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Őszi  délután  volt,  langymeleg  napsütéssel,  lehullott  levelek  illatával  fűszeres.  A  temető  fái
pompáztak a természet festette mesés színekben.

Egy asszony ült  a  padon,  magába roskadva.  Alacsony termetű;  gesztenyebarna,  lágy,  fürtös
hajában néhány ősz szálat borzolt a hirtelen feltámadt szél. Kedves arcára hajszálvékony ráncokat
karcolt a fájdalom, szeme vöröslött, könnytelenül. Minden cseppjét elsírta, már csak a lelke zokogott.

Fázósan összehúzta magán a kabátot, lehajolva megérintette a síremléket, aztán felállt: távozni
készült.

– Isten veletek, drágáim! – suttogta, majd lesétált az útra, ahol egy öreg BMW állt.

Beszállt, lassan kihajtott a temetőből. Követ cipelt a szíve helyén, fájdalmasat, nyomasztót.

Hazaindult, aztán meggondolta magát: ha már fáj, akkor fokozzuk! – gondolta, és elkanyarodott a
városból kivezető útra.

 

A Rizzo birtok, ahol valamikor boldog családként éltek, – beleértve a népes személyzetet is –,
iszonyattal töltötte el. Emlékek fojtogatták, kínját fokozva már szinte az elviselhetetlenségig.

David Peterson, a birtok ügyeinek intézője sietett felé, amint meglátta az érkező autót.

– Abby! Régen járt itthon, üdvözlöm! – nyújtotta kezét a kocsiból kiszálló asszonynak.

– David, kedves! Hogy vannak? – ölelték át egymást barátsággal.

– Bejön hozzánk, vagy a…

– Nem megyek a  nagyházba,  az  már  tényleg  sok  lenne… Angelina?  –  válaszolt  az  asszony
borzongva.

– Nincs itthon, iskolában van. Conchita is a városban intéz valamit.

– Menjünk magukhoz – szólt az asszony.

Egy hatalmasra nőtt, fekete újfundlandi kutya ugrált körötte örvendezve, az asszony megcibálta
bundáját játékosan.

– Mivel kínálhatom meg? – kérdezte a férfi, ahogy a házuk nappalijába értek.



– Egy forró tea jólesne… náluk jártam. Sokáig üldögéltem ott, átfújt a szél; vagy csak bennem van
ilyen fagyos hideg… – motyogta maga elé az asszony.

David Peterson volt a bizalmasa, jobb keze Roberto Rizzónak, kinek nagyra növekedett cége
divattal,  bemutatókkal,  modellhálózattal  és  gyártással  foglalkozott;  legtöbb  újabb  ügyeinek
döntésében  Davidre  hagyatkozott.

Peterson érdekes figura volt. Keveset lehetett tudni róla: szolgált a seregben, mint elitkatona,
tengerészgyalogos, felderítő; leszerelése után a kormány különböző szervezetiben ténykedett, míg
aztán  –  éppen  egy  Rizzóval  kapcsolatos  ügy  miatt  –  elege  lett  az  egészből;  kilépett  és  Rizzo
szolgálatába állt.

Számtalan kapcsolata, tehetsége révén képes volt segítségére lenni új főnökének abban, hogy a
leendő  partnerek  hátterét  felderítve  elkerüljék  a  kétessé  fajulható  kimenetelét  egyes
megállapodásnak.

Egyébiránt, senki meg nem mondta volna róla, miféle ember.

Nem  volt  nagyon  barátságos,  csak  amennyire  szükséges;  mikor  nem  volt  alkalom  tudása
hasznosítására akkor kertészkedett, sofőrként dolgozott, néhány esetben még Abby nyomozásába is
besegített.  A birtok háziasszonyával,  Conchitával  évek óta  szerették már egymást,  míg Abbyék
rábeszélték  a  házasságra.  Gyönyörű  kislányuk,  Angelina  születése  ébresztette  fel  Abby  anyai
ösztöneit; hosszas és csalódásokkal, tragédiákkal tűzdelt idő után felragyogott a Nap, amikor Abby
életet adott kislányának, aki a Hope nevet kapta.

Öt évig tartó kiegyensúlyozott, nagyon boldog élet folyt a régi Rizzo birtokon. Aztán egy csapásra
szétfoszlott az egész; fájdalom, könny és szomorúság jött helyette. A birtok együtt halt gazdájával,
Abby soha nem érezte magáénak.

