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Az  épület inkább kastélyra, mint házra hasonlított. Szürke, metszett szélű, erezett mintájú 
kövekből emelték. Bástyák és tornyok meredtek a csipkézett szegélyű tetőből az ég felé. A rombusz 
alakban osztott ólomüveg ablakok magasak és keskenyek voltak.

Adam fejében meg sem fordult, hogy hétköznapinak jellemezze a Hudson partján felderengő 
ingatlant. Arcátlannak tűnt, önteltnek, és ha lehet ilyet mondani, akkor önelégültnek is. Ha a 
szóbeszédnek hinni lehetett, tökéletesen tükrözte tulajdonosa jellemét.

Miközben adam végighaladt az udvar járdakövén, arra gondolt, már csak egy sárkány és 
sáncárok hiányzik a tökéletes összképhez.

A széles kőlépcső két oldalát két vigyorgó vízköpő díszítette. Adam a gyakorlatias emberek 
visszafogottságával lépkedett el mellettük. A  vízköpő és a tornyocska bizonyos helyekhez 
tökéletesen illik, de nem New York környékéhez, Manhattantől csupán néhány órányira.

A férfi úgy döntött, inkább nem ítélkezik, majd megemelte a súlyos, bronzból készült kopogtatót, 
és visszaejtette a kemény, hondurasi mahagóniból készült ajtóra. A harmadik kopogás után az ajtó 
nyikorogva kinyílt.

Adam türelmet erőltetve magára nézett le a kis termetű hölgyre. Hatalmas szürke szeme, 
fekete copfjai és koromtól maszatos arca ragadta meg a figyelmét. Jobb napokat is látott, gyűrött 
pulóvert és nadrágot viselt. A nő hanyagul megtörölte az orrát a kézfejével, majd visszanézett a 
férfira.

– Üdv!
adam elnyomott egy sóhajt, és arra gondolt, fárasztó heteknek néz elébe, ha a személyzet ilyen 

fél eszűekből áll.
– Adam Haines vagyok. Mr. Fairchild már vár – je lentette ki.
A  nő szeme elkeskenyedett a kíváncsiságtól vagy talán a gyanakvástól, ezt nem lehetett 

eldönteni.
– Várja?
New  England-i tájszólásban beszélt. Egy pillanatig még bámult a férfira, aztán az arca 

elkomorult, megrántotta a vállát, majd félreállt, hogy beengedje a vendéget.
A hatalmas előcsarnokban a szórt fénytől a falburkolat tompa, mélybarna színben ragyogott. 

A magasan fekvő ablakból napfény szűrődött be, egyenesen a nőre, de Adam szinte észre sem 
vette. Festmények. A férfi egy pillanatra el is feledkezett az út fáradalmairól és a bosszúságáról. 
Csak a képek foglalkoztatták.

Van Gogh, Renoir, Monet. Egyetlen múzeum sem hozhatna létre ennél szebb kiállítást. Magával 
ragadta a képekből áradó erő. Érzékeit borzongatták az árnyalatok, a színek, az ecsetvonások és 
az az összhatás, amelyet ezek együttesen alkottak. Talán valamilyen különös ok folytán Fairchild 
jól tette, hogy szinte erődítménybe zárta őket. Adam megfordult, és a cselédlánnyal találta magát 
szemben, aki karba tett kézzel állt. A férfi türelme elfogyott.

– Menjen már előre, és mondja meg Mr. Fairchild nak, hogy megérkeztem!
– Ki is keresi? – A nőt láthatóan teljesen hidegen hagyta az ingerültség.
– Adam Haines – mutatkozott be újra a férfi. Gyak ran akadt dolga cselédekkel, de elvárta tőlük 

a rátermettséget.
– tényleg, már mondta.
Hogy lehet valakinek egyszerre ennyire füstös és tiszta is a tekintete? – merengett Adam. 

Érettségről és éles elméről árulkodott, ami nem illett a nő copfjaihoz meg a maszatos arcához.
– Nézze, ifjú hölgy! – kezdte Adam lassan és tagol tan. – Mr. Fairchild vár engem. Csak mondja 

meg ne ki, hogy itt vagyok. Meg tudja ezt oldani?
A nő arcán hirtelen ragyogó mosoly ömlött el.



– rendben.
Ez a mosoly teljesen kizökkentette Adamet a lelki egyensúlyából. Először figyelt fel a nő telt, 

határozott vonalú ajkára. Önkéntelenül felemelte a kezét, hogy letörölje maszatos arcát.
– Nem tehetem meg! Mondom, hogy lehetetlen! ez nevetséges!
Egy férfi viharzott le a hosszú, kanyargós lépcső kön. Arca kétségbeesettnek tűnt, a hangja 

élesen csen gett.
– Ez a maga hibája! – Levegőért kapkodva megállt, hosszú, vékony ujját a szobalányra szegezte.
Robin Goodfellow, gondolta Adam. A  férfi egy az egyben úgy nézett ki, mint Shakespeare 

Szentivánéji álmának szereplője, Puck. Termete manóéra, arcvonásai angyaléra emlékeztettek. 
Ritkás, világos hajának szinte minden egyes szála égnek állt. Táncolva járt. Vékony lába 
felemelkedett, majd ismét visszaesett a földre, ahogy a nőre mutatott. A szobalány továbbra is 
egykedvű maradt.

– Egyre magasabbra szökik a vérnyomása, Mr.  Fair child. Jobb lenne, ha mélyeket lélegezne, 
mielőtt baja esik!

– Nekem bajom? – A férfi idegesen táncolt tovább. Arcát rózsaszín pír lepte el az erőlködéstől. 
– Nekem nem eshet bajom, kislány! sosem történt velem semmi életem során.

– Mindig van egy első alkalom – biccentett a nő, mi  köz ben az ujjait lazán összefűzte. – Adam 
Haines meg érkezett.

– Haines? Mi az ördög köze van ehhez Hainesnek? Ez a vég, én mondom. Ez már a változókor – 
illesztette tenyerét színpadiasan a mellkasára. Halványkék szeme gyanúsan csillogott, így Adam 
egy szörnyű pillanatra azt hitte, könnyekben tör majd ki. – Haines? – ismételte meg. Hirtelen a 
jövevényre szegezte tekintetét, és elmosolyodott. – Megbeszéltük, ugye?

Adam óvatosan nyújtotta a kezét.
– Igen.
– Örülök, hogy el tudott jönni. Már nagyon vártam. – A férfi még mindig mosolygott, miközben 

kezet ráztak. – A társalgóba – tette hozzá, azzal elengedte Adam kezét, és belekarolt. – Iszunk 
valamit.

Adam követte a férfi gyors, fürge lépteit. A társalgóban sebtében végignézett a régiségeken 
és a fegyvereken. Fairchild intett neki, mire helyet foglalt a meglehetősen kényelmetlen lószőr 
kanapén. A szobalány a hatalmas kandallóhoz lépett, és gyors, energikus mozdulatokkal elkezdte 
kihamuzni.

– Én whiskyt iszom – jelentette ki Fairchild, és egy üveg Chivas Regalért nyúlt.
– Nekem is jó lesz.
– Csodálom a munkáját, Adam Haines – nyújtotta át az italát biztos kézzel Fairchild.
Arcáról nyugalom, hangjából visszafogottság sugárzott. Adam azon gondolkodott, vajon előre 

eltervezte-e a jelenetet a lépcsőn.
– Köszönöm.
adam a whiskyt kortyolgatta, miközben a szemközt álló kis csodabogarat szemlélte. szemét és 

száját halvány ráncok keretezték. Ettől és gyérülő hajától eltekintve akár fiatal ember képzetét is 
kelthette volna. Áradt belőle az életvidámság és az energia. Szeme kéken ragyogott az arcában. 
adam tudta, hogy sokkal többet látott vele másoknál.

Philip Fairchild személyében kétségkívül a huszadik század egyik legkiválóbb élő művészét 
tisztelhették. A  harsánytól a kifinomultig rengeteg kifejezőeszközt rejtett tárháza. Több mint 
harminc éven át élvezte a művészek meg a közönség körében egyaránt kijáró hírnevet, az ezzel 
járó gazdagságot és elismerést. Ebben a művészeti ágazatban ezt csak kevesen mondhatták el 
magukról.

Fairchild imádta az életet. Időről időre meghívott más művészeket is a házába, hogy hetekig 
vagy hóna pokig ott dolgozzanak, feltöltődjenek, vagy egyszerűen csak pihenjenek. Máskor viszont 
bezárkózott, és teljesen elvonult a külvilágtól.

– Nagyra értékelem a lehetőséget, hogy itt dolgozhatom néhány hétig, Mr. Fairchild.
– Örülök neki. – A  művész az italába kortyolt, majd leült, és felséges mozdulattal intett. 



