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Minden jog fenntartva!

Nem tudom, mit rejt a sorsod,
mosolyt hoz-e vagy könnyeket.

Tanuld meg hát feledni a rosszat,
s őrizd meg a boldog perceket.

/Ernest Hemingway/
Annak az embernek, aki a legfontosabb az életemben.

Szeretlek!



1. fejezet
Cora

Egyszer azt hallottam, ha valaki nagyon sokszor gondol a halálra, akkor előbb-utóbb be is
következik.  Azon a napon kétszer  volt  halál  közeli  élményem. Pedig egyáltalán nem is
gondoltam rá.

Az első ilyen alkalom akkor történt, amikor a részeg apámnak megmutattam azt a levelet,
ami régóta várakozott a párnám alatt. Úgy gondoltam, hogy az lehet az egyetlen dolog, ami
szabadságot és kiutat jelenthet számomra.

Amikor Richard bokszzsák méretű sörhasával és homályos tekintettel feltápászkodott a
kanapéról, több sörös üveget feldöntve vette el a levelet. Akkor már indulásra készen álltam,
felöltözve a farmerkabátomban, a teli utazótáskám a bejárati ajtó mellett várt. Mindenem –
csaknem az  egész  életem pihent  abban  a  táskában,  hogy  végre  feltépjem az  ajtót  és
elhagyjam a házat.

Örökre.
Richard remegő kezekkel olvasta el a levelet, ami a Hoye Alapítvány nyári táborában

eltöltendő  rám váró  közmunka  jegyzőkönyvét,  és  a  gyámom,  azaz  Richard  beleegyező
nyilatkozatát tartalmazta. Ahogy Richard felfogta a szavak értelmét, paprika színű képpel
mordult rám.

– Mit jelentsen ez? – bömbölte öblösen és megrázta előttem a papírt.
– Ez azt jelenti, hogy többé nem fogsz látni.
Mindvégig a padlót bámultam, a szívem végig zakatolt a mellkasomban. A beleegyező

nyilatkozatot az egyik elázott éjszakáján írattam alá, tudtam, hogy ilyenkor nem fogja fel, mi
történik körülötte, vagy ha igen, akkor azt másnapra rendszerint el is felejti.

Richard számára csak három dolog létezett a világon: az alkohol, a jó pia és még több sör.
Nekem pedig ebből elegem lett.

Richard még egyszer végignézte a saját aláírását, ami kicsit kacifántossá sikeredett, de
azért fel  lehetett ismerni,  hogy ő maga szignózta a beleegyezését abba, hogy engem a
táborba küldjenek.

– Nem mehetsz sehová! – parancsolt rám, majd gombóccá gyűrte a levelet és elhajította a
szoba másik felére.

Richard nagy farával elindult a kanapé felé, amikor minden bátorságomat összeszedve
feleselni kezdtem. Tudtam, hogy ezek után mi vár rám, jól ismertem a forgatókönyvet. De
felkészültem a legrosszabbra, mert az volt az egyetlen kiút, ha összeveretem magam.

–  Már  pedig  ma  elmegyek!  –  Richard  egy  pillanatra  lemerevedett.  –  Nem  fogod
megmondani, hogy mit tegyek. Ez egy hivatalos irat, ami elrendeli, hogy a nyaramat a Hoye
Alapítvány táborában kell töltenem. Ha nem megyek el, akkor nevelőintézetbe csuknak!
Felfogtad?

Richard horkantott egyet, de mivel érezte a mondandóm súlyát, ezért állva maradt.
– Kis szaros! Azt hiszed, hogy ennyivel elintézhetsz? Én vagyok az apád, és én döntöm el

tizennyolc éves korodig, hogy hova mehetsz, és én azt mondom, hogy itt maradsz!
– Már nem vagyok gyerek – emlékeztettem. Amíg én alig vártam a születésnapomat, addig

ő mindet megtett volna, hogy ez ne következzen be. Tisztában volt vele, hogy akkor végleg
magára hagyom. – Nemsokára betöltöm a tizennyolcat és onnantól kezdve nem látsz többet.



Richard egyre jobban vörösödött, ahogy kezdte felfogni, hogy kijátszottam. A nyaka csak
úgy lángolt.

– Addig is, itt maradsz! – üvöltött rám, majd ereje fitogtatásaként felemelte kukafedél
méretű kezét és lesöpörte a kisasztalkáról az üres üvegeket, amik pörögve pattantak szét a
padlón. Ahhoz mindig is értett, hogy félelmet keltsen másokban.

– Ma meg kell jelennem a táborban, nem érted?
Egy egyszerű bolti lopás megadta nekem azt a függetlenséget, amire régóta vártam. Úgy

tettem,  mintha  egy  bűnöző  tini  lennék,  aki  az  utolsó  percben  meggondolta  magát,
bocsánatért  esedezett,  pedig  ez  is  a  tervem  része  volt.  Még  álkönnyeket  is  sikerült
kicsalnom, pedig régóta nem sírtam már. Az üzletvezetővel megvártam a helyszínre érkező
rendőröket. Megtörtént a feljelentés, miután konzultáltam a kirendelt tanácsadómmal, aki a
múltban történtekre hivatkozva segített elérni, hogy ne küldjenek javítóintézetbe, hanem
segített kilobbizni, hogy a Hoye-ba kerüljek.

Richard nem akarta egy könnyen elfogadni,  hogy ezentúl nem leszek ott vele, biztos
voltam benne, hogy amikor felkaptam a földre dobott határozatot és elindultam a bejárati
ajtó felé, akkor a csökevényes agyával felfogta, ha hagy kimenni a házból, nem fog látni
többet.

Soha nem látott gyorsasággal elugrott a kanapétól és utánam kapott. Richard nagy hévvel
tett  mozdulatainak köszönhetően a kanapé nekicsúszott  a  falnál  álló  könyvespolcnak,  a
földre lökve az egyik családi karácsonykor készült fotónkat. Az az utolsó képünk anyával
közösen, Richard anya halála után az összes többit elégette.

– Azt mondtam, hogy itt maradsz! – Richard megragadta a kezem, úgy szorította, hogy az
majdnem  szétroppant.  Megpróbáltam  kiszabadulni,  de  az  ökle  iszonyatos  sebességgel
száguldott a bordáim felé.

Richard úgy határozott, megpróbálja megakadályozni, hogy otthagyjam a mocsokba, és
megkísérli a tudatomra adni, még mindig ő a főnök. Erre mi is lehetne jobb módszer, mint
egy-két atyai pofon?

Persze, nem hagytam semmit a véletlenre, számítottam rá, hogy nem fog egy könnyen
elengedni a házból, és abban is biztos voltam, hogy utolsó erejével megpróbálja útját állni a
szabadulásomnak,  még ha arra is  kell  vetemednie,  hogy hülyére püföl.  Bebiztosítottam
magamnak egy tanút, ha az apám belekezd szokásos gyereknevelési praktikáiba.

Margaret McKinley, gyermekvédelmi tanácsadó pontosan reggel hat órakor megállt a
garázsunk előtt, leállította a Mercedese motorját. Akkor lett figyelmes a házból kiszűrődő
dulakodás hangjaira és az én könyörgő kiabálásomra. Kiugrott a kocsiból és szaladt a ház
elé, ahová kopogás nélkül rontott be. Megbeszéltük, hogy nyitva hagyom az ajtót, hogy ő
még  azelőtt  érjen  be,  mielőtt  az  apám  félholtra  verne.  Biztonság  kedvéért  még  egy
paprikasprayt  is  hozott  magával,  ha  nem tudná  egy  könnyen  leállítni  Richardot.  Nem
egyszer kerültem kórházba.

Amikor Maggie meglátott engem a földön kuporogva, amint apám méretes lábával egy jól
irányzott rúgással eltalálja a gyomorszájamat, meg is nyomta a kezébe készített mobilján a
rendőrség számát.