David szenvedett.  Roberto nélkül értelmét vesztette a tudása, tapasztalata, ledőlt a bálvány,
akihez hozzáláncolta életét. Abbyt nagyon szerette, mélységesen aggódott miatta. Most, ennyi idő
eltelte után sem volt  biztos benne,  hogy képes lesz a meggyötört  asszony intézkedést  hozni  a
továbbiakra nézve.

Teázva ültek. David várta, hogy érdeklődést lásson Abby arcán, ezért a szemét le sem vette róla.

Látta maga előtt akkor, amikor Roberto Rizzo és Abbygael Clever között fellángolt a szerelem.
Mint  bizalmi  ember,  mindent  tudott.  Akkoriban  ott,  az  Államokban  kezdődött  a  két  ember
boldogsága. Abby a Yale-en tanított, hát Roberto is a New York-i lakásban élt az idő alatt.

Tanúja volt annak is, amikor visszatértek Angliába, és ez a birtok volt a boldogság színhelye.

Ők is itt házasodtak össze.

David és Conchita volt a két tanú az esküvőn.

Látta maga előtt az asszonyt boldogan, amikor babát várt, aki nagyon nehezen, sok szenvedés
után fogant meg, és látta Roberto földöntúli boldogságát, amint a kis Hope öleli át karjaival a nyakát.

Micsoda élet volt itt akkoriban! Mindenki boldog volt és vidám. Dadák vigyázták a kicsiket, és
Abby, az örökmozgó is visszament dolgozni.

Különös képességével a Scotland Yard munkáját segítette, időnként napokra is el kellett utaznia;



milyen nagy öröm volt, mikor ismét hazatért.

Roberto is sokat távol volt; a keleti piacot építette ki, hetekre is elmaradt.

Hope szépen fejlődött, már ötödik évében volt, amikor a szülők heves vitájában Roberto győzött:
viszi magával a kicsit, ha egy hétnél hosszabb időre távozik.

Abby mérgelődött, de férje megnyugtatta: Kay, a kislány dadája velük lesz, gondozza, mintha
itthon lenne. Így aztán Hope megismerte Japánt, Koreát, Hongkongot.

Megszokta  és  megszerette  apja  munkatársait,  akik  szinte  hiányolták,  ha  nem vitte  magával
Roberto az ő kis hercegnőjét.

Abbyt  mindig  feszültnek  látta  David,  mikor  Hope  apjával  messzebbre  utazott.  Féltette  a
repüléstől, a fárasztó utazástól.

Akkor, azon a tragikus napon, itthon tartózkodtak, nem kellett sehová utazni éppen.

Reggel a garázsban elbúcsúztak: David vitte kocsival apát és lányát a városi irodába, Abby ment a
Yardra egy kihallgatás miatt.

Davidnek más elintéznivalót adott Roberto, azt ígérte, hívja, hogy mikor jöjjön értük.

Nem hívta; taxit rendelt, azzal indultak a kislánnyal haza.

Azt az érzést, azt, amíg él, nem fogja feledni!

A kiérkező rendőr szenvtelen hangon tájékoztatta a szörnyű balesetről.

Még most sem tudja, miként volt képes eljutni a helyszínre, csak az maradt meg benne, hogy
három test fekszik a földön fekete nejlonnal takarva; a mentősök egy negyedik körül nyüzsögnek,
amikor befutott egy autó, és Abby rohant a kordonon belülre.

Sheldon Silverman főfelügyelő, akivel Abby együtt dolgozott, szintén vele tartott.

A taxisofőr halálos szívrohamot kapott, a kocsi átvágott a másik sávba, ahol három másikkal is
ütközött.

Kay, a dada, testével védte a kicsi lányt, de mindketten életüket vesztették a komoly sérülések
következtében. Csakúgy, mint a sofőr. Roberto életéért még sokáig küzdöttek a mentősök, de hiába,
már nem élt, mire beértek vele a kórházba.

Abbyt még soha nem látta David olyan állapotban.

Kővé dermedt, majd megnézte kicsi lánya, Hope tetemét, Kayt, a dadust is, aztán beült mentőbe
Roberto kezét szorongatva.

Még akkor sem akarta elengedni, mikor nyilvánvalóvá vált a halála.

