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Minden jog fenntartva!

Az idős asszony szaporán lépkedve igyekezett haza. Időnként a háta mögé pillantott, de néptelen
volt az utca pedig még alig szürkült.
„Nem is tudom… az a rémisztőbb, ha nem látok senkit, vagy az, ha valaki még van az utcán
rajtam kívül” – gondolta, miközben remegő kézzel dugta a kulcsot háza kapujának zárjába.
Belépve, még a reteszt is rátolta, akkor dőlt neki a nehéz kapunak, akkor szakadt ki belőle egy
megkönnyebbült sóhaj. Kezét a mellkasára tette, mintha ezzel csillapíthatná szíve heves dobogását.
Lassan a nappaliba lépett, majd felemelte a telefont.
– Itthon vagyok, épségben – szólt a kagylóba.
– Maggie, szívem, nem túlzod el ezt az egészet?
– Nem. Persze, te könnyebben veszed a dolgokat, hisz’ nem egyedül élsz! Na, de én! Ezentúl csak
fényes nappal járok át hozzád Marcy; én bizony rettegek! Csak neked mondom… ne meséld el
senkinek! Lehet, hogy kinevetnének, bár másokon is láttam a félelmet…
– Nincs rá okod! Teljesen egészséges vagy, téged nem fenyeget szívroham! A reuma nem okoz
ilyesmit. Vedd be a gyógyszered, aztán aludj jól! Holnap átjössz?
– Persze, ahogy szoktam… délelőtt, utána ebédelni megyek, aztán a délutánt itthon töltöm. Szép
álmokat, Marcy! – fejezte be a beszélgetést, majd tétován látott neki az esti ténykedésének.
Nem kapcsolta be a tévét, minden neszre összerezzent… Margaret Adams némán rettegett!

***

A fekete Mazda lassan gurult az úton. A város forgalma visszafogta a tempóját, holott utasai
szárnyalni szerettek volna; mielőbb elérni útjuk célját.
Ketten ültek az autóban: a férfi, aki a volánt uralta, negyvenes, milliméteresre nyírt, borostás
fején enyhén őszülő fekete haj, csakúgy, mint az ajkát, állát ékítő szépen megformált bajusz és

szakáll. Sötét napszemüvege szinte beleolvadt bőre csokoládészínébe. Fehér, dísztelen pólója
vakított a napfényben. Derűs arcán nem látszott türelmetlenség, mintha az akadozó közlekedésben is
örömét lelné. Hallgatta a zenét, amely betöltötte az utasteret. Időnként átnézett a mellette ülő nőre,
tekintetük összekapaszkodott egy pillanatra, amitől arcuk felragyogott.
A nő halkan dúdolgatva, lazán és kényelmesen ült mellette. Arca derűt és izgalmat sugárzott.
Barna, rakoncátlan fürtjeit lebegtette a kissé lehúzott ablakon beáradó enyhe szél. Napszemüvege
sokat takart arcából, de így is látszott kedves vonása, az ajkát övező mosolyránc, a halvány
vonalkákkal pókhálós homloka, halántéka. Negyvenes, kellemes külsejű nő, formás és izmos karja,
válla csaknem szabadon a vékonypántos felső jóvoltából. Fehér bőrén néhol enyhe pír, a Nap
csókjának nyoma.
A kocsi csomagtartója degeszre volt tömve. Bőröndök és útitáskák hada jelezte: a pár nyaralásra
készül. Nem mennek messzire, szinte a nagyvárosban maradnak, csak éppen kimennek a
betondzsungelből a levegős, vidékies részére. A kisváros, Hampstead a céljuk, annak is egy erdővel
elválasztott területén volt a férfi ódon háza, amit saját két kezével alakított és szépített. Jókora kert,
erdő tartozott a kis birtokhoz; csend és nyugalom övezte.
Régi, romos kúria volt hajdan, amiből szépséges házat varázsolt az ezermester tulajdonos.
Gyakran töltöttek itt ketten néhány napot, ezen a helyen töltődtek fel a természet közelsége
jóvoltából, itt tölthettek zavartalanul együtt boldog órákat.
A Mazdában utazó férfi és nő közt szoros kötődés, szerelem érződött, még a külső szemlélő
számára is szemmel láthatóan, nyilvánvalóan.
Egyszerű, hétköznapi párnak tűntek, akik pihenni, kikapcsolódni indultak, pedig egyikük sem volt
hétköznapi ember.