– A király hatalmas kegyet gyakorol.
adam elnyomott egy mosolyt.
– Várom, hogy közelebbről is szemügyre vehessem az egyik művét. Olyan hihetetlenül 

változatosak a munkái.
– A sokszínűség éltet – nevetett élesen Fairchild. A kandalló felől megvető horkantás hallatszott. 

– tisz teletlen kölyök! – tette hozzá motyogva.
Haragosan nézett a szobalányra, aki a copfjait hátradobta a válla fölött, a rongyot pedig hangos 

puffanással vágta a vödörbe.
– Cards! – dörrent fel Fairchild olyan hirtelen, hogy Adam majdnem a saját ölébe öntötte a 

whiskyt.
– Hogy mondta?
– Nem érdekes – hangzott a válasz, majd újra kiáltott.
ekkor a komornyik lépett be a társalgóba.
– Igen, Mr. Fairchild – szólt síri hangon, tökéletes brit kiejtéssel. Fekete ruhája kissé elütött ősz 

hajától és fehér bőrétől. Olyan feszesen állt, mint egy katona.
– Gondoskodjon Mr. Haines autójáról, Cards, és a csomagjairól. A Wedgwood vendégszobába 

vigye.
– Rendben, uram – mondta a komornyik, miután a kandalló mellett álló nő finoman bólintott.
– A  felszerelését pedig tegye Kirby műtermébe – tette hozzá Fairchild. – Elég lesz a hely 

kettejüknek – magyarázta Adamnek. – Ő a lányom, tudja? Szob rászkodik, könyékig agyagban; 
vagy fát és márványt farigcsál. Én nem boldogulok egyikkel sem. – Fair child mindkét kezével 
megragadta a poharát, és lehajtotta a fejét. – Isten a tanúm, én mindent megtettem. A szívem-
lelkem beleadtam. Mit értem el vele? – panaszolta, miközben újra felnézett. – Mégis mit? Attól 
tartok, bukást – kesergett Fairchild. – Az én koromban szembe kell néznem a sikertelenséggel. Ez 
a te lelkeden szárad! – fordult ismét a kis szobalányhoz. – Élj ezzel a tudattal, ha tudsz!

A nő megfordult, és a kandalló padkájára ült. A  lábát maga alá húzta, és még több kormot 
maszatolt az arcára.

– Igazán nem okolhatsz engem a kétbalkezedért és a kiégett lelkedért. – Már nem beszélt 
tájszólásban. Mély, bársonyos hangjából úgy tűnt, Európában járt iskolába. Adam szeme 
összeszűkült. – Mindenképpen túl akartál szárnyalni engem – folytatta a nő. – Ezzel eleve 
vereségre kárhoztattad magad, még mielőtt belevágtál.

– Bukásra kárhoztattam magam? Tényleg így gondolod? – Fairchild felugrott, a whisky 
lötyögött a poharában. – Philip Fairchild le fog győzni, te szívtelen csitri! Diadalmaskodni fog! 
Megbánod még, amit mondtál!

– Kizárt dolog. – A nő közönyösen ásított egy nagyot. – Neked megvan a saját területed, apa, 
és nekem is. ezt tudomásul kell venned.

– Soha! – Fairchild újra a mellkasához kapott. – A ve reség szó hiányzik a szótáramból.
– De csak a tiédből – helyesbített a nő, majd felkelt, és kikapta apja kezéből a poharát, a 

maradékot pedig kiitta.
Fairchild csúnyán nézett a lányára, majd az üres pohárra.
– Képletesen mondtam.
– Mert te olyan bölcs vagy. – A nő puszit nyomott az apja arcára, és ezzel együtt némi kormot 

is.
– Maszatos vagy – morgolódott Fairchild.
A nő felvonta az egyik szemöldökét, majd ujját végighúzta az apja bőrén.
– te is.
egymásra nevettek. egy pillanatra élesen látszott, mennyire hasonlítanak egymásra. adam 

nem is értet te, korábban miért nem vette észre. Kirby Fair child, Philip egyetlen gyermeke maga 
is elismert művésznek számított, és csaknem olyan bogarasnak, mint az apja. De vajon miért 
kapirgálja a kandallót a nagyágyú kis kedvence?

– Jöjjön, Adam! – fordult felé Kirby könnyed mosollyal. – Megmutatom a szobáját. Fáradtnak 



tűnik. Apa! – szólt vissza, miközben az ajtó felé indult. – Meg  érkezett a People magazin legújabb 
száma. A pultra tettem. Ezzel majd elfoglalja magát – magyarázta Adam nek, ahogy felvezette a 
lépcsőn.

A  férfi lassan követte Kirbyt. Járásában kecsessé get vélt felfedezni, mintha tanulta volna, 
hogy kell elegánsan lépkedni. A copfok a hátán ugrándoztak. A farmerja eléggé kopottas volt. 
A farzsebén nem látszott semmilyen márkajelzés. Vászon sportcipőjének fűzője elszakadt.

Kirby végigsietett a második emeleten. Legalább hat ajtó előtt haladtak el, mire megállt. 
A kezére pillantott, majd Adamre.

– Inkább maga nyissa ki! Én még összekoszolnám a kilincset.
Adam benyitott, és úgy érezte, időutazáson vesz részt. A kék szín uralkodott a helyiségben. 

György korabeli bútorokkal rendezték be: íves karosszékekkel és gazdagon díszített asztalokkal. 
Itt is akadtak festmények, de a férfi figyelmét ezúttal a mögötte álló nő kötötte le.

– Hát ez meg mire volt jó?
– Mi?
– Hát ahogy fogadott. – Adam közelebb lépett Kir by  hez. Lenézett rá, és úgy látta, alig lehet 

magasabb másfél méternél. Már másodszor tört rá a késztetés, hogy megnézze, mi is rejtőzik az 
arcát fedő koromréteg alatt. – Eljátszotta az ostobácska szobalányt.

A  lány az ajtófélfának támasztotta a vállát. Arcán mosoly nélkül is látszott, hogy élvezi a 
helyzetet.

– Maga egy faragatlan alkalmazottra számított, én pedig gondoskodtam róla, hogy ne 
csalódjon. Hétkor szolgálják fel a koktélt. Visszatalál, vagy eljöjjek magáért?

Adam úgy vélte, egyedül is boldogul.
– Menni fog.
– Rendben. Viszlát!
A férfi a szemével követte, míg el nem tűnt a folyosó sarkán. Kirby Fairchild legalább annyira 

érdekes jelenség, mint az apja, de úgy döntött, későbbre halasztja a közelebbi megismerkedést.
becsukta az ajtót, majd kulcsra zárta. táskái már katonás rendben sorakoztak a rózsafa 

szekrény mellett. Kinyitotta a kézitáskája számzárját, majd felemelte a fedelét. Elővett egy apró 
adóvevőt, és megnyomott rajta egy kapcsolót.

– bent vagyok.
– Kérem a jelszót – érkezett a válasz.
adam halkan káromkodott egyet.
– Sirály. Kétségtelenül a világtörténelem legnevetségesebb jelszava.
– Eljárás! Követnünk kell az eljárás rendjét, Adam.
– Hogyne… – Adam semmilyen rendszert nem tudott felfedezni azóta, hogy megállt az 

autójával a kanyargós hegyi út végén. – Bejutottam, McIntyre, és szeretném, ha tudnád, milyen 
hálás vagyok azért, hogy ebbe a bolondokházába juttattál.

azzal egyetlen mozdulattal kikapcsolta McIntyre-t.

Kirby meg sem állt mosakodni, úgy szaladt fel az apja műtermébe. Kinyitotta az ajtót, majd 
olyan erővel csapta be, hogy a festékes edények és tubusok összekoccantak a polcokon.

– Mit műveltél már megint? – förmedt az apjára.
– Újrakezdem. – Philip Fairchild finoman összevont szemöldökkel csapott össze sebtében egy 

halom nedves agyagot. – Újult erővel. Újjászületés.
– Nem a hiábavaló erőlködésedre gondoltam az agyaggal. Hanem Adam Hainesre – mondta, 

mielőtt az apja közbevághatott volna. Kirby már évekkel azelőtt megtanulta, a méret nem fontos, 
ha valaki érti a megfélemlítés csínját-bínját, melyet ő oly aprólékosan kidolgozott. Az  apja 
munkaasztalára tenyerelt, így az orruk szinte összeért. – Hogy képzeled, hogy idehívod, és nekem 
még csak meg sem említed?

– Jaj, Kirby! – Fairchild a maga hatvan évével már pontosan tudta, mikor kell bevallani az 
igazat, és mikor kell füllenteni. – Egyszerűen kiment a fejemből.



