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 1.
– Mi a csudát keresel te egy ilyen helyen?

Maggie, aki épp négykézláb állt, fel sem nézve 
válaszolt:

– C. J., már megint a régi nótát fújod.
C. J. lejjebb húzta kasmírpulóvere ujját. Az a 

fajta ember volt, aki szinte már művészetté fejlesz-
tette az aggódást, és most éppen Maggie volt e sa-
játos művészetének tárgya. Elvégre valakinek őt is 
féltenie és óvnia kell!

Gondterhelten figyelte az asszony feje búbján 
csavarodó sötétbarna, rendetlen kontyot. Vékony, 
fehér nyaka meghajolt, válla kissé előregörnyedt, 
ahogy a karjára támaszkodott. Törékeny felépítésű 
nő volt, olyan, mint amilyeneknek C. J. a tizenki-
lencedik századi angol nemesi hölgyeket képzelte. 
Bár meglehet, hogy az ő vékonyka tagjaik és por-
celánfehérségű bőrük mögött is végtelen erő és ki-
tartás rejtőzött.

Maggie kissé kifakult pólót és farmernadrá-
got viselt, amelyek a kemény munka során kelet-
kezett izzadságtól kissé átnedvesedtek. Amikor a 
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férfi a vékony, kecses kezekre pillantott, amelyek 
most meglehetősen piszkosak voltak, megremegett. 
Tudta, hogy ezek a finom ujjak milyen varázslatra 
képesek.

Csak egy átmeneti nehéz időszak, gondolta. 
Most éppen ilyenen megy keresztül. Két házasság 
és jó néhány rövidebb kapcsolat után C. J. már jól 
tudta, hogy a nőknek időnként furcsa hangulatin-
gadozásaik vannak. Végigsimított kis, homokszín 
bajuszán. Az ő dolga lesz, hogy óvatosan vissza-
vezesse védencét a való életbe.

Ahogy körbenézett, és nem látott mást, mint fá-
kat, sziklaszirteket és elszigetelt vadont, egy pil-
lanatra eltűnődött, vajon lehetnek-e medvék is az 
erdőben. A való világban az efféle szörnyetegeket 
csak állatkertben látni. Miközben továbbra is ide-
gesen kémlelt bárminemű gyanús mozgás után, 
újra győzködni kezdte a nőt.

– Maggie, meddig akarsz még így élni?
– Pontosan hogyan is, C. J.? – kérdezte az asz-

szony halk, fojtott hangon, amely úgy hangzott, 
mintha álomból ébredezne. Az a fajta hang volt, 
amelynek hallatán a legtöbb férfi azt kívánja, bár-
csak ő ébreszthetné fel.

Micsoda idegesítő nőszemély! C. J. ingerül-
ten túrt bele gondosan fésült és szárított frizurá-
jába. Mégis mit keres itt, háromezer mérföldre 
Los Angelestől, és miért vesztegeti az idejét ilyen 
piszkos, kétkezi munkákra?
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Felelős érte, és az ördögbe is, saját magáért is. 
C. J. hosszan, elkínzottan felsóhajtott, ahogy min-
dig, ha valaki ellenkezett vele. Végül is az ő szak-
területe a tárgyalás. Egyik lábáról a másikra nehe-
zedett, ügyelve arra, hogy fényesre pucolt cipője ne 
koszolódjon össze.

– Drágám, tudod, hogy szeretlek. Gyere szépen 
haza!

Maggie ezúttal felnézett, és felvillantotta moso-
lyát, amelyben minden vonása részt vett: a szája, 
amely már-már túl széles volt, kissé hegyes álla, 
valamint az orcái, amelyek így együtt gyémánt 
formát adtak az arcának. A hajánál egy árnyalat-
tal sötétebb, nagy, kerek szemének csillogása tette 
teljessé a képet. Nem volt lehengerlően szép arc. 
Legalábbis ezt mondogatta magának az ember, mi-
közben azon tűnődött, akkor vajon miért is vará-
zsolja el. Még így is elbűvölő volt, smink helyett 
azzal a nagy, fekete maszattal az arca egyik felén. 
Maggie Fitzgerald magával ragadta az embere-
ket, mert pontosan olyan volt, amilyennek látszott. 
Érdekes és minden iránt érdeklődő.

Most a sarkára ült, és kisöpört egy kósza haj-
tincset a szeméből, úgy bámult felfelé a komoran 
rámeredő alakra. Egyszerre öntötte el szeretet és 
derű, két olyan érzés, amely sosem állt távol tőle.

