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Mi rossz van abban, ha az ember szeretne egyedül pisilni? Gabriella Schaefer már több százszor 
feltette magának ezt a kérdést az elmúlt néhány hónap során.

Igazából elégedett volt az életével. Imádta a férjét, az ötéves ikerlányait, az állatait, a házát. 
Tudta, hogy kivételesen szerencsés, és ezért minden pillanatban hálát adott a sorsnak, de azért 
néha, mondjuk úgy naponta egyszer, igénye támadt rá, hogy egyedül legyen ott, ahová a király 
is gyalog jár. Szeretett volna nyugodtan leülni és pisilni, mint minden normális ember. Anélkül, 
hogy megzavarták volna.

Anélkül, hogy benyit valamelyik gyerek, hogy éhes, szomjas, esetleg a másik elvette a babáját. 
Anélkül, hogy Andrew besétál két pár zoknival, hogy Gabby szerint melyik megy jobban a 
nyakkendőjéhez. Anélkül, hogy egy rózsaszínűre lakkozott körmű macska benyúlkál az ajtó alatt, 
illetve hogy egy basset hound nyüszít kétségbeesetten bebocsátásért esdekelve.

Egyedül szeretett volna lenni. Nem sok időre, csak olyan harminc-negyven másodpercre, ami 
ahhoz kell, hogy az ember elvégezze a dolgát, lehúzza a vécét, és leöblítse a kezét.

Gabby indexelt, jelezve, hogy szeretne lefordulni balra, aztán türelmesen várt a sorára. Még 
ötvenhét nap, gondolta. Ötvenhét napja van addig, míg a lányok elkezdik az iskola-előkészítőt, ő 
pedig végre visszamehet dolgozni. Igaz, csak félállásban, de akkor is. Csodálatos lesz. És senkinek 
sem fogja elárulni, mi az, amit a legjobban vár. Azt, hogy végre egyedül pisilhet.

– Mi olyan vicces? – kérdezte Kenzie a hátsó ülésről. – Min mosolyogsz?
– Van egy vicced? – tudakolta Kennedy. – Elmondod?
Az  ilyen korú gyerekek folyamatosan kérdeznek, ez így normális, gondolta Gabby, ám a 

tekintetét továbbra is az úton tartotta. Abban a pillanatban, amint egy lyukat vett észre a szemből 
jövő kocsifolyamban, villámgyorsan lefordult a parkolóba, majd elhajtott egészen a végéig. Még 
volt néhány üres hely a Supper’s in the Bag előtt. Kiválasztott egyet, beállt, és lekapcsolta a motort.

– Nem egy viccen mosolyogtam – magyarázta a lányoknak. – Csak támadt egy mókás 
gondolatom.

– Értem. – Kennedy vágott egy grimaszt. Kissé csalódott volt a hangja.
Már elég okos volt hozzá, hogy tudja: amit a felnőttek mókásnak tartanak, az nem feltétlenül 

az.
Gabby felkapta kicsi, vállra akasztható táskáját, kiszállt a kocsiból, majd kinyitotta a hátsó 

ajtót a lányoknak.
– Mehetünk? – kérdezte, mire a gyerekek lelkesen bólogattak. Abban a pillanatban, amint 

megálltak, kikapcsolták a gyerekülésük biztonsági övét.
Sosem jelentett gondot kiszedni őket a gyerekülésből, sokkal komolyabb probléma volt, 

hogyan imádkozzák be őket oda. Bár a gyártó ajánlása szerint a biztonsági üléseket huszonhét 
kilogrammos testsúly eléréséig lehet használni, mind a két kislány élénken tiltakozott a szerintük 
babáknak való alkalmatosság ellen, és nagylányosabb ülésemelőt szerettek volna. Az, hogy az 
ülésemelő kevésbé biztonságos, a legkevésbé sem hatotta meg őket.

Ki kell találnunk valamit Andrew-val, hogy az ellenállásukat leszereljük, gondolta Gabby, 
miközben kisegítette Kennedyt a kocsiból, majd Kenzie következett. Már nagyon elege volt belőle 
ugyanis, hogy nap mint nap lefolytassa ugyanazt a vitát. Ami ráadásul minden egyes nappal több 
időt vett igénybe, úgyhogy legalább öt perccel hamarabb kellett elindulnia mindenhová, ha nem 
akart elkésni.

A gond az, hogy mindketten az apjukra ütöttek, gondolta Gabby, és elmosolyodott. Andrew 
magasan képzett értékesítési vezető volt, úgyhogy a beszélőkéjére nem lehetett panasz. Ahogy 
a lányokéira sem. Már ötévesen tökéletesen érveltek, és képesek voltak kidumálni magukat 
bármilyen kutyaszorítóból.



– Tyler is itt lesz? – érdeklődött Kennedy.
Gabby kisimította a haját a szeméből. Le kellene vágatni a frufruját, gondolta. Pedig nemrég 

voltak fodrásznál.
– Igen.
Az ikrek elégedetten mosolyogva néztek össze. Tyler Gabby barátnőjének, Nicole-nak a fia volt, 

egy évvel idősebb a lányoknál, vagyis már hatéves. Első osztályba járt, tehát az iskola-előkészítő 
miatt izguló Kenzie és Kennedy szemében igazi nagyvilági férfiúnak tűnt. Egy csomó mindent 
tudott, amit ők nem, szóval csodálták, és felnéztek rá.

Gabby átnyúlt a sok vitát kirobbantó gyerekülések fölött, és előhúzta a rikító zöld, Supper’s in the 
Bag-logóval ellátott vászontáskákat, melyek együtt jártak a tagsággal. Gabby kéthetente egyszer 
eljött ide a barátnőivel, hogy aztán három óra múltán hatféle főétellel a szatyrában távozzon. 
Olyan félig elkészített, kiporciózott fogásokkal, melyeket csak be kellett tennie a sütőbe, vagy rá 
kellett dobnia a grillre, és megfőttek-megsültek maguktól.

Minden közös főzés három órán át tartott. A nagy, ipari jellegű konyhában, a nyolc állomás 
mindegyikén egy-egy ételféleséget lehetett összeállítani az előkészített alapanyagokból és 
fűszerekből a mellékelt, igen pontos leírások alapján.

Gabbynek eleinte lelkifurdalása volt, amikor járni kezdett ezekre a főzőalkalmakra. Hiszen 
főállású anya volt, valahogy meg kellett volna birkóznia a feladattal, hogy mindennap meleg ételt 
tegyen a család asztalára. És mégis itt vagyok, gondolta, amikor az üres vászontáskákat átadta a 
lányainak, majd betessékelte őket az épületbe. Elsősorban azért, mert valahogy mindig kifutott 
az időből. Szerencsére a Supper’s in the Bag az egyik legjobb barátnőjének a húgáé volt, így Gabby 
azzal nyugtathatta a lelkiismeretét, hogy bár pénzt költ, de legalább egy helyi kisvállalkozás 
fennmaradását segíti.