A lány mindenkinél jobban tudta, hogy nem mond igazat az apja.
– Mi jár a fejedben?
– Az én fejemben? – mosolygott jámboran Fairchild.
– Miért épp most hívtad ide?
– tetszenek a munkái. egyébként neked is – mutatott rá, mikor a lánya ajka elkeskenyedett. 

– olyan szép levelet írt a Skarlát Holdról, mikor múlt hónapban kiállították a Metropolitanben.
Kirby kecses mozdulattal vonta fel a szemöldökét a koromréteg alatt.
– Nem mindenkit hívsz meg, aki dicséri a műveidet.
– Természetesen nem, édesem. Lehetetlen is len ne. Feltétlenül… meg kell válogatni őket. Most 

pedig folytatnom kell a munkát, amíg még tart az ihlet.
– Csak akkor fog menni, ha az ígéretednek megfelelően vázlatot készítesz.
– Kirby! – Fura táncot jártak a férfi arcvonásai. Az ajka remegett. Kiválóan értett hozzá, hogy 

előadja a nagyjelenetet. – Kétségbe vonod a saját apád szavát? Akinek a magvából lettél?
– Ettől úgy érzem magam, mint egy virág a veteményesben. – Kirby összefonta a két karját a 

melle előtt.
Fairchild mogorván böködte az agyagot.
– engem kizárólag a jó szándék vezérel.
– Hát persze!
– Adam Haines kiváló, ifjú művész. Ebben te is egyet értettél.
– Így van, és gondolom, hogy bizonyos körülmények között kellemes a társasága is. – A lány 

előrehajolt, megfogta apja állát. – De nem most!
– Barátságtalan vendéglátó vagy – fejezte ki rosszallását Fairchild. – Boldogult édesanyád 

nem lenne túl elégedett veled.
Kirby a fogát csikorgatta.
– Apa, a Van Gogh!
– szépen alakul – biztosította az apja. – Már csak né hány nap.
Kirby úgy érezte, mindjárt kitépi a saját haját, ezért a torony ablakához sétált.
– Hogy a nyavalya törné ki!
Csakis a feledékenység lehet az oka, gondolta magában Kirby. Hogy hívhatta meg az apja ide 

azt az embert? Bármikor megfelelt volna, a következő héten, a következő hónapban, de nem most! 
ezt a pasast nem lehet az orránál fogva vezetni.

Első látásra úgy ítélte meg, hogy a vendég vonzó, méghozzá nagyon is. Ugyanakkor agyafúrt. 
Nagy szeme intelligenciáról árulkodott. A széles, keskeny száj pedig elszántságról. Kicsit talán 
öntelt, de nem finomkodik. Kirby ösztönösen érezte, hogy Adam Haines kemény, mint az acél. 
szívesen megformálta volna a férfit bronzból. egyenes orrát, arcának határozott vonalait. 
A hajszíne úgyis akár a csiszolt fémé, és csak kicsit növesztette hosszabbra a szokásosnál. Kirby 
szívesen megörökítette volna a belőle áradó öntudatot és tekintélyt. De nem most!

Sóhajtva vont vállat. Háta mögött Fairchild elégedetten vigyorgott. Mikor Kirby visszafordult 
felé, úgy tett, mint akit nagyon leköt a munka.

– Fel akar ide jönni, ugye tudod?
A lány zsebre vágta koszos kezét. Élete nagy részét azzal töltötte, hogy kibogozta a szálakat, 

amelyeket az apja olyan vidáman összekuszált. Igazság szerint azonban ő sem tudott rendet tenni 
ebben a káoszban.

– Gyanús lenne, ha nem mutatnánk meg neki a mű termedet.
– Holnap sort kerítünk rá.
– Nem láthatja a Van Goghot! – Kirby kihúzta magát, és készen állt arra, hogy ha más kérdésben 

nem is, de ebben kitartson a véleménye mellett. – Ne bonyolítsd el még jobban a helyzetet!
– Hát nem mutatjuk meg neki, de miért is kellene? – nézett fel egy pillanatra Fairchild tágra 

nyílt szemmel. – semmi köze hozzá.
Kirby rájött, hogy feleslegesen aggódik. Az apja talán egy kicsit… különc, de nem ostoba. Mint 

ahogy ő maga sem.



– Hála istennek, már majdnem kész!
– Még néhány nap, és már küldhetjük is Dél-Ame rikába. – Fairchild tétován intett a kezével.
Kirby a szoba távolabbi sarkába sétált, és levette a leplet az állványon álló vászonról. Az alkotást 

megszemlélte a művész, a műkedvelő és a gyermek szemével is.
A pásztorjelenetből áradt az elevenség. Az ecsetvo nások megtörtek, szinte szúrtak, így az egész 

kép szinte életre kelt. Nem várta meg szép nyugodtan, hogy megcsodálják. Kinyúlt, és a torkánál 
fogva ragadta meg a nézőt. Mesélt a fájdalomról, a győzelemről, a kínlódásról és az örömről. Kirby 
elbiggyesztette az ajkát. Tudta, hogy Van Gogh sem alkotott volna jobbat.

– apa! – ahogy megfordult, tekintetük a legtelje sebb egyetértésben fonódott össze. – Nincs 
hozzád fog ható művész!

Este hét órára Kirby nemcsak belenyugodott a vendég érkezésébe, de igyekezett, hogy élvezze 
a társaságát. Mindig is jó volt abban, hogy megbarátkozzon azzal, amit nem állt módjában 
megváltoztatni. Miközben a vermutot töltötte a poharába, ráeszmélt, hogy mennyire szeretné már 
viszontlátni a férfit, és jobban megismerni. Gyanította, hogy Adam Haines bonyolult, izgalmas 
személyiség. Ledobta magát egy magas támlájú székre, keresztbe tette a lábát, és újra az apja 
dagályos eszmefuttatásának szentelte a figyelmét.

– Gyűlöl, és nem engedelmeskedik nekem. Miért, Kirby? – Fairchild erőtlenül tárta szét a karját. 
– Jó ember vagyok, szerető apa, hűséges barát.

– A hozzáállásoddal van baj – rántotta meg a vállát Kirby, és ivott egy kortyot. – Az érzelmi 
hozzáállásod dal.

– Semmi baj az érzelmi hozzáállásommal! – fortyant fel Fairchild, majd megemelte a poharát. 
– Min den a legnagyobb rendben van vele. Az agyaggal van a gond.

– Beképzelt vagy – jelentette ki egyszerűen Kirby.
Fairchild úgy fújtatott, mint a hegyre kaptató gőzös.
– Beképzelt? Beképzelt?! Miféle ördögi szó ez?
– Csak egy jelző.
Adam hallotta a kis közjátékot, ahogy a társalgó felé közeledett. Egy békés délutánt követően 

nem nagyon vágyott veszekedésekre. Fairchild egyre hangosabban beszélt, ezért Adam megállt 
az ajtóban, és figyelte a handabandázó művészt.

McIntyre megfizet még ezért, gondolta. Gondos kodik róla, hogy bosszút álljon rajta. Mikor 
Fairchild vádlón kinyújtotta ujját, Adam önkéntelenül is követte az irányát. Egy pillanatra 
váratlanul elállt a lélegzete.

A  széken ülő nő egyáltalán nem hasonlított korábbi önmagára, a copfos, maszatos arcú 
kéményseprőre. Vé kony selyemruhát viselt, ugyanolyan sötét színűt, mint a haja. A  felsőrész 
lágyan redőzött, a szoknyarészen a slicc pedig láthatóvá tette formás combját. Adam a nő arcát 
vizsgálgatta, miközben a lány az apja üres fecsegését hallgatta. Kissé hosszúkás fej, finom 
vonások. Telt ajka éppen halvány mosolyra húzódott. A bőre bársonyos és makulátlan, valahol 
a méz és az arany árnyalata között. Csak a szeme színéből tudta, hogy ugyanarról a nőről van 
szó: a hatalmas, álmatag, szürke szempárról. Kirby felemelte a kezét, vállát verdeső, sötét haját 
hátravetette.

Nem csupán egyszerűen szép volt. Adam látott már sokkal szebb nőt is, mint Kirby Fairchild, 
mégis észrevett benne valamit… Kereste rá a szót, de nem találta.

Kirby most feléje fordította a fejét, mintha csak megérezte volna, hogy figyelik. Adamre vetette 
nyílt és kíváncsi tekintetét, miközben az apja folytatta a parttalan fecsegést. Lassan, nagyon 
lassan elmosolyodott. Adam úgy érezte, mintha fejbe kólintották volna.

Érzékiség! – döbbent rá hirtelen. Kirby Fairchild minden más nőnél erőteljesebben sugározza 
magából a nyers, könyörtelen vágyat. Adam a tőle megszokott módon hamar felmérte, hogy a lány 
nem könnyű eset. Fairchild nem tűnt nehéz ellenfélnek, de a lányához óvatosan kell közelednie. 
Azt már tudta, hogy mindenképp ágyba akarja vinni Kirbyt, ezért sokkal körültekintőbben kell 
eljárnia.