– C. J., én is szeretlek. De most már ne sopán-
kodj itt nekem, mint valami öregasszony.
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– Te nem vagy ide való – kezdte újra a férfi, in-
kább elkeseredetten, mint sértődötten. – Nem kel-
lene négykézláb a földet túrnod…

– De nekem ez tetszik – felelte a nő egyszerűen.
C. J. éppen ebből a tömör válaszból tudta, hogy 

komoly bajban van. Ha Maggie kiabált és veszeke-
dett volna vele, ő szinte biztos lett volna benne, hogy 
meg tudja győzni. De ha ilyen hűvösen makacs, ak-
kor legalább olyan nehéz jobb belátásra bírni, mint 
megmászni a Mount Everestet. Veszedelmes és ki-
merítő. Mivel C. J. okos ember volt, taktikát váltott.

– Maggie, teljesen megértem, hogy szeretnél 
egy kicsit elvonulni és pihenni. Senki sem érdemli 
meg nálad jobban.

Ez hízelgő megjegyzés, de igaz is, gondolta.
– Miért nem mégy el néhány hétre Cancúnba, 

vagy egy klassz bevásárló körútra Párizsba?
– Hát, vonzó lehetőség…
Maggie feltérdelt, és megigazította a frissen ül-

tetett árvácskák szirmait. Kicsit kókadtnak látszot-
tak.

– Ideadnád az öntözőkannát?
– De hiszen te nem is figyelsz rám!
– Dehogyisnem – hajolt az asszony végül maga 

a kannáért. – Már voltam Cancúnban, és any-
nyi párizsi ruhám van, hogy a felét ott is hagytam 
Los Angelesben.

C. J. egy pillanat alatt harcmodort váltott.
– Nem csak rólam van szó – kezdte, miközben 

Maggie a virágokat locsolgatta. – Mindenki, aki 
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ismer téged, és tudja, mit művelsz, úgy gondolja, 
hogy…

– Hiányzik egy kerekem? – segítette ki Maggie. 
Úgy látszik, túlzásba vitte az öntözést, mert a víz-
zel átitatott szirmok elnehezülve lekonyultak. Még 
sokat kell tanulnia a falusi életről.

– C. J., ahelyett hogy itt nyaggatsz, és próbálsz 
olyasmire rávenni, amit eszem ágában sincs meg-
tenni, inkább ereszkedj le a magaslatról, és segíts!

– Hogy én segítsek? – kérdezte a férfi megszep-
penve, mintha azt javasolták volna neki, hogy vi-
zezze fel a legjobb üveg whiskyjét.

Maggie kuncogott.
– Add ide a petúniákat! – rendelkezett, és a kis 

kézikapával újra kezelésbe vette a köves talajt. – Jót 
tesz ám a kertészkedés! Most visszatérhetsz a ter-
mészethez.

– De nekem semmi kedvem visszatérni oda.
Az asszony erre már hangosan felnevetett, és a 

szemét forgatta. Igaz is, C. J. fogalmai szerint a ter-
mészetközeli élmény legfeljebb egy napelemes fű-
tésű, klóros vizű kerti úszómedence lehetne. Jó, ő 
maga is csak néhány hónappal ezelőtt kapott rá az 
ízére, azelőtt még csak eszébe sem jutott ilyesmi. 
Most viszont rátalált valamire – valamire, amit 
nem is keresett. Ha nem jött volna ide, a keleti part-
vidékre, hogy közreműködjön egy musical zenéjé-
nek megírásában, ha a hosszú, fárasztó munka után 
nem indult volna el hirtelen ötlettől vezérelve déli 
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irányba, akkor sosem botlott volna bele ebbe az ál-
mos kisvárosba, itt a Blue Ridge hegység mélyén.

Vajon megtudhatjuk-e, hol is van igazán a he-
lyünk – tűnődött –, hacsak véletlenül rá nem buk-
kanunk a nekünk való helyre?

Ő csak annyit tudott, hogy akkor sehová sem in-
dult, és valahogy mégis hazaérkezett.

Talán maga a sors irányította Morganville-be, 
ebbe a néhány házból álló, összesen 142 lelket 
számláló kis városkába a kékellő hegyek lábánál. 
A település határán kívül elszórtan farmok és el-
szigetelt hegyi házak helyezkedtek el. Ha tényleg 
a sors akarta így, akkor annak köszönhetően pil-
lantotta meg az eladó házat és a hirdetőtáblát is, 
amelyen az szerepelt, hogy az ingatlanhoz tizenkét 
hektárnyi föld is tartozik. Egy pillanatig sem této-
vázott, a vételáron sem alkudozott – teljesítette a 
feltételeket, és egy hónapon belül már az övé is volt 
az egész kis birtok.