A temetést is hasonlóan, kővé váltan bírta végig, aztán másnap Conchita a hálószoba szőnyegén
talált rá eszméletlen állapotban. Azonnal beszállították egy klinikára, ahol csaknem fél évig kezelték.

Hetek múlva már kezdett helyrejönni, de állandóan sírt.



Akkor utasította Davidet, hogy a saját kis régi, tetőre épült lakását szerezze vissza, hozza rendbe,
minden, a birtokon lévő holmiját szállítassa oda. Az a lakás évek óta bérbe volt adva. Képtelen lenne
a birtokon élni, hiszen akik miatt ezt tette, azok már nincsenek ott.

Hónapok teltek el, amire az asszony képes volt intézkedni.

A hatalmas és összetett vállalat élére kinevezte helyettesének azt a nőt, aki Robertót is gyakran
pótolta,  nagy  hozzáértéssel.  Szabadkezet  kapott,  miután  Abbynek  halvány  fogalma  sem volt  a
dolgokról.

A birtok ügyeinek intézést Davidre bízta, a nagyházat, amely az ő és Roberto, valamint Hope
élettere volt, lezárta.

Ahhoz senkinek nem volt kulcsa, csak Abbynek.

A szörnyű tragédia óta már két év telt el. Abby még mindig az a tüneményes, kedves asszony volt,
mint amilyennek David megismerte, csupán arcán látszott néhány fájdalom hagyta halvány ránc,
tekintetéből olykor végtelen szomorúság áradt.

Alakja, ereje, igazságot hajszoló természete mit sem változott.

Abby észrevette a kutató tekintetet, elmosolyodott.

– Ne aggódjon már ennyire! Náluk jártam… órákig ültem a padon és engedtem, hogy szaggasson
a fájdalom. Mivel még egyben vagyok, gondoltam, tetézem a kínomat ezzel a látogatással, aztán egy
időre félreteszem.

– Itt minden rendben van. Igaz, nincs sok teendőnk. Mondhatok valamit?

– Hogyne!

– Valamit  kezdenie kellene a nagyházzal,  valahogy hasznosítani,  hogy ne csak apróságokkal
foglalkozva kapjuk a fizetésünket, hanem tehetnénk is valamit érte!

– Mire gondol? – kérdezte Abby meglepve.

– Norma King remekül viszi a vállalat ügyeit. A napokban beszéltünk, és akkor említette, hogy
bizony, nagyon jót tenne cégnek, ha időnként tanácskozásokat is tarthatnának; összehívhatnák az
üzletfeleket.  Már  elkezdett  is  keresni  valami  kibérelhető  helyet.  Mi  lenne,  ha  a  nagyházat
átalakítanánk ilyen célra? Csak a szívét fájlalná Abby, ha bemenne, de be sem teszi a lábát oda évek
óta.

– Életem legboldogabb időszakát éltem ott, ha bemennék, megőrülnék…

– Ne menjen be! Tudom, hogy a fejében minden tárgy, emlék élénken él, minek kínozná magát a
látványukkal?

– Most hazamegyek, aztán néhány nap múlva hívom, hogy mit döntöttem – szólt szomorúan Abby,
majd elindult kifelé.

– Ne haragudjon, Abby… talán túl messzire mentem…

– Nem, David, azt hiszem, igaza van, de nagyon nehéz döntenem… majd hívom, minden jót!



 

Abby összekuporodva ült a kandalló előtt, hosszan bámulva a lángok táncát.

A tetőre épült kis stúdiólakásban lehetséges volt kandallót építeni, a tetőn összetákolt sufniban
hasábfákat tárolni.

Munkamódszere  volt  az,  hogy  a  tűz  látványába  elmerülve  rendezze  a  fejében  kavargó
gondolatokat. Mert nem csak tanított, mint a pszichológia professzora; dolgozott a Scotland Yardnak
is.  Bonyolult  ügyek felderítésében segédkezett  Sheldon Silverman főnyomozónak,  aki  valaha az
egyetemi évek alatt lett a barátja, és ez vezetett a közös munkához.

Amikor talpra állt a tragédia után, sokkal több ügyet vállalt el. Most is dolgoznak egy bonyolult
eseten, ám mindig várni kell valami bürokratikus intézkedésre.