– Adam – a nő lágy hangja valahogy mégis áthatolt apja kiabálásán –, úgy látom, sikerült 
idetalálnia. Jöjjön csak be, apa mindjárt elkészül!

– Elkészül? Inkább kikészül. Mégpedig a saját lányától! – Fairchild Adam felé lépett. – Azt 
mondja, be képzelt vagyok. Maga szerint így kell egy lánynak a saját apjáról beszélnie?

– Kér egy italt? – kérdezte Kirby.
Olyan légies könnyedséggel állt fel, amit Adam a magas, nyúlánk hölgyektől szokott meg.
– Igen, köszönöm.
– Tetszik a szobája? – Fairchild arcán újra mosoly ragyogott fel, majd lerogyott a kanapéra.
– Nagyon kellemes. – Adam úgy döntött, az a legjobb, ha eljátssza, hogy minden a legnagyobb 

rendben. A színlelés úgyis a játék részét képezi. – A háza nagyon… egyedi.
– Elégedett vagyok vele. És nagyon büszke rá – dőlt hátra Fairchild. – A századforduló táján 

építtette egy tehetős és őrült angol nemes. Kirby, ugye holnap körbevezeted Adamet?
– természetesen.
Ahogy a lány átadta a férfinak a poharat, mélyen a szemébe nézett. Fülében gyémántok 

szikráztak jeges hidegséggel. Adam körül forrt a levegő.
– Nagyon várom.
Egyéniség, állapította meg. Akár így született, akár tanulta, Kirby Fairchild egészen különleges 

egyé niség. A nő a pohara pereme felett merengve rápillantott, és ugyanazt gondolta Adamről.
– Örömmel állok rendelkezésére.
Adam óvatosságból ismét Fairchild felé fordult.
– A gyűjteménye vetekszik egy múzeuméval. A Tiziano a szobám falán egyszerűen varázslatos.
Kirby hirtelen megrémült a Tiziano név hallatán. Hogy is feledkezhetett meg róla? Mégis mit 

tehetne most? Semmit. Megnyugtatta magát, hogy az egész nem számít, hiszen úgyis mindegy.
– Az a tájkép a nyugati falon – fordult Adam Kirby felé, aki épp csak fellélegzett – a maga 

munkája?
– Az enyém… ó, igen. – A lány elmosolyodott. Első dolga lesz gondoskodni a Tiziano-képről. – 

El is feledkeztem róla. Attól tartok, kicsit túl érzelgős. Akkor tértem vissza az iskolából, és teljesen 
odavoltam a sofőr fiáért. Mindig a Hudson partján csókolóztunk.

– Nyúlfogú volt – emlékeztette Fairchild megvető horkantás kíséretében.
– A szerelem vak – jegyezte meg Kirby.
– A Hudson partja oltári jó hely a szüzesség elvesztéséhez – állapította meg az apja hirtelen 

komolysággal.
Felhajtotta az italát, majd letette a poharat.
Kirby élvezettel hallgatta a rosszalló szavakat, majd úgy döntött, rátesz még egy lapáttal.
– Nem a Hudson partján történt – helyesbített csillogó szemmel –, hanem Párizsban, egy 

renault hátsó ülésén.
A szerelem vak, ismételte magában Adam.
– A vacsora kész – jelentette be Cards fennkölt hangon az ajtóból.
– Épp időben – ugrott fel Fairchild. – Micsoda dolog, hogy éhezem a saját házamban?
Kirby megmosolyogta az apját, majd Adam felé nyújtotta a kezét.
– Bemegyünk?
Az  ebédlő falát túlnyomórészt Fairchild művei borították. A  kristálypoharakat és az ezüst 

evőeszközöket egy csodálatos Waterford csillár világította meg. Az óriás kőkandallóban magasra 
csaptak a lángok. A helyiséget égett fa, gyertya és sült hús illata töltötte meg.

Nem lehetett pontosan meghatározni Fairchild stílusát. Tagadhatatlanul tehetséges művész 
volt, akár napfényes tájképet, akár finoman kidolgozott arcképet alkotott.

Ahogy az ételektől roskadozó, hosszú asztalnál ültek, minden festőről egyenként mesélt, 
mintha egy időutazás során személyesen is megismerte volna Raffaellót, Goyát és Manet-t. 
Tudásával egyszerűen lenyűgözte hallgatóságát. Adam érdeklődve hallgatta, de nem felejtette 
el egy percre sem, hogy dolga van itt. A vele szemben ülő nő viszont teljességgel összezavarta. 
Átkozta McIntyre nevét.



Úgy vélte, hogy csodabogár házigazdái ellenére kelle mes heteket tölthet el majd itt. eleinte 
csak figyelni fog, várja, hogy elérkezzék a cselekvés ideje.

Csak vázlatos ismeretekkel rendelkezett apáról és lányáról. Fairchild épp csak betöltötte a 
hatvanat, és már vagy húsz éve elveszítette a feleségét. Művészetéről és tehetségéről mindenki 
hallott, de a magánéletét homály fedte. Talán mert védőn óvja. Esetleg, mert így kell tennie.

Kirbyről szinte semmit sem tudott. Az előző évben nyílt első kiállításáig nem nagyon lehetett 
róla hallani. Bár műveivel páratlan sikert aratott, nem igazán hajszolta a nyilvánosságot. 
Sokat cikkeztek róla a pletykalapok, amikor az év teniszbajnokával St.  Moritzba utazott, vagy 
Martinique-ra az éppen soros hollywoodi aranyifjúval. Adam csak azt tudta biztosan, hogy 
huszonhét esztendős és hajadon. Igaz, nem azért, mintha nem kellett volna senkinek, hiszen 
folyton körülzsongták a férfiak. Korábbi századokban sokan párbajoztak volna a kegyeiért, Adam 
elképzelése szerint a nő legnagyobb örömére.

Fairchildék épp csak annyit tudtak Adamről, amennyit bárki más. Átlagos családba született, a 
szülei nem sajnálták a pénzt, hogy segítsék tehetsége kibontakozását. Húszévesen már megalapozta 
művészi hírnevét. Tizenkét évvel később pedig gyakorlatilag a csúcsra ért. Élt Párizsban, majd 
Svájcban, mielőtt visszaköltözött az Egyesült Államokba. Ebben az időszakban sokat utazott, hogy 
fessen. Adam számára mindig a művészet állt az első helyen. A kiegyensúlyozott, gyakorlatias és 
tehetséges fiatalembert azonban mindig is fűtötte a kalandvágy. Akkor lépett a képbe McIntyre. 
Nem ártana megtanulni, hogy néha muszáj nemet mondani, gondolta Adam. Ha legközelebb 
valami óriási ötlete támad, százszor is meggondolja.

Mikor visszatértek a társalgóba kávézni, Adam úgy látta, hogy néhány hét alatt el tudja végezni 
a munkát. Óriási a ház, és alig néhány ember lézeng csak körülötte. Már elég jól kiismerte magát 
vendéglátójánál, de tudta, hogy később még otthonosabban mozog majd náluk.

Most elégedetten legeltette a szemét Kirbyn. A lány az elbűvölő, tökéletes házigazda szerepét 
alakította. Kitűnő osztályzatot érdemelt. Adamnek pont az ilyen ápolt, intelligens, művelt és 
bájos nők tetszettek. A  szobában melegházi rózsák illatoztak, a kandallóban fahasáb füstölt. 
Adam orrát megcsapta Kirby különös parfümje, ami az előző kettő keverékére hasonlított. A férfi 
egészen elbódult tőle.

– Miért nem játszol, Kirby? – Fairchild újabb adag konyakot töltött magának és Adamnek. – 
attól mindig kitisztul a fejem.

– rendben.
Kirby futólag rámosolygott Adamre, majd a szoba túlsó végébe ment. Ujjait végighúzta egy 

hangszeren, amit a férfi először zongorának nézett. Néhány hang után azonban rájött, hogy 
tévedett. Legnagyobb csodál kozására a nő egy csembalót szólaltatott meg. Fémes hangú zene 
szárnyalt a teremben. Adam felismerte Bach művét, és azon tűnődött, vajon csodaor szágban 
jár-e. Épeszű ember a huszadik században nem játszik Bachot csembalón egy kastélyban.

Fairchild ültében félig behunyta a szemét, egyik vékony ujjával kopogott, miközben a lánya 
zenélt. Kirby tekintete szinte ragyogott, az ajka kissé elnyílt. Hirtelen mindenféle hangtévesztés 
nélkül Adamre kacsintott, és Brahms szerzeménye szólalt meg a hangszeren. A férfi azonnal tudta, 
hogy nemcsak szerelmeskedni fog a lánnyal, de le is festi.