Andrew, aki mindig is kedves, megértő és nagylelkű volt a feleségével, támogatta, hogy az 
asszony eljárjon ide. Legalább hetente egyszer étteremben ettek, vagyis hozzászámítva azt a hat 
adag ételt, amit itt előkészített, Gabbynek két hét leforgása alatt csak hatszor kellett főznie.

Az üzlethelyiség igen tágas volt, és a konyhai állomások a terem szélén helyezkedtek el. Középen 
ipari állványok sorakoztak, különféle, hűtést nem igénylő alapanyagokkal. A  bejáratnál volt a 
kassza, és akasztók meg polcok is sorakoztak ott a kabátoknak és a táskáknak. Balra ettől egy 
kis társalgószerűséget rendeztek be fotelekkel meg egy kanapéval, ahol üldögélni és beszélgetni 
lehetett, emellett helyet kapott a gyereksarok, gyerekekre méretezett bútorokkal. A szőnyegen 
játékok hevertek, az asztalokon rengeteg színes ceruza és zsírkréta, no meg persze rajzlapok és 
kifestőkönyvek kilószám.

Cecelia, a mai bébiszitter már megérkezett. Az  apró termetű, göndör hajú főiskolás lány 
elmosolyodott, amikor az ikreket meglátta.

– Nagyon reméltem, hogy eljöttök! – kiáltotta. – Csuda jót fogunk játszani, már alig várom.
– Cece!
Az  ikerlányok leejtették a szatyraikat, és odarohantak a bébiszitterhez. Nagy ölelkezés 

kezdődött.
– Tyler jön? – érdeklődött aggodalmasan Kenzie.
– Ó, igen. Biztos vagyok benne, hogy itt lesz, csak késnek egy kicsit. – Cecelia odavezette a 

lányokat az egyik asztalhoz. – Gyertek, rajzoljunk! Anyukátok hadd kezdje el a főzést!
Gabby felszerelkezett egy köténnyel a bejáratnál, aztán kézbe vette a tájékoztatólapot, mely 

arról informálta, hogy a különféle ételek elkészítéséhez mely állomásokra kell mennie, és milyen 
sorrendben.

A Supper’s in the Bag igazán nem volt különösebben egyedi vállalkozás. Számos hasonló cég 
működött a környéken. És bár Gabby sosem volt Morgan nagy rajongója, azt el kellett ismernie, 
hogy a tulajdonos minden dollárt kifacsar az ügyfeleiből, ami csak kifacsarható.

Gyerekeket is lehetett hozni, persze gyerekenként és óránként öt dollárért. Szóval Gabby 
számára ez plusz harminc dollárt jelentett, viszont legalább nem neki kellett gyerekcsőszt 
keresnie. Ezenkívül a cég borokat is kínált az éte lek  hez, persze pluszpénzért, és Gabby becslése 



szerint Morgan mintegy százszázalékos haszonkulccsal dolgozott. Az ételek elkészítése után meg 
lehetett inni egy pohár bort, és ki volt téve többféle rágcsálnivaló, szintén fizetség ellenében.

Morgan nővére, Gabby barátnője, Hayley volt az, aki a nyitvatartási napokon korábban bejött, 
és előkészítette az alapanyagokat. Megtisztította, felkockázta, illetve felszeletelte a zöldségeket, 
a húst, kinyitotta a paradicsomkonzerveket és a fűszereket.

Hayley váltig állította, hogy üzleti szempontból ő jár job ban, Gabbynek azonban voltak kétségei 
e tekintetben. Morgan ugyanis az a fajta volt, aki mindig nyer, és az asszony nehezen tudta 
elképzelni, hogy pont a Hayley-vel kötött megállapodása lenne a kivétel.

Többen is érkeztek egyszerre az üzletbe. Elvileg maximum harmincketten dolgozhattak 
egyszerre a hatalmas kony há ban, de munkanapokon, napközben ritkán voltak többen huszonötnél.

Gabby észrevette Hayley-t, Nicole-t és Nicole kisfiát, Tylert. Nicole Ceceliánál hagyta a fiát, 
aztán a mosdóhoz sietett kezet mosni, ahogy Gabby és Hayley is.

– Sziasztok! – köszönt Gabby, és egymás után átölelte barátnőit.
Nicole magas volt, szőke és irigylésre méltóan karcsú. Gabby nem tudta eldönteni, mennyi 

ebben a genetika szerepe, és mennyi azé a tényé, hogy Nicole-nak hivatása a testedzés, mivel egy 
pilatesstúdiót vezet. Gabby már sokszor tett ígéretet magának arra, hogy rendszeresen tornázni 
fog. Még mindig volt rajta ugyanis tíz-tizenkét kiló az ikrek születése óta, de tekintve, hogy a 
lányok már iskola-előkészítőbe mennek, ideje lett volna valamit tennie a túlsúly ellen, mert 
lassan kezdett kínos lenni, hogy még mindig a terhességre hivatkozik.

Hayley is vékony volt, de ő nem a karcsú-sportos, hanem az aggasztóan sovány kategóriába 
tartozott. Most is sápadt volt az arca, a szeme karikás, de valahogy mégis sokkal energikusabbnak 
tűnt, mint egyébként.

– Izgalmasak a mai ételek – jelentette ki mosolyogva. – A  zöldségek különösen frissek és 
ropogósak, az új enchiladarecept pedig igazán ígéretes.

– Jókedvűnek látszol – jegyezte meg Gabby, miközben megigazította magán a zöld Supper’s in 
the Bag-kötényt. – Történt valami?

– Nem, semmi.
Gabby gyanakodva nézett fel. Hayley élete olyan volt, mint egy fizikai és érzelmi hullámvasút, 

hiszen pillanatnyilag más sem érdekelte, mint hogy végre ki tudjon hordani egy terhességet, és 
gyereket szülhessen. Néhány hónapja vetélt el utoljára, és most éppen a pihenőjét töltötte, szigorú 
orvosi utasításra.

Nicole lófarokba fogta hosszú, szőke haját.
– Biztos? Olyan lelkesnek tűnsz.
Hayley nevetett.
– Nem inkább csapongót akartál mondani? Mert valamiért arra gyanakszom, hogy ezt nem 

bóknak szántad.
A három barátnő megállt a legelső állomáson. Az étel elkészítésének módja laminált kártyákon 

volt feltüntetve, az egymásra rétegzendő hozzávalók tálakban álltak az asztalon, a fűszertartókat 
jól olvashatóan feliratozták. Az első lépés az volt, hogy mindenki fogott egy alufóliából készült 
tepsit.

– Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy máris július közepe van! – sóhajtott fel Nicole, 
miközben tortillalapokkal bélelte ki a tepsit. – Abban reménykedtem, hogy Tylerrel el tudunk 
menni valahová a nyáron, de kezdem belátni, hogy ebből már nem lesz semmi. A munka és a 
Tylerről való gondoskodás minden időmet elveszi, folyton rohanok.