Az a ház, a birtokon! Soha nem érezte otthonának, csak Hope születése után vélt valami ilyesmit
felfedezni magában.

A birtok nagyon kényelmes és barátságos hely volt, amíg ott volt az a két lény, akik bearanyozták,
teljessé tették az életét.

Mennyire szerettek volna gyereket! Mennyit vártak, és milyen fájdalmas volt, mikor elvetélt! Nem
maradt más számukra, mint egymás iránti szerelmük és a remény.

Abby félt az anyaságtól; nem érezte magát alkalmasnak erre a szerepre. Talán nem is volt jó anya,
bár elmondhatatlanul szerette kislányát, de Kay, a fiatal dada nélkül vajon boldogult volna?

Roberto szerelme is átalakult Hope születése után. Inkább rajongás volt, a hála és a köszönet
kifejezése. Már nem Abbynek, a csinos és okos nőnek, hanem az asszonyának szólt, aki megadta neki
azt, amire vágyott: gyermeket.

Még a terhessége idején beszélgettek egy alkalommal, amikor Abby világosan látta, és el is
mondta Robertónak: már soha nem lesz olyan a kapcsolatuk, mint régen. Már nem ketten lesznek,
hanem hárman, még az ölelésükben is.

Másként szerették már egymást; nem kevésbé, hanem másként.

Az elvesztésük megbénította az asszonyt. Gépként élt, képtelenül arra, hogy gondolkozzon. Mikor
már azt hitte, azzal, hogy örök nyugalomba helyezte szeretteit, képes lesz gondolkodni, élni iszonyú
fájdalommal a szívében, megpróbálta; összeroppant.

Klinikán tért magához, sok kezelés után kezdte megtalálni önmagát.

A nagyház a birtokon… minden úgy maradt, ahogy reggel elindultak. Talán kitakarítottak, de
Hope szobája, a nappali, az "indigólakás", ami ennek a tetőlakásnak a mása, ahol dolgozott; az
életüket zárta be akkor, és képtelen volt oda betenni a lábát.

A Roberto választotta hűséges személyzet tengett-lengett, nem volt kit őrizni, kiszolgálni.

Igaza van Davidnek! A birtok immár az övé, hát akkor viselje annak jegyeit is. Teljes átalakítás,
funkcióváltás!

Felugrott, majd e-mailt küldött Norma Kingnek és Davidnek, másnap délre egy munkaebédre
hívta őket Roberto Citybeli irodájába.



 

 

***

 

 

Néhány  alkalommal  járt  csak  férje  birodalmában,  nem  szerette  a  természetétől  idegen
extravagáns berendezést, a rengeteg fotót a falakon; a plakátokat, egyebeket.

A tárgyaló viszont egyszerűen és praktikusan volt berendezve; nem ok nélkül, hiszen itt, ebben a
szobában fontos dolgokról kell dönteni, amikor semmi sem vonhatja el a felek figyelmét. Még a
székek sem voltak kényelmesek, talán ezzel sürgetve a tárgyalás idejét.

Abby némi idegenkedéssel és feltörni készülő fájdalommal készült a megbeszélésre. Már egy
ideje nem szedett gyógyszereket, most sem szándékozott tablettákkal nyugtatni magát, ezért aztán
képtelen volt lazítani.

A céges limuzin egy pillanatra megállt a hatalmas épület előtt, Abby kiszállt, majd besietett.

Kényelmetlenül  érezte  magát  a  tőle  idegen  öltözékében,  de  amikor  valaki  egy  ekkora  cég
tulajdonosa, az megköveteli a tökéletes eleganciát.

Tejeskávészín klasszikus vonalú kosztümje, a hozzá viselt csokoládészín selyemblúz remekül állt
rajta.

Még korán reggel elment egy szépségszalonba, ennek következtében eltűntek az ősz hajszálak,
arca is simább, teltebb lett, a szolárium jóvoltából színt is kapott. Sminkjét már önmaga készítette,
ami leheletnyi  kék szemhéjpúdert  és kevés halvány rúzst  jelentett  az ajkán.  Fülében egyszerű,
topázköves, szerény ezüstfüggő lógott, ujján csak a jegygyűrűje.

Mivel alig volt 160 centi magas, mindenképpen viselnie kellett a gyűlölt nagyon magas sarkú
cipőinek egyikét: ebben az esetben a testszínt imitáló, emelttalpú, dísztelent választotta.

