
Kivétel nélkül minden éjszaka, amikor a Föld úgy takarta el a 

Holdat, hogy abból csak egy mosolygós száj látszott, a 

gyermekkoráról álmodott Claire. Mindig megpróbált ébren 

maradni azokon az éjjeleken, amikor a csillagok vibrálva 

pislogtak, a hold pedig pengevékony szájával kihívóan 

mosolygott le a világra, akár a cigarettát és limonádét árusító 

csinos nők a szüreti mulatságok plakátjain. Ezeken a nyári 

éjjeleken Claire az apró szolárlámpák fényénél kertészkedett, 

az éjjel virágzó növényeket – a hajnalkát, az angyaltrombitát, 

az éjjeli jázmint és a díszdohányt – gyomlálgatta és 

rendezgette. Ezek nem tartoztak ugyan az ehető virágokból álló 

Waverley-örökséghez, de álmatlan éjszakáira gondolva Claire 

elültette őket, hogy legyen mivel foglalatoskodnia, amikor 

izgatottan jár-kel a kertben, miközben a reményvesztettség 

szinte már perzselte hálóruhája szegélyét, ujjbegyei nyomán 

pedig apró lángocskák gyúltak. 

Mindig ugyanarról álmodott. Végtelenbe kígyózó 

sztrádákról. Arról, hogy az autóban alszik, míg anyja a 

bárokban és az út menti lokálokban férfiakkal találkozik. 

Hogy őrködik, miközben anyja sampont, dezodort és 

rúzst, és néha neki egy-egy darab cukorkát lop Midwest 

valamelyik vegyesboltjából. Azután – mielőtt még felébredt 

volna – minden alkalommal megjelent előtte a húga, Sydney, 

dicsfénnyel övezve. Lorelei a karjában tartotta Sydney-t, és 

meg sem állt vele a Waverley-k bascomi otthonáig, és Claire 

csak azért volt képes lépést tartani vele, mert szorosan 

belekapaszkodott anyja lábába, és a világért sem engedte volna 

el. 

Azon a reggelen, amikor Claire a hátsó udvarban 

ébredt, a megbánás ízét érezte a szájában. Összehúzta a 

szemöldökét, és kiköpött. Sajnálta, hogy gyermekkorában 

olyan rosszul bánt a húgával. De Claire életének a Sydney 

születését megelőző hat éve állandó félelemben telt. Hogy 

elfogják, hogy megsérül, hogy nem lesz elegendő élelmük vagy 

tüzelőjük, vagy meleg ruhájuk télire. Az anyja végül mindig 

képes volt legyőzni a nehézségeket, de csak az utolsó 

pillanatokban. Végül soha nem kapták el őket, Claire soha nem 

sérült meg, és amikor először beköszöntött a hideg, és 

elszíneződtek a levelek, az anyja kék alapon fehér 

hópihemintás kesztyűt varázsolt elő, és rózsaszín termo 

fehérneműt, és egy sapkát, melyen kókadtan csüngött a bojt. 

Claire hozzászokott ehhez a rohanó életmódhoz, de Lorelei 

nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy Sydney jobbat érdemel. 

Sydney megérdemli, hogy gyökereket eresszen. És a Claire-

ben lakozó ijedt kisgyermek nem volt képes ezt megbocsátani 

neki. 

Felkapta a földön heverő metszőollót és a lapátot, 

felegyenesedett, és a hajnali ködben elindult a pajta felé, majd 

hirtelen megállt. Megfordult és körülnézett. A kert csendes volt 

és párás. A túlsó végében álló szeszélyes almafa – mintha csak 

álmában – finoman megrázkódott. Waverley-k generációi 

gondozták ezt a kertet. A történelmük beleivódott a földbe, 

mint ahogy a jövőjük is. Valami történni fog. Valami, aminek 

közlésére a kert még nem készült fel. Claire-nek résen kellett 

lennie. 

A pajtához ment, óvatosan letörölgette a harmatot a 

szerszámokról, és visszaakasztotta őket a helyükre. Becsukta, 

majd bezárta a nehéz nagykaput, azután átszelte a kocsibejárót 

a nagymamájától örökölt feltűnő ház mögött, mely stílusában 

az Anna királynő korabeli otthonokat idézte. 

