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Bevezető 

A hold ezüstösen ragyogott az égen, a sűrűn nőtt fák hatal-
mas lombjai között áthatolva világította meg azt a keskeny kis 
ösvényt, azt az egyetlen, aprócska utat, mely a kocsmától 
vezetett addig a helyig, amit otthonnak hívott. Neem fák, 
ismeri őket, hiszen a nagymamája gyógyításra is használja 
őket. Ő szokta neki leszedni a leveleit, hogy aztán gyulladás-
csökkentő krémeket és kivonatokat készítsen belőlük. Ő 
maga pedig a leveleit használja, attól olyan szép és ruganyos a 
bőre. Szerette és tisztelte ezeket a növényeket, ahogy a többit 
is. És nem bánta, hogy egyedül volt. Nem félt. 

Az otthona kicsit kívül esett a falun, de nem bánta. Úgy 
vélte, ebben a feldühödött világban jelenleg az ő otthona volt a 
legbékésebb hely és ez sokkal többet ért mindennél. Sokan 
mondták neki, hogy nem biztonságos, főleg nem egy ilyen 
fiatal lánynak. De ő nem így vélte. Sokkal nagyobb veszélyben 
volt a faluban, mint a falun kívül. A természet körülvette és 
megvédelmezte, ha kellett. Ő ebben hitt. Ahogy a férfi is, 
akivel megosztotta kicsinyke otthonát. 

Szerelem volt első látásra. Aznap, mikor belépett a kocs-
mába, azonnal megragadta a tekintete, testének felépítése, 
mosolya és kedves szavai. Az érintése pedig olyan világba 
varázsolta, mely teljesen elvette a józanságát. Megbabonázta 
és elrabolta a szívét. És tudta, hogy ő is ugyanezt tette a férfi-
val. Legalábbis a férfi ezt állította. Azon az éjszakán, mikor 
odaadta neki a legdrágább kincsét, a férfi szerelmet vallott 
neki. És bár sokan ellenezték kettejük kapcsolatát – már, akik 
tudtak róla – ő hitt a férfinak. Mert a tekintete ugyanazt 
sugallta, mint amit a szája mondott. Hogy szereti. 

Boldogok voltak. Nagyon boldogok. És épp ezért szerette 
azt a kis házat, amit otthonnak nevezett. Mert ezekben a 
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szörnyű időkben épp abban a kis faházban sikerült maguknak 
egy kis békét és boldogságot lopni. Sok időt töltöttek együtt, 
már persze akkor, ha a férfi nem a hazáját szolgálta. Sokszor 
volt távol, de mikor visszatért, az idejét neki szentelte. Együtt 
voltak testben és lélekben egyaránt. Szerette volna, ha ez 
örökké tart, de… azért realista volt. Ha véget ér a háború, 
talán mindaz a harmónia és szeretet, ami kettejük között van, 
véget ér. De az is lehet, hogy az élet egyszer valóra vált egy 
álmot és ők ketten együttmaradnak. Örökre. 

Szeretett sétálni. Imádta a természetet és soha, egyetlen 
percig sem félt. Még most sem, mikor az országában háború 
dúlt. Miért is kellett volna félnie? Ő egy kis faluban élt. Egy 
mások számára jelentéktelen faluban, ahol semmi és senki 
nem volt, ami érdekes lett volna annyira, hogy öljenek érte. 
Békében éltek és bíztak abban, hogy ez az állapot így is ma-
rad. Éltek katonak a faluban, de csak a biztonság kedvéért. Itt 
voltak és vigyáztak rájuk. Nem volt mitől félni. 

Miközben hazafelé tartott, figyelte a hold ezüstös fényében 
fürdő fákat, hallgatta az éjszakai állatok hangjait és nem félt. 
Még dudorászott is. Egy dalt, melyet attól a férfitól hallott 
először, akit a szívébe zárt. És aki megajándékozta a világ 
legszebb ajándékával. Anya lesz, ez most már biztos. Óvato-
san még lapos hasára tette a kezét és határtalan, leírhatatlan 
érzés lett úrrá rajta. Fiatal volt még, de nem bánta. Családja 
lesz, olyan, amilyenre mindig is vágyott. 

