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Bár még csak december elejét mutatott a naptár, az áruházakban tömegek vásároltak, már a
karácsonyra készülve. Különösen a játékosztályokon volt tumultus.

Abbygael Clever kriminálpszichológus professzorasszony dühös ábrázattal próbált valami egyedi,
ám mégis kedves ajándékot választani, de a tömeg, a tolongás nagyon bosszantotta.

Igazából még nem is volt elképzelése arról, hogy mivel ajándékozza meg a másféléves Angelinát,
akinek ez lesz az első, igazi karácsonya. Tavaly még nagyon kicsi volt ilyen tájt, nem fogott fel
semmit  az  ünnepből,  de  most  már  érdeklődő,  eleven  kis  angyalka,  bizonyára  örülni  fog  a
karácsonyfának, az ünnep fényeinek, az ajándékoknak.

Angelina gyönyörű kislány. Anyjától, Conchitától örökölte napsütötte bőrszínét, apjától, Davidtől
kék szemét. Bájos arcocskáját göndör fekete fürtök keretezték, apró szája mindig mosolygott. Eleven,
akaratos kislány, de apja már elkezdte a „kiképzését”.

Mindenki dőlt a nevetéstől, amikor David a katonás menetelésre tanította a még bizonytalanul
járó kicsit.

A szülők Roberto Rizzo alkalmazásában álltak, otthonuk is a Rizzo birtokon volt. Kényelmes ház,
távol  a szövevényes nagyépülettől,  viszonylagos magányban. Kényelmes berendezéséről  a népes
alkalmazotti sereg segítségével gondoskodtak.

David  magasan  képzett  és  kitüntetett  katona  volt.  Mikor  leszerelt  Mr.  Rizzo  alkalmazta;
üzletkötés előtti háttérmunkákra, felderítésre. Egészen egyedi volt kettőjük viszonya: inkább baráti,



mint munkaadó-beosztott közt ez szokás.

Abby és David kapcsolata is nagyon közvetlen volt, hiszen, mióta – már három éve – Roberto és
Abby egymáshoz kötötték életüket, David volt az, aki néhány kínos, suba alatti tevékenységükben
segítségükre sietett. Soha sem kérdezték, miként jut információhoz, mint ahogy azt sem fedte fel,
mely  állambiztonsági  szervezetek  alkalmazták  aktív  korában.  A  régi  kapcsolatok,  ismeretség,
gyakran hasznukra volt, különösen Abby ügyeiben.

Mert  Abby  mindig  talált  valami  meredek  megoldásra  váró  feladatot,  David  segített  a
megvalósításában.

Mikor a férfi lelki válságba került, mert erősen ódzkodott a házasságtól, holott forrón szerette
Conchitát,  Abby  és  Roberto  közös  froclizása,  majd  komoly,  elmélyült  beszélgetése  segítette
döntéshez.

Angelina születése mindenkire nagy hatással volt.

A birtok – London külső övezetében – csaknem egy erődítmény, biztonsági szolgálattal, kiterjedt
személyzettel.

Conchita irányította a zavartalan működést, a kényelmet, rendet, tisztaságot; ellátta a birtok
minden lakóját a szükséges dolgokkal.

A baba születése után Roberto ideiglenesen alkalmazott egy lányt a feladatok ellátására, akit
Conchita ajánlott, ám alig félév után visszavette pozícióját. Gino, a biztonságiak főnöke segített,
amikor húgát beajánlotta a baba mellé dadának.

Marina, a dada, fiatal, de kellő tapasztalattal rendelkező hivatásos gyermekgondozó volt. Először,
az első hat hónapra, fizetés nélküli szabadságot vett ki a klinikáról, ahol alkalmazásban állt, ám
maradt továbbra is,  immár főállású dadaként,  hiszen mindkét szülő igen elfoglalt  volt  a  birtok
teendőivel.

Marcona testőrök fakadtak mosolyra, mikor találkoztak a kislánnyal, aki már gyakran sétálgatott
Marinával a birtokon.