 
*

Jared



The Daily Telegraph

Kórházba került a kulturális miniszter fia

 

Burt  McDowell,  a  brit  kulturális  miniszter,  foghatja  a  fejét  kisebbik  fia,  Jared  B.
McDowell  viselkedési  zavarai  miatt.  A huszonöt  éves fiú  számos botrányon van túl,  az
éjszakai élet, a vad bulizások és a család hírnevének rontása napi szinten folyó kálváriájától
hangos a brit sajtó.

Lapunk értesülése szerint  a  szertelen életmódot  folytató  ifjúnak a  mai  napon ismét
meggyűlt a baja a rendőrséggel. Szombat hajnalban több kiskorú barátjával egyetemben az
ifjabb McDowell  balesetet  szenvedett  a londoni  Hyde Park Corner közelében.  Társaival
hazafelé indult egy hosszúra nyúlt éjszakai tivornya után.

Jared ezüstszínű Bentley márkájú autója szenvedte a legnagyobb sérülést, az autó eleje
teljes  mértékben  összeroncsolódott  egy  villanypóznával  való  ütközés  során.  Az  utasok
könnyebben sérültek. A jelentés szerint nem lépték túl a megengedett sebességet, de a fiatal
sofőr több pohár alkohol után szállt volán mögé.

Vajon a politikus apa meddig tűri még a féktelen ifjúkori kicsapongásokat?

 
Apám  dolgozószobájában  ültem  az  egyik  bőrkárpitozású  fotelben.  Az  amőba  alakú

koszfoltokat bámultam a szőnyegen. Előttem az asztalon több kiterített magazin.
–  The Daily Telegraph, The Sun, Daily Star,  sőt még a  Liberal  és az összes tinédzser

magazin  címlapja  –  sorolta  apám  azokat  az  újságokat,  amiben  valamilyen  formában
megemlítették a baleset.  –  Gondoltál  arra egyáltalán,  hogy ez milyen fényt vet  rám? –
kérdezte apám harcias modorral. Hiába, a családunk több felmenője katonai egyetemre járt.
Nagyapámtól  örökölhette  ezt  a  habitust,  aki  keményebb  volt,  mint  Hitler.  Komolyan.
Legalábbis gyerekként mindig rettegtem tőle, amikor anyám bejelentette, hogy hozzájuk
megyünk látogatóba. Gyerekként gyakorta vert el a szíjával, amikor fogpasztát tettem a
teájába, vagy amikor filctollal firkáltam neki kefebajuszt, miközben elszunyókált a fotelében.

– Sajnálom, apa – feleltem lehorgasztott fejjel.
– Hát sajnálhatod is! – vágta rá Stew, apám személyi titkára. Ki nem állhattam. Mindig

akadt egy-két szava, amivel ócsárolhat. – Az egész sajtó attól hangos, hogy az apád hosszú
pórázon tart,  pedig számtalanszor elmondtuk, hogy először jól  gondold meg, amikor az
éjszakai szórakozóhelyekre mész! – vádaskodott borzalmasan bosszantó ír kiejtéssel, majd
feltolta horgas orrára csúszott szemüvegét.

Apám megállt a kandalló előtt és végignézett az ott sorakozó képeken. Az egyik az első
focimeccsemen készült, amin eltörtem a kezem. Az apám soha nem jött el megnézni, ahogy
játszom. A másodikat az ifjúsági díjugrató versenyen lőtték. Harmadik lettem, de anyám még
így is büszke volt rám. Egy kép a királynővel és a királyi családdal a Buckingham-palota
belső kertjében. Nem sokkal azelőtt Harry egy gyomrost vitt be nekem, azért vágok olyan
fancsali képet. Apám miniszteri beavatásán, ahol kezet fog a miniszterelnökkel. Az érettségi
fotómon feszítek anyám és apám között.

Attól  a  naptól  kezdve  minden  megváltozott  az  életemben.  Rá  egy  hónapra  apámat
miniszterré választották, rá két hónapra anyámat pedig rák vitte el.  Sosem tudtam két



percnél tovább nézni a fotót, mert csak arra emlékeztetett, hogy milyen más volt az életünk
akkoriban. Most nem szólt másról, csak puccos bankettekről, díszvacsorákról és a folyton
nyomomban járó paparazzókról.

– Nem teheted ezt Jared – mondta szomorkásan apám. Egyre csak azt a bizonyos fotót
nézte. Kezébe vette, hogy letörölgesse. – Elhiheted, hogy szeretném, ha jó kapcsolatunk
lenne. De ennek az a kulcsa, hogy mindketten lépjünk a másik felé, és időt szánjunk a
másikra.

Keserűen felnevettem. Hátravetettem a fejem a kanapén és összekulcsoltam a karomat
magam előtt.

– Apa, neked nincsen időd rám. Nincsen semmi olyasmire időd, ami nem szerepel Stew
naptárában. – A kijelentésem hallatán apám meg se rezzent, Stew annál inkább.

– Hálátlan kis…
– Stew, hagyja csak – szólt  közbe az apám és megfordult.  A dolgozószobája boltíves

ablakán bámult kifelé, ami egyenesen a begóniákkal teli erkélyre nézett. Anyám imádta a
begóniákat és mindenfajta virágot. A kínai falat is fel lehetett volna építeni, annyi cserepet
rejtett el a ház és a kert különböző zugaiban.

Apám arca furcsa árnyat tükrözött. Régóta észre sem vettem, hogy tíz évvel is idősebbnek
néz ki, mint mielőtt miniszterré választották.

– Igaza van. Nem töltök elég időt vele – beszélt inkább Stew-nak, aki takarodót fújt;
sértésnek vette, amiért apám igazat ad nekem.

Bólintott, aztán kivonult a szobából.
Azt hittem, hogy akkor végre lesz egy kis időnk, hogy beszélgessünk. Napját sem tudom,

mikor érdekelte bármi is apámat, ami velem kapcsolatos. Kivéve, ha azok valamilyen szinten
sértették a hírnevét.

– Nem tudom, hogy mikor távolodtunk el ennyire egymástól… – kezdte és leült velem
szemben egy karosszékbe.

Én pontosan tudom, de inkább nem szólaltam meg.
–  Azt  hiszem,  talán  én  vagyok  az  oka,  hogy  a  kapcsolatunk  tönkrement.  Mióta

megváltozott az életünk. Nincsen elég időm arra, hogy foglalkozni tudjak mindezzel. Ha
pedig szeretném, akkor rendszerint  lepattintasz.  Kezdem azt  hinni,  hogy sokkal  jobban
érzed magad más társaságában, mint itthon… – sóhajtott. Ismerős kék szemével rám nézett,
én pedig tűrtem a farkasszemet. Megpróbáltam kiolvasni, hogy mit akar, hogy mit érez, de
nem  tudtam.  –  De  nem  tehetek  mást.  Régóta  dédelgetett  álmom  vált  valóra,  amikor
megválasztottak és szeretném jól csinálni.  Szeretném megmutatni az embereknek, amíg
még van időm, hogy tudok változtatni azokon a dolgokon, amiken kell.

Régebben úgy gondoltam, ha másféle utat használok,  akkor majd törődni fog velem.
Elfordult tőlem, mintha beletörődött volna, hogy olyan vagyok amilyen, de az az igazság,
mindent azért csináltam, hogy végre érdekeljem őt.

Nem  tudta,  hogy  mi  történt  a  balesetkor.  Nem  mondhattam  el  az  igazat.  Nem
számolhattam be arról, hogy nem is én, hanem Chad, az egyik haverom vezetett, akinek két
hónapja bevonták a jogsiját. Nem akartam, hogy börtönbe kerüljön, ezért inkább magamra
vállaltam a rendőrök előtt az egészet, mert tudtam, hogy az én apám legalább tud valamit
tenni, hogy ne csukjanak le. Chad apja börtönben ült, és aligha tudott volna bármit is tenni a
sittről.