Claire a hátsó bejáraton át lépett be a házba, és megállt 

a télikertben, melyet a gyógynövények és virágok szárítására és 

tisztítására használt. Erős levendula- és borsmentaillat töltötte 

be a helyiséget, mintha egy ismeretlen karácsonyi emlék kelt 

volna életre. Levette piszkos, fehér hálóingét, összegyűrte, és 

meztelenül sétált be a lakásba. Nehéz nap várt rá. Aznap este 



egy összejövetelre kellett vacsorát készítenie, ráadásul május 

utolsó keddje lévén ki kellett hordania a hó végi orgona-, 

menta-, rózsasziromdzsem, sarkantyúvirág, és 

metélőhagymavirág-ecet szállítmányt a gazdaboltba és a sarki 

fűszereshez, ahová a közeli Orion Főiskola diákjai mindig 

betérnek tanítás után. 

Claire épp a haját fogta hátra, amikor valaki kopogtatott 

az ajtón. Fehér nyári ruhájában, még mindig mezítláb, lesietett 

a lépcsőn. Kinyitotta az ajtót, és rámosolygott az idős hölgyre, 

aki csípőre tett kézzel állt a verandán. 

Evanelle Franklin hetvenkilenc éves volt, százhúsznak 

nézett ki, de még mindig képes volt hetente ötször egy teljes 

mérföldet gyalogolni az Orion környéki utcákban. Evanelle 

távoli rokon volt, másod- vagy harmad- vagy talán 

tizennegyedfokú unokatestvér, Claire-en kívül az egyedüli 

Waverley, aki még Bascomban lakott. Claire nagyon 

ragaszkodott hozzá. Szüksége volt rá, hogy valakihez 

tartozzon, miután Sydney tizennyolc éves korában elköltözött, 

nagyanyjuk pedig még ugyanabban az évben meghalt. 

Amikor Claire még kislány volt, Evanelle gyakran 

ellátogatott hozzájuk. Elsősegély-tanfolyamot tartott Claire-

nek, mielőtt az lehorzsolta a térdét, negyeddollárosokat adott 

neki és Sydney-nek jóval azelőtt, hogy a jégkrémes kocsi 

megérkezett volna. Két teljes héttel azelőtt, hogy villám csapott 

egy fába az utcán és az egész környéken elment az áram, 

Evanelle egy zseblámpát nyújtott át Claire-nek, hogy tegye a 

párnája alá. Ha Evanelle adott valakinek valamit, az illető 

biztos lehetett benne, hogy az ajándék előbb-utóbb hasznára 

lesz, bár a macskaágy, melyet öt évvel korábban adott Claire-

nek, azóta is üresen hevert valamelyik sarokban. A városbéliek 

többsége kedves volt Evanelle-hez, szórakoztatónak találták a 

társaságát, és maga Evanelle sem vette önmagát igazán 

komolyan. De Claire tudta, hogy Evanelle furcsa ajándékai 

mögött mindig rejtőzik valami. 

– Lám, lám! Milyen olaszosan festesz a fekete hajaddal 

ebben a Sophia Loren ruhában! Jól mutatnál egy olívaolajos 

palackon – mondta Evanelle. Zöld színű, velúr szabadidőruhát 

viselt, vállán óriási bevásárlószatyor lógott, tele 

negyeddollárosokkal, bélyegekkel, tojásfőző órákkal és 

szappannal, vagyis mindennel, amiről esetleg úgy érezheti, 

hogy valami okból oda kell adnia valakinek. 

– Épp kávét készültem főzni – mondta Claire, és 

hátrébb lépett. – Gyere be! 

– Ha nem bánod. 

Evanelle belépett, és követte Claire-t a konyhába. Ott 

leült a konyhaasztalhoz, amíg Claire elkészítette a 

kávét. – Tudod, mit utálok a legjobban? 

Claire hátranézett Evanelle felé, miközben kávéillat 

töltötte be a konyhát. – Mit utálsz? 

– Utálom a nyarat. 

Claire felnevetett. Szerette, ha Evanelle látogatóba jött. 

Évekig próbálta meggyőzni az idős hölgyet, hogy költözzön be 

a Waverley-házba, hogy gondoskodhasson róla. Akkor nem 

érezné úgy, hogy a ház falai utat engednek neki, miközben 

végigsétál a helyiségeken, s közben a folyosók megnyúlnak, a 

szobák pedig kitágulnak. – De hát miért nem szereted a nyarat? 

Hiszen a nyár csodálatos! Friss a levegő, az ablakok tárva-

nyitva, a leszedett paradicsomot a szádba véve még érzed 

benne a nap melegét. 