Barna gyíkbőr irattáskájában apró notebook lapult, természetesen csúcsminőségű.

Belépve a cége ajtaján igyekezett leplezni zavarát, hiszen őt mindenki ismerte, ő viszont senkit.
Mosollyal fogadta az üdvözléseket, enyhe fejbiccentéssel viszonozta, majd meglátta a fogadására
siető  rendkívül  elegáns  asszonyt,  aki  nem  lehetett  más  –  arca  kifejezése  fensőséges  voltából
következtetve –, mint Norma King, aki a megbízott cégvezető szerepét töltötte be.

Amikor Abby rábízta ezt a fontos munkakört, nagyon alaposan átvilágíttatta; ebben David, aki
magas szintű kapcsolatokkal rendelkezett, segítségére volt.

Norma  King  már  elmúlt  negyven  éves,  nagyjából  Abbyvel  egykorú  lehetett;  közgazdász
diplomával rendelkezett, na, és sokévi tapasztalattal.

Manökenként kezdett a cégnél, sudár termete, dús keble, vékony dereka ellensúlyozta szigorú
arcát.  Mosolya nem volt  kedves,  ezért  általában komoly  arccal  fotózták,  de királynői  termetén
tökéletesen mutattak a fantasztikus és extrém ruhaköltemények.



Mikor felvették az egyetemre, már csak hazai fotózásokat vállalt, aztán a diploma megszerzése
után már azt sem; Roberto többre értékelte a tudását, ezért fokozatosan bevezette a cég ügyeibe.
Fiatal  kora  ellenére  rövidesen  vezetői  beosztást  kapott,  majd  eredményessége  folytán  Roberto
asszisztense lett.  Hope születése után a férfi  egyre több dolgot bízott Normára, miután inkább
otthon, a kislányával töltötte az időt.

Röviddel a tragédia előtt kapott helyettesi kinevezést a nő, így egyértelművé vált, hogy ő lesz az,
aki megfelel a cég vezetésére.

David semmit nem talált a múltjában, józan, megfontolt életet élt;  egyszerű munkásemberek
második gyermeke volt. Kiváló tanulóként tanárai javaslatára jelentkezett egyetemre. Két nekifutása
meghiúsult a magas követelmények és a szűkös ösztöndíjkeret miatt. Akkor jelentkezett a menő
ügynökségre  manökennek,  és  dolgozott,  gyűjtötte  a  pénzt,  tanult,  hogy  a  célját,  az  egyetemet
elvégezhesse.

Kitartását siker koronázta. Minden lépcsőfokot megmászott a ranglétrán, mire eddig jutott.

Abby tisztelte ezért az állhatatosságáért, valamint azért a profizmusért, ahogy vezette a céget.

Mint nő – nem volt szimpatikus számára, de ez ebben az esetben lényegtelen.

 

Norma King szaporán igyekezett Abby fogadására.

Némi elismeréssel nézte azt a visszafogott eleganciát, amely Abbyt jellemezte. Tudta viselni az
öltözékét,  természetes  módon  lényegült  át  a  kosztüm  hatására  a  cég  tulajdonosává.  Látta  a
kifejezéstelen tekintetet, a műmosolyt, az udvarias biccentést; tökéletes alakítás.

Mikor mentora és főnöke,  Roberto Rizzo iszonyatos körülmények közt  elhunyt,  olyan mérvű
döbbenet és bánat fojtogatta, amit csak a közeli hozzátartozó, vagy barát elvesztésekor érez az
ember. Nem foglalkozott a karrierével, nem érdekelte, hogyan megy tovább a cég ügye, csak a nagy
ürességet érezte, a szomorúság uralta. Ám az élet csak pillanatnyi merengést engedélyezett, nincs
megállás, a cégnek működni kell.

Azt természetesnek vette, hogy Abby talpra állásáig őt bízta meg a vezetéssel, ám az igazán
meglepte, amikor hónapok múlva ki is nevezte ügyvezető igazgatóvá.

Maga sem értette, ezért lepődött meg; tudta, érezte, hogy nincs kettejük között még szimpátia
sem, viszont tisztelet annál inkább.