– Ne csodálkozz! Egy sikeres vállalkozást vezetsz – felelte Gabby, akit megint elfogott a 
lelkifurdalás.

Miért van az, hogy neki nincs sikeres vállalkozása? Miért nem képes főállásban dolgozni a 
lányok és a háztartás mellett, mint mások? Miért nem otthon főz, miért van szüksége a Supper’s 
in the Bag segítségére ehhez? Igazából sejtelme sem volt róla, mit ront el, miért nincs ideje 
semmire. Az ikrek egész nyáron napközis táborban voltak, legalábbis a munkanapokon nyolctól 
egyig. Makayla, a tizenöt éves mostohalánya egy hasonló táborba járt, csak azt kamaszoknak 



hirdették meg, és délután négyig tartott. Egyszerűen fel fog ha tat lan, miért nem képes ennyi idő 
alatt elintézni a bevásárlást, főzést, takarítást, és közben megmenteni a világot. De valamiért 
nem ment.

– Végső esetben még mindig ott van Disneyland – javasolta Hayley, és csirkemelldarabokat 
helyezett el a tepsijében.

Ő nem hússzor harminchárom centiméteres tepsiket hasz nált, mint a többiek, csak hússzor 
húszasokat, hiszen ők csak ketten voltak Robbal.

– Hát igen. És Tyler imádja is Disneylandet – ismerte el Nicole. – De valamiért mégis csalásnak 
tűnne, ha csak oda vinném el.

– Ne problémázz, inkább légy hálás, hogy olyan közel van! – intette Gabby.
Az ismert és népszerű vidámpark körülbelül harmincmérföldnyire volt Mischief Baytől, ami 

kevesebb mint egy óra autóval, ha a közlekedés istenei kegyesek az emberhez.
– Különben meg rosszabb is lehetne – folytatta Gabby. – Disneyland helyett lehetne a 

közelünkben egy Brad sárkányland. Akkor mi lenne veled?
Nicole elvigyorodott.
– Valószínűleg felgyújtanám.
A többiek nevettek.
Brad, a sárkány egy ismert gyerekkönyvsorozat volt, főleg a kisfiúk körében akadt sok rajongója. 

Gabby nem értette, miért, de Nicole utálta a rajzolt figurát, valamint annak alkotóját, akit Jairus 
Sterenbergnek hívtak. Állítólag valahol azt olvasta róla, hogy egy ellenszenves, pénzéhes alak, 
aki valójában ki nem állhatja a gyerekeket, és csak a befolyó milliók miatt építgeti tovább a 
képzeletbeli sárkánybirodalmat. Gabby hitte is, nem is ezeket a vádakat. Persze Nicole-nak joga 
volt utálni, akit csak akart. Más szülők meg bizonyára a Jégvarázs vagy a Minyonok alkotóival 
szeretnének leszámolni egy sötét sikátorban.

– Milyen volt Hawaii? – kérdezte Nicole.
Gabby nem tudott mosolygás nélkül visszagondolni arra a tíz júniusi napra, amit Andrew-val 

és az ikrekkel eltöltöttek Maui szigetén. Csak négyesben, mert Makayla az édesanyjához utazott.
– Valami csodálatos! – sóhajtotta. – Mesés időnk volt, és annyi mindent lehetett csinálni a 

parton! A lányok istenien érezték magukat!
– És Makayla? Ő is jól érezte magát az édesanyjánál?
– Hát, remélem – sóhajtotta Gabby. – Bár az anyja nem nagyon szereti, ha Makayla többet van 

nála egy hétvégénél. Esküszöm, nem értem. Igaz, Makayla tizenöt éves, és a korából adódóan nem 
mindig könnyű vele, de azért mégiscsak az ő gyereke, akit elvileg szeretnie kellene, nem?

– Már visszajött hozzátok? – tudakolta Nicole.
– Az anyja még aznap visszahozta, amikor megérkeztünk.
– Milyen kár, hogy nem mehetett veletek! – sajnálkozott Hayley.
– Ühüm – dünnyögte Gabby, és reszelt sajtot szórt a kész egytálételre, majd lefedte a tepsit egy 

műanyag tetővel.
Talán neki is sajnálnia illett volna, hogy Makayla nem mehetett velük, de valójában hálát adott 

a sorsnak, hogy ezt a tíz napot a mostohalányától távol tölthette.
Miután az első adag ételt elkészítették, a tepsiket betették a hűtőbe a nevükkel megjelölt 

polcra, aztán továbbálltak a második főzőállomásra, ahol Hayley levette a fűszertartókat, Gabby 
és Nicole pedig szemügyre vették az elkészítés menetét.

– Marharagu lassú főző edényben. Ez érdekes lehet – vélekedett Nicole.
– Nem valami nagy meggyőződéssel mondtad – állapította meg Gabby.
– Csak azért, mert nyár van, és ilyenkor nem szívesen használom a lassú főzőt – magyarázta 

Nicole. – Ám ennél van azért fontosabb szempont is, nevezetesen, hogy Tyler szereti a marharagut, 
vagyis nem kell győzködnöm majd, hogy megegye. Ez egy kellemes hangulatú estét ígér, úgyhogy 
jöhet a marharagu.

– Ez a helyes hozzáállás – vigyorgott Gabby. – Megvan a mai piros pontod.
– A piros pontokért élek, nem tudtad?



Hayley a sorba rakott fűszerek felé intett.
– Nézzétek csak, ez biztosan nagyon ízletes lesz! Imádni fogjátok. A  következő állomáson 

pedig egy grillételt készíthetünk elő.
– Most már egészen biztos, hogy szokatlanul jókedved van – állapította meg Nicole. – Mi 

történt? Fizetésemelést kaptál?
– Nem, és ez nem is baj. – Hayley kinyitotta az első önzáró zacskót, és elkezdte kimérni a 

fűszereket. – Gabby is szóba hozta a jókedvemet, és emiatt kezdem azt hinni, hogy általában véve 
elviselhetetlen egy perszóna vagyok.

– Nem, erről szó sincs! – sietett tiltakozni Gabby, de nem tudta, miként magyarázza meg, 
miért olyan szembeötlő, hogy Hayley ma különösen nyugodt és derűs.

Ha nem tudta volna, hogy barátnője most orvosi pihenőn van, akár azt is gondolhatta 
volna, hogy esetleg terhes. De még mielőtt rákérdezhetett volna, Hayley fogta az asztalon lévő 
borospalackot, kimért belőle másfél decit, és beöntötte az önzáró zacskóba.

Nem, gondolta Gabby. Nem lehet terhes. De akkor is történnie kellett valaminek.
Amikor elkészültek a raguval, továbbhaladtak a következő állomásra, majd legvégül az előkészített 

ételeket berakták a szatyraikba. Gabby mindent bepakolt a kocsiba, és csak utána fordult vissza a 
lányokért.