Ahogy elnézte a háromszintes épületet a girbe-
gurba redőnyökkel, meg tudta érteni, ha bolond-
nak nézik őt a barátai és munkatársai. Hiszen olasz 
márvánnyal burkolt előtérrel és csempézett úszó-
medencével felszerelt rezidenciája helyett ezeket a 
rozsdás ajtóvasakat és ezt a makacsul sziklás talajt 
választotta, s ráadásul egy pillanatig sem bánta.

Lenyomkodta a földet a petúniák töve körül, és 
felült. Kicsit élénkebbnek látszottak, mint az ár-
vácskák. Lehet, hogy kezd belejönni a kertészke-
désbe?
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– Na, mi a véleményed?
– Az, hogy vissza kellene jönnöd Los Angelesbe, 

és befejezned azt a filmzenét.
– De én a virágokra gondoltam – porolta le a 

nadrágját Maggie. – Különben meg be fogom fe-
jezni a zenét, mégpedig itt.

– Maggie, hogy tudsz itt dolgozni?! – fakadt ki 
C. J., két karját égnek emelve, azzal a leplezetle-
nül színpadias mozdulattal, amit az asszony mindig 
úgy csodált.

– Hogy vagy képes itt élni? Hiszen ide még be 
sem tette a lábát a civilizáció.

– Miért? Csak mert itt nincs minden sarkon 
edzőterem meg mindenféle butik?

Hogy szavainak élét enyhítse, Maggie belekarolt 
a férfiba.

– Gyerünk, lélegezz mélyeket! Nem fog megár-
tani a tiszta levegő.

– Nem értékelik érdemének megfelelően a nagy-
városi szmogot – morogta C. J., miközben a másik 
lábára nehezedett.

Bár a munkáját tekintve Maggie ügynöke volt, a 
magánéletben a barátjának tekintette magát. Talán 
a legjobb barátjának, Jerry halála óta. Erre gon-
dolva újra hangnemet váltott.

– Nézd, Maggie – kezdte most gyengéden –, 
tudom, hogy nehéz időket éltél meg. Talán egye-
lőre valóban túl sok fájdalmas emléket idéz fel 
Los Angeles, de azért még nem lenne szabad élve 
eltemetned magad.
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– Nem temetem el magam – felelte az asszony, 
és két kézzel megszorította C. J. karját, egyrészt tá-
maszért, másrészt a nyomaték kedvéért. – Jerryt 
pedig majdnem két éve temettem el. Az életemnek 
az a része lezárult, és semmi köze a mostani dön-
tésemhez. Én most itt vagyok otthon. Nem tudom, 
hogyan magyarázhatnám meg másképp.

Kezét a férfi markába csúsztatta, megfeledkezve 
róla, hogy az imént még a földet túrta vele.

– Ez most már az én otthonom, én pedig boldo-
gabb és nyugodtabb vagyok itt, mint valaha is vol-
tam a nagyvárosban.

C. J. tudta, hogy mintha a falnak beszélne, de 
azért újra próbálkozott.

– Maggie… – karolta át az asszony vállát.
Mintha egy kisgyerek lennék, aki irányításra 

szorul, gondolta a nő keserűen.
– …nézd csak meg jól ezt a helyet!
Pillanatnyi hatásszünetet tartott, míg mindket-

ten a hegyoldalon álló épületet tanulmányozták. 
A tornác deszkázata korhadt volt, és a korlátról erő-
teljesen pattogzott a festék. Az ablaküvegek szivár-
ványszínekben tükrözték vissza a napfényt.

– Nem gondolhatod komolyan, hogy itt élj.
– Csak egy kis festék kell, meg néhány új hom-

lokdeszka és szög – vont vállat az asszony. Már ré-
gen megtanulta, hogy a felszínes problémákkal kár 
foglalkozni. Azokra kell figyelni, amelyek a felszín 
alatt bújnak meg, láthatatlanul. – Annyi lehetőség 
rejlik ebben a házban!
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– Leginkább az, hogy egy szép napon az egész 
a fejedre omlik.

– Múlt héten javíttattam meg a tetőt egy közel-
ben lakó mesteremberrel.

– Nem hinném, hogy tíz mérföldes körzetben 
lenne errefelé emberi lény. Az ilyen helyeken csak 
manók és koboldok laknak.

– Akkor lehet, hogy ő is valami kobold volt – 
nyújtózkodott vidáman az asszony. – Körülbelül 
százhatvan centiméter magas lehet, zömök, mint 
egy bivaly, és megvolt vagy százkét éves. Bognak 
hívták.