Apám nem értette volna meg, mert nem kedvelte Chadet, sem azokat az embereket,
akiket én barátaimnak hívok. Mert hát, nem éppen olyan körökből származnak, mint mi.

– Úgy gondolom, hogy van mit megbeszélnünk, de amíg nincs időnk egymásra, addig nem



is érdemes ezzel próbálkozni. Így a következőképpen határoztam. – A kisasztal fiókjából
elővett egy füzetet, majd átnyújtotta nekem.

– Mi ez? – furcsállottam, de azért elvettem tőle. Már jártam egyetemre, három évvel
ezelőtt beiratkoztam a South Bankra. Nem értettem, hogy milyen más prospektust adhat át
nekem. Amikor kinyitottam és elolvastam a címet végképp nem értettem a dolgot. – Hoye
Alapítvány nyári tábora? Mi ez?

Apám megköszörülte a torkát, nehezen préselte ki magából a szavakat. A beálló csöndben
hallottam, ahogy egy bogár koppan az ablaküvegen.

– Az egyik barátodnál kokaint találtak. A rendőrök szerint ez arra enged következtetni,
hogy mivel te vagy az utasok közül az egyetlen nagykorú, ezért a drog tőled származhatott.

– Micsoda? – emeltem fel a hangom. Ezek szerint Chad még sem volt velem olyan őszinte
azon az estén. Nem tudtam, hogy drog is volt nála, azt meg végképp, hogy apám tud róla.

Apám tűnődve figyelte a reakcióimat erre pedig jobban begurultam.
– Soha nem nyúltam drogokhoz! – Egy csöppet sértett, hogy a saját apám ilyenekkel vádol

meg. – Azért ennyire ismerhetnél.
–  Én  hiszek  neked,  de  a  rendőröket  ez  nem  győzi  meg.  Megállapodtam  a

rendőrkapitánnyal.  Azt  mondta,  hogy nem emelnek vádat  ellened,  ha  kicsit  kivonlak  a
forgalomból.

Meglengettem magam előtt a papírt.
– És mit jelentsen ez?
– Holnaptól a Hoye nyári táborában fogsz dolgozni. Egyfajta gyakorlatnak is felfoghatod.

Beilleszkedési gondokkal küzdő, árva, illetve hátrányos helyzetű kiskorú gyerekekre fogsz
vigyázni.

Felpattantam a helyemről. Mérhetetlen düh szaggatta az agyamat.
Bassza meg, Chad!
Ha nem erősködött volna annyit, hogy az ital ellenére tudja vezetni a Bentleyt, akkor

mindez nem lenne, és nekem sem kellene hallgatnom a szentbeszédet.
– Nem küldesz el semmilyen táborba! Nem kényszeríthetsz, hogy elmenjek. Huszonöt

éves vagyok, az istenért!
– Alighanem, igen – fojtotta belém a szót. Olyan nyugodtan beszélt, mintha csak egy

ötórai teázós csevegés lenne. – Amennyiben holnap nem jelensz meg a tábor vezetőjénél,
úgy megindul az eljárás ellened. A büntetésed jó esetben minimum öt év börtön.

Füstölgött  a fejem és valószínűleg kész lettem volna szétzúzni  a dolgozószoba egész
berendezését.  Járkáltam  egyet  a  szőnyegen,  átgondoltam  a  helyzetem.  A  begóniákra
gondoltam. Anyám mosolyára a kandallón lévő képen, hogy lenyugodjak.

Az  igazat  megvallva,  apám  rendes,  amiért  kiállt  mellettem,  és  elintézte,  hogy  ne
csukjanak börtönbe. Mindig is tiszteltem benne, hogy folyton segíteni akar másokon. De
nem  várhatta  el  tőlem,  hogy  félbehagyva  az  egyetemi  tanulmányaimat,  és  egy
nevelőintézetben  sínylődjem.

Kellett pár perc, hogy lehiggadjam, ezért hosszan kifújtam számon a levegőt.
– És hol van ez a tábor?
A tekintete céltudatosan üres volt.
– A Peak District Nemzeti Parkban. Ahogy a képeken is látod, egy XV. századi kastély ad

otthont a tábornak.
–  Ezt  komolyan gondoltad?  El  akarsz  küldeni  fél  évre,  elzárva  mindentől  egy  ócska

kastélyba?
Apám lehajtotta a fejét, majd felállt a fotelből és az asztalához ment. A díszesen faragott



diófa asztalon – ami nemzedékünkön keresztül öröklődik a családon belüli férfiak között – ott
állt egy kristály whiskys üveg két hasonlóan megmunkált pohárral, majd töltött az egyikbe
az italból.

Szájához emelte a poharat és egy kortyra legurította torkán az alkoholt. Olyan kifejezés
villant át az arcán, amit nem tudtam értelmezni olyan gyorsan.

–  Nincs más választásom – felelte aztán.  –  Jobb,  mintha öt  évre börtönbe zárnának.
Holnap reggel nyolckor indultok Stew-val. – A kandallóhoz lépett, hogy felnézzen a fölötte
lógó festményre,  amin anyám nézett  le rá vissza,  mintha tőle várna választ arra,  hogy
helyesen cselekszik-e. – Jobb lesz, ha elkezdesz bepakolni.

Nem is tudom, pontosan mit reméltem. Vádló gondolatok kavarogtak a fejemben, amit
jobbnak láttam nem kimondani megfontoltság nélkül. A kezemből a földre ejtettem a tábor
prospektusát, aztán a szobámba vonultam.

Élvezettel vágtam be magam mögött az ajtót.
 

*
Cora

Mielőtt Maggie-vel elindultunk volna a tábor felé – ami nagyjából háromórányi autóútra
volt szülővárosomtól, Littleporttól – egy utolsó orvosi viziten vettem részt, amihez Maggie
ragaszkodott. Szenvedtem már el nagyobb fájdalmat korábban, például amikor kiskoromban
apám eltörte az orromat, amiért későn értem haza az egyik barátnőmtől és nem hoztam neki
időben meg a sört.  Vagy amikor legjobb barátnőm szülinapi bulijáról szintén fél  órával
később értem haza, mint illett volna. Elintézte, hogy a vállam tropára menjen. Úgy helyre
rakta, hogy azóta is néha kiugrik a helyéről.

Szerencsére az orvos nem talált rajtam nagyobb sérülést pár lila foltnál. Talán az idők
folyamán megedződtem és sokkal könnyebben viseltem el a nagyobb ütéseket. A röntgen és
az ultrahang nem mutatott kóros elváltozásokat, csak a kicsit aszimmetrikus orromat és a
csavarokat a vállamban. Az apám kijött a formájából, a súlyos alkoholizmus mára minden
maradék erejét elvette. Nem csak azért, mert a gyerekkorom óta nagy hasat növesztett,
felszedett vagy húsz kilót, hanem a szíve is eléktelenkedett a helytelen életmód miatt.

Azt hittem, hogy könnyű lesz otthagyni magam mögött a várost és az otthonomat, amit
még a mai napig is annak tartok, hiába keserítette meg apám az egész gyerekkoromat. Fájó
szívvel gondoltam a kis házunkra. Anyám biztosan forog a sírjában, amiért a családunk
ennyire széthullott. Sajnálom, anyu, de nem sikerült.

Mielőtt elszenderedtem volna az autóban, arra gondoltam, hogy egy sokkal jobb nyár vár
rám, mint a többi, és elkezdhetem normális, immáron felnőtt életemet.

Rémálmom volt,  mielőtt  Maggie  felébresztett  volna  az  anyósülésen.  Egyik  visszatérő
álmom folyton egy megtörtént eseménnyel kísértett. Nyolcéves koromban apám úgy elvert,
hogy napokig nem mentem iskolába az arcomat és a testemet borító foltok miatt.