– Mehetünk? – kérdezte.
Kenzie meg Kennedy egymásra néztek, és szinte egyszerre bólintottak.
– Nagyon ügyesek voltak – dicsérte meg őket Cecelia.
– És nagyon jók is – tódította Kenzie.
– Abban biztos vagyok.
Az ikrek abban a korban voltak, amikor mindenkivel angyalian viselkedtek, kivéve az anyjukkal. 

Gabby sok könyvet olvasott el a témában erről a jelenségről, aminek lényege, hogy a gyereknek 
legalább akkora szüksége van a függetlenségre, mint az anyai dédelgetésre, és ez a két igény 
folyamatosan csatázik a kis lelkükben. A szakértők szerint ezért volt, hogy a lányok mindenki 
másnak a mosolygós arcukat mutatták, míg ő gyakran csak elutasítást és hisztit kapott.

Megvárta, míg a lányok elbúcsúznak Ceceliától.
Milyen gyorsan nőnek! – gondolta elégedetten. És milyen szépek, okosak és kedvesek! Tekintve, 

mennyire rendben van minden az életében, néha igazán ki lehet bírni egy kis hisztit és elutasítást.
Kenzie és Kennedy elhagyták a gyereksarkot, majd elindultak kifelé. Ma egyforma ruhát vettek 

fel: kék rövidnadrágot, kék-fehér macskamintás pólóval. Már elveszítették a kisgyerekekre oly 
jellemző pufók vonásokat, most már kifejezetten kislányformájuk volt.

Kétpetéjű ikrek voltak, de annyira hasonlítottak egymásra, hogy sokan egypetéjűeknek hitték 
őket. Mogyoróbarna szemük volt, vörösesszőke hajuk, és nem elég, hogy a hangjuk hasonlított, 
de egyforma energiabombák voltak mindketten.

Persze azért akadtak különbségek is. Például az álluk más formájú volt. Kenzie kicsit magasabbra 
nőtt, Kennedynek meg dúsabb és hullámosabb volt a haja. Gabby érdeklődéssel várta az iskola-
előkészítőt. Kennedy nyitottabb és barátságosabb ugyan, Kenzie viszont türelmesebb. Az asszony 
kíváncsi volt, vajon melyikük lesz sikeresebb a suliban.

Amikor odaértek a kocsihoz, kinyitotta a vezetőülés oldali hátsó ajtót.
– Beszállás! – kiáltotta, de egyik gyerek sem mozdult.
– Ülésemelőt akarunk – jelentette ki Kennedy. – A gyerekülés kisbabáknak való. Mintha nem 

tudnád, anya, hogy hamarosan iskola-előkészítőbe megyünk!
– Ami azt jelenti, hogy már nem vagyunk kisbabák – tette hozzá Kenzie.
Gabbynek fogalma sem volt, melyik gyerek nyilatkozott a napközis táborban elítélően a 

gyerekülésekről, de azt kívánta, bár ne tette volna. És eszébe jutottak azok a boros palackok, 
melyek a társalgórészben várták a megfáradt anyákat. Visszavihetné a lányokat Ceceliához, 
megihatna egy pohár finom vöröset, és közben felhívhatná Andrew-t, hogy vigye haza őket. Vagy 
addig üti a kocsi motorháztetejét, amíg bele nem fájdul a keze. Vagy összeszorítja a fogát, és szem 
előtt tartva, milyen boldog és szerencsés egyébként, belemegy a vitába.



Bár a borozás eléggé csábító lehetőség volt, végül mégis az utóbbit választotta.
– Igaz, hogy megnőttetek – mondta kedvesen, gyöngéden. – De én ugyanúgy szeretlek 

benneteket, mint babakorotokban. És ezért ugyanolyan fontos nekem a biztonságotok. Legyetek 
szívesek bekötni magatokat az ülésetekbe, hogy indulhassunk haza, mert még vacsorát kell 
készítenem apának!

Az ikrek csak álltak, nem mozdult egyik sem.
Gabby elfojtott egy ingerült sóhajt. Vajon ki nyeri a vitát ma? Csak nem fog megzsarolni két 

ötévest?
– Boomer és Jasmine is bizonyára éhesek már. És én is szeretnék hazamenni. Másszatok be, és 

kössétek be magatokat.
– Nem. – Kennedy összekulcsolta a karját a mellén, Kenzie pedig követte a példáját, mert ő 

mindig, mindenben utá nozta a nővérét.
– Minden egyes percért, amit itt elvesztegetünk, levonok negyedórát a tévéidőtökből – rukkolt 

elő az aduásszal Gabby, és ez megtette a hatását, mert a tévézés erősen korlátozva volt a Schaefer-
házban.

Az ikrek összenéztek, aztán vissza az anyjukra. Majd Kenzie odahajolt a testvéréhez.
– Negyedóra hosszú idő – suttogta.
Kennedy nagyot sóhajtott, majd bemászott a kocsiba. A húga követte. Gabby megfogadta, hogy 

beszél a férjével, és együtt kieszelnek valami megoldást. Vagy legalább megisznak együtt egy 
pohár bort, és azon merengenek, hogy tíz év múlva, amikor a lányok randizni kezdenek, úgy 
fognak visszagondolni a gyereküléssel kapcsolatos veszekedésekre, mint a régi szép időkre.
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– Hallottam a nagy hírt – mondta Cecelia, miközben összeszedte a gyerekasztal mellől a szétszórt 
krétákat.

Nicole Lord széles mosolyt varázsolt az arcára, holott inkább sóhajtani lett volna kedve.
– Hát persze hogy hallottad! Tyler nyilván elújságolta. Ugye milyen szuper? Olyan izgatottak 

vagyunk mindketten!
Cecelia közelebb lépett.
– Beszélhetsz őszintén, Tyler már nem hallhat minket.
A fiatal nő a fiára sandított, aki a terem túlsó végében magyarázott valamit Hayley-nek, aztán 

visszafordult a tizenkilenc éves bébiszitter felé.
– Hát nem hihetetlen, hogy ilyen szerencsések vagyunk? Legalábbis Tyler, mert én kevésbé. 

Ő már számolja a napokat. Szerencsére még nem tud olyan sok számot, különben a perceket is 
számolná az én kis drágám.

– És te? – érdeklődött kajánul Cecelia.
Nicole a szemét forgatta.
– Én is számolom a perceket, de egész más okból.
– De ugye nem fogod megtámadni, vagy ilyesmi? Nem szeretném, ha elvinnének a zsaruk.
A viccesnek szánt kérdés hirtelen ellenállhatatlan vágyat ébresztett Nicole-ban. Na nem a dutyi 

iránt, mert bár nagy rajongója volt a női börtönben játszódó híres sorozatnak, az Orange Is the 
New Blacknek, nem volt meggyőződve róla, hogy kibírná a rács mögött. Ellenben nagyon szívesen 
eljátszott a gondolattal, hogy behúz egyet Jairus Sterenbergnek. Vagy legalább megmondja neki 
a magáét. De alaposan.