– Megvan! – Fairchild felpattant, majd fel-alá jár   kálni kezdett a helyiségben. – Ihletet kaptam! 
Az arany ló fény!

– Ámen – mormogta Kirby.
– Majd én megmutatom, te kölyök! – Fairchild ugyan  úgy vigyorgott, mint a vízköpői, és 

áthajolt a csembaló felett. – A hétvégére olyat alkotok, hogy az összes eddigi műved elbújhat 
majd mögötte!

Kirby felvonta a szemöldökét, majd szájon csókolta az apját.
– szamárság!
– Majd meglátod! – kiáltotta a férfi, miközben kirobogott a társalgóból.
– Őszintén remélem, hogy nem így lesz. – Kirby fel állt, és közben az italáért nyúlt. – Apám 

rossz szokása a versengés. Mindig örömmel tölti el. Akar még konyakot?



– Az apja igazán kivételes személyiség.
Smaragd csillant meg a lány kezén, ahogy újra töltött magának. A kő keménységét ellensúlyozta 

Kirby keskeny, törékeny keze. Ami feltételezhetően mégis nagyon erős, hiszen az elengedhetetlen 
egy művész számára.

– Maga nagyon tapintatos. – Kirby megfordult, és felnézett a férfira. – Ugye, Adam?
A férfi már tudta, hogy nem szabad hinnie az ártatlan arckifejezésnek.
– bizonyos körülmények között.
– tehát általában. Milyen kár!
– Valóban?
Kirby még ivás közben sem vette le a szemét Adam ről. A férfi még sosem látott ilyen gyönyörű 

szürke szempárt.
– szerintem nagyon érdekes ember lehetne, ha kicsit felszabadultabban viselkedne. Úgy látom, 

mindent alaposan átgondol.
– Maga szerint ez baj? – Adam hangja nyugodtan csengett. – Jelentős megfigyelés ilyen rövid 

idő alatt.
Kirby úgy vélte, mégsem fog unatkozni a férfi tár saságában, élvezte, hogy zavarba tudta hozni. 

egye dül azt találta fárasztónak, hogy a másik semmilyen érzelmet nem mutatott ki.
– egy óra is elég lett volna hozzá, de már láttam a munkáit. Nemcsak tehetséges, de van 

önuralma, önérzete és érzéke a hagyományokhoz.
– Miért érzem úgy, hogy sérteget?
– Mert ráadásul jó megfigyelő.
Adam élvezettel nézte a nő mosolyát. Vissza mo soly gott rá, mire Kirby letette a konyakot, s 

közben a sze mét nem vette le a férfiról.
– Lobbanékony vagyok – magyarázta. – Szívesen engedek a hirtelen késztetéseknek.
Átkarolta a férfi nyakát, ajkát az övére tapasztotta olyan hévvel, hogy adam kis híján elvesztette 

az egyensúlyát. A  fafüst és a rózsaillat megcsapta orrát, mielőtt a nő visszakozott. A  mosoly 
megmaradt, miközben Kirby ismét az italáért nyúlt, és felhajtotta a pohár tartalmát. Élvezte a 
röpke csókot, de még inkább azt, hogy a férfi meghökkent tőle.

– Hát ennyi – mondta elégedetten. – Héttől van reggeli. Ha bármit kér, csak csengessen 
Cardsnak! Jó éjszakát!

elfordult, hogy kimenjen, de adam elkapta a karját, és maga felé penderítette. amikor a testük 
összeért, a nő lepődött meg jobban.

– Az előbb nem készültem fel rendesen – mondta lágyan a férfi. – Ennél sokkal jobbat is tudok 
ám.

Gyorsan lecsapott a nő ajkára, és magához szorította. A kemény a lágyhoz simult, a vékony 
selyem a durva vászonhoz. adam csókja nyers volt, és vad.

A  csók nem akart véget érni, bár eredetileg egyikük sem így tervezte. Kirby készségesen 
viszonozta. Kezét a férfi válláról a nyakára csúsztatta, majd az arcára, mintha szobrot formázna. 
Rezgett köztük a levegő. Egy pillanatig az ösztönök uraltak mindent. Kirby már hozzászokott 
ehhez, Adam azonban nem. A  férfi életét az észszerűség irányította, de most ennek nyoma 
veszett. Csak a forróság és a szenvedély maradt, a vágyak, a kérdések és válaszok nélkül.

Végül Adam kelletlenül elhúzódott. Kirby még mindig érezte a csók ízét. A feje zúgott, amit 
korábban sosem tapasztalt. A forróságot és a szapora szívverést még értette, de a szédelgést nem. 
Adam váratlanul feltette a kérdést:

– Így már jobb?
– Igen.
Kirby megvárta, míg ismét biztosnak érezte a talajt a lába alatt.
– Ezt nevezem fejlődésnek.
A  nő eltávolodott Adamtől, majd az ajtó felé indult. Gondolkodni akart, és újraértékelni a 

történteket.
– Meddig maradsz?



– Négy hétig – felelte Adam, és különösnek találta, hogy Kirby nem tudja.
– Le akarsz velem feküdni?
A férfi csodálattal vegyes ámulattal bámult rá. Tisz telte az őszinteséget, csak nem ennyire nyers 

formában. Úgy döntött, hogy nyíltan válaszol:
– Igen.
Kirby bólintott, és tudomást sem vett a gerincén végig futó borzongásról. Imádta a játszmákat, 

szerette megnyerni őket, és úgy érezte, épp belekezdtek egybe Adammel.
– Tudod, hogy ezt majd át kell gondolnom, ugye? Jó éjszakát!



 2

A reggeli napfény sugarai beszűrődtek az ebédlő hosszúkás ablakain, s rombuszmintákat rajzoltak 
a pad lóra. Odakint a fákon már otthagyta jelét a szeptember. A levelek a lazacszíntől a karmazsinig 
mindenféle árnyalatban pompáztak. A színáradatba belevegyült még némi arany, rozsdaszín és 
az utolsó, makacsul kitartó, zöld foltok. A gyep vidám életre kelt az ősz virágaitól és bokraitól. 
Adam hátat fordított ennek a látványnak, miközben Fairchild képeit tanulmányozta.

Újra lenyűgözte, hogy a festő milyen sokféle stílusban képes magas szinten alkotni: egy 
csendélet Goya fényeivel és árnyékaival, egy tájkép Van  Gogh tomboló színeivel, egy portré 
Raffaello érzékenységével és finomságával… Ez utóbbi a tárgya miatt ragadta meg különösen 
Adam figyelmét. Egy madárcsontú, sötét hajú nő nézett le rá a vászonról. Derűs nyugalom lengte 
körül. Ugyanolyan tiszta szürke szeme volt, mint Kirbynek, csak a vonásai voltak gyöngédebbek, 
szelídebbek. Kirby anyját kivételes szépséggel áldotta meg a teremtő, sugárzott belőle az erő és a 
megértés. Ő maga biztos nem turkált volna sosem a kandallóban. Fairchild tehetségét dicsérte az, 
hogy Adam egyetlen képből mindezt kiolvasta, nem kellett hozzá személyesen ismernie Rachel 
Fairchildot. Életet alkotott az olajfesték és az ecset segítségével.

A következő kép Gainsborough-ra emlékeztette, és egy fiatal lányt ábrázolt. Fényes, hullámos 
fekete fürtjei fehér muszlinruhája gallérjáig értek. A felsőrészt berakások díszítették, a szoknya 
harang alakban hullt alá. Fehér harisnyát és szép, fekete csatos cipőt viselt. A derekán levő széles 
selyemöv és a kosarából kikandikáló hamvas rózsaszálak színesítették a képet.

A  nő felszegte a fejét, fiatalos daccal nézett. A  félmosoly mögül egy igazi kis boszorkány 
kacsintott ki. Adam számításai szerint nem lehetett több tizenegy-tizenkét évesnél. Kirby már 
akkor sem lehetett egyszerű eset.

– Ugye milyen bájos gyermek? – Kirby állt az ajtó ban már öt teljes perce.
Élvezettel figyelte és elemezgette Adamet, ahogy a férfi is ezt tette a festményekkel.
A  férfi mereven kihúzta magát, biztos így nevelték az iskolában, gyanította Kirby. Mégis 

kényelmesen zsebre tudta vágni a kezét ebben a testhelyzetben. Még pulóverben és farmerban is 
elegánsnak hatott.