Arra ébredtem, hogy Maggie rángatja a vállamat.
– Hé, álomszuszék… – duruzsolta reszelős hangjával.
– Mi történt? – morogtam álmosan, majd felemeltem a fejemet a felhúzott térdemről. A

nap akkor már fényesen hatolt át a kocsi szélvédőjén.
–  Beszéltél  álmodban  –  ráncolta  a  szemöldökét.  –  Rosszat  álmodtál?  –  kérdezte

anyáskodva.



Maggie az egyetlen felnőtt, akinek anyámon kívül meséltem a családi problémákról. Soha
egyetlen rokonnak, szomszédnak vagy az iskolában sem szóltam egy szót se. Nem voltam
egy nyavalygós gyerek, inkább csendesen tűrtem, amit el kellett. Maggie sosem értette ezt a
hozzáállást.  Úgy hiszem, hogy szeretett  felettem anyáskodni,  és nem csak azért  állt  ki
mellettem, mert neveltetése ezt diktálta, hanem azért, mert tényleg megrendítette a sorsom.
Vagy talán azért, mert Maggie-nek nem lehetett gyereke és a munkája során próbált meg
segíteni hasonló gyerekeken.

Fő specialitása  a  családon belüli  erőszak elleni  harc.  Úgy hatott  rá,  mint  másra  az
energiaital vagy a speed.

Maggie  lenézett  a  kezemre,  amin egyre erősebben látszódtak az  apám által  okozott
hegek. – Akarsz róla beszélni?

Ásítottam  egyet,  kinyújtóztam  és  megpróbáltam  elfeledkezni  a  szorító  érzésről  a
mellkasomban.

– Csak a szokásos. Nem telik el úgy éjszakám, hogy nyugodtan aludnék. – Nem szerette
ezt a választ. Mindig megpróbált a lelkemre hatni, hogy beszélgessünk, mert attól majd jobb
lesz nekem és meglátom, milyen felszabadult leszek, de sosem hittem ezekben a pszicho
marhaságokban. Az én gondomon csak a szökés vagy egy automata fegyver segíthetett.

– Ez csöppet sem helyes – rázta meg a fejét, a göndör fürtjei, amikben néhol kis fonatok
és gyöngyök bújtak meg, ide-oda táncoltak. – Van egy nagyon jó barátom, aki segíthet
neked…

– Maggie –  avatkoztam közbe,  mielőtt  még elővenné a telefonját  és időpontot kérne
nekem. – Azt hiszem, ezt már egyszer megtárgyaltuk. Sőt, emlékeim szerint nagyon sokszor.
Nem kell agyturkász. Jól érzem magam. Ettől a naptól minden megváltozik. Nemsokára
nagykorú leszek és az apámnak nem lesz hatalma felettem. Pont.

– Hát jól van. De figyelmeztetlek, egyszer még megbánod ezt a hozzáállást. – Úgy mondta
ezt, mintha le akarna szidni, de én tudtam, hogy csak szeretetből mondja és kizárólag azért,
mert törődik velem. – Lassan megérkezünk a táborba – mondta pár hallgatag perc után és
feszülten figyelte a visszapillantó tükröt. – Még pár perc.

Felültem, hogy az ablakból megcsodáljam a Peak District Nemzeti Park csodálatos égig
érő fáit, és megpróbáltam arra gondolni, hogy ezentúl jobb lesz az életem.



2. fejezet
Cora

A kastélyt, ami a tábornak adott otthont, messze a várostól építették fel, hogy nyugodt
környezetben,  úri  eleganciában szolgálja  ki  a  tulajdonosok igényeit.  Maggie  elmondása
szerint a legutolsó tulajdonos egy gazdag lord utód hiánya miatt egy árva kislányt fogadott
örökbe, hogy mindent megadjon neki, amit soha nem kapna meg az élettől. Szép ruhákat
vásárolt neki, elit iskolába járatta, spanyol nevelőket fogadott fel hozzá; a lány nyelveket,
lovagolni és zenélni tanult.

A lord az örökbefogadott lányra hagyta a kastélyt és teljes vagyonát, akit mindvégig
lányaként szeretett. Az idősödő nevelt lány, Amelia Hoye, létrehozott egy alapítványt, hogy
más nevelőintézetektől  eltérő módon egy egyedileg kidolgozott  nevelési  módszerével  jó
magaviseletre  tanítsa  a  hátrányos  helyzetű,  árva,  félárva,  vagy  fiatalkorú  bűnöző
gyerekeket, és hogy megmutassa, jobb világ is létezik az ő rossz sorsuknál. Az alapítvány
Chesterfieldben működik, de nyaranta táborokat szervez messze a város zajától.

Amikor Maggie felvettette nekem az ötletet, hogy töltsek egy nyarat a táborban, tudtam,
hogy apám nem fog elengedni. Nincs az a pénz, amiért ő képes lenne majdnem két hónapig
nélkülözni  engem.  Így  amikor  először  felvetettem  neki  az  ötletet,  persze  Maggie
unszolására, az lett a vége, hogy pár jól irányzott pofonnal a padlóra küldött és egész nyáron
szobafogságra ítélt.

Maggie sokat harcolt a gyámügyesekkel azért, hogy elkerüljek onnan, de sajnos apám
nem volt hülye és rendelkezett elég pénzzel, hogy felfogadjon egy olyan ügyvédet, aki a
lehető legnagyobb áhítattal adta be a bíróságon, hogy az apám jó úton halad a leszokás felé,
és hogy valójában csak én teszek kárt magamban, csak hogy mindenki rám figyeljen. Az
utolsó ilyen tárgyalás vége az lett, hogy apám megnyerte a pert a gyámüggyel és Maggie-vel
szemben, engem pedig napokra bezárt a spájzba. Már akkor nagyon vártam, hogy mikor jön
el a megfelelő pillanat, hogy otthagyjam őt.

Egy kicsit azért izgultam, hogy milyen lesz együtt lakni a sok gyerekkel a táborban, és
mivel inkább csak tőlem fiatalabb gyerekekről van szó, Maggie elintézte, hogy Amelia Hoye
nevelőként alkalmazzon. Bár még hivatalosan nem lett kimondva, de napok kérdése és a
Hoye alapítványnak dolgozok.

Maggie ráfordult egy tölgyekkel övezett erdei útra, amit kis kavicsokkal szórtak le, hogy a
rosszidő esetén is járható legyen. Szép idő volt, igazi nyár eleji meleg, az ég felhőtlenül kék.
A szél  lágyan fésülte a fák lombját,  tücskök ciripeltek mellettünk.  Amikor a fák között
megláttam kibontakozni  a  kastélyt,  a  szívem hangosan zakatolni  kezdett.  Lehúztam az
ablakot és kilógattam a fejemet rajta, mint egy retriever. Mindennek annyira egészséges és
életszerű illata volt.

– Istenem, de gyönyörű! – ámultam el a látványtól. A prospektuson szerepelt képek nem is
adták vissza a kastély igazi eleganciáját. Gyönyörű barna téglából épült, a hatalmas tömör
fából készült bejárati ajtóval szemben egy kör alakú szökőkút köpte magasba a tiszta vizet
az ég felé, körülötte a pázsitot frissen nyírták, tökéletesen megregulázott rózsabokrok és
sövények  vették  körbe.  Az  emeleti  ablakok  egyméterenként  követték  egymást,  a
dohányszínűre festett zsaluk tárva nyitva várták, hogy a nap beszökjön a függönyök között.
A bejárati ajtó felett egy faragott szobrokkal díszített,  csodálatos timpanon kacsintott a



vendégekre.
–  Tudtam,  hogy  tetszeni  fog!  –  Maggie  is  örült,  ahogy  meglátta  a  megcsillanó

könnycseppeket, amik akaratlanul szöktek a szemembe. A szívem továbbra is egyre őrültebb
dobbanásokkal vert. – Akkor lépjünk be az új életbe! – mondta Maggie, majd lefékezett a
fehér márványzúzalékkal kirakott úton.