– Ígérem, nem fogom tettleg bántalmazni – emelte esküre a kezét. – Tyler imádja a Brad 
sárkányos könyveket, és én sose okoznék fájdalmat a fiamnak.

– És ha a tudta nélkül csinálnád? – kötekedett Cecelia. – Jó, jó, már be is fejeztem! Bocsánat. 
Csak olyan vicces, hogy így utálod a fickót…

– Nem utálom! – tiltakozott Nicole, és remélte, hogy igaz, amit mond. – Hogy is utálhatnék 
valakit, akivel még sosem találkoztam? Csak annyira… – Megrázta a fejét. – Olyan taszító ez az 
egész! A birodalom, amit felépített. Olvastam róla egy cikket még régebben, amiben az volt, hogy 
csak a pénz miatt foglalkozik gyerekkönyvekkel. Mert a kicsiket a legkönnyebb függővé tenni. 
Vagyis valójában egy mocsok alak, aki ha tehetné, a levegőt is pénzért adná mindenkinek.

Brad, a sárkány képeskönyvfiguraként kezdte a pályafutását, de azóta mesehős lett belőle. És 
mindenből lehetett Brad sárkányosat vásárolni. Létezett Brad sárkány plüssfigura, Brad sárkányos 
póló és ágynemű, Brad sárkányos társasjáték. Szóval Sterenberg alighanem vasvillával hányja a 
pénzt. A gyerekek és a szülők nehezen megkeresett pénzét.

Ami még ennél is rosszabb, kiderült, hogy az író a környékükön lakik. Mi több, íróversenyt 
hirdetett a nyári napközis táborba járó gyerekeknek. A Tyler napközis táborába járó gyerekeknek… 
Ezt sokan nagylelkű felajánlásnak gondolták, nem úgy Nicole.

A gyerekeknek azt kellett megfogalmazniuk, miért szeretik Bradet, a sárkányt, és a győztes 
táborozó, valamint az osztálya nem kevesebbet nyer, mint egy író-olvasó találkozót a szerzővel 
és dedikált könyveket.

Tyler majd kiugrott a bőréből örömében, amikor a verseny hírét meghallotta, és két teljes hetet 
töltött a pályamű megírásával. Ezt egészen pontosan tudta Nicole, hiszen mindvégig ott volt a fia 
mellett, és segített, ha kellett. A gyerek egy aranyos Brad sárkányos történetet alkotott, melyben 
személyesen találkozik Braddel, és még rajzokat is mellékelt a sztorihoz. Nem meglepő, hogy 
végül megnyerte a pályázatot.

– Tudom, te nem hiszed, hogy bármi baj van a fickóval – folytatta Nicole –, de gondolj csak 



bele: ez az ember esszét írat a gyerekekkel, és az a jutalom, hogy találkozhatnak vele. Nem tud 
csak úgy odamenni a táborba, mint egy normális földi halandó?

Cecelia nevetett.
– Te jó ég, mennyi energiát teszel bele, hogy gyűlöld ezt a szegény embert!
– Abban biztos lehetsz, hogy egyáltalán nem szegény.
– És ha kiderül, hogy csöppet sem gonosz?
– Akkor nagyon fogom szégyellni magam, hogy csúnyákat mondtam róla.
– Mit gondolsz, mennyire valószínű, hogy ez bekövetkezik?
– Csöppet sem – vigyorgott Nicole.
Megbeszélték, hogy a jövő héten mikor megy hozzájuk Cecelia Tylerre vigyázni, aztán Nicole 

elment a kisfiúért. Csak magának merte bevallani, de az volt a helyzet, hogy va lójában egyáltalán 
nem utálta a Brad, a sárkány íróját. A szíve mélyén tisztában volt azzal, hogy valamiért az összes 
negatív érzését rávetíti erre a szegény férfira, akit sose látott.

Már majdnem két év telt el azóta, hogy Nicole férje otthagyta a munkahelyét, és elhatározta, 
hogy főállású forgatókönyvíró lesz. Mindezt úgy, hogy Nicole-t csak a felmondása után két nappal 
tájékoztatta erről. Nem beszélték meg előre a dolgot, nem volt kíváncsi a felesége véleményére. 
Egyszerűen kilépett, hogy aztán a napjait a laptopja előtt és a hullámok hátán töltse, ugyanis 
mindennap szörfözni járt, hogy kitisztítsa a fejét.

Ez volt az az időszak, amikor Nicole-t elkezdte idegesíteni az egész Brad sárkányos őrület. És 
talán az sem volt véletlen, hogy az írót pécézte ki magának. Vajon minden író egy önző seggfej? 
Vagy csak a sikeresek? Eric, a volt férje kerek egymillió dollárért adta el végül a forgatókönyvét, 
és nem sokkal később el is hagyta őket.

– Mehetünk? – kérdezte meg a fiától Nicole.
Tyler Hayley dereka köré fonta vékonyka karját, és ő visszaölelte. Ők ketten mindig is nagyon 

közel álltak egymáshoz.
– Viszlát, legközelebb! – búcsúzott a kisfiú.
– Vigyázz magadra! És remélem, élvezni fogod a találkozót Jairusszel!
Tyler olyan szélesen vigyorgott, hogy Nicole attól tartott, az arca is belesajdult.
– Már csak öt nap!
– És az pontosan hány perc? – kérdezte Hayley mosolyogva, majd ijedten a szájához kapott, 

amikor Tyler az anyjához fordult.
– Anya, hány perc az öt nap?
– Sajnálom – suttogta bocsánatkérőn Hayley. – Nem akartam még inkább megnehezíteni a 

dolgod.
– Túlélem, ne félj.
Tyler odarohant Nicole-hoz, és izgatottan ugrándozni kezdett előtte.
– Ki tudjuk számolni, hány perc múlva találkozom Jairus szel?
– Persze, de nem itt. Majd otthon. Szükségünk lesz egy számológépre.
Hayley feljajdult:
– Már csak ez hiányzott! Most matekozhatsz miattam.
Nicole átölelte a barátnőjét.
– Akkor is szeretlek, ha számolnom kell miattad. De ha újracsempéztetem a fürdőszobát, te 

leszel az első, akit felhívok, hogy megmondd, mennyi csempe kell.
– Megegyeztünk.
Nicole felegyenesedett, és egy pillanatig csak nézte Hay ley-t. Most is sápadt volt, mint mindig, 

és sötét karikák éktelenkedtek a szeme alatt. Mintha épp valami csúnya betegség készülne kitörni 
rajta. Az igazság valamivel kevésbé volt kétségbeejtő, viszont így is rendkívül fájdalmas: Hayley a 
legutóbbi vetélése után próbált éppen rendbe jönni.

