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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. Ala-
csony termetű; gesztenyebarna, lágy, fürtös hajában 
néhány ősz szálat borzolt a hirtelen feltámadt szél. 
Kedves arcára hajszálvékony ráncokat karcolt a fájda-
lom, 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 város-
ból 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 fe-
lé, 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. 
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– Nincs itthon, iskolában van. Conchita is a város-
ban 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 üldö-
géltem 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, be-
mutatókkal, modellhálózattal és gyártással foglalkozott; 
legtöbb újabb ügyeinek döntésében Davidre hagyatko-
zott. 

Peterson érdekes figura volt. Keveset lehetett tudni 
róla: szolgált a seregben, mint elitkatona, tengerészgya-
logos, 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 se-
gítségére lenni új főnökének abban, hogy a leendő 
partnerek hátterét felderítve elkerüljék a kétessé fajul-
ható kimenetelét egyes megállapodásnak. 

Egyébiránt, senki meg nem mondta volna róla, mi-
féle ember. 

Nem volt nagyon barátságos, csak amennyire szük-
séges; mikor nem volt alkalom tudása hasznosítására 
akkor kertészkedett, sofőrként dolgozott, néhány eset-
ben még Abby nyomozásába is besegített. A birtok 
háziasszonyával, Conchitával évek óta szerették már 
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egymást, míg Abbyék rábeszélték a házasságra. Gyö-
nyörű kislányuk, Angelina születése ébresztette fel 
Abby anyai ösztöneit; hosszas és csalódásokkal, tragé-
diákkal 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 szét-
foszlott 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 hozzá-
láncolta 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 Ál-
lamokban 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. 
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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 se-
gítette, 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 ígér-
te, 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. 