– Azért utálom a nyarat, mert a főiskolások 

hazamennek, így nem futnak annyian a parkban, és nem 

gyönyörködhetek a fiatal férfiak formás fenekében, miközben 

elsétálok hozzád. 

– Szemérmetlen egy nőszemély vagy, Evanelle! 

– Csak elmondtam, amit gondolok. 



– Parancsolj! – mondta Claire, és egy kávéscsészét 

helyezett az asztalra Evanelle elé. 

Evanelle belenézett a csészébe. – Nem tettél bele 

semmit, ugye? 

– Hiszen tudod, hogy nem. 

– Csak azért, mert a Waverley-knek az az ága, ahonnan 

te is származol, mindig mindenbe tenni akar valamit. 

Babérlevelet a kenyérbe, fahéjat a kávéba. Én tisztán és 

egyszerűen szeretem a dolgokat. Erről jut eszembe – hoztam 

neked valamit! – Evanelle beletúrt a bevásárlótáskájába, és 

elővett egy sárga öngyújtót. 

– Köszönöm, Evanelle – mondta Claire, azzal elvette az 

öngyújtót, és a zsebébe csúsztatta. – Biztos vagyok benne, 

hogy jól fog jönni. 

– Vagy az is lehet, hogy nem. Csak azt tudom, hogy 

oda kellett adnom neked. – Evanelle, aki huszonnyolc rossz 

foga ellenére még mindig édesszájú volt, felemelte a 

kávéscsészéjét, és szemügyre vette a rozsdamentes acél pulton 

álló lefedett süteményes tálcát. – Mit sütöttél? 

– Habos tortát. Ibolyaszirmokat kevertem a tésztájába. 

És kandírozott ibolyát tettem a tetejére. Egy partira viszem ma 

este. – Claire a kezébe vette a torta mellett lévő műanyag 

dobozt. – Ezt a habos tortát pedig neked készítettem. Semmi 

furcsaság nincs benne, esküszöm. – Azzal letette a dobozt az 

asztalra, Evanelle közelébe. 

– Te vagy a legtündéribb lány a világon. Mikor mész 

már férjhez? Ki fog vigyázni rád, ha én már nem leszek itt? 

– Itt leszel. Ez a ház pedig tökéletesen megfelel egy 

magamfajta vénlánynak. Itt fogok megöregedni, és a szomszéd 

gyerekek azzal bosszantanak majd, hogy megpróbálnak a hátsó 

udvarban álló almafa közelébe férkőzni, én pedig a seprűmmel 

fogom elkergetni őket. És rengeteg macskám lesz. 

Valószínűleg ezért kaptam tőled a macskaágyat. 

Evanelle megrázta a fejét. – A te problémád a rutin. 

Túlzottan ragaszkodsz a napi rutinodhoz. A nagyanyádtól 

örökölted. Túlságosan is vonzódsz ehhez a helyhez, akárcsak ő. 

Claire elmosolyodott, mert szerette, ha a 

nagymamájához hasonlítják. Fogalma sem volt róla, mekkora 

biztonságot adhat egy név, egészen addig, míg az anyja ide 

nem hozta őt, ebbe a házba, ahol a nagymamája lakott. Talán 

három hete éltek Bascomban, Sydney épp csak megszületett, és 

Claire odakint üldögélt a tulipánfa alatt az előkertben, 

miközben sorra érkeztek a látogatók, hogy megnézzék Loreleit 

és az ő kisbabáját. Claire nem volt már kisbaba, tehát úgy 

gondolta, őrá nyilván senki nem kíváncsi. Egy házaspár jött ki 

a házból, és elnézték Claire-t, amint apró fakunyhókat épít 

gallyakból. – Igazi Waverley, igen, igen – mondta az asszony –

, a saját kis világában él. 

Claire nem nézett fel, nem szólt semmit, de megmarkolt 

egy fűcsomót, nehogy a teste büszkeségében felemelkedjen a 

levegőbe, és lebegni kezdjen. Ő egy igazi Waverley! Nem 

árulta el senkinek, egy léleknek sem, mert attól félt, hogy 

valaki megfosztja boldogságától. De attól a naptól fogva 

minden áldott reggel követte nagymamáját a kertbe, figyelte, 

utánozta, rá akart hasonlítani, meg akart tanulni tőle mindent, 

amit egy igazi Waverley tesz, hogy bebizonyítsa, bár ő nem itt 

született, ő is méltó a Waverley névhez. 