Gordon Brown különlegesügynök, az FBI londoni irodájának vezetője az Államokból jött Angliába
ellátni ezt a komoly feladatot. A munkában nem létezett számára lehetetlen, kemény fegyelemmel
tartotta kezében az irányítást. Munka után viszont szívesen bolondozott, sokat nevetett, a mosoly el
nem tűnt arcáról, hiszen szerelmes volt!

A mellette ülő nő sem volt átlagember; Abbygael Clever kötegnyi diplomája valahol egy fiók
mélyén hevert. Végzett jogot, pszichológiát, kriminalisztikát, ezek különböző fokozataiból doktorált,
aminek következtében kiváló szakértője lett a bűnözők lelkének, a motivációik megismerésének. A
Scotland Yard alkalmazásában már sok ügy felderítésében játszott fontos szerepet, mindamellett,
hogy tanította sajátos tudását: kriminálpszichológiai kurzusokat vezetett. Túl a negyvenen, és túl egy
iszonyú személyes tragédián, a lelki gyógyulás végső fázisában érte ez a szerelem, amely által
tökéletes és kiegyensúlyozott, boldog percekkel, órákkal megfűszerezett kapcsolatban élte napjait.
Abby városi lány volt, de mióta meglátta Gordon ódon házát, azt a miliőt, ami ott jellemző,
valahogy vonzotta a vidéki élet. Néhány napot volt csak alkalmuk elszakadni a munkájuktól, ám
most: egy egész hónapra leköltöznek. Meg fogja ismerni és tanulni a vidéki életmódot, ettől lesz
különösen izgalmas ez a nyaralás.

Lassan kiértek a sűrű forgalomból, egyre jobb tempóban haladtak.
– Megállunk bevásárolni, igaz? – kérdezte Gordon.
– Kénytelenek vagyunk, mert nem szóltál Marcynak. Azt viszont el sem tudom képzelni, hogy
hová fogunk pakolni? – felelt lány töprengve a problémán.
– Nézd csak! Rengeteg hely van a hátsó üléseken – nevetett Gordon.
– Oda akarsz pakolni? Minden felborul, kiömlik, szétgurul…
– Jaj, kislány! Ne mérgelődj előre! Megoldom, jó?
– A te kocsid, te tudod – válaszolt Abby, vállát megvonta, így rázta le magáról a feladatot.
Némi kárörömmel, vegyes aggodalommal szemlélte Gordon pakolászását a vásárlás után.
Zacskók tömkelegét kellett volna biztonságosan, borulásmentesen elhelyezni az üléseken, de
valahogy nem akart sikerülni.
– Segítenél? – nézett Gordon könyörgő tekintettel a lányra.
– Talán meg kéne cserélni a dolgokat… a táskák és bőröndök itt könnyebben elhelyezhetők, ha
borulnak, sem törik, ömlik semmi. Az élelmiszert tegyük a csomagtartóba, szorosan, egymást
támogatva. Mi a véleményed? – mondta Abby.
– Ezt előbb is kitalálhattad volna! Most akkor mindent szedjek ki?
– A csomagtartót ürítsd ki, előbb abba pakoljunk… segítek – válaszolt Abby, majd nekiláttak a
dolognak.
Végül sikerült mindent biztonságban elhelyezni és végre elindulni.
– Miért vásároltál ennyi élelmiszert? Gondolod, hízókúrára jöttünk? Nem vagyunk messze, ha
valami elfogy, eljövünk és megvesszük – jegyezte meg a lány, miközben a verejtéket itatta le a
homlokáról.
– Szeretem, ha nincs hiány semmiből… nem nagyon akarnék kimozdulni, csak ha okvetlenül
szükséges – válaszolt Gordon.
Abby egyetértően bólintott, majd a városka épületeit szemlélte.
Amikor bekanyarodtak Gordon szépséges háza felé, a lány lelkében ezernyi harang csilingelt a
látvány hatására.
Napfényben fürdött az ódon kúria, ablakai szikráztak; az öreg fák sűrű lombja hűs árnyékot ígért
a kerti tartózkodáshoz; a ház körüli virágágyások pompáztak és illatoztak.
– Itthon vagyunk! – szólt elégedetten Gordon, mikor leparkolt a bejárat előtt.
Mindketten kiszálltak, majd mélyet szippantottak a friss és illatos levegőből.
Ráérősen, nevetgélve kezdték el a temérdek holmit kirámolni, majd behordani a hűs házba. Még
a felével sem végeztek, amikor egy autó hajtott be a birtokra. Le sem állította a motort, mikor
kivágódott az anyósülés felőli ajtó, és egy fürge, mérges, idős asszony pattant elébük.