A  főszakács  ínycsiklandó  babaételeket  komponált,  vitamindús  rágcsálnivalóval  látta  el  a
gyermeket.

Roberto, a sikeres üzletember, divatbemutatók szervezője szerte a világban; mikor éppen otthon
tartózkodott, gyakran átvitte magához a kicsit. Ölébe ültetve meséket mondott, fejből!

Olasz  származása  szorosabban kötötte  össze  őket,  hiszen  a  kislány  anyját  is  Roberto  vette
szárnyai alá anno, hozta el Olaszországból az ottani nem túl kedvező környezetből és tanítatta, majd
rábízta az egész birtok irányítását.

Bár Roberto szülei  tinédzserként hagyták el  az óhazát angliai  egyetemi tanulmányaik miatt,
mégis, anyja meséi annak gyerekkorából származtak, amit most továbbadott Angelinának.

Angelina születése mégis Abby és Roberto kapcsolatára volt a legnagyobb hatással.

Ők,  ketten,  szerelemben  és  nagy  egyetértésben  éltek.  Azért  akadtak  időnként  felfogásbeli
különbségek köztük is.



Még Davidék esküvője előtt Roberto felvetette: minden vágya egy közös gyermek.

Abby teljesen kiborult.

Ösztönök irányította munkájából, életéből egyetlen dolog hiányzott: az anyai ösztön. Akkor úgy
gondolta, ezt nem kódolta belé a természet, valahogy kimaradt; talán ezért élesebb a többi, melyeket
a Scotland Yardnak végzett munkái során alaposan ki is használt.

Aztán, amikor hazahozták a babát, ő volt az első, aki elolvadva a tengerkék szemektől, elsőnek
vette kézbe, és az ő szavai nyomán kapta a kislány az Angelina nevet.

Felbukkant és eluralkodott Abbyn az eddig hiányzó anyai ösztön, minek következtében mindennél
jobban szerette volna, ha ő is anyává válhatna. Roberto a fellegekben járt a hír hallatán.

Azóta eltelt másfél év, és eddig még nem jött össze a baba, ami mindkettőjüket elszomorította.

Pedig, nagyon vágytak rá, hiszen Roberto lassan ötvenkét éves lesz, szeretné látni felnőni a
gyermekét.  Abby még időben van,  hiszen a  harmincnégyet  sem töltötte  be,  de a  hosszú ideig
szunnyadó ösztön felszínre kerülése türelmetlenné, időnként csalódottá tette.

Nem beszéltek a kudarcról, tették a dolgukat.

Abby  részt  vett  néhány  nyomozásban,  kurzusokat  tartott,  és  megőrizte  viszonylagos
függetlenségét.

Roberto gyakran forszírozta: költözzön a birtokra, de Abby elhárította. Maradt a parányi, tetőre
épített lakásában, a városi dzsungelben. Ez az otthona, itt tud elmélyülni a feladataiban.

Sűrűn járt a birtokra, Angelina miatt akkor is, ha Roberto éppen valahol üzleti úton volt.

Abby és Angelina kapcsolata nagyon szoros volt. A pici lány minden alkalommal kitörő örömmel
fogadta. Abby beszélt hozzá állandóan, olyasmikről is, amiről gyerekkel nem szoktak megosztani az
emberek, de a kislány itta minden szavát, érezte a hangulatát, örömét, bánatát.

Ilyen gondolatokkal a fejében nézelődött a játékok között, de nem fogta meg semmi…

Mérgesen kikászálódott a tolongásból, elhalasztva a vásárlást.

Benézett a Yardra, van-e valami feladat számára.

Sheldon  Silverman  főnyomozó,  a  különleges  ügyekkel  foglalkozó  csoport  vezetője  örömmel
fogadta.

Különös volt a kapcsolatuk. Még egyetemista korukban barátok voltak, később Sheldon hozta be
Abbyt a Yard kötelékébe. Számos megoldhatatlannak tűnő ügyet göngyölítettek fel együtt, melyek
során fél Angliát is beutazták helyszínek, tanúk után kutatva. A sok együtt töltött idő, mindkettejük
félresikerült házassága, pillanatnyi egyedüllétük, a nyomozás okozta stressz, valahogy összehozta
őket érzelmi téren is.