– De Maggie!
– Nagyon kedves és segítőkész volt – folytatta 

az asszony. – A fiával rendbe hozza a tornácot, és 
ők ketten majd elvégzik a többi nagyobb javítást is.

– Rendben, akkor felbéreltél egy koboldot, hogy 
kicsit fúrjon-faragjon. De ezzel mi lesz? – muta-
tott C. J. széles mozdulattal a körülöttük elterülő 
földre. Sziklás, egyenetlen, gyomokkal és bogáncs-
csal sűrűn benőtt terület volt. Még a leglelkesebb, 
legderűlátóbb szemlélő sem talált volna rajta egy 
talpalatnyi pázsitnak nevezhető részt sem. Egy 
hatalmas fa veszedelmes szögben dőlt a ház felé, 
minden négyzetcentiméterért tüskés indák és vad-
virágok küzdöttek. A levegőt átitatta a föld és a nö-
vényzet szaga.

– Mint Csipkerózsika kastélykertje – dünnyögte 
Maggie. – Szinte sajnálom felforgatni, de Mr. Bog 
már erről is intézkedett.
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– Régészeti ásatásokat is szokott végezni?
Az asszony félrebillentette a fejét, és felvonta a 

szemöldökét. Bárkinek, aki elmúlt negyvenéves, az 
anyját juttatta volna az eszébe.

– Ajánlott valakit, aki ért a kertépítéshez. 
Biztosított róla, hogy ez a bizonyos Cliff Delaney 
a legjobb az egész megyében. Ma délután el is jön 
körülnézni.

– Ha van egy csöpp esze, sarkon fordul, amint 
megpillantja az idevezető vadcsapást, amit te útnak 
nevezel.

– Te mégis egészen idáig felkapaszkodtál a bé-
relt Mercedeseddel.

Maggie megpördült, átkarolta ügynöke nyakát, 
és megpuszilta.

– Ne gondold, hogy semmibe veszem a fára-
dozásodat, és azt, hogy a tengerpartról elrepül-
tél idáig. Meg hogy annyira fontos vagyok neked, 
hogy aggódsz értem. Nagyra értékelem mindezt, 
ahogy téged is.

Összeborzolta a férfi haját, amit C. J. senki más-
tól nem tűrt volna el.

– Bízz bennem, kérlek! Tényleg tudom, mit csi-
nálok. Ami pedig a munkámat illeti, itt csak fejlőd-
hetek.

– Hát, azt majd meglátjuk… – morogta a férfi, 
de közben végigsimított Maggie arcán.

Még mindig elég fiatal ahhoz, hogy bolondos ál-
mai legyenek, gondolta. Még mindig elég ártatlan, 
hogy higgyen is bennük.
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– Tudod, hogy nem a munkád miatt aggódom 
igazán.

– Tudom – felelte a nő, és egyszeriben ellágyult 
a hangja, a tekintete, de még a szája vonala is. Az a 
fajta asszony volt, akit az érzései vezérelnek.

– Kell most nekem az a béke, amit itt megtalál-
tam. Tudod, hogy életemben először szálltam ki a 
mókuskerékből? Élvezem, hogy itt végre szilárd ta-
laj van a lábam alatt.

C. J. már jól ismerte őt, és megértette, egyelőre 
semmi esély rá, hogy eltántorítsa az elhatározásá-
tól. Azt is tudta, hogy Maggie egész élete a szü-
letésétől fogva az álmok világáról szólt – és néha 
a rémálmokéról. Talán most már tényleg szüksége 
van némi nyugalomra.

– El kell még érnem a repülőt – morogta. – 
Viszont amíg ragaszkodsz hozzá, hogy itt élj, addig 
elvárom, hogy mindennap telefonálj.

Maggie még egy puszit nyomott a férfi arcára.
– Minden héten – helyesbített. – Tíz napon belül 

pedig megkapod az Izzó tánc teljes zenei anyagát.
Azzal átkarolta ügynöke derekát, és végigkí-

sérte a göröngyös, gazlepte földúton, amelynek vé-
gén ott csillogott a környezettől meglehetősen elütő 
luxusautó.

– Nagyon tetszik a film, C. J. Még annál is jobb, 
mint amilyennek a forgatókönyv alapján először 
gondoltam. Mintha csak magától íródna hozzá a 
zene.
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A férfi válaszul csak felhorkant, és a ház felé 
pillantott.

– Ha bármikor magányosnak érzed magad…
– De nem fogom – kacagott fel Maggie, és meg-

bökte az ügynököt, hogy szálljon már be a kocsiba. 
– Érdekes fölfedezni, milyen önálló tudok lenni. 
Most pedig jó utat, és fejezd már be az aggodal-
maskodást!