Amikor évekkel ezelőtt nyilvánosságra került Roberto és Abby kapcsolata, ő is, mint mindenki,
megdöbbent.  Egy férfi,  aki  szebbnél  szebb lányok gyűrűjében éli  a  mindennapjait,  és  csaknem
ötvenéves koráig agglegényként – egyesek szemében: remek partiként – szerepelt és volt népszerű,
egy egyszerű, csinos, ám nem különleges nővel köti össze az életét. Kedves arcú, mosolygós, de
nagyon határozott nővel, aki ráadásul még rendkívül okos is!

A közelállók látták: ez nem egy sima viszony, ez szerelem a javából! Legtöbben örültek Roberto
boldogságának, mint ahogy annak is, amikor összeházasodtak, majd megszületett az a gyönyörű
kislány.

Hope többször járt a cégnél apjával, mint Abby az évek alatt.



Kotnyeles  kislány  volt,  vidám és  nagyon  nyitott,  minden  és  mindenki  érdekelte.  Imádták  a
cserfességét, azt, ahogy apján csüngött.

A gyász megviselt minden alkalmazottat, hónapokig visszafogottan, csendben tették a dolgukat.

Tudta mindenki,  hogy Abby az új  tulajdonos,  féltek is,  hogy eladja a  céget,  hiszen halvány
fogalma sincs az itt folyó munkáról. Örömmel vették tudomásul, mikor ez a lehetőség szóba sem
került, hanem Norma személyében új vezetéssel és minden beleszólás nélkül folyhatott tovább a
munka.

– Asszonyom! Örülök, hogy látom! – fogadta el a felé nyújtott kezet Norma.

– David megérkezett már? – kérdezte Abby, miközben kezet szorítottak.

– Természetesen. A tárgyalóban a terítéssel, személyzettel foglalkozik. Addig talán fáradjon be az
irodámba! – hívta Abbyt, majd egy ajtó felé terelte.

Roberto szobája volt. Abby nemet intett, majd a tárgyaló felé vette az irányt.

Amikor benyitott, David és Alain, aki a birtok főszakácsa volt, hirtelen elhallgatott.

– Üdvözlöm az urakat! Igazán nem szeretnék zavarni,  csak érdeklődöm, mikor kezdhetjük a
megbeszélést, ebédet.

– Már minden készen áll, lehet helyet foglalni! – válaszolt Alain.

Abby hellyel kínálta Normát és Davidet, ő is leült az asztalfőre.

Alain felszolgálta az ebédet, majd félrevonult.

Étkezés közben általánosságokról beszéltek, csupán a kávézás során tért rá Abby a témára.

– Norma, kedves! Mivel már nem veszem hasznát a birtokon álló nagyháznak, kérem, belátása és
a cég anyagi lehetőségéhez mérten alakíttassa át úgy, hogy hasznunkra váljon. Tudomásom van arról,
hogy szükségessé vált a partnerek időnkénti összehívása, és egy erre a célra megfelelő helyiség. A
nagyház  alkalmas,  csak  megfelelően  át  kell  építetni.  Egyetlen  kikötésem  van  csak,  a  főfalak
maradnak, nem lehet nagyobb az alapterület, valamint a birtok építészeti összhangját sem szabad
megbontani. David, magát arra kérem, hogy a feleségével együtt minden ott lévő holmit karitatív
céllal adományozzanak el arra rászorulóknak. Természetesen, előbb a személyzet elvihet bármit,
amire szüksége van. Még a tél beállta előtt szeretném, ha lebonyolítanák, Norma, az átalakításról
külön kérek elszámolást, amit át fogok nézni. Fölösleges luxust nem tartok célszerűnek, ha mégis
lesz ilyen tétel, azt ön fogja fizetni. Nem értek a cég ügyeihez, de havi rendszerességgel szeretnék
belenézni a könyvelésbe. Én fogok hozni magammal egy külső, de a profilban jártas könyvvizsgálót.
Nálam van a notebookom, kérem minden pénzügyi irat átmásolását!

– Azonnal intézkedem – vette át a notebookot az asszony, majd átadta valakinek, aki alig néhány
perc elteltével már vissza is hozta.

Norma  kitágult  szemmel,  enyhén  elvörösödve  nézett  Abbyre.  Még  nem  tért  magához  a
döbbenetből.