Később ebből  gondok is  fakadtak,  mert  Sheldon szerelemmel közeledett  a  lány felé,  akiben
gyengébb,  halványabb érzések  uralkodtak.  Nem volt  szerelmes  Sheldonba,  csupán szerette,  és
remekül érezte magát a társaságában.

Egy döglött ügy felderítése során együtt keresték fel az olasz származású Roberto Rizzót, aki



valaha modellügynökként kezdte pályafutását, ám gazdasági tanulmányát kamatoztatva, valamint
érzékét a különlegességek iránt, egy nagy volumenű, modellekkel, divattal, bemutatókkal, egy ideje
már gyártással is foglalkozó üzletemberré vált.

Abby és Roberto között akkor kezdődött valami.

Vonzás, érdeklődés, törődés a másikkal.

Sheldon begőzölt, féltékenységi rohama elidegenítette magától Abbyt.

A bűnügyet megoldották, bonyolultsága a lányt testileg-lelkileg teljesen kikészítette. Annyira,
hogy megvált a Yardtól, és két évre leszerződött a Yale egyetemre professzornak.

Teljesen hátat fordított eddigi életének, amitől idegronccsá vált.

Alig tette lábát amerikai földre, mikor összefutott Robertóval.

Ott, akkor kapott lángra az eddigi bujkáló szerelem köztük, ami Angliába való közös hazatértük
után is tovább él.

Sheldon szerencsésen túlélte a szakítást, ismét barátok és munkatársak lettek. Abby kitérője, ami
két  év  Yale  egyetemi  professzorkodást  jelentett,  tovább  emelte  renoméját.  Visszatérte  a  Yard
kötelékébe  természetes  volt,  hiszen  amerikai  tartózkodása  során  az  FBI  is  igényelte  kiváló
képességeit.

Most nem akadt semmi olyan ügy, ahol Abby tudására szükség lett volna, hát hamar elköszöntek
egymástól.

Miután  egyéb  dolga  nem volt  a  lánynak,  elhatározta:  kimegy  Roberto  birtokára.  A  férfi  a
napokban érkezik haza tokiói útjáról, addig ottmarad – határozta el.

Hazament, néhány holmit összeszedett, majd beült a BMW-jébe és kihajtott a birtokra.

***

Ült a kandalló előtti öblös fotelben és nézte a lángokat.

Érkezésekor Conchita megrótta, amiért nem telefonált, így nem készítették elő Roberto lakrészét
a számára.

– Na, ne dorgálj már, te lány! Addig játszom Angelinával, amíg megrakjátok a kandallót, meg a
séfúr készít számomra vacsorát. Másra nincs is szükségem.

– A kicsi kint van Marinával az udvaron, kertben, valamerre…

– Megyek, megkeresem őket, nem kell kapkodnod! – szólt szelíden Abby.

A  csetlő-botló  kicsi  sikítva  üdvözölte,  Abby  felkapta,  agyon  puszilgatta,  aztán  hármasban
sétálgattak tovább.

Marina  mesélt  a  kicsi  újabb  tetteiről,  szavaiból  olyan  büszkeség  áradt,  mintha  a  saját
gyermekéről beszélne.

Nem sok időt töltöttek együtt, Angelina vacsorája elkészült, azután fürdés és alvás következik,



hát menni kell.

– Bejön hozzánk asszonyom, a fürdetéshez? – kérdezte Marina, miközben elkapta a futkosó kicsit.

–  Nem, ma nem megyek,  talán holnap.  Aludj  jól,  kicsi  Angelina!  –  mondta Abby,  miközben
megpuszilta a pirospozsgás arcocskát. A kicsi bájos mosollyal integetett felé köszönésképpen.

Abby bement a házba, ahol már kellemes idő és terített asztal fogadta.

Megvacsorázott, aztán letusolva, köntösben letelepedett kedvenc helyére: a kandalló mellé.