Azt lesheted, gondolta C. J., és benyúlt a táská-
jába, hogy ellenőrizze, megvan-e a gyomorideges-
ség elleni gyógyszere.

– Küldd el a filmzenét, és ha szenzációsra sike-
rül, talán abbahagyom az aggódást… egy kis időre.

– Szenzációs lesz, meglátod.
Az asszony ellépett a kocsi mellől, hogy legyen 

helye megfordulni.
– Mert én is szenzációs vagyok! – kiabálta túl a 

motorzajt. – Ha visszaértél, mondd meg mindenki-
nek, hogy úgy döntöttem, kecskéket és csirkéket is 
fogok tartani.

A motor egyszeriben leállt.
– De Maggie…
Az asszony felkacagott, és integetve hátrálni 

kezdett.
– Na jó, egyelőre még nem… talán majd ősszel.
Jobb lesz megnyugtatnia az ügynökét, mielőtt 

még kiszáll, és újra győzködni kezdi…
– Ó, és kérlek, küldj egy kis Godiva csokit!
Hát ez már jobban hangzik, gondolta C. J. 

Hat hétbe sem telik, és Maggie gyorsan hazatér 
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Los Angelesbe. Ahogy távolodott, a visszapillan-
tóból még egy darabig figyelte az asszonyt. Látta 
karcsú, törékeny alakját, háttérben az elburjánzott 
növényzettel, a zöldellő fákkal és a romos házzal. 
Újra megremegett, de most már nem a felháboro-
dástól, inkább a félelemtől. Hirtelen az a szörnyű 
bizonyosság támadt benne, hogy ez a nő itt nincs 
biztonságban. Előhalászott a zsebéből egy gyomor-
idegesség elleni tablettát, miközben a kocsi hango-
san zötykölődött a köves úton.

Mindenki folyton azt mondja neki, hogy túl so-
kat aggódik…

Tényleg magányos lennék? – tűnődött Maggie, 
tekintetével kísérve az egyenetlen, útnak tény-
leg alig nevezhető ösvényen kanyargó és rázkódó 
Mercedest.

Nem, ő nem volt magányos. Kevés dologban volt 
annyira biztos az életben, mint abban, hogy ezen a 
helyen sosem lesz az. Hirtelen valami furcsa elő-
érzete támadt, amit azonban gyorsan elhessegetett.

Maga köré fonta a karját, és lassan körbefordult. 
A sziklás hegyoldalon fák magasodtak. Leveleik 
épphogy kezdtek kibomlani a rügyekből, de né-
hány hét múlva egészen kizöldülnek, és dús lomb 
borítja majd a koronájukat. Szerette maga elé kép-
zelni a látványt, és azt is, ahogyan télen fest majd 
a táj. A fehér hó háttere előtt kopasz fák feketél-
lenek, ágaikról jégcsapok csüngnek, és jég csillog 
a csupasz sziklákon is. Ősszel pedig élénk, színes 
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kavalkádra néz majd minden ablaka. Nem, egyálta-
lán nem érezte magát magányosnak.

Életében először végre a saját szája íze szerint 
alakíthatja az otthonát. Nem fog hasonlítani sem-
mire, amit azelőtt megvásárolt, vagy készen ka-
pott. Ez a hely egészen az övé, és az övé lesz benne 
minden, amit elront, és minden, ami sikerül. Nem 
jön ki a sajtó, hogy összehasonlítsa ezt az elszige-
telt házat anyja Beverly Hills-i kúriájával vagy apja 
dél-franciaországi villájával. Ha szerencséje lesz… 
nagyon nagy szerencséje, gondolta sóhajtva, ak-
kor talán egyáltalán nem is találkozik újságírókkal. 
Végre békés egyedüllétben komponálhat, és élheti 
az életét.

Ha mozdulatlanul áll, és szorosan behunyja a 
szemét, már hallja is a zenét, ami körülveszi. Nem 
a madarak énekét, hanem a szellő susogását a fák 
levelet bontó ágai között. Ha nagyon erősen figyel, 
még az ösvény mellett futó patak csörgedezése is 
eljut a fülébe. A csend olyan gazdagon zúgott, áradt 
mindenfelől, mint valami nagyzenekari varázslat.

Régebben minden csillogott és szikrázott kö-
rülötte, de többé már nem vágyott erre. Valójában 
már nagyon régóta nem szerette azt az életet, csak 
nem tudta, merre is keresse a szabadulás útját. Ha 
valakinek a születése is már világszenzáció volt, és 
az első lépéseiről, az első szaváról azonnal értesült 
a közvélemény, nem csoda, hogy el sem tudott kép-
zelni másfajta életet.