– Nem tudtok telefonálni, vagy megint bujkáltok előlem?! – szólt szemrehányó hangon.
– Marcy, édes! Hogy kerülsz ide? – ölelte át Gordon az asszonyt.
– Láttad, nem? Toby elhozott. A szomszéd mondta, hogy látott benneteket vásárlás közben.
Megértheted, ha dühös vagyok! Mindig én intéztem neked az ilyesmit! Vénnek tartasz már ehhez,
mondd, Gordon?
– Ne pörölj már! Nincs más dolgod, mint engem pátyolgatni? Látod, nem vagyok egyedül, van, aki
segítsen az ilyesmiben – válaszolt a férfi, közben átölelte dühös asszony vállát.
– Látom… Abby aranyos, de fogalma sincs a vidéki életről, mint ahogy neked se sok. Kellek én
még nektek… Toby, gyere már, segíts ezeknek a szerencsétleneknek! – kiáltott az autó felé, ahol egy
keseszínű, zselével formázott, tüskéshajú fiatalember álldogált.
– Mama, mondtam, hogy sietek… – válaszolt a fiú, de azért odalépett, majd megragadott két
bőröndöt.
– Nem kell Toby, menj, ha dolgod van! – szólt utána Gordon.
– Dolga? Haverok meg lányok! Szünidő van, most ez a dolga, hogy velük lógjon napestig! –
lamentált az idős asszony.
– Mégis, mit vársz egy tizenkilenc éves sráctól? – nevetett Gordon.
– Á, csak morgok, mert igazából rád vagyok mérges. Tudod jól, hogy úgy is megtudom, mikor itt
vagytok, sértésnek veszem, amiért mellőzöl.
– Ne vedd sértésnek, de nincs szükségem cselédre, te meg mindent magad akarsz megcsinálni,
kiszolgálni, rendet tartani. Nincs rá szükség Marcy drágám! Egy hónapig itt akarunk pihenni, majd
mi mindent megoldunk, te törődj az öreggel meg a kölyökkel! – szólt komoly hangon Gordon.
– Jó. Nem csinálok semmit. Megyek, leülök a nappaliban és várom, hogy valaki megkínáljon egy
csésze erős teával – válaszolt Marcy, majd duzzogva bement a házba.
– Kislány! Főznél teát a méregzsáknak? – fordult Gordon Abbyhez.
– Megyek – indult Abby nevetve a konyhába.

Marcy Grant hetvenen túli, de nagyon eleven, pörgős idős asszony. Kölyökként ismerte meg
Gordont, mikor gyerekkorában itt töltötte a szünidőket. Az ő közreműködésének, szemfülességének
köszönhette a férfi, hogy a romos kúriát megvehette. Marcy – korán elhunyt fia helyett – szívből
ragaszkodott Gordonhoz; nagy segítséget jelentett, mert ügyelt a sokszor üres házra, takarított,
bevásárolt a férfi számára, ha az jelezte érkezését. Mint egy igaz nagymama, úgy tekintett a férfire
és nem foglalkozott azzal, hogy milyen fontos pozíciót lát el. Ö azt a fiút látta benne ma is, akit
valaha megkedvelt.

Mire elkészült a tea, megtelt a tálca süteményekkel és egyéb kellékkel, addigra a két férfi végzett
a holmi kipakolásával, behordásával. Gordon beállt a garázsba a kocsival.