Kipattantam a kocsiból és beleszippantottam a makulátlan levegőbe.
– Mesés!
Soha nem láttam még ilyen szép helyet. A levegőt betöltötte a virágok illata, amik a

lépcső melletti feljárón és a kastély körül sorakoztak kőcserepekben. A szél gyerekzsibaj,
hangos kacarászás hangját fújta felénk, a kastély mögötti több hold méretű kertből és a
hozzá tartozó istállókból érkezhetett, ahogyan azt a prospektusban is írták.  Ezen a helyen
mindig vidámság öleli körbe az ember lelkét – szólt az egyik mondat.

Kivettem  hátulról  a  csomagomat,  ami  két  nagydarab  utazótáskából  és  egy  kisebb
oldaltáskából állt. Minden fontos nálam volt: a ruháim nagy része, az irataim, pár könyv, a
mobilom és egy kis készpénz, amit a matracom bélésében elrejtve gyűjtögettem. Nem egy
nagy  vagyon,  de  éppen  elég  ahhoz,  hogy  az  itteni  későbbi  fizetésemmel  kiegészítve
megalapozza a kezdőtőkém.

A  bejárati  ajtó  kinyílt  és  egy  magas,  filigrán  férfi  jelent  meg  mögötte  elegáns
öltönynadrágba öltözve. Őzbarna haja szépen nyírva, oldalra fésülve, zöld szeme nyugalmat
és  biztonságérzetet  árasztott.  Az  ingét  jó  sokáig  vasalhatták,  mire  olyan  sima  és
gyűrődésmentes  lett,  a  cipőjét  frissen  waxolták.  Első  ránézésre  kétségtelen  művelt  és
megnyerő úriember lehetett.

Mosolyogva közelebb lépett hozzánk.
– Üdvözölöm önöket a Hoye Alapítvány nevében – köszönt illedelmesen, kicsit meg is

hajolt  előttünk.  Még  soha  nem  hallottam  senkit  ilyen  előkelőséggel  beszélni.  Maggie
előrenyújtotta a kezét a férfi hívogatóan sima tenyerébe.

– Üdvözlöm. Margaret McKinley vagyok, és ő itt Cora Addington. A megbeszélt időpontra
jöttünk Mrs. Hoyehoz.

– Én Victor Hoye vagyok, Amelia az édesanyám. Ő most a dolgozószobában tartózkodik.
Felkísérem önöket. Már várta az időpontot, hogy találkozhassanak. – Ahogy a fiatal férfi –
aki úgy tippeltem harmincas évei elején járhatott – kimondta ezeket, a semmiből rögtön
megjelent egy fiatal, kerek arcú fiú, aki megragadta az összes csomagomat, és már el is tűnt
vele a kastélyban. Egy pillanatra rám nézett, és megfordult a fejemben, hogy talán éppen ő
is úgy kezdte, mint én.

Nem!  Csak  saját  magamat  akartam  ilyen  gondolatokkal  bosszantani,  és  megszólalt
bennem apám keserű hangja, mintha csak mellettem állna és kárörvendően szívogatná a
fogát.

Victor Hoye várakozóan ránk nézett, majd Maggie és én követtük őt.
A gyomrom összefacsarodott és apróra szűkült az izgatottságtól. A hely grandiózus és

meghökkentően pazar volt egyben. A kastély tökéletesen megmunkált bútorokkal töltötték
meg, az előszobában csodaszép festmények lógtak és különböző mellszobrok sorakoztak a
fal mellett. Egy hatalmas márványlépcső magasodott az emeletre, és amikor felnéztem a
számat is eltátottam. A plafon legalább tíz méterre lehetett felettünk, amit egy gigantikus,
szőlőfürtre hasonlító csillár díszített, legalább akkora, mint saját magam. Apró üveggömbök
lógtak le belőle, amik szivárványszínt vetítettek a falra.

Nem  volt  alkalmam  megcsodálni  az  előszobán  kívül  mást,  Victor  gyors  léptekkel
megindult  a  bordó  szőnyeggel  borított  lépcsőn,  hogy  felvezessen  a  felsőszintre,  ahol



feltehetőleg a Hoye rezidencia kapott helyet. Végigmentünk egy széles folyosón, a legvégén
egy tölgyfaajtó elé értünk,  amin ott  díszelgett  Amelia Hoye alapítványi  elnök neve egy
aranyozott táblán.

Victor bekopogott.
– Tessék – hallatszódott bentről egy meleg női hang. Victor benyitott a szobába és kitárta

előttünk a faragványokkal díszített bejáratot.
– Margaret McKinley és Cora Addington megérkezett – jelentett be minket Victor. Oldalra

állt, majd tessékelve előre mutatott. A szobának bútorápoló és friss virágillata volt.
– Jöjjenek, már vártam önöket – csilingelte Amelia egy zömök álló íróasztal mögül. Úgy

beszélt, mintha egy másik bolygóról érkezett volna, hangjának kellemes mellékzöngéje volt.
A nő magas volt, és vékony, mint egy karó, szögletes arcvonásokkal.

Az asztala egy ovális ablak előtt állt, rengeteg irat és könyv társaságában, a helyiségben
több  könyvespolc  sorakozott,  mint  egy  levéltárban.  A  karnisokról  karmazsinpiros
sötétítőfüggöny lógott a padlóig, a szoba négy sarkában egy-egy szárított virágokkal és
pávatollakkal megrakott padlóváza kapott helyet, a bal oldalsó falon pedig az élethű Amelia
Hoye nézett le ránk egy óriási méretű festményről.  Még soha nem láttam ilyen szépen
berendezett  szobát.  Mindenről  csak  úgy  sütött  az  elegancia.  Tökéletesen  illet  Amelia
stílusához,  de  hozzá  képest  az  egész  helyiség  póriasnak  tűnt.  Mindent  a  mértékletes
színharmónia jellemzett.

Amelia felszökkent a helyéről, összegombolta a magán lévő pudingrózsaszín blézert és
kezét nyújtva érkezett meg elénk.

– Üdvözlöm Margaret, örülök, hogy itt vannak. Remélem, nem volt túl hosszú az út –
mosolygott Maggie-re az ötvenes évei végén lévő hölgy, aki olyan csigákba rendezte a haját,
mintha csak a  Büszkeség és Balítélet  filmből lépett volna ki.  Az orrán egy apró, ovális
aranykeretes szemüveg díszelgett.

– Nem, dehogy is. Örülök, hogy ideértünk – felelte tisztelettudóan Maggie, majd megfogta
a vállam és egy kicsit előrébb húzott. – Ő pedig itt Cora.

–  Jó  napot!  –  köszöntem  én  is.  Az  igazgatónő  személye  azt  kívánta  volna,  hogy
pukedlizzem, de inkább csak illedelmesen kezet fogtam vele. Victor közben megfordult és
hangtalanul becsukta maga után az ajtót.

– Remélem, jól utaztak – kérdezte énekelve a hölgy és a dolgozószobában lévő teázó asztal
és kárpitozott fotelek felé invitált minket.

– Igaz, hogy előtte volt egy kis járásunk az orvosunknál, de az út csodás volt. Jól esett egy
kis kikapcsolódásként – mondta Maggie, amikor Amelia pillantása rám esett. Nem tudtam,
hogy ő mennyit tud a múltamról, de nem tette szóvá a megjegyzést.

–  Megkínálhatom önöket  egy  kis  teával?  –  mutatott  Amelia  a  pazar,  virágmintákkal
tarkított teáskészlet felé. Mintha csak egy antik kereskedés teljes repertoárjából rendezték
volna be a szobát.

Ránéztem Maggie-re és rámosolyogtam.
– Elfogadjuk, köszönjük – bólogattunk egyszerre.
Amíg Amelia kitöltötte mindhármunknak a teát, végignéztem a polcokon, ahol megannyi

könyv sorakozott  a  fal  mellé  állított  szekrényeken.  Dickens,  Byron,  Tennyson,  Orwell…
megannyi számomra is kedves író és költő. Szabadidőmben esténként könyveket bújtam. Az
legalább  segített  elfelejtetni,  hogy  milyen  az  életem,  miközben  Richard  a  nappaliban
fetrengett a kanapén a tévé előtt.