Egyedül volt, most van ideje gondolkozni.

Eltemetett katarzisok kiásására ez a késői óra a legmegfelelőbb.

Miután ilyen hosszú ideje nem sikerült teherbe esnie, feléledt benne a gyanú, miszerint hajdani
tette jár ilyen következménnyel.

Titok, mélyen elásott gazság, mely mindezidáig nem igen okozott gondot a lelkében, ám most, a
sikertelenség,  a  gyermek utáni  vágy  okozta  pánik  előhozta,  sőt,  kifejezetten  okként  tudatosult
elméjében. Mélységes lelkifurdalás gyötörte.

Nem beszélt erről a gyalázatról senkinek, még hajdani férje sem tud az esetről, melynek talán
most került felszínre a következménye.

Tudta, előbb-utóbb el kell mondania Robertónak, és szükséges ellátogatnia egy szakemberhez is.

Félt. Elsősorban Roberto reakciójától, másrészt attól, hogy akkor rontott el mindent.

Most felkészíti magát erre a kínos beszélgetésre, és csak abban bízik, Roberto megértő lesz…

Vannak kétségei, hiszen olasz származású, ahol a család, a gyermek szent. Úgy vélte, vallomása
és annak fogadtatása után dönt arról, hogy orvoshoz fordul-e.

Támogatásra szorul, szerető és megértő támogatásra, amit Robertótól remél megkapni.

Hajnalig ült a hamvadó parázs mellett, mikor végre lefeküdt és megpróbált elaludni.

Másnap délután a nappali szőnyegén hasaltak Angelinával és állatos mesekönyveket nézegettek,
közben a séfúr által készített kekszet majszolták, amikor Roberto megérkezett.

– Ez a látvány a legkedvesebb a számomra! Lányok, gyönyörűek vagytok! – lelkendezett a férfi,
miközben vetkőzött.

Mindketten hozzászaladtak megölelni.

– Hé! Várjatok, hideget hoztam magammal! Azonnal átöltözöm, szorítsatok helyet nekem is a
szőnyegen! – hárította el az érzelemkitörést Roberto.

Hamarosan  csatlakozott  a  lányokhoz,  immár  lezser  tréningruhában,  és  fergeteges  birkózás,
hempergés következett; visító nevetés töltötte be a nappalit.

Marina megjelenése vetett véget a viháncolásnak: Angelina esti programjának eljött az ideje.



Ketten maradtak, végre úgy üdvözölhették egymást, ahogy máskor szokták.

A férfi gyengéden ölelte magához a mosolygó lányt, majd csókokkal halmozta el, amit a lány
szenvedélyesen viszonzott.

Vacsora közben megbeszélték a távol töltött idő eseményeit, aztán letelepedtek a kandalló mellé
egy-egy pohár itallal.

Abby még nem akart beszélni a fájdalmas eseményről, félelméről, aggodalmáról, ma még nem;
ma örülni akart, hiszen egymás hiánya még bennük élt csakúgy, mint a viszontlátás öröme.

Szerelmük nem lohadt  az  idő múlásával,  valószínűleg belejátszott  Roberto gyakori  elhúzódó
utazása is. Minden hazatérése felszította a lángot, így hamarosan az ágyban kötöttek ki.

***

Reggel egymást ölelve ébredtek, majd reggelihez készülődtek.

– Január végéig nem utazom sehová, itthon maradok. Nem rendezek partit karácsonykor, csupán
egyetlen helyre kell elmennünk, az kihagyhatatlan. Nem haragszol? – kérdezte Roberto.

– Itthon ünnepelünk? Akkor elviselem azt az egy puccparádét – válaszolt Abby mosolyogva.

– Valami ajándékot vennünk kell a kicsinek. Van ötleted?

–  Én  már  tolongtam néhány  játékosztályon,  de  csupa  gagyi  vackot  láttam,  már  amennyire
hozzáfértem a polcokhoz.  Az emberek nem normálisak! Már olyan tömeg van mindenhol,  hogy
menekülőre fogtam a dolgot.