Nicole megfogta a fia kezét, és kisétáltak az üzletből. Felültette az ülésmagasítóra, és közben 
Tyler folyamatosan Bradről, a sárkányról meg a küszöbönálló író-olvasó találkozóról csacsogott.

Talán nem is Jairus hibája, hogy ennyire utálom, gondolta Nicole. Lehet, hogy valójában 



nagyon kedves, megnyerő személyiség, aki tényleg szereti a gyerekeket. Nicole őszintén szólva 
erősen kételkedett ebben, de szívből remélte, hogy téved. Már csak azért is, nehogy Tylernek 
csalódnia kelljen hősként tisztelt, kedvenc írójában.

Az a legjobb az egészben, hogy mivel önkéntesnek jelentkezett a látogatás idejére, Tylernek 
egy pillanatra sem kell egyedül maradnia az esetleges bánatával. Nicole ott lesz mellette, és ha 
az író seggfejként viselkedik, megvédi őt meg a többi gyereket. Legrosszabb esetben elgáncsolja a 
fickót. Vagy kicsúfolja. Esetleg hozzávág egy Brad sárkány plüssállatot.

Erre a gondolatra elmosolyodott.
Szép kilátások… De tervekre szükség van, ha az ember élni akarja az életét.

És megtanuljuk, hogyan kell megbízni egymásban. És végre elkezdünk élni.
Hayley Batchelor ütemesen kopogott ujjaival a kormánykeréken, miközben együtt énekelt a 

rádióval. Az új Destiny Mills-dal annyira tetszett neki, hogy ide-oda ringatózott a vezetőülésben. 
Amikor a lámpa zöldre váltott, behajtott a kereszteződésbe, és jobbra fordult.

Csütörtök este fél hétkor elég élénk volt a forgalom a lakóövezetben. Most ért haza szinte 
mindenki, kocsik álltak meg a felhajtókon, a házak előtt gyerekek játszottak. A  megengedett 
sebesség negyven kilométer per óra volt ezen a környéken, és nem is ment senki gyorsabban. 
Egyszerűen ilyen volt a szomszédság.

Hayley látta, hogy a sarkon lévő háznak már megvan a második szintje. Az  ott lévő régi 
épület hosszú hónapokig romosan állt, és nagyon érdekes volt figyelemmel követni a bontási 
munkálatokat, illetve az újjáépítést. Ha elkészül, biztosan gyönyörű lesz. A szomszédos házak 
közül is több megszépült, megújult mostanában. Hayley úgy tudta, van erre egy szakkifejezés – 
talán szanálásnak mondják, ha egy városrészt renoválnak.

Befordult a következő sarkon az utcába, ahol lakott. Itt is szembeszökőek voltak a felújítások 
eredményei. Csillogott a festék a frissen mázolt bejárati ajtókon, Hayley-nek örült a szíve, ha 
rájuk nézett. De amikor megérkezett a saját otthona elé, elhúzta az orrát.

Milyen kopott benyomást kelt, gondolta, ahogy az elvadult udvaron végignézett, majd 
megszemlélte az ablakkeretekről pergő festéket. A halványszürke stukkó még jó állapotban volt, 
de a ház sajnos annak nézett ki, ami volt: egy régóta elhanyagolt épületnek.

Persze megvolt az oka, hogy így alakult, ezt ő is tudta jól, de a dolgok megváltoztak. És eljött 
az ideje, hogy a házukon is tükröződjenek ezek a változások.

Fogta a Supper’s in the Bag szatyrait, és kiszállt, majd be ment a házba, ami igazán nem volt 
nagy, mindössze száznegyven négyzetméter. Sőt eredetileg száztíz négyzetméteresnek épült, de 
a Hayley-ék előtti tulajdonos hozzáépített plusz egy hálót, egy fürdőszobát és egy gardróbszobát. 
Így aztán összesen három hálószobájuk volt, és két fürdőjük. Ez már egy egészen tisztességes 
méretnek számított, és mivel mindössze négy sarokra voltak az óceántól, az épület fekvésére sem 
panaszkodhattak.

A  nappali keményfából készült padlója még az eredeti volt, csakúgy mint a kandalló. Nem 
mintha ez utóbbit sokat használták volna. Los Angeles nem éppen a kemény telekről híres. De 
nagyon hangulatosnak tartották, szóval ha néha hűvösebb volt, előfordult, hogy begyújtottak.

Hayley a konyhába ment elsőként, és elpakolta az ételeket. Két csomagot a hűtőbe tett, a többit 
a fagyasztóba.

Amikor ezzel elkészült, bekapcsolta a sütőt, és elővette a salátához szükséges hozzávalókat. 
Aztán összehajtogatta a szatyrokat, és berakta őket a mosókonyha polcára. Miután visszafordult, 
alaposan szemügyre vette a konyháját, és igyekezett nagyon kritikus lenni.

Az  elrendezés még mindig kifejezetten tetszett neki. A  pult elég régimódi volt, kétféle 
színárnyalatú zöld csempével rakták ki valamikor az ötvenes évek stílusában, de a házhoz 
kifejezetten illett. A szekrények tömör, tartós fából készültek, de rájuk fért volna a csiszolás és 
az újrafestés. Hayley végigsimított az egyik ajtón, és eltöprengett rajta, vajon mennyibe kerülne? 
Lehet, hogy csak a festék árába, mert Rob maga is el tudná végezni a munkát?

A linóleumpadló elég szomorú látványt nyújtott, de ezt kicserélni túlságosan drága lett volna. 



A mosogató viszonylag új volt még, és amikor a régi tűzhelyük kimúlt, egy egész szépet vettek 
helyette, szóval ahhoz sem kell hozzányúlni.

Szóval ha hagyják a járólapot, és csak a szekrényre összpontosítanak, akkor biztosan ki tudják 
fizetni a felújítás költségeit. Egy kis festék a falakkal is csodát tenne.

Kisétált a rövidke folyosóra, mely a nagy fürdőszobához és a két hálószobához vezetett. Annak 
idején Robbal sokat vitatkoztak, mi legyen ezzel a fürdővel. Itt is eredeti volt a csempe, csak itt 
a kék kétféle árnyalatában játszott, és eredeti volt a hatalmas fürdőkád is. Rob ki akart cserélni 
mindent, Hayley-nek azonban tetszett a helyiség ódon hangulata.

A két kis hálószobát lesz a legegyszerűbb formába hozni. Itt csak ki kell festeni, esetleg ha telik 
rá, még az ablakot is kicseréltethetik. A hátsó kis hálót dolgozószobának használták. A másikba 
Hayley emberemlékezet óta be nem tette a lábát. Persze ettől még tudta, hogy néz ki. Halványsárga 
falak, csillogó, keményfa padló. A sarokban egy hintaszék áll, de különben teljesen üres.