– Fiúk! Kézmosás után teázás a nappaliban! – kiáltott ki Abby a konyhából.
– Na, már éppen ideje volt! – fogadta Marcy a tálcával érkező lányt.
– Rögtön jönnek a fiúk is – mondta Abby, majd teát töltött egy csészébe és átadta az asszonynak.
Gordonék érkeztek, leültek ők is az asztalhoz.
– Mama, nekem mennem kell… mikor jöjjek érted? – kérdezte Toby.
– Menj csak… nem kell értem jönnöd, van busz, fényes a nappal; haza tudok menni! – szólt Marcy.
– Majd én hazaviszem, menj csak Toby! – nevetett Gordon. – Nagyanyád legyökerezett egy időre.
– Bizony! Mesélnetek kell, mert bujkáltok előlem, semmit sem tudok rólatok!
Toby elköszönt, majd sietve elhajtott.
Békésen teáztak a nappaliban, közben Marcy faggatózására igyekeztek válaszolni.
– Na. Miután már mindent elmondtunk, ami rád tartozik, te is mesélj valamit! Hogy vagytok? Az
öreg bírja még a morgolódásod? – kérdezte Gordon.
– Éppen olyan szemtelen vagy, mint gyerekkorodban! Emlékszem, mikor Brownék háza tele volt
kölykökkel, mert begyűjtötték az ország minden csücskéből a rokoncsemetéket nyaralni; na,
mindközül te voltál a legnagyobb csibész. Tán pont ezért voltál a kedvencem. Én sem vagyok egy
angyal, még ma sem, mikor már kezdek öregedni kissé.
Hangosan nevettek mindhárman, hiszen Marcy már jóval túl volt a hetvenen.
– Akkoriban szerettem meg ezt a vidéket, ezért kaptam az ajánlaton, mikor eladó volt a kúria.
– Sokan ismernek, még többen tisztelnek azért, amit abból a romhalmazból csináltál. Díszére
válik a városnak. Kár, hogy ennyire kiesik, már szinte nem is tartozik hozzá.
– Pontosan ezért nem akarom, hogy itt nyüzsögj, mikor nincs rá szükség. Messze van az
otthonodtól, és Toby nem taxis, hanem az egyetlen unokád.
– Tudom én azt, de aggódom a fiú miatt…
– Mert? Nincs vele semmi gond. Tanul, dolgozik, segít nektek… miért az aggodalom?
– Valami van itt a városban… valami rossz. Egy hónapja az utcán holtan találták az egyik itt élő
asszonyt. Későig dolgozott a szállodában, hazafelé tartott. Nem tudni, mi okozta a halálát, nem volt
beteges. Akkor még csak megdöbbentünk, ám rá két hétre a kertjében találták holtan az egyik
közismert, barátságos öregurat. Valaki benézett a kerítésen, és látta, amint a veteményesben hever a
földön. Mentőt hívott, de már órák óta halott volt. Azt mondtam, hogy öregúr, pedig alig múlt hatvan.
Igazi úriember volt, barátságos, közvetlen, és egészséges, mint a makk. Még ezt is elkönyveltük
valahogy, bár nem egykönnyen. Ilyen hirtelen elkezdenek hullani az emberek, akik nem is voltak
betegek? Tegnapelőtt aztán már elkezdtünk félni: az ajándékbolt tulajdonosát a pultra borulva találta
a belépő vásárló. A rendőröket hívta, mert már hideg volt a test. Az asszony még negyven éves sem
volt, erős, mint egy bivaly. Soha nem volt beteg! Úgy hírlik, nem rabolták ki a boltot, és az a
szerencsétlen természetes módon halt meg. Ebben néhányan erősen kételkedünk. Valaki öli itt az
embereket, főleg azokat, akik magányosan élnek. Neked való feladat, fiam!