– Davidet kérdezni semmi értelme, elutasítaná az ajándékot…

– Igaz… – felelt Abby, miközben bevillant neki valami halovány ötlet.

– Mi jutott eszedbe? – kérdezte Roberto, mert látta a lány arcát, ismerte már minden rezzenését.

– Mondd csak, miért nincs itt a birtokon kutya?

– Gino és csapata a kutya. Meg aztán tönkretennék a kertet…

– Egyszer  beszélgettem Daviddel,  amikor  is  nagy tapasztalatot  véltem kiolvasni  szavaiból  a
kutyákat illetően. Bevallotta: valaha dolgozott a K9-es egységnél.

– Arra gondolsz, hogy egy kutyakölyök lehetne az ajándék?

– Talán ezt nem vennék rossznéven… Mit gondolsz?

– És a kert?

– Van kertészed, legalább nem lopja a napot, lesz dolga a kutya után rendet tenni.

– Milyen fajtára gondolsz?

– Még nem tudom… Beszélgettünk kopókról, meg őrzőkutyákról is, Davidnek anno újfundlandija
volt.



– Jézusom! Az hatalmas jószág!

– Kölyöknek meg olyan, mint egy mackó… Együtt nőnének fel a kislánnyal, jámbor kutya, jól
tanítható.

– Én nem értek hozzá, de gondolkodom a dolgon.

Abby emlékezett arra,  amikor még nem volt  köztük szerelem, csak valamit éreztek a másik
társaságában, egy séta alkalmával Roberto mesélt a gyerekkori kutyájáról; Selyem, ez volt a neve a
szemtelen, olasz fajtájú kistestű kutyájának, aki bosszantotta a nagykutyákat. Sokáig tette ezt, aztán
azok megelégelték és Selyem csúfos véget ért.

David  kutyája  is  az  örök  vadászmezőkre  távozott;  vajon,  sebeket  szaggat  azzal,  ha  egy
kölyökkutyát hoz a birtokra? Talán nem is jó ötlet…

Az egész napot a kertben bóklászva töltötték, sokat beszélgetve, vagy nagyokat hallgatva csak
mosollyal nézve a másikra.

Marina és Angelina is csatlakozott hozzájuk, akkor kissé felpezsdült az élet. Még a jövő-menő
személyzet is leállt néhány szóra, becézgetésre az apróság mellé, aki mindenkinek örült, barátságos
mosollyal fogadott.

David jött a kicsiért, mert közelgett a vacsoraidő.

– Jó, hogy itthon van, főnök! Önnek is örülök, Abby! Minden rendben van? Nem kellek egyiküknek
sem? Mert akkor átvedlek gügyögő apává, mesét olvasó, betakargató, jóéjtpuszit adó lénnyé. Az
agyam eldobom! Mivé lettem?! Mire képes ez a falatnyi kis tünemény, maguk értik ezt? – lamentált a
valaha volt elit kommandós, közben mellét szétfeszítette a büszkeség.

– Még jó, hogy csak Conchita látja, nincs más szemtanú, nem csorbul a kemény hírneve – nevetett
Abby.

David  karjába  kapta  a  kislányt,  aki  hevesen  integetett  búcsúzóul,  aztán  elmentek  a  saját
lakásukba.

Abby  kicsit  elszomorodott,  eszébe  jutottak  a  megbeszélésre  váró  dolgok.  Roberto  arcát  is
felhősnek látta; talán most van itt a vallomás ideje. Átölelte a férfi derekát:

– Menjünk be, beszélgessünk egy kicsit! – irányította a ház felé Robertót.

– Valamit mondani akarsz? – csillant fel a férfi szeme.

– Igen. Valamit ideje elmondanom, amit még nem tudsz – válaszolt a lány komoran.

Roberto nem szólt semmit, de arcára visszatértek a felhők.

– Nagyon nehéz most a szívem több okból is – kezdte Abby, mikor már a fotelben üldögéltek.

– Megrémítesz… – sápadt el a férfi.