Felnézett, mert hirtelen megmozdult a mellett lévő bokor, 
ahogy elhaladt előtte. Biztos, valamilyen állat, gondolta és 
elmosolyodott, mert feltűnt az utolsó kanyar. Az utolsó ka-
nyar az úton, mely a béke és boldogság kapujáig vezetett. 
Hamarosan hazaér. És a férfi, akit szeret, ott fogja várni. A 
férfi, akihez, ha hozzábújik a szíve és a lelke megnyugszik. A 
férfi, aki boldoggá teszi és elviszi magával egy olyan helyre, 
ahol több lehet, mint egy egyszerű pincérnő. Magával viszi és 
örökre együtt maradnak. És egy család lesznek. 
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Az utolsó kanyar, gondolta és most már vidáman dúdolta a 
férfitól hallott dalt, már látta a kis házából felszálló füstöt, 
már látta az ablakán megcsillanó holdfényt és szinte érezte a 
férfi illatát. A mozgó bokor már egyáltalán nem érdekelte, 
miért is érdekelte volna. Csak egy állat. Ártalmatlan. 

A következő pillanatban minden megváltozott. Elég volt 
egyetlen villanás és mindaz, ami eddig fontos volt és boldog-
ságot okozott a lelkében, eltűnt egy ragacsos és kegyetlen 
sötétségben. A hold utolsó, halvány fényében még látta a két 
szempár villanását, ám már nem tudott reagálni. Rövid életé-
nek utolsó pár perce pedig nem a boldogságról, nem a békéről 
és nem a gyönyörű jövőről szólt. Hanem a kegyetlen halálról. 
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„Ha boldog életet akarsz, 
akkor a múltad a hátad 
mögött kell hagynod.” 
 
Szép napsütéses reggelre ébredtek Gier kertvárosának lakói. 
Gazdagok és kevésbé gazdagok, fiatalok és öregek, nők és 
férfiak arcára varázsoltak derűs mosolyt a nap sugarai, mert 
ez azt jelentette, hogy itt a tavasz. Vagy legalábbis hamarosan 
itt lesz. 

A tizenhat éves Anne-Liz Adams úgy pattant ki az ágyból, 
mintha tüzes parázson feküdt volna. Alig várta, hogy végre 
meleg legyen, mert az azt jelentette, hogy hamarosan vége az 
iskolának. Nem mintha bármi problémája lett volna vele, de 
jobban szeretett a közeli pékségben dolgozni és beszélgetni a 
vásárlókkal, mint a sok ostoba és beképzelt diákot hallgatni, 
hogy éppen ki, hova megy nyaralni, milyen buliban volt a 
hétvégén vagy hogy éppen melyik fiú tetszik neki. Őt még 
nem érdekelték ezek a mondjuk úgy, tinédzserkori problémák 
és pletykák. És nem készült sehova sem nyaralni. Gyűjteni 
akart, még pedig az egyetemre. Hiszen hamarosan komolyan 
el kell gondolkodnia azon, hova is menjen tovább. Gyakorlati-
lag az összes megfelelne, mert rengeteg minden érdekli, de 
sajnos a jelenlegi oktatási rendszer csak egyet engedélyez. És a 
szülei pénztárcája is. 

Gyorsan felöltözött, elrendezte az ágyát, kitárta az ablakot, 
hogy a szobája megteljen a tavasz illatával és frissességével, 
majd lerohant az emeletről. Az apja már nem volt otthon, 
hiába a város szélén álló ipari sütödében korán kezdődött a 
reggeli műszak. Az anyja a konyhában serénykedett, mindig 
csodás reggelit varázsolt neki az asztalra, mielőtt elment dol-
gozni. Épp akkor tette le a nagy tál, frissen sütött palacsintát, 
mikor belépett. 

– Isteni illata van! 
– Naná, hogy jó illata van! Tudod, mindennek… 