– Marcy, az emberek meghalhatnak anélkül, hogy bármilyen betegségük köztudott lenne. Nem
tudhatod, hogy nem jártak-e orvosnál…
– Pontosan tudom, hogy egyikük sem! A környékemen laktak, és a körzet orvosának a neje a
barátnőm, az házuk és benne a rendelő a közvetlen szomszédomban van. Ő mesélte: még csak nem
is ismerte az elhunytakat, soha nem jártak a rendelőbe!
– Attól még más orvosnál járhattak… – válaszolt Gordon.
– Mondhatsz, amit akarsz, de én érzem a csontjaimban: valaki öli az embereket! Már valósággal
rettegnek a barátnőim, hiszen legtöbbjük már megözvegyült, egyedül él.
– Legalább te biztonságban lehetsz. Viszont, van miről pletykálkodni. Nincs itt semmi gonoszság,
ha csak a természet nem gonoszkodik.
– Miért is hittem azt, hogy majd ti rávetitek magatokat az ügyre! Városi szemmel, egy rakás
diplomával, megtudhatnátok, mi történik itt! Megyek, mert lekésem a buszt – legyintett feléjük az
asszony lemondóan, majd indulni készült.
– Hazaviszlek – állt fel Gordon is.
– Köszönöm a teát Abby kedves, és nem árt, ha vigyáztok magatokra! Kietlen hely ez, viszont
ebben rejlik a varázsa.
– Marcy! Amíg itt leszünk, egyszer meghívhatna egy barátnőivel eltöltött délutáni csevegésre! –
szól kedvesen Abby.
– Örömmel! Majd telefonálok! – sietett Gordon után fürgén az asszony.

***

Abby enyhén borzongott a tűző nap ellenére, amíg nézte a távolodó Mazdát.
Marcy nála célt ért: foglalkoztatta a hír, sőt, kellően meg is borzolta érzékeit.
Ő is megérezte a rosszat, a bujkáló gonoszt, legyen az élő, avagy a természet fricskája.
Gordon elmaradt, nem sietett vissza, hát egyedül kezdte el helyére rámolni a hozott holmit.
Már nyugodni készült a Nap, mikor Gordon visszaért. Beállt a garázsba, onnan ment a házba a
konyhaajtón át. Abby éppen végzett a rámolással.
– Merre voltál? – kérdezte.
– Ezért nem szeretek bejárni a városba, különösen nem Marcyék környékére. Sok az ismerős,
akikkel szükséges váltanom néhány szót. Nem lehetek bunkó, viszont elég sok időt elrabol. Sétálunk

egy kicsit, mielőtt lemosnánk magunkról a város és az út porát? – kérdezte Gordon.
– Naplemente nézegetés? Adjunk a romantikának, menjünk! – mosolygott Abby.
Egymás derekát ölelve sétáltak az öreg fák közt. A vörös fénnyel nyugodni készülő Nap vékonyka
fénysugara alig tört át a sűrű lombok között. Az idő kissé lehűlt, kellemessé enyhült. Mélyeket
szippantottak az illatos levegőből, hallgatták a csendet.
A város útjának zaját tompították a fák, csak enyhe dongás jelezte, hogy élet zajlik a közelben.
A birtok szélén sétáltak, mikor Abbynek feltűnt: út választja el a telket az erdőtől.
– Jé! Nem is tudtam, hogy van itt út! Hová vezet?
– A város másik részébe. Valamikor úgy építkeztek az emberek, hogy becsben tartották a fákat,
az erdőt. Csak az erdő széle után építkeztek, ezért vált szükségessé ez az egyszerű bekötőút.
Gyerekkoromban még csak földút volt, aztán később leaszfaltozták. Forgalom alig van erre, viszont a
kölykök kedvenc biciklis és deszkás helye. Időnként nagy itt a nyüzsgés.
– Nem is erdő az ott, a túloldalon, hiszen olyan kicsi. Inkább ligetnek nevezhető.
– Igaz, már nem olyan nagy, mint valamikor volt, de azért a másik irányban még jócskán
folytatódik. Valamikor még erdész is élt itt, csodás rönkházban volt a székhelye. Vigyázta az erdő
zavartalanságát, mert akadtak, akik innen szerezték be a tűzrevalót. Később már nem volt szükség
rá, de a ház még mindig ott áll.
– Nem lakik benne senki?
– Én nem tudom, de Marcy biztosan tudja – nevetett Gordon. – Errefelé nincs olyan dolog, nem
történhet semmi, amiről ő ne bírna tudomással. Menjünk be, mert éhes, fáradt vagyok, na meg
izzadt. Fürödnék, ennék, lefeküdnék… – fordította a lányt a ház felé a férfi.
Abby szendvicseket készített a konyhában, Gordon a fürdőt vette birtokba.
A lány fejében zsongtak a gondolatok. Marcy meséje a hirtelen halálesetekről valahogy
összemosódott az erdei rönkházzal… nem nagyon tudott logikusan gondolkozni.
Fáradt volt, a friss, tiszta levegő eltompította.