– Egyrészt: amit be kell vallanom, az borzalmas és ma már nagyon szégyellem, másrészt: félek,
hogy ez miatt elveszítelek, vagy legalábbis, már másként fogsz rám nézni.

– Hallgatlak – motyogta Roberto, közben a gyomrába hatalmas kő telepedett.



– Amikor a volt férjemmel összeházasodtunk, még alig múltunk húszévesek. Szerettük egymást,
hát kikerülve az egyetemről ez látszott a legjobb megoldásnak. Az idő telt, jól megvoltunk együtt.
Mindketten tanultunk még, mellette tanársegédként dolgoztunk. A férjem terapeuta lett, anyagilag
nagyon jövedelmező volt a dolog, de szakmailag nem fejlődött tovább. Én a harmadik doktorimra
készültem. Már nem voltunk szerelmesek, de kielégítő volt a kapcsolatunk. Aztán a férjem egyre
többször vette rossznéven, hogy a publikációim nagy érdeklődést keltettek a szakmában. Nevem
egyre ismertebb lett,  gyakran kaptam elismerést  a munkámért.  Ez okozott  némi feszültséget a
kapcsolatunkban. Kezdtünk eltávolodni egymástól, nem csak szakmailag, emberileg is. Már azzal
foglalkoztam  gondolatban:  felvetem  a  válás  lehetőségét,  amikor  legnagyobb  rémületemre
észrevettem, hogy teherbe estem. Nem mentegetem magam, akkor ez tűnt a legjobb megoldásnak:
abortusz. Még a férjem sem tudott róla, egyáltalán, azóta te vagy az első, akinek beszélek erről.
Talán soha nem hoztam volna szóba, ha nem sejtenék valami olyasmit, hogy ez lehet az oka, amiért
ennyi  idő után sem sikerül  a  babaprojekt.  Szándékomban áll  szakemberhez fordulni,  kikérni  a
véleményét.

Abby elhallgatott, lassan emelte tekintetét Robertóra.

A férfi zavartan nézte a nőt, akit mindennél jobban szeret, és képtelen volt válaszolni. Hosszas
vívódása – hirtelen támadt megbotránkozásának elaltatása, saját nemzési képességének felmerülő
gondja, amiről ő sem tett eddig említést – végül lecsendesült. Akkor volt képes szólni.

– Nem ítélkezem; azt, aki akkor voltál, nem ismerem. Tudom, mai fejeddel nem tennél hasonló
kegyetlenséget. Mindketten forduljunk szakemberhez. Nem kizárt, hogy a korom miatt nálam van
valami probléma, én is megnézetem magam.

– Nem undorodsz tőlem? – kérdezte Abby félve.

– Nem. El sem tudom képzelni, hogy valaha is tennél olyasmit, ami nem ésszerű, még akkor sem,
ha kegyetlenség, önzés. Megértelek; abban a helyzetben valóban ez volt az egyetlen jó megoldás. Ne
gyötörd magad miatta, nem von le a szerelmemből semmit sem.

– Elkísérsz az orvoshoz? – kérdezte félve Abby.

– Persze, és te is engem. Ez így természetes.

–  Hihetetlen  számomra,  hogy  ilyen  megértő  férfi  a  párom!  –  mosolygott  a  lány  némileg
felszabadultan.

– Főnyeremény vagyok, nem tudtad? – viccelt Roberto is, bár még kissé kábán a hallottaktól.

Abby az ölébe fészkelte magát, amitől léha gondolatok lepték el jótékonyan az elhangzott kínos
beszélgetést.

Bár ismeretségi  körükben akadt  néhány számukra szükséges szakorvos,  nem akartak senkit
beavatni. Lázasan kerestek orvosi szaklapokban, a kamaránál, elismert szaktekintélyt. Találtak is, és
bejelentkeztek.

Abby vizsgálata megtörtént, most a váróban ültek egymás kezét szorítva az izgalomtól, várva az
eredményt.