A hozzátoldott háló-fürdő-gardrób együttes a ház túloldalán helyezkedett el, itt sem kellene 
több, mint egy tisztasági festés meg esetleg pár új ágynemű. A ház alapvetően rendben volt még, 
és jó környéken állt. Nem volt szüksége másra, csak egy kis gyöngéd gondoskodásra.

Hallotta, hogy nyílik a bejárati ajtó, és lépések koppannak a nappaliban.
– Megjöttem! – kiáltotta Rob.
Hayley sietett, hogy üdvözölje a férjét.
– Szia, én is nemrég érkeztem. Enchiladát eszünk vacsorára.
Rob kicsivel alacsonyabbra nőtt, mint száznyolcvan centiméter, a haja világosbarna, a szeme 

kék, és szemüveget viselt. Az a típusú férfi volt, aki rögtön bizalmat keltett, talán mert gyakran 
mosolygott. Hayley már az első találkozásukkor nagyon megkedvelte.

Odalépett hozzá, és átölelte, a férfi pedig arcon csókolta üdvözlésként.
– Milyen napod volt? – kérdezte.
– Jó. Elég mozgalmas. Munka után még beugrottam a Supper’s in the Bagbe.
– Igen, gondoltam. Már alig várom azt az enchiladát. Na gyon szeretem.
– Tudom.
Rob hosszan nézte.
– Biztos, hogy jól vagy?
– Remekül. Erősnek érzem magam.
A férfi arcán kétely tükröződött, de nem szólt semmit, csak mosolygott.
– Örömmel hallom. Szép esténk van. Mit szólnál, ha kint ennénk?
Miközben egész Los Angeles forrt a július közepi hőségben, Mischief Bayt kellemesen lehűtötte 

a tenger felől érkező szél.
– Remek ötlet!
Együtt mentek ki a konyhába. Rob megmosta a kezét, Hayley meg betette az egytálételt a 

sütőbe, és beállította a konyhai órát. A férfi később két sört is kivett a hűtőből, és két poharat a 
szekrényből, majd kitöltötte a hűs italt, és az egyiket átnyújtotta Hayley-nek. Aztán kisétáltak a 
téglával kirakott teraszra, mely a keleti fekvésű hátsó udvarra nézett, és ezért ilyenkor, estefelé 
kellemesen hűvös volt.

Hayley a szokásos helyére ült le, a lábát feltette egy zsámolyra, Rob pedig vele szemközt foglalt 
helyet.

– És veled mi a helyzet? – kérdezte a férjétől. – Neked jó napod volt?
– Nem robbant fel semmi – bólogatott Rob.
– Az valóban jó hír.
Ez egy családi tréfa volt, amit gyakran felemlegettek. Robot mintegy fél éve vették fel 

üzletvezető-helyettesnek a helyi BMW-kereskedésbe, és mindjárt az első munkanapján egy 
robbanás történt a javítóműhelyben. Szerencsére senki sem sérült meg, és komolyabb kár sem 
keletkezett, de azért a robbanás gondoskodott róla, hogy izgalmas és emlékezetes legyen a 
munkakezdés.

Az állás különben nagy előrelépés volt a férfinak szakmai és pénzügyi szempontból egyaránt. 



Igaz, sokat kellett dolgoznia, de legalább helyben, így megspórolta az utazási időt. Hayley szerette, 
ha a férje itthon van. És persze örült a remek fizetésnek meg a széles körű juttatásoknak is. 
Robnak ugyanakkor egy mellékállása is volt: hétvégenként egy barátjának segített öreg autókat 
restaurálni. Az elképzelhető legjobb munka egy fiatalembernek, aki él-hal az autókért.

– Biztos, hogy jól vagy? – kérdezte meg.
Könnyed volt a hangja, de Hayley kihallotta a könnyedség mögül az aggodalmat. Azt is 

megértette, miért aggódik a férje, hiszen ő is szokott tükörbe nézni, így tisztában volt vele, hogy 
úgy fest, mint akinek komoly baj van az egészségével.

Ez az ár, amit fizetnem kellett, és továbbra is fizetnem kell, gondolta komoran. Mert hiszen az 
álmok fontosak, azokat nem szokás csak úgy feladni.

– Igen, persze – bizonygatta, és játékosan megbökte a férfi combját a lábfejével. – Már megint 
aggódsz.

– Szeretlek.
– Én is szeretlek. Különben gondolkoztam, és mondani szeretnék valamit.
Rob kezében félúton megállt a söröspohár.
– Tetszeni fog, amit mondasz?
– Szerintem igen. Amikor hazajöttem, megnézegettem a környékbeli épületeket, és 

megállapítottam, hogy a mi házunk a legcsúnyább és a legelhanyagoltabb, pedig nem kellene annak 
lennie. Csak mostanában nem volt időnk foglalkozni vele. De szeretném, ha változtatnánk ezen.

– Komolyan? – Rob közelebb hajolt. – Ez csodálatos! A szám ból vetted ki a szót. A házunk 
valóságos vizuális környezetszennyezés, már attól tartottam, a szomszédok elindítanak egy 
petíciót, hogy ne kelljen tovább nézniük. Én is sokat töprengtem már ezen, és rengeteg ötletem 
van.

Ez nem lepte meg igazán Hayley-t. Mindig is nagyon egy rugóra járt az eszük Robbal.
– A kert nem nagy ügy – jelentette ki. – Azt majd szép apránként megcsinálom én magam.
– Hayley, kedvesem, nem erőltetheted meg magad! – tiltakozott a férje. – Az  egyik 

munkatársamnak van egy bátyja, aki tereprendezéssel foglalkozik. Megkérhetnénk, hogy 
takarítsa ki a kertet, és ássa fel, ahol kell, ez biztosan nem kerülne nagyon sokba. Aztán ha a 
neheze megvan, elültethetnénk néhány új növényt. Azt megoldhatnánk ketten.

Hayley nagyon nem akart pénzt kidobni az ablakon, de el kellett ismernie, hogy a férjének 
igaza van. Ő nagyon gyönge még, Rob viszont két munkahelyen teljesít, nem dolgoztathatja még 
itthon is.

– Nem szeretnék túl sokat költeni – kezdte.
– Én sem. Szólok Raynek, hogy küldje át a bátyját, aztán megkérjük, hogy adjon egy árajánlatot. 

Csak az elülső kertre.
– Rendben.
A  hátsó kerttel amúgy sem volt semmi baj. A  letéglázott részen kívül csupán néhány fa 

díszítette. Meg egy kis gyep. Hayley elhatározta, hogy mostantól rendszeresebben fogja öntözni, 
akkor biztosan kizöldül.