***

Reggel madárcsicsergésre ébredtek, tiszta, kék égboltról tűzött le a Nap.
– Igazi reggelit szeretnék… tojást, szalonnát, tejet! Ma kertészkedni fogunk! – szólt Gordon,
miközben kipattant az ágyból.

– Jól van, kelek már… – morgott Abby, miközben kevésbé tempósan igyekezett kikecmeregni a
takarók és a párnák fogságából.
Reggeliztek, aztán mindketten sortba, pólóba öltözve nekiálltak a munkának.
Abby tanulta a kertészkedést. Gordon magyarázott, minden növényről mesélt, megmutatta,
melyiket kell kitépni, mert gyom, aztán összegyűjtve a komposzt közé dobni. A lány nagyon figyelt,
igyekezett tanulni.
A ház mögött volt a konyhakert. Néhány négyzetméternyi terület csupán, ahol zöldségfélék
nőttek, paradicsom piroslott, ceruzabab és cukkini zöldellt. Na, meg rengeteg gyom, amitől most
megszabadították a termesztett növényeket. Delet harangoztak valahol, a szellő néha elhozott egy
foszlányt a harangszóból.
– Megyek, főzök ebédet – szólt Abby.
– Kiabálj, ha készen vagy, én addig a fák között is rendet teszek.
A lány bólintott, majd a ház felé sietett.
A konyhai mosogatónál mosta le kezéről a földet, mikor észrevette, hogy Sly besétált. Sárga
szemét rászegezte Abbyre, aztán az adagolóval ellátott etetőkomplexum felé sietett.
– Nem tudsz köszönni? Milyen macska vagy te? – szólította meg a lány.
A vörös cica ügyesen nyomkodta az adagoló karját, minek következtében koppanva potyogtak a
száraz macskakaják a táljába.
Sly – a nevét Gordontól kapta – nemes egyszerűséggel vette birtokba a házat még akkor, mikor a
férfi a helyreállítással foglalkozott. Egyszerűen besétált, és természetesnek vette, hogy kap enni,
inni. Mivel ritkán járt ide a férfi, a macska viszont itt élt, nem vette volna szívére, hogy éhezzen,
ezért készítette az önadagolós etetőt, amit alaposan fel lehetett tölteni. A macska hamar megtanulta
a kezelését. A kertbe vezető konyhaajtóra vágott Gordon egy bejáratot a számára, így Sly bármikor
bemehetett, ha nem is tartózkodott ott Gordon. Egyébként elég hűvös volt a kettőjük kapcsolata.

Sly evett, közben sunyin rátekintett a lányra.
– Várj, adok friss vizet – szólt hozzá Abby, majd kimosta a vizes edényt és friss, hideg vízzel
megtöltve a falatozó macska elé tette.
A vörös cica nem zavartatta magát, tovább evett.
Abby nekiállt az ebéd elkészítésének, közben zenét hallgatott, dudorászott.
Éppen a konyhaasztalnál terített, mikor Gordon belépett a kerti ajtón.
– Időben jöttem, látom. Éhes vagyok, mint a farkas.
– Mire megmosakszol, már az asztalon vár az ebéd! – mosolygott vissza a csillogó szemű férfire
Abby.
Nem tálalta ki az ételt a lány, hanem egy parafa alátétre állította a lábast. Csak úgy, vidékiesen –

