárgyaltak minden:  egy iskolai  előadást  vagy kirándulást,  az  első randevút  vagy
esetleg egy meghallgatást.

Collin tekintete elárulta, hogy pontosan erre gondol.

- Mindent hallani akarok. És értsd úgy, hogy mindent. – hangsúlyozta a fiú az utolsó szót. –
Kipakoltál már?

- Dehogy! – legyintett a lány nevetve. – Tudod, hogy nem lehet kikerülni Giselát, ha az ember
hazaérkezik. Előbb leültetett enni, most fejeztem be nemrég.

- És ki akarsz pakolni? – Collin lenézett a lány méretes táskájára, miután abbahagyta a nevetést ő
is.



Gina követte a pillantását.

- Csak ledobom ezt. Megvárnak a ruhák. – mondta végül mosolyogva.

A fiú arca felderült.

- Szuper! Akkor öt perc múlva fent, a kilátón találkozunk!

 

A kilátó a könyvtárból nyíló teraszajtó teteje volt, fent, az első szinten. A ferde tető az ajtó felett
vízszintesbe  fordult  –  kényelmesen  el  lehetett  rajta  feküdni  –  de  az  üvegajtó  két  oldalán
majdhogynem leért a terasz köves padlójára. Egy kis ügyességgel egyszerűen fel lehetett oda mászni.

A két fiatal  akkor nevezte el  a tető ezen részét kilátónak, amikor először felmásztak ide és
felfedezték a csodálatos kilátást a birtok mögött elhelyezkedő tájra és a tengerre.

A kilátó lett a főhadiszállásuk. Rengeteg időt eltöltöttek itt. Eleinte csak játszottak, hol vár, hol
repülő volt a tető. Aztán, ahogy nőttek, a kilátó lett a búvóhelyük, ahová félre tudtak vonulni és
nyugodtan  megbeszélhették  a  világ  dolgait.  Itt  tartottak  egymásnak  élménybeszámolót  egy-egy
nehéz iskolai nap után. Kitárgyalták részletesen az első szereplőválogatást, az első randevút, az első
szerelmet.

Gina  mosolyogva  lépett  ki  a  teraszra.  Nem  gondolta  volna,  hogy  a  fővárosból  visszajövet
visszarepül az időben, és ugyan úgy, ahogy néhány éve a gimnáziumi bál után, a tetőre fog felmászni
élménybeszámolót tartani. Ugyanakkor örült, hogy vannak dolgok, amik nem változnak.

Felnézett.

Collin már fent várt rá. Lábát vidáman lógatta lefelé. A lány pajkosan megütötte a fiú sarkát, majd
hátára vette immár jelentősen megcsappant hátizsákját és fürgén felmászott a tetőre.

A fiú felült, ahogy megérezte a lány jelzését. Lenyújtotta a kezét, hogy felsegítse barátját.

Gina meglepetésére fent a tetőn komplett piknik várta. Hatalmas kockás pléd volt leterítve, és
Collin valahogy felhozott két poharat és egy kancsó limonádét, meg egy tál mini szendvicset, ami
valószínűleg a fogadásról maradt. Egy halom párna tette még kényelmesebbé a kemény tetőt.

A lány szája tátva maradt. Nem is tudta, mit szóljon hírtelen.

- Hű… – préselte ki magából, miközben lehuppant az egyik párnára.

Collin töltött egy pohár limonádét és a lány felé nyújtotta.

- Mi az? Valami baj van? – kérdezte.

Gina csak megrázta a fejét.

- Hogy hoztál fel ide ennyi cuccot?

- Paul segített. – felelte nevetve a fiú. – Még a parti előtt feladogatott mindent, és itt vártak
dobozban, hogy megérkezz. Az italt meg a szendvicseket most hoztam fel.

Gina forgolódni kezdett. Kicsit hihetetlen volt számára, amit Collin mondott. Végül a fiú mögött



meglátott két dobozt, ami valószínűleg a plédet és a párnákat rejthette. A lány elnevette magát.

- Hát most nagyon megleptél. Ez mind annyira kedves!

-  Miért  lepődtél  meg?  Hát  nem nézel  ki  ennyit  belőlem?  –  a  fiú  hangja  tele  volt  tettetett
sértődöttséggel. – A legjobb pajtásom annyi idő után végre hazaér. Ennyi csak jár a régi szép idők
emlékének, nem?

- Úgy beszélsz, mintha évtizedek óta nem találkoztunk volna! Pedig hetente minimum egyszer
beszéltünk telefonon is!

- Most töltöttük először külön a karácsonyt! – replikázott vissza Collin.

Gina elhallgatott. Annyi minden történt ebben az évben, hogy erről jószerivel meg is feledkezett.

A karácsonyt itthon töltötte, hazajött pár napra, de Collin akkor nem tudott itthon lenni. Brian
valami jótékonysági gálára rángatta el, ami alól a fiú nem bújhatott ki. A gála mellett a legújabb
filmjét is népszerűsítenie kellett színésztársaival.

- Igazad van. – felelte csendesen Gina. – Valóban olyan, mintha évek óta nem találkoztunk volna.

- De azért jól érezted magad a nagyvárosban? – kérdezte könnyedebb hangon Collin.

- Igen, persze, nagyon jó volt. De iszonyatosan hiányzott minden! Apa, te, Gisela, a fiúk, a ház, a
birtok… Még szerencse, hogy velem voltak a fényképek, meg mindig írtál e-mailt!