Számos könyvet elolvastam már, szinte az összes littleporti könyvtári regényt sikerült
végigbújnom. A nálam lévő hátizsákban is lapult egy-két számomra kedvesebb könyv.



Amelia visszaült a helyére, belekortyolt a teájába és ezúttal hozzám fordult.
– Vártad már ezt a napot, Cora?
Kurtán bólintottam.
– Mindennél jobban.
–  Nos,  remélem,  hogy  a  Hoye  kastély  sok  örömet  fog  neked  szerezni  és  hamar

beilleszkedsz közénk, bár ehhez nem fér kétség.
– Nincsen gondom a beilleszkedéssel – feleltem és tudtam, hogy mennyire szánalmasan

hangzik. Később már visszaszívtam volna. Elvégre mindenhol máshol könnyebb lesz az élet,
mint otthon. Az iskolában sem tartoztam a különcök közé. Bár nem volt sok barátom, de
sohasem éreztem úgy, hogy nem tartozom abba a légkörbe. A fiúk nem húzgálták a hajam, a
lányok nem csúfoltak ki, mert nem a legmenőbb ruhákban jártam, vagy nem a legújabb
divatmagazinokat bújtam, és senki sem nézett le azért, mert gyalog jártam iskolába. Ezért
szerettem Littleportot, mert ott az élet sokkal egyszerűbben ment, mint egy nagyvárosban.
Kicsi városban valahogy kevesebb a képmutató ember.

Sosem érdekelt, hogy nem tartozom az elit mag közé, jól megvoltam egyetlen barátnőm –
a  vörös  fürtökkel,  világra  rácsodálkozó  szemekkel  megáldott  –  Magen  társaságában.
Olyanok voltunk, mint a bajtársnők, akiket régóta összekovácsolt  a sors.  Én hallgattam
arról,  hogy szülei álházasságban élnek és mindkettejük csalja a másikat, miközben ő is
tiszteletben tartotta az én titkomat. Nála jobb barátnőt, aligha kívánhattam volna.

De a Hoye-t amúgy sem egy olyan helynek néztem, ahol számít a családi származás vagy
bárkinek a története, így miért ne menne könnyen a beilleszkedés? Nem hiszem, hogy túl
meggyőző voltam, de Amelia bólintott.

– Van már valamilyen terved a jövőre nézve? – faggatott tovább. – Szeretnél egyetemre
menni?

Elgondolkodtam.
– Nem hiszem – válaszoltam végül. A továbbtanulás sosem szerepelt a terveim között.

Ahhoz, hogy eljöjjek otthonról pénz kellett,  és a suli  mellett nem lett volna időm teljes
állásban  dolgozni,  hogy  eltartsam  magam,  így  ezt  a  verziót  mindig  kilőttem  a
számításaimból,  akármennyire  is  sajnáltam.

Pedig anyám halála előtt volt tervem. Szerettem az állatokat és szerettem a biológiát.
Sosem okozott  gondok  a  kémiai  egyenletek  megoldása  és  a  vegyületek  felismerése  a
kémcsőben. A legtöbben utálják ezeket a tantárgyakat, de én mindig lelkesen írtam a házi
feladatot és készültem fel a dolgozatokra. Hajthatatlan tudásszomjam arra ösztökélt, hogy
az egyetemen tanuljak kémiát vagy biológiát, de rögtön anyám halála után minden álmom
szertefoszlott. Már semmihez sem fűztem hiú ábrándokat, így a jelentkezésemet sem adtam
be egyetlen egyetemre sem.

Megköszörültem a torkomat és lenyomtam az ott egyre növekvő gombócot.
– Egyelőre megpróbálok itt boldogulni, aztán meglátjuk, hogy mire megyek – vontam meg

a vállam, amiben éreztem a hideg csavarokat. Mindig arra fog emlékeztetni, hogy honnan is
jöttem és utáltam apámat ezért.  Hiába akarnám elfelejteni,  úgy tapadnak rám a hozzá
köthető rossz emlékek, mintha csak magamra tetováltattam volna.

–  Nos,  a  Hoye  alapítvány  megfelelő  gyakorlatot  jelent,  ha  mondjuk  valamilyen
egészségügyi  területre  mennél,  vagy  szociális  pályára.  Jó  ajánlólevél  bármelyik  angliai
egyetemre.

Hízelgő volt, de csak annyit válaszoltam:
– Az lehet, és köszönöm a lehetőséget – keserű szájízzel feleltem, mert még mindig volt

egy kis bökkenő –, de nem hiszem, hogy a tandíjra lenne pénzem.



Amelia felkortyolta az utolsó csepp teáját és letette az asztalra a csészét. Éreztem a
kialakuló  feszültséget.  Ameliának  –  ahogy  a  prospektusokban  olvastam  –  minden
megadatott,  de  az  én  szüleim  sosem  tettek  félre  a  taníttatásomra  pénzt.

Bár nem valami szerencsés elgondolás, de mindig azzal nyugtattam magam, hogy majd
csak  elboldogulok  valahogy,  és  pincérnőt  vagy  eladót  mindig  keresnek  függetlenül  a
végzettségtől. Nem egy álomszakma, de meg lehet belőle élni. És nekem csak ez számított…
a többi meg csak jön magától.

– Hát, remélem, meggondolod magad – húzta szélesre a száját Amelia, amikor valaki
kopogott. Tekintete a hátunk mögé ugrott. – Tessék?

Az ajtóban egy kócos, vörös hajú lány jelent meg. Először azt hittem, az én Magenem
tévedt valamilyen csoda folytán ide. A legutolsó beszélgetésünknél éppen elköszöntem tőle,
mert ösztöndíjat nyert a bostoni egyetemre, így tanulmányait  a tengerentúlon folytatta.
Aligha szerepelt a tervei között egy eldugott kastélyban való rostokolás egész nyáron.

– Mrs. Hoye, jöttem a megbeszélt időpontra – közölte a lány. Úgy saccoltam, hogy velem
egy idős lehet. Merev, kigyakorolt tartással szobrozott a küszöbön, illedelmesen beszélt,
biztosan elég időt töltött a kastélyban, hogy eltanulja a módit. Lerítt az arcáról, hogy nem az
arisztokrácia nevelte olyanra, amilyen, hanem mindent később szívott magába. A kinézete
nem nevezhető kirívónak, térdig érő farmerszoknyát viselt egy barna gyapjú pulóverrel és
barna harisnyával, egyedül a vörös üstöke nem volt hétköznapi, ami Magenével ellentétben
szanaszét  állt,  csöppet  sem törődött  azzal,  hogy  pontosan  úgy  fest,  mint  egy  széttúrt
gólyafészek.

– Igen, Tia gyere közelebb. – A lány katonás léptekkel közelebb sétált, mi pedig felállva
köszöntöttük. – Bemutatom az egyik nevelőnket, aki segíteni fog neked a beilleszkedésben.
Tia, kérlek, kísérd el Corát a szobájába, mutasd meg neki a kastély többi részét és tégy úgy,
hogy mindenről tudomást szerezzen, ami itt zajlik nálunk.

– Igen, asszonyom – bólintott a lány.
Amelia biztatóan vállamra rakta kezét.
–  Örülök,  hogy  itt  vagy  Cora.  Ha bármilyen gondod lenne,  akkor  nyugodtan fordulj

hozzám, amiben tudok, segítek neked.
–  Köszönöm –  motyogtam,  miközben  éreztem a  lány  engem fixírozó  tekintetét,  ami

cseppet sem volt finom. Amikor ránéztem magasztosan, sőt inkább már sértődötten húzta fel
az orrát.

–  Akkor,  én  mindent  elmondtam,  amit  szerettem  volna.  Köszönöm  Margaret,  hogy
idefáradt,  önt  bármikor  szívesen  látjuk  itt,  bármikor  jöhet  látogatóba.  Ha  most
megbocsátanak,  akkor  mennék  is,  mert  hamarosan  egy  másik  nevelő  is  érkezik.