valamikor látta valahol…
Gordon jött, majd kihúzta az asztal alá tolt széket, melyen Sly aludt összegömbölyödve. A
mozgásra felrezzent, álmosan nézett zaklatójára.
– Nézd már! Micsoda dolog ez? Mióta alszol itt a házban? Na, eredj innen komám, én ülök ide! –
szólt meglepve a férfi.
– Ne bántsd már! Ebédelt, most sziesztázik. Itt hűvösebb van, mint kinn a napon. Egyébként is,
beleillik a vidéki idillbe – nevetett Abby.
– Inkább kutyát képzelnék az idillbe…
– Az nem önellátó, és kikaparná a növényeket, meg nehezen viselné azt, ha ritkán látna, nem való
neked.
– Egy kistermetű bulldogot azért szívesen elfogadnék, feketét. Az meglenne velem a városi
lakásban is.
– Igen? Ki sétáltatná, mikor egész nap nem vagy otthon? Pláne, mikor munka után hozzám jössz?
– Na, hát ezért nincs. Finom az ebéd…
Közösen mosogattak, mikor Gordon telefonja csörgött.
– Mi az isten… direkt mondtam, hogy ne zavarjanak… ja, ez Marcy – nézte a telefont a férfi.
– Marcy, drágám! Mi a baj? – szólt a telefonba, majd szó nélkül nyújtotta Abby felé a készüléket.
– Halló? – kérdezte meglepetten Abby.
– Szervusz, aranyom! Holnap teára várlak! Itt lesz a társaságom is, kedves, idős úrhölgyek
gyülekezete. Pontos legyél! – hadarta Marcy a telefonba.
– Köszönöm a meghívást, pontos leszek! – válaszolt Abby, de Marcy már bontotta a vonalat.
– Mi van? – kérdezte Gordon.
– Holnap traccspartira vagyok hivatalos Marcyhoz. Megtudom a környék összes pletykáját, már
alig várom!
– Akkor én meg a kocsmába megyek… ott is vannak ám hírharsonák! – lelkesedett Gordon.
– Nem mehetsz, mert el kell vinned, meg haza is kell hoznod, nem ihatsz! – tiltakozott Abby.
– Bízd csak rám, mindent megoldok. Aztán itthon majd összevetjük a különböző véleményeket.
Miután megállapodtak, kissé lepihentek a nappali kanapéján. Gordon némileg méltatlankodott,
amikor Sly is csatlakozott hozzájuk.
– Mit tettél ezzel a jószággal? Még soha nem csinált ilyesmiket!
– Honnan tudod, hiszen mikor nem vagy itt, akkor övé az egész ház. Gyere cicus, dorombolj
nekem egy kicsit! – ölelte magához Abby a mellé telepedett macskát. Természetesen simogatni

kezdte, minek következtében felzengett az elégedett dorombolás.
– És én? Engem ki fog simogatni?
– Természetesen én, de majd csak este… vidéken így szokás. Mindennek megvan a maga ideje –
kacagott Abby.
– Most akkor én bevágom a szunyát; teljesen meg vagyok sértődve, és úgy érzem magam, mint
egy elhanyagolt, kivert kutya… – morgott a férfi.
– Egy bulldog. Csokoládészínű. Kérlek, azért ne lényegülj át teljesen! Úgy rémlik, hogy a bulldog
horkolni szokott.
Így évődtek, pihentek vagy egy órát, aztán a hátsó teraszon kávéztak, beszélgettek. Várták, hogy
napnyugta legyen; locsolni készültek.
– Azt magyarázd meg nekem, hogy miért kell a konyhakertet locsolni, amikor a benne elhelyezett
csőrendszer folyamatosan nedvesen tartja a talajt. Pláne, hogy minimum háromnaponta esik az eső
órákon keresztül.
– Mert ha már a virágokat meglocsoljuk, akkor a zöldségeket sem hagyhatjuk ki.
– Aha. Egy a lényeg: te most locsolni akarsz, kell, vagy nem – szólalt meg némi gondolkodás után
Abby.
– Igen, ez a lényeg. Így csinálták régen is vidéken. Most nem fogom kihagyni azért, mert… szóval,
jössz velem?
– Megyek, persze.
Miután eleget tettek ennek a rituálénak, a „szokásos” koraesti séta következett.