Adam most megfordult, és ugyanolyan aprólékosan vette szemügyre Kirbyt, mint az imént 
gyermekkori képmását. egy nappal korábban látta, miként változik koszos kis szobalányból 
ragyogó előkelőséggé. Aznap inkább egy bohókás művész képzetét keltette. Nem festette ki az 
arcát, a haját pedig hátrafogta. Alaktalan, fekete pulóvert húzott magára, buggyos, festékfoltos 
farmert, cipőt viszont nem. Adam legnagyobb sajnálatára még is így vonzónak találta. Kirby 
elfordította a fejét, és – talán véletlenül, talán pont így tervezte – a napfény megvilágította 
az arcát. A  férfi lélegzete azonmód elakadt. Kirby sóhajtott egyet, miközben a saját képmását 
nézegette.

– Íme, a földre szállt angyal.
– Az apád nyilván jobban tudta, milyen vagy való jában.
Kirby mély, telt hangon felnevetett. Nagyon tetszett neki Adam száraz, nyugodt hangszíne.
– Így is van, csak ezt nem mindenki látja. – Örült annak, hogy a férfi észrevette, egyszerűen 

azért, mert nagyra értékelte az éles szemet. – Reggeliztél már?
Adam megnyugodott. Kirby újra elfordult, így arcára már nem esett rá a fény. Kedves, hétköznapi 

nő lett belőle.
– Nem. Túlságosan lekötött az áhítat.
– Az  nem jó éhgyomorra. Tönkreteszi az emésztést. – Kirby megnyomott egy gombot, 

belekarolt a fér fi ba, és az asztalhoz vezette. – reggeli után körbevezetlek a házban.
– Jó lesz.
Adam a nővel szemközti széket választotta. Kirby aznap reggel nem használt illatszert, csak 



szappant. en nek ellenére az enyhe tisztaságillat is izgalomba hozta a férfit.
Egy nő csoszogott be a szobába. Hosszú csontos arcában kicsi, seszínű szem ült, és egy horgas 

orr állt ki belőle. Őszes haját a tarkóján kontyba tűzte. Homlokának mély barázdái azt sugallták, 
hogy borúlátó személyiség. Kirby ránézett, majd elmosolyodott.

– Jó reggelt, Tulipán! Küldjön fel egy tálcát apának, ma nem mozdul ki a toronyból! – Kirby 
kihúzta szalvétáját a gyűrűből. – Csak kávét és pirítóst kérek, kioktatást nem. Már nem vagyok 
fejlődő szervezet.

Tulipán rosszalló morgással fordult Adam felé. Ugyanígy nyugtázta a sonkás tojásról szóló 
rendelést, majd kicammogott.

– Tulipán? – fordult vissza Adam csodálkozva Kirby hez.
– Illik rá, nem? – A lány ábrándos tekintettel könyökölt az asztalra, majd a tenyerébe támasztotta 

az állát. – Szervezésben utolérhetetlen, de az étel mennyiségét illetően már tizenöt éve nem jutunk 
dűlőre. Tulipán a fejébe vette, hogy ha többet ennék, megnőnék. Amikor betöltöttem a huszadik 
évemet, bebizonyítottam, hogy nincs igaza. Nem is értem, a felnőttek miért tömik tele a gyerekek 
fejét ilyen képtelenségekkel!

Az  előző napi vacsorájukat felszolgáló, jól megtermett szobalány hozta a kávéjukat. Vakító 
mosolyát adamre villantotta.

– Köszönjük, Polly.
Kirby hangja lágyan csengett, de Adam észrevette, hogy a szeme fenyegetően csillog, a 

szobalány pedig elvörösödik.
– Igen, asszonyom.
Polly hátra sem nézett, úgy sietett kifelé. Kirby magának töltötte ki a gőzölgő italt.
– A mi Pollynk nagyon édes teremtés – kezdte. – De sajnos megvan az a rossz szokása, hogy 

szeret kicsit, hogy is mondjam, túlságosan összebarátkozni a férfinépség kétharmadával. – Kirby 
letette az ezüst kávéskancsót, majd elmosolyodott. – Ha szereted a po  foz kodást és a csiklandozást, 
Polly pont neked való. Egyébként pedig a helyedben nem tennék semmi olyat, amit félreérthet. 
apától is el kellett tiltanom.

Adam elképzelte a Puck-szerű Fairchildot az erőtől duzzadó, fiatal Polly oldalán. Tisztán látta 
maga előtt, és kirobbant belőle a hangos kacagás.

Kirby csodálkozva nézte. Tulajdonképpen nagyszerű, ha egy férfi így tud nevetni. Azt találgatta, 
vajon mi mindent titkol még előle. Azt remélte, hogy még jó néhány dologra fényt derít, amíg a 
vendégük lesz.

adam a tejszínes kancsó tartalmával ízesítette kávéját.
– szavamat adom, hogy ellenállok a kísértésnek.
– Nagydarab nő – állapította meg Kirby, miközben belekortyolt a feketébe.
– Valóban? – Kirby most először látott felvillanni a férfi arcán gúnyos és gonoszkodó vigyort. 

– Észre sem vettem.
A  kaján hang bosszantotta Kirbyt. Újabb meglepetés, jegyezte meg némán, majd ismét a 

csészéért nyúlt.
– Félreismertelek, Adam – mormogta. – Rosszul ítél    telek meg. Nem egészen az vagy, aminek 

látszol.
A férfi a táskájában rejlő adóvevőre gondolt.
– Miért, ki az?
– Azért akad olyan is. – Kirby hosszan és leplezet lenül bámulta Adamet. – Igen, néhány ember 

pontosan olyan, mint amilyennek mutatja magát, akár jó, akár rossz értelemben.
– Például te? – kérdezte Adam, mert hirtelen mindenképp tudni akarta, miféle ember a vele 

szemben ülő nő.
Nem McIntyre és nem a munka miatt, hanem csak úgy, kíváncsiságból.
Kirby egy pillanatig néma maradt, miközben ajkán ironikus mosoly játszadozott. Adam úgy 

vélte, hogy saját magán mulat.
– Ma pontosan annak látszom, aki vagyok. – Majd megrázta a fejét, és hangot váltott. – Itt a 



reggeli!
Evés közben udvariasan elbeszélgettek jelentéktelen témákról, ahogy két, egymást alig ismerő 

idegen szokott. Mindkettőjüket olyan közegben nevelték, hogy hozzászoktak a semmitmondó 
párbeszédekhez, a felszínes csevegésekhez.

Kirby ellenben azon kapta magát, hogy nagyon is figyel a férfira. Jobban a kelleténél, és 
jobban, mint ere detileg szándékozott. Miközben megsózta a tojást, azon tűnődött, milyen ember 
lehet adam. azt már észrevette, hogy közel sem olyan hétköznapi, mint amilyennek látszik. 
Kirby felfedezte benne a kalandort. Csak azért érzett némi csalódottságot, hogy erre nem jött rá 
korábban.

Eszébe jutott csókjuk szenvedélyes ereje. Kö ve te lőző szerető lehet, ugyanakkor káprázatos. Ez 
annyit jelentett Kirby számára, hogy még körültekintőbben kell viselkednie. Már tudta, hogy 
Adam nem könnyen kezelhető fajta. Valami a szemében ezt elárulta.

Kirby gyorsan visszazökkent a jelenbe. Miközben befejezte a kávéját, azon fohászkodott, hogy 
az apja megfelelően tudja álcázni a Van Goghot.

– Lentről indulunk felfelé – jelentette be vidáman. Fel állt, és kinyújtotta a kezét. – A várbörtön 
hátborzongató, hideg és nedves, de a vékony pulóveredre va ló tekintettel jobb, ha ezt későbbre 
halasztjuk.

– Várbörtön? – Adam belekarolt a nőbe, és kisétált vele a szobából.
– Már nem használjuk, de mikor megfelelőek a lég köri viszonyok, még mindig hallani néhány 

nyögést és lánccsörgést – mondta Kirby olyan magától értetődő természetességgel, hogy Adam 
szinte el is hitte a szavait.

Ez a nő ért hozzá, hogy nevetséges dolgokat elfogadhatóvá tegyen!
– Lord Wickerton, az előző tulajdonos meglehetősen gonosz ember volt.
– Biztos vagy benne?
– Biztos…? – fontolgatta séta közben Kirby. – Talán nem, de könnyen lenyűgözik az embert az 

olyan események, melyek majdnem száz éve történtek. Egy bizonyos idő elteltével még a gonosz 
is izgalmassá válhat, nem?