Maggie gyorsan végignézett rajtam, csak úgy sugárzott az arca, hogy végre jót tett velem,
és a  sok szenvedés,  a  bírókkal  és  gyámügy többi  embereivel  való  viaskodás,  a  hosszú
éjszakázás és jogi könyvek bújása meghozta gyümölcsét. Büszkén húzta ki a mellét.

– Én örülök, hogy tudtam segíteni. Te pedig érezd magad nagyon jól – szólt őszintén,
aztán egy egész röpke ideig megölelt engem.

– Vigyázz magadra – köszöntem el tőle jól megszorongatva, aztán felvettem a táskámat,
hogy kövessem a kifelé induló lányt. Utoljára visszanéztem még Maggie-re, aki letörölt a
szeme sarkából egy könnycseppet. Intettem neki egyet, mielőtt elhagytam volna a szobát.

Tia levezetett a Hoye rezidenciából, pontosan arra, amerre jöttünk és a bejáratnál az
ellenkező, keleti szárny felé indult. Rögtön egy óriási teremben találtam magam, amiben
számos kör alakú asztal állt hat-hat kis székkel körülötte. Biztosra vettem, hogy régen a
terem egyfajta bálterem lehetett, mert a túlsó felében egy hosszabb asztal, egy kiemelkedő



részen állt, szembe a boltíves bejárattal.
A másik szárny inkább hasonlított egy iskolára, a falakat gyerekek által készített rajzok és

festmények, tablókban pedig fényképek díszítették, amiket különböző kirándulásokon és a
kastélyban rendezett ünnepségekről készítettek.

Egy tágas folyosó után elértünk egy újabb márványlépcsőhöz, ami kisebb volt ugyan a
Hoye rezidenciában lévőtől, de még így is méretesnek számított.

Amikor felfelé trappoltunk a lány megszólalt.
–  Az  előbb  haladtunk  át  az  ebédlőn,  ahol  mindig  együtt  reggelizünk,  ebédelünk  és

vacsorázunk. A nevelőtáborban jelenleg hetvenkét gyerek tartózkodik, rájuk veled együtt
négy  nevelő  figyel  és  egy  táborvezető,  aki  nem  más,  mint  Victor  Hoye.  Neki  kell
beszámolnod bármilyen problémáról,  panaszról.  Mrs.  Hoye-t  csak különleges esetekben
lehet zavarni. Általában ő is részt vesz minden egyes étkezésen, de panasszal semmi esetre
se nyaggasd őt. – Olyan gyorsan beszélt, hogy szinte levegőt sem vett. – A keleti szárnyban
van  a  tábor,  a  nyugati  szárnyba  és  a  Hoye  rezidenciába  a  bentlakók  nem mehetnek,
kizárólag abban az esetben, ha valamilyen nagy galibát okoztak. A gyerekek különböző
okokból vannak itt. Egyesek más otthonból került ide, van, aki teljesen árva, de vannak itt
kiskorú  bűnözők,  beilleszkedési  gondokkal  küzdő  és  hátrányos  helyzetű  gyerekek.
Gondolom, mondanom sem kell, hogy mindegyiket egyenlően kezeljük. Minden nap előre
egyeztetett  programokat  szervezünk  nekik.  Minden  héten  legalább  egy  alkalommal
megyünk nagyobb kirándulásra, strandra vagy sátorozni, és sűrűn látogatunk múzeumokat
is.

Ahogy felértünk a lépcső tetejére hirtelen megfordult és egyenesen rám nézett sárgászöld
szemével. Máris ellenszenvet láttam benne, de nem értettem, hogy mi olyat tettem, ami okot
ad a bunkóságra.

– Ez itt a lányok lakhelye. Összesen harmincegy kislány tartózkodik most itt, öt évestől a
tizennégyig. A lányokat két- vagy négyszemélyes szobákban szállásoljuk el. Én alszom a
folyosó elején lévő szobába, te a másik végében kapsz szobát.

– Saját szobám lesz? – vidultam fel, de amikor félbeszakítottam Tiát, ő nagyon szúrós
szemekkel nézett rám. Az arcán lévő szeplők csak úgy táncolnak mérgében.

Végigmért.
– Igen – felelte kurtán, majd még egy utolsó pillantást vetett rám, mielőtt trappolva

elindult volna a folyosó vége felé. – A fiúk hálókörlete az alsó szinten van, rájuk szintén két
nevelő  vigyáz.  Kelés  nyolc  órakor,  utána nyolcharminckor  torna,  majd a  reggeli  kilenc
órakor. Ezután a gyerekek szabadfoglalkozásra mehetnek, éppen attól függ, hogy mi van
beosztva aznapra. A fiúk sportolni vagy focizni, a lányoknak lovaglás, kézműves foglalkozás,
festés, agyagozás, társasjáték meg minden más. Az ebéd pontban egykor, a vacsora ötkor.
Egyébként minden információ a közös étkezéseken hangzik el, illetve az ebédlőben van egy
nagy  falitáblánk,  ahová  mindig  kiírjuk  a  programokat.  Ebéd  után  kinti  foglalkozásokat
tartunk, a gyerekeknek kötelező kint tölteniük legalább három órát a szabadban.

–  Kötelező?  –  akasztottam meg  újból,  de  ezúttal  nem fordult  meg,  rendíthetetlenül
menetelt előre.

– A gyerekek többsége városból jött, ezért fontos, hogy ne csak a négy fal között üljenek.
Délutánonként  két  óra tévénézés engedélyezett  illetve esténként  szoktunk DVD esteket
tartani, a kisebbeknek meseestet. Nincsen számítógép, mobil, videojáték. Azért jönnek ide,
hogy a szabadban legyenek a társaikkal és végre szocializálódjanak. Vacsora után szintén
szabadfoglalkozás,  takarodó  este  tízkor.  Egyes  gyerekek  fogadhatnak  látogatókat,  ők
többnyire  állandó  lakók  az  alapítványnál.  Ez  a  szombati  napon  háromtól  este  hatig



lehetséges, ekkor a vacsorát hétkor tartjuk. Vasárnap kelés nyolc óra, reggeli kilenc óra,
istentisztelet tíz óra.

– Istentisztelet?
– A gyerekek többsége igényli – felelte affektálva. Fura érzés futott végig rajtam. Nem

igen jártam templomba.  –  Naponta egyszer a nevelők megbeszélést  tartanak az aznapi
teendőkről, tudnivalókról, amikor éppen a gyerekeknek a reggeli tornát tartja az egyikünk. –
És itt Tia megállt, már azt hittem sosem hagyja abba. Észrevettem, hogy elértük az utolsó
szobát. – Nos, ez itt a tiéd – mutatott előre, én pedig bátorkodtam beljebb lépni.

Sokkal jobb volt, mint amire számítottam. Sőt még a régi szobámnál is sokkal szebb. Nem
a legmodernebb bútorokkal  szerelték fel,  de amire szükség van,  azt  mind megtaláltam
benne. A fala halvány barackszínben játszott, a függönyök hozzápasszoló burgundi pirosak,
egy egyszemélyes ágy állt a közepén, a fal mellett egy mély gardrób, amibe legalább a
mostani ruhakészletem ötszöröse is belefért. Az ágy mellet két könyvespolc és egy picinyke
olvasó sarok egy hatalmas süppedős fotellal.

 
*

Jared
Stew  már  a  kastély  felé  vezető  kavicsos  úton  járt,  mire  feleszméltem.  Biztosan  az

autópályán jöttünk, hogy minél előbb kirakjon. Amikor kihúztam a fülhallgatót a fülemből,
belenézett a visszapillantó tükörbe.

– Csak, hogy felkeltél – jegyezte meg tőle megszokott fanyar hangnemben. – Már azt
hittem, hogy meghaltál.