–  Teljes  kivizsgálást  végeztem,  és  a  világon  semmi  akadályát  nem  látom  annak,  hogy  ön
asszonyom, anya legyen. A természet néha kegyetlen, bár minden rendben van, mégis várat magára
az eredmény. Nem tartom szükségesnek a gyógyszeres sürgetést, de ha igényli…



– Nem, dehogy! Várunk, amíg a természet elvégzi a dolgát! – válaszolt Abby boldogan.

Nagy kő esett le a lelkéről, nincs akadálya a babavárásnak!

Roberto szintén nagyon örült,  de az ő vizsgálata még nem történt meg,  ezért  kevésbé volt
felszabadult.

Másik orvos, másik rendelő, ahol Abby izgult jobban.

Roberto feladata igen egyszerűnek tűnt, ám hiába nézte a „művészi” filmeket, lapokat, képtelen
volt  a  produktumra.  Aztán  Abby  felajánlotta  közreműködését,  amit  az  idős  orvos  kuncogva
jóváhagyott. A keletkezett eredményt meg fogják vizsgálni, két nap múlva jöhetnek a diagnózisért.

Két nap időnként egy örökkévalóság!

Roberto kutyakölyök kereséssel próbálta elterelni a figyelmét.

Hosszasan vitáztak a fajtát illetően, mivel nem szerették volna a sebeket feltépni. Abby viszont
azzal érvelt az újfundlandi mellett, hogy David profi ennek a fajtának a tartásából, képességeiből,
kiképzéséből.

Sikerült meggyőznie a férfit, ezért ellátogattak néhány kennelbe.

Abby elolvadt a gyönyörű kiskutyáktól, de már mindegyik nagyocska volt; baba kutyát szeretett
volna a kislány mellé.

Végül, egy kevésbé ismert kennelben találtak egy almot, ahol a kölykök még csak három hetesek
voltak;  karácsonyra éppen elvihetők.  Törzskönyvezett  mind,  anyjukat,  apjukat  is  jól  megnézték.
Gyönyörűek  voltak,  koromfeketék.  Az  alom  egyik  aprósága  fehér  foltot  viselt  a  homlokán.  A
tulajdonos elég zavaros magyarázatba kezdett:  az egyik ős a fekete-fehér fajtából  való eredete
ütközik ki ezen a kis kan kutyán.

Édes  kis  szőrgombóc  volt,  meleg,  barna  tekintete  érdeklődő.  Élénkebb  volt  társainál,
figyelmesebb.

Lefoglalózták, Abby a Bruce nevet adta neki, ezt kéri beírni a törzskönyvbe. Személyesen fog érte
jönni szenteste délutánján.

Elégedetten mentek haza, bízva abban, David nem lesz dühös.

A nagy keresgélés elterelte figyelmüket, így hamar eljött az idő, amikor ismét az orvosi váróban
ültek egymás kezét szorongatva.

– Jó hírem van az önök számára – kezdte az idős orvos. – Uram, ön nemzőképes, bár kicsit lusták
az „ebihalai”, de ezen tudunk segíteni.

– Ezt nem értem. Elmagyarázná?

– Kellő  mennyiségű spermát tartalmaz az anyag,  de nem elég fürgék,  kicsit  lusták,  ami az
életükbe kerülhet. Sajnos, a kémia ilyen. Viszont adok önnek egy tablettát, ami néhány héten belül
virgonccá teszi a kis lustákat, és meglátják, meglesz az eredménye!

– Garantálja? – kérdezte Roberto.



– Amennyiben a hölgynél nincs gond, garantálom! Figyeljék a naptárt, az ovuláció előtt néhány
napi önmegtartóztatás szükséges, aztán a megfelelő időpontban forrón öleljék egymást! – válaszolt
nevetve az orvos.

Roberto táskájában a tablettával, boldogan siettek haza.

Otthon  bőszen  számolgattak,  majd  csalódottan  vették  tudomásul,  a  várt  eredmény  csak
januárban következhet be.

– Akkor most még nem kell önmegtartóztatni magunkat? – mosolygott Roberto, miközben a lányt
nézte.