– Ebből a szemszögből még sosem gondoltam végig.
– Ez azért van, mert túlságosan ragaszkodsz ahhoz a beidegződéshez, hogy mi a jó, és mi a 

rossz.
Adam megtorpant, és mivel egymásba karolva mentek, a nőnek is meg kellett állnia. Úgy nézett 

le rá, hogy Kirby azonnal óvatosabb lett.
– És te?
A lány szóra nyitotta a száját, majd be is csukta mindjárt, nehogy valami butaságot mondjon.
– Mondjuk úgy, hogy én rugalmasan kezelem az életet. Ez a szoba tetszeni fog – mondta, 

miközben kinyitott egy ajtót. – Fenséges és komoly.
Adam követte. Közel egy órán keresztül jártak szo báról szobára. A  férfi alábecsülte a ház 

méretét. Fo lyo sók kanyarogtak, helyiségek bukkantak elő a legváratlanabb szegletekben, kisebbek 
és nagyobbak egyaránt. Arra gondolt, hogy hacsak nincs szerencséje, rengeteg időt emészt majd 
fel a munkája.

Két, súlyos faragott ajtón át Kirby bevezette a könyvtárba, amely két szintből állt, és a mérete 
egy átlagos, kétszobás lakásnak felelt meg. Kopott perzsaszőnyegek borították a padlót. Az egyik 
falat ugyan olyan keskeny, rombuszmintás ólomüveg abla kok szabdalták, mint a ház más részeit 
is. A többi fal mentén egész a mennyezetig érő könyvespolcok sorakoztak. Adam körbepillantott, 
és Chaucer mellett D.  H. Lawrence-t fedezte fel, Stephen King pedig egy Milton-kötetnek 
támaszkodott. Még csak meg sem próbálta senki összerendezni őket valamilyen szempont szerint. 
A bőr, a por és a citromolaj illata lengte be az egész termet. A könyvek mellé ide már nem fértek 
festmények, csak egy szobor. Adam odament hozzá, és felemelte a diófából készült csődört. Szinte 
érezte bőrén a szabadság, a kecsesség, a mozgás élményét, sőt még a szívverését is. Fairchild bronz 
mellszobra egy magas állványon állt. A művész pontosan megra gadta az életerejét, a vidámságát.

A férfi csendesen járta körbe a szobát, és végignézett mindent, Kirby pedig a szemével követte. 



adam nyugtalanságot keltett benne, de küzdött ezellen. rit kán volt ideges, de még akkor sem 
ismerte el soha. Már mások is látták az alkotásait, emlékeztette saját magát. Mi másra vágyna egy 
művész, mint elismerésre? Összekulcsolta az ujjait, és csendben maradt. Úgy döntött, nem érdekli 
a férfi véleménye. A nyelvével megnedvesítette az ajkát.

Adam dühöngő lángnyelvekké formált márványt vett a kezébe. Fehér színe ellenére a tüzet 
teljesen hitelesen adta vissza. Az  összes többi darabhoz hasonlóan a márványlángok is életre 
keltek. Kirby kétségkívül örökölte apjától a tehetséget.

Adam egy pillanatra teljesen el is felejtette, hogy miért érkezett, csak a nőre és a művészre 
gondolt.

– Hol tanultál?
Kirby gúnyosan akart felelni, de amikor Adam meg  fordult, és ránézett nyugodt, barna szemével, 

meg gondolta magát.
– Hivatalosan az École des Beaux-Arts-ban. De igazából mindig is apa tanított.
Adam megfordította a kezében levő márványt. Még szegényesebb képzelőerővel is érezni 

lehetett a hőt, amit kibocsátott magából.
– Mióta készítesz szobrokat?
– Komolyabban? Nagyjából négy éve.
– Hogy az ördögbe lehet, hogy mindössze csak egy kiállítást rendeztél? Miért rejtegeted itt 

ezeket?
Harag. Kirby csodálkozva felvonta a szemöldökét.
– Lesz egy újabb tavasszal – jegyezte meg közömbösen. – Charles Larson szervezi. – Zavartan 

megrántotta a vállát. – Valójában úgy beszéltek rá, én még nem álltam készen.
– Ez nevetséges! – A  férfi úgy emelte fel a márványt, mintha most látná először. – Teljesen 

nevetséges.
Kirby nem értette, miért érzi magát sebezhetőnek azért, mert Adam a kezébe vette az egyik 

szobrát. Elfordult, és végighúzta az ujját apja bronzmásának orrán.
– Nem készültem fel – ismételte újra, maga sem tudta, miért magyarázkodik, amikor sosem 

beszélt még erről senkinek. – Biztosnak kell lennem magamban. Akadtak, és mindig is lesznek 
olyanok, akik azt állítják, hogy apám farvizén evezek. Erre számítanom kell. – Kirby sóhajtott egy 
nagyot, a kezét a szívére szorította. – Belátom, nem mindig könnyű.

Adam nem számított ennyi érzékenységre, sebzettségre. Kirbytől legalábbis nem. Ezt látta az 
alkotásaiban, és hallotta a hangjában. Ugyanúgy megindította, mint a szenvedélyessége.

– A lényeg, hogy tisztában vagy vele.
Kirby újra megfordult, a fejét oldalt billentette.
– Most már igen. – Különös mosollyal lépett oda a férfihoz, és kivette kezéből a márványt. – 

Sosem mondtam még el senkinek. Apának sem. – Felnézett, szemében kíváncsiság tükröződött. 
– Nem értem, miért pont veled kellene megosztanom a titkaimat?

Adam megérintette a nő haját. Már azóta vágyott megtenni ezt, hogy meglátta rajta a reggeli 
napfényt.

– Nem értem, hogy miért szeretném annyira, ha megtennéd.
Kirby egy lépést hátrált. Elfojtotta a fellobbanó vágyat. Nem szabad megfeledkeznie az 

óvatosságról.
– Nos, azt hiszem, ezt alaposabban végig kell gondolnunk. ezzel véget is ért a tárlatvezetés 

első része. – Elővigyázatosan letette a márványt, majd könnyedén elmosolyodott. – Jöhetnek a 
kérdések és megjegyzések.

Adam ráébredt, hogy valószínűleg túl messzire ment. Gyorsan témát váltott.
– Tényleg káprázatos az otthonod – mondta. – Kár, hogy nincs várárok és sárkány.
– Hagyd a tányéron a zöldséget, és Tulipán már is átváltozik eggyé. Ami az árkot illeti… – 

Kirby a vállát vonogatta, majd hirtelen eszébe jutott valami. – A csudába, hogy is felejthettem 
el! – Nem tétovázott, karon ragadta adamet, és a társalgóba vonszolta. – Árok az nincs – mondta, 
miközben a kandalló felé tartott –, de vannak titkos járatok.



– sejthettem volna.
– De jó ideje már nem használjuk őket. – A  lány fél behagyta a mondatot, majd magában 

motyogott valamit, miközben a faragott párkányt nyomkodta. – esküszöm, valamelyik virág az 
itt! Van egy gomb, de nem mindegy, hogy fogjuk meg.

Bosszúsan hátradobta a haját. Adam a hosszú, kecses ujjait figyelte, ahogy ügyködött velük. 
Körmeit rövidre és kerekre vágta, nem lakkozta ki őket. Iskolás lányok és apácák járnak így. Ennek 
ellenére hihetetlenül szexi ez a nő!

– Tudom, hogy itt van, de nem emlékszem, hogyan is kell… Et voilà! – Kirby elégedetten lépett 
hátra, ahogy a faburkolat egy része csikorogva elfordult. – rá  fér egy kis olajozás – állapította meg.

– Lenyűgöző – mormogta Adam, és nem tudta, örül jön-e a szerencsének. – Ez vezet a 
várbörtönbe?

– Az egész házat behálózza, akár egy útvesztő.
Mindketten a bejárathoz léptek, Kirby pedig bekukucskált a sötétbe.
– Szinte minden szobából nyílik egy ajtó ide. A másik oldalon egy gomb nyitja és csukja a falrészt. 

A járatok rettenetesen sötétek, dohosak és penészesek. – A lány borzongva hőkölt hátra. – Talán 
ezért is fe led keztem meg róla. – Hirtelen fázósan összedörzsölte a két tenyerét. – Gyerekként sokat 
bolyongtam itt, ezzel mentem a személyzet idegeire.

– Képzelem. – Ahogy azonban Kirby a sötét járat ba nézett, Adam látta a rettegést a szemében.
– Csúnyán megfizettem érte. Egy nap kialudt az elemlámpám, és nem találtam ki. Borjú 

nagyságú pókok tanyáznak ott. – Kirby nevetett ugyan, de azért még hátrább lépett. – Nem tudom, 
mennyi időt tölthettem bent, de mire apa rám talált, már magamon kívül voltam.