– Az biztos nem lenne ellenedre való… – motyogtam magam elé, amit vagy nem hallott,
vagy nem akart meghallani, ezért csöndben vezetett tovább.

A kastély legalább olyan jellegtelen a képek alapján, mint amilyenben apám barátainak
többsége él,  és  amikben volt  szerencsém jó párszor megfordulni  a  kötelező társadalmi
eseményeken, amikor frakkokba, öltönybe és csokornyakkendőbe kell bújnia az embernek.

Stew tett egy jobbkanyart és lefékezett a bejárat előtt, ahol a semmiből egy magas pasas
jelent meg, mint aki leskelődött az ablakon, hogy koppra megjelenhessen előttünk.

– Megjöttünk – mondta felélénkülten Stew, nem bírtam nem észrevenni a vigyort a képén,
amit nem nagyon akarta letörölni.

– Köszönöm, Watson. – Mindig nagyon mérges lett, amikor lealacsonyítottam, de sosem
tudtam volna kihagyni.

Kiszálltam a kocsiból, mire a colos alak lesétált a lépcsőn vasalt uniformisában. Lehet
csak én vettem észre, de a nadrágja olyan szűk volt, hogy elgondolkoztam, nem izzad-e bele
a töke.

– Üdvözlöm önöket a Hoye alapítvány dolgozói nevében. A nevem Victor Hoye.
Stew szeme felcsillant, ezúttal olyan emberre akadt, akit érdekel is majd, amit mond.
– Üdvözlöm, Stewart O’Dwyer vagyok, Burt McDowell személyi titkára – nyújtotta a kezét.
– Nagyon örvendek – ráztak kezet egymással. Össze kéne kötni őket. Amíg bájcsevejt

folytattak, addig én visszadugtam a fülembe a fülhallgatót és kipakoltam a cuccomat a kocsi
csomagtartójából.

A pasas úgy mért végig, mint aki teljesen nem erre számított egy hozzám hasonló úri
gyerektől. Nem értettem, mi olyan rémisztő egy régi farmerben egy All Star csukában és egy



Ray-Ban napszemüvegben. Vidéken vagyunk, de azért még nem kell, hogy kapa lógjon ki a
szánkból. Kár, hogy az embereknek mindig túl nagy az elvárása.

Stew  feje  robbanni  készült  és  mutogatott,  hogy  azonnal  húzzam  ki  a  fülemből  a
fülhallgatót.

– Ön bizonyára Jared McDowell – húzta szélesre vékony száját Hoye, és erőszakosan felém
nyújtotta  a  kezét.  Az  erő  és  a  svung,  ahogy mozgott,  nagyon nem tetszett,  csak  arra
emlékeztetett, hogy azok viselkednek így, akiknek megfelelési kényszerük van.

– Jared.
–  Nagyszerű.  Most  felvezetem  önöket  az  édesanyámhoz.  Már  várja  önöket  a

dolgozószobájában.
Stew megindult a pasas után. Felfelé a lépcsőn egy kissrác kikapta a csomagokat a kezem

közül, a következő pillanatban már el is tűnt velük az ellenkező irányban. Reméltem, hogy
nem próbálja meg ellopni a cuccaimat. Nem szerettem volna az első napomat bunyóval
kezdeni.

Az előszoba pontosan úgy nézett ki, mint azok a rezidenciák, amikben apám sznob barátai
és  a  szivarklubos,  bajuszos  fickók  laknak,  akik  legalább  egy  garmadányi  cseléddel,
kertésszel  és  felszolgálóval  vonták  körbe  magukat.  Minden  felület  visszatükrözte  az
ablakokon becsurgó reggeli fényt, a levegőben nehéz bútorok szagát éreztem és valahol
komolyzene recsegett.

Stew  a  kastély  minden  egyes  részét  megcsodálta,  az  összes  giccses  festményre  és
szoborra tett valami megjegyzést.  Legalább tíz percünkbe került,  mire felértünk Amelia
Hoye dolgozószobájához, annyi csecsebecséből simán nyithattak volna egy második Louvre-
t.

Stew megköszörülte a torkát. Nem szólt egy szót sem, ahogy én sem. Csak egymásra
néztünk és orrcimpáinak rángása jelezte számomra, mi zavarja igazán. Unottan feltoltam a
fejemre a napszemüvegem.

Victor szélesen kitárta előttünk az ajtót és bejelentett, hangja szánalmasan kimódoltan
csengett.

– Mr. Stewart O’Dwyer és Mr. Jared McDowell megérkezett.
Az idős hölgy felkapta a fejét és letette a kezében lévő több száz fontot érő golyóstollat,

majd illedelmesen felállt az asztala mellől a fogadásunkra. Szóval, ő az a híres árva lány,
akiről a prospektus szólt?

– Üdvözlöm önöket a Hoye birtokon. Amelia Hoye vagyok – mondta és mindkettőnkkel
kezet fogott. Nem is volt olyan mesterkélt, mint amihez apám baráti társaságában szoktam,
a szájából kedvesen hatottak a szavak. Valahol anyámra emlékeztetett, aki mindig pontosan
tudta, hogy mit kell mondani. – Kérem, fáradjanak be és tartsanak velem egy teára.

– Köszönjük – hajolt meg egy kicsit Stew, aztán mindketten egy szófára ültünk.
– Milyen volt az út idefelé? – csivitelte a hölgy és mindhármunknak töltött a frissen

készített teából. Miért nem szolgál fel inkább abból a csinos whiskys üvegből, ami a kandalló
melletti kis asztalon várakozik?

Stew helyettem is elfogadta a teát.
– Csodás, bár nem sokat láttunk belőle, mert autópályán kellet jönnünk.

Egy kicsit  később indultunk,  mint  terveztük –  válaszolta  Stew burkoltan megemlítve  a
reggeli affért, ami az elalvásommal, a reggeli hercehurcával, a fél pár elnyűtt tornacipőm
keresésével – amit végül a kukában találtam meg (magam sem értem miért) –, és egy oltári
hepajjal kezdődött. Az „egy kicsit később indultunk, mint terveztük” a cenzúrázott verzió.
Stew mindig ezt csinálta, ahelyett, hogy kimondta volna a tutit.



– Nagyon szép ez a vidék, és a kastély is igazán káprázatos.
– Köszönjük. Reméljük, hogy Jarednek is legalább ennyire fog tetszeni – bólogatott a

hölgy.
Felkaptam a fejem a nevem hallatán. Sokkal érdekesebbnek találtam a szőnyeg rojtjainak

bámulását, mint a kötelező bájcsevejt.
– Igen, nagyon szép.
– És hogy van az édesapja?
– Gondolom jól. Dolgozott, amikor eljöttem. – Mintha általában mást is csinált volna.
Némán számoltam magamban. Azt vártam, hogy Amelia majd kiborul, de nem olyan fából

faragták.
– Nézze, mi itt nem fogjuk fogságban tartani – nevetgélt.  – Bármikor telefonálhat az

apjának, vagy ha ideje engedi, akkor ő is ellátogathat ide.
– Kétlem, hogy a szoros időbeosztása engedi majd – válaszoltam kelletlenül mosolyogva és

megittam az utolsó korty szörnyűséget. Egyetlen tervem volt: minél előbb eltiplizni innen.
Egy ideig megállt  a csend a levegőben, de Stew pontosan ráérzett,  hogy mikor kell

közbeszólni, és rögtön a birtokról kezdett kérdezősködni. Úgy tett, mintha nem ellenőrizte
volna előre, hogy hová is jövök, mintha nem ő választotta volna ki a lehető legmesszebb eső
helyet Londontól.

Nem volt  kedvem beszélgetni.  Csöndben  vártam,  míg  ketten  befejezik.  Haragudtam
apámra, amiért ezt a döntést hozta és ezzel pokollá tette az életemet. Elzárt a külvilágtól, a
barátaimtól, a nyaralás lehetőségétől, a szabadságomtól.