– Norma, nem a bizalom hiánya ez, de mégsem adhatom ki a kezemből a gyeplőt! Ne vegye
sértésnek, de nekem ilyen ordenáré módszereim vannak, nem szokásom feltétel nélkül megbízni



senkiben és semmiben. Eddig nem érdekelt a dolog, de már képesnek érzem magam arra, hogy
egyszerre több feladattal is foglalkozzam, így sűrűbben látnak majd errefelé. Némi átalakítást kérek,
mire ismét jövök: egy másik irodát. A férjem irodáját hasznosítsák; mondjuk, válasszák kétfelé, kapja
azokat más kolléga, nekem egy kicsi szoba is elég. Van kérdés? – dőlt hátra Abby.

– Részemről semmi – válaszolt David.

– Most még nekem sincs, de majd ha üres lesz a ház, akkor elképzelhető, hogy felmerülnek
kérdések – szólt Norma elgondolkozva.

–  David  mindenre  tud  válaszolni.  Amit  ő  megfelelőnek  talál,  azt  én  is.  Ő  az  én  személyes
megbízottam,  én nem foglalkozom a  birtok  ügyeivel.  A  jövő  hétre  kérem összekészíteni  a  cég
gazdasági  helyzetének  kimutatását.  Majd  telefonálok,  hogy  személyesen  jövök-e,  vagy  kérem
elküldeni kinyomtatva, futárral.

– Értem. Mindent megteszek, ami csak… – kezdte volna mondani Norma, de Abby közbevágott. –
Ezt el is várom, hiszen ezért kapja azt a baromi magas fizetést. David, hazavisz, vagy marad még? –
fordult a férfihez.

– Nem maradok, és Alain a saját kocsijával jött, semmi akadálya, hogy együtt menjünk.

– Viszlát, Norma! – intett Abby műmosollyal az igazgatónő felé, majd kisietett a folyosóra.

Abby és David a liftben nem beszélt, viszont a kocsiban már megeredt a nyelvük.

– Nem bírom ezt a nőt! – sóhajtotta David.

– Maga sem? Én hidegrázást kapok tőle, és nagyon kell vigyáznom, hogy ne legyek otromba –
fintorgott Abby.

– Az összes kamerát ráállíttatom Ginóval az építkezésre, nehogy mást csináljanak, mint ami a
tervben szerepel.

– Nagyon alaposan nézesse meg a tervet egy szakemberrel, azután tüzetesen magyarázza el
nekem is; majd az átvételt személyesen fogom intézni. Magának nem kell finomkodnia Normával,
nem a főnöke, nyugodtan szálljon szembe vele,  ha sumákolást tapasztal!  –  lázította az asszony
Davidet.

Abby kiszállt a háza kapujánál, David továbbment a birtokra.

A lakásba érve Abby azonnal kibújt a számára szokatlan és kényelmetlen öltözékből. Tusolás után
köntösben kiment a teraszra. Mélyet szippantott a város illatából, és azt érezte, mintha könnyebben
venné a levegőt; enyhülne a szívében cipelt kő neheze.

Teszi,  ami  a  dolga:  férje  egész  életének  munkáját  életben  tartani,  nem  engedni,  hogy
halványuljon a nehezen kivívott eredmény. Most tette meg az első lépést ennek irányába, és már érzi
a hatást.

 

 

***



 

 

Sokkal nyugodtabb hetek, hónapok következtek, holott rengeteg tennivalója volt Abbynek.

Ismét kurzust tartott kriminalisztikából; cikkeket írt szaklapokban, konferenciákon vett részt,
néhol még előadást is vállalat.

Dolgozott a Yardnak is, de nem vett részt nyomozásban, csak a kihallgatásokon segédkezett.

Folyt az építkezés a birtokon, december elejére elkészült minden.

Abby – ahogy annak idején megígérte – személyesen vette át az új objektumot.

Saját  kocsijával  ment  a  birtokra.  Gyomra összeszorult,  amikor  behajtott  a  kapun,  de  erejét
összeszedve sikerült uralkodnia érzésein.

A teraszról belépve már nem volt semmi rossz érzés benne; minden teljesen átalakult.

A nappali kicsit kisebb lett, a kandallót gázossá alakították. Kényelmes kanapék, fotelek, lámpák,
asztalkák vonzották kötetlen beszélgetésre a társaságot.

Az étkező sem volt  nagy,  csupán az asztal  és a székek,  valamint egy edényeket tartalmazó
tálalószekrény volt az összes berendezése.