– Még most is félsz.
Kirby felnézett a férfira, és készen állt arra, hogy az egészet letagadja. Adam tekintete azonban 

arra késztette, hogy elmondja az igazságot.
– Igen, valószínűleg. Nos, most, hogy már elismer tem az ideggyengeségemet, menjünk tovább!
A  falrész tiltakozó nyikorgással becsukódott, ahogy Kirby megnyomta a gombot. Adam 

inkább csak érez te, mint hallotta megkönnyebbült sóhaját. A  lány keze hideg volt, amikor 
megfogta. A legszívesebben felmelegítette volna a gazdájával együtt. Helyette viszont inkább azt 
mérlegelte magában, vajon milyen jelentőségük van ezeknek a járatoknak az ő szempontjából. 
Ezek segítségével eljuthat bármelyik szobába anélkül, hogy tartania kellene Fairchildtól vagy a 
személyzet más tagjától. Ha tálcán kínálnak egy lehetőséget, azt bizony el kell fogadni. Adam úgy 
döntött, hogy már aznap este akcióba kezd.

– Küldeménye érkezett, Miss Fairchild.
Adam és Kirby megálltak a lépcső aljában. A lány nézte a hosszú, fehér dobozt a komornyik 

kezében.
– Már megint, Cards?
– Úgy tűnik, kisasszony.
– Atyaég! – méltatlankodott Kirby, majd megdör zsölte az arcát, és szemügyre vette a dobozt. 

– Ha tá ro  zottabbnak kell lennem.
– ahogy mondja, kisasszony.
– Cards! – A nő a komornyikra mosolygott. – Tu dom, hogy nem valami rendes dolog, de adja 

oda Pollynak. Rá sem tudok már nézni a vörös rózsára.
– Ahogy óhajtja, kisasszony. És mi legyen a kártyával?
– A  részletek… – motyogta Kirby, majd sóhajtott. – Tegye az asztalomra, majd elintézem. 

Sajnálom, Adam. – A lány megfordult, és elindult újra felfelé a lépcsőn. – Három hete már ki sem 
látszom a rózsából. Visszautasítottam Jaredöt, de nem ért a szóból. – Határozottan dühösnek 
látszott. ahogy bekanyarodtak a folyosón, ingerülten megrázta a fejét. – Úgy látszik, meg kell 
fenyegetnem, hogy elmondok mindent a feleségének.

– Lehet, hogy működne a dolog – mormogta Adam.
– Kérdezem én, nem kellene egy hatvanéves embernek ennél felelősségteljesebben viselkednie? 

– Kirby a szemét forgatta, és mérgében szinte ugrálva tett meg néhány lépést. – Nem is értem, 



hogy képzelte! – szappanillat áradt a lányból, alakját eltakarta a pulóver és a farmer.
A  második emeleten hálószobák sorakoztak. Min degyiket egyedi módon alakították ki és 

rendezték be. Minél többet látott Adam a házból, annál jobban elbűvölte, és annál nehezebbnek 
érezte a rá váró feladatot.

– Az utolsó szoba az én kis szalonom. – Kirby olyan lusta mosollyal nézett Adamre, amitől 
a férfinak viszketni kezdett a tenyere. – De ígérem, hogy nem csábítalak el. Persze hozzá kell 
tennem, hogy ritkán állom a szavam. – A lány finom nevetéssel nyitotta ki az ajtót, majd belépett. 
– Szentséges ég! Látod ezt? – csattant fel.

Az apjáéhoz nagyon hasonló mozdulattal mutatott az ágy felé. Egy szőrgombóc tanyázott a 
jegygyűrűmintás takaró kellős közepén.

Adam közelebb lépett. Első pillantásra nem lehetett megállapítani, melyik a szőrmók eleje és 
vége, de hirtelen egy rövid farkinca kezdett csapkodni a takarón.

– Ez egyáltalán nem vicces, Montique! Tudod, hogy nekem kell tartanom a hátam – veszekedett 
tovább a lány.

adam megvárta, míg a kutya megmozdul, és így már ki tudta venni, hol a kicsi, fekete orra. 
A szeme még így sem látszott ki, csak egy rózsaszín nyelvecske tűnt elő a sűrű loboncból.

– Valahogy inkább egy csapat afgán agár társaságában képzeltelek el.
– Tessék? Ó! – Kirby gyorsan megsimogatta az á  gy on heverő kutyát, majd Adam felé fordult. – 

Montique nem az enyém, hanem Isabelle-é. – Bosszús pillantást vetett az ebre. – Nagyon mérges 
lesz majd.

Adam elkomorodott az idegen név hallatán. McInty re kifelejtett valakit?
– Talán ő is itt dolgozik?
– Te jó ég, dehogy! – Kirby felnevetett, amitől Montique vidám mocorgásba kezdett. – 

Isabelle nem szol gál ki senkit. Ő… nos, már itt is van. Most megkapjuk a magunkét! – tette hozzá 
félhangosan.

Adam az ajtó felé fordította a fejét. Már épp szólni akart a nőnek, hogy senki sincs ott, amikor 
mozgásra lett figyelmes. Lenézett, és egy nagy, barnássárga sziámi macskát látott. Ferdén vágott, 
jegeskék szemében valóban harag szikrázott. A cica átlépett a küszöbön, leült, és Kirbyre nézett.

– Ne bámulj így rám! – rázta meg a fejét a lány. – semmi közöm hozzá! Nem az én dolgom, ha 
erre kóborol.

Isabelle idegesen csapkodni kezdett a farkával, majd mély, vészjósló hang hagyta el a torkát.
– Engem te ne fenyegess, mert akkor sem zárom be az ajtómat! – Kirby karba tette a kezét, 

lábával pedig toppantott a szőnyegen. – Nem változtatok a szokásaimon a te kényed-kedved 
szerint. Figyelj jobban oda rá!

Adam csak csendben állt ott. Olyan érzelmeket látott Kirby arcán, amit más emberekkel 
szemben szoktunk tanúsítani. Óvatosan megfogta a karját, és megvárta, míg ránéz.

– egy macskával veszekszel.
– Adam. – Kirby gyengéden megpaskolta a férfi kezét. – Ne izgulj, elbírok vele! – Felvont 

szemöldökkel hátat fordított Isabelle-nek. – akkor fogd, és tegyél rá egy pórázt, ha nem akarod, hogy 
csavarogjon! Legközelebb pedig nagyra értékelném, ha kopognál, mielőtt bejössz a szobámba.

Isabelle ismét idegesen csapott egyet a farkával, majd az ágyhoz ment, és felnézett Montique-
ra. A kutya megcsóválta a farkát, kidugta a nyelvét, majd esetlenül lehuppant a földre. Himbálózó 
ügetéssel követte a lágyan suhanó macskát ki a szobából.

– A kutya kiment vele – mormogta Adam.
– Nem csoda – felelte Kirby –, mert az a macska kész szörnyeteg.
Adam nem szerette, ha a bolondját járatják vele, ezért bosszúsan méregette a nőt.
– Azt akarod nekem bemesélni, hogy a kutya valójában a macska tulajdona?
– Van cigarettád? – hárított a lány. – Ritkán dohányzom, de Isabelle után mindig rá kell 

gyújtanom.
Miközben Adam elővett és meggyújtott egy szálat, Kirby észrevette, hogy a férfi hűvösen és 

kicsit dühösen néz. A lány alig tudta visszafojtani a nevetését. Beleszívott a cigarettába, de nem 



tüdőzte le a füstöt.
– Isabelle azt állítja, hogy Montique követte őt hazáig. Szerintem egyszerűen elrabolta. 

Az inkább vallana rá.
Már megint a játszmák, gondolta Adam. Két játékos kell hozzájuk.
– No és Isabelle kihez tartozik?
– Tartozni? – Kirby szeme elkerekedett. – Isabelle senkihez sem tartozik. Kinek kellene egy 

ilyen sátáni lény?
Miért ne játszhatna egyszer ő is? Adam elvette a nőtől a cigarettát, és beleszívott.
– De ha nem szereted, miért nem szabadulsz meg tőle?
Kirby visszavette a füstölgő rudacskát.
– Nem nagyon tehetem meg, míg fizeti a lakbért. Na jó, elég volt! – mondta egy újabb szívás után. 

– Meg nyugodtam. – Mielőtt kisétált, visszaadta a cigit a férfinak. – Felviszlek apa műtermébe. 
A harmadik szinten csak átfutunk, hiszen mindent védőfólia borít.

Adam szóra nyitotta a száját, de végül úgy döntött, hogy néhány dolgot igazán nem érdemes 
firtatni. Hátrahagyta a furcsa macskát meg a csúnya kutyát, és követte Kirbyt vissza a lépcsőig, mely 
enyhe kanyarban folytatódott a harmadik emeletre, majd hirtelen irányváltással kiegyenesedett 
és egyre szűkült. Kirby megállt, majd lefelé mutatott.

– Az elrendezés hasonló a második emeletéhez. A túloldalon lépcső vezet az én műtermembe. 
A többi szobát csak ritkán használjuk. Természetesen az egész nagyon kísérteties.

– természetesen.
A férfi már nem is csodálkozott rajta. Egyetlen szó nélkül követte a lányt a toronyba.