– És a lakással mit akarsz csinálni? – tudakolta a férje. – Átalakíttathatnánk például a konyhát.
Hayley majdnem összerezzent.
– Szerintem elég lenne egy festés-mázolás – vetette közbe. – Meg vehetnék új függönyöket az 

ablakra.
Azt gondolta, Rob kötni fogja az ebet a karóhoz, de a férfi meglepetést okozott neki, mert 

beleegyezőn bólintott.
– Igazad van. Egy komplett konyhafelújítás sok lenne most neked.
Hayley-t furdalni kezdte a lelkiismeret. Rob amiatt aggódik, hogy ő túlvállalja magát. Persze 

Rob mindig aggódik. Nagyon sok mindenen keresztülmentek már, és a férje mindig ott állt ugrásra 
készen mellette. Nagyon akarták azt a gyereket, és a sorozatos próbálkozásaik megrendítették 
mind Hayley egészségét, mind az anyagi helyzetüket. Arról nem beszélve, hogy lelkileg-érzelmileg 
is teljesen kimerültek az állandó idegfeszültség miatt.



De Hayley nem a saját gyöngesége miatt riadt vissza a konyhaátalakítástól. Hanem olyan 
okokból, amit egyesek talán önzésnek bélyegeznének. Erre Hayley csak legyinthetett volna, 
hiszen mások egészen biztosan nem értik, min is ment keresztül az elmúlt években. És hogy 
milyen érzés, ha a sors épp azt tagadja meg tőled, amire a legjobban vágysz.

Hayley-nek volt egy álma. És még nem adta fel a reményt. Még mindig tudott hinni a sikerben.
– Kiárusítás van a vasboltban – jegyezte meg. – Vacsora után átmehetnénk, és megnézhetnénk, 

nincs-e valami festék, ami tetszik. Pár liter elég is lenne a hálószobákra. És a konyhába is 
nézhetnénk valamit.

– Úgy érted, vegyünk maradék festékeket? Azokat a ronda árnyalatokat, amik nem kellettek 
senkinek? – vonta fel a szemöldökét Rob.

– Nem, nem hinném, hogy azok maradék festékek. Ha nem inkább olyanok, amiket visszavittek. 
Mert mondjuk még sem illett az ablakkerethez. Vagy felkenve nem olyan színe volt, mint 
gondolták…

– Figyelj, tudom, hogy örömödet leled benne, ha fogadhoz verheted a garast, de azért szerintem 
megengedhetünk magunknak teljes árú festékeket is, nem gondolod?

Rob évődött vele. Hayley hallotta a hangján, látta a szemében. És mégis minden erejére szüksége 
volt, hogy nyugodt maradjon. Hogy nehogy sikoltozni kezdjen, miszerint egyetlen centet sem 
adhatnak ki feleslegesen, mert minden pénzre szükségük van. A kisbabák sokba kerülnek, és rá 
ez fokozottan igaz, hiszen neki már a teherbe esés és a terhesség megtartása komoly problémát 
jelent.

De ezen pont eleget veszekedtek már. És Hayley-nek szüksége volt Robra. Együtt kell maradniuk, 
mert ők ketten egy csapat.

Hayley meg volt győződve róla, hogy jövő nyárra megváltozik az egész életük. Igazi család 
lesznek végre, ebben egészen biztos volt. Biztosan tudta, hogy jövő nyárra megtörténik vele a 
csoda.
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– Anyaaa! Boomer és Jasmine összeházasodhatnak? – kérdezte Kennedy az autósüléséből péntek 
délután.

– Nem, nem házasodhatnak össze.
– Mert nem szeretik egymást?
– Szerintem pont annyira szeretik egymást, amennyire kell.
Gabby letért az útról, és beállt abba a kocsisorba, mely a tizenkét-tizenöt éveseknek rendezett 

nyári napközis tábor felé araszolt. Ez pont az ellenkező oldalán volt a parknak, mint az ikrek 
tábora, és persze ugyanakkor kellett reggel beérni ide is, mint oda. Gabby időnként eltöprengett 
rajta, hogy akik ezeket az időpontokat kitalálták, egyszerűen alkalmatlanok a feladatukra, vagy 
kifejezetten rosszindulatból csinálják ezt az egészet. Lehet, hogy titkon a kezüket dörzsölgetik, 
és jókat röhögnek a kétségbeesett anyákon, akik ha megfeszülnek, sem tudnak egyszerre jelen 
lenni két helyen.

– Azért nem tudnak összeházasodni, mert Boomer kutya, Jasmine macska, és nem szokás 
állatesküvőket tartani.

– De mi van, ha szeretik egymást? – kérdezte álmodozó hangon Kenzie.
Mert az ötévesek számára így végződik minden mese. Hogy a hősök szerelembe esnek, aztán 

boldogan élnek, míg meg nem halnak.
Gabbynek átfutott a fején, hogy akkor lenne igazán jó anya, ha kicsit modernebb meséket 

olvasna a lányainak. Olyan hősnőkről, akik vállalkoznak, vagy éppen céget igazgatnak, akik 
orvosként súlyos betegeken segítenek, nem pedig szépséges hercegnőkről, akik férjhez mennek, 
mert egyedül képtelenek megállni a lábukon.

De emiatt ráér később ostorozni magát, pillanatnyilag nem ez a legégetőbb gondja. Rápillantott 
a műszerfalon lévő órára, és felszisszent, mert máris öt perc késésben volt. Persze, mert az ikrek 
megint nem akartak beszállni az autósülésükbe. A probléma napról napra egyre nagyobb gondot 
okozott.

Gabby lassan araszolt előre a kocsisorban, és emlékeztette magát, hogy már csak egy óra, és 
lazíthat. Hazaviszi a gyerekeket, megvacsoráztatja őket, aztán felmegy, és vesz egy finom fürdőt, 
miközben Andrew…

– Basszuskulcs! – csúszott ki a száján, mert ez volt az a szitokszó, amit a lányok jelenlétében is 
megengedett magának olykor.

Ugyanis rájött, hogy ma aztán biztosan nem fog hosszan fürdőzni. Most jutott eszébe, hogy 
Andrew-val mennek valahová. Valami munkahelyi buliba, ha igaz, de az is lehet, hogy egy 
politikai bankettre… Igazából sejtelme sem volt róla, hová.

Dupla basszuskulcs! Vajon a fekete nadrágja hazakerült már a tisztítóból?
A háta mögött dudálni kezdett egy autó, és Gabby végre észrevette, hogy előtte megindult a 

kocsisor, tehát ő is előrébb araszolhatott. Közben azon töprengett, mi az ördögöt vegyen fel.
Kenzie és Kennedy arról beszélgettek, mit kellene viselnie Jasmine-nek, amennyiben Boomer 

mégis elvehetné feleségül. És furcsamód nem is annyira a ruha izgatta őket, inkább a csokor 
kérdése. Hogy hogyan viszi majd a macska a csokrot, miközben az oltárhoz sétál.

Gabby a park szélénél ácsorgó tiniket fürkészte, és gyorsan észrevette Makaylát. A mostohalánya 
magas, nyakigláb bakfis volt, dús, szőke haja leért a háta közepéig. Bő ujjatlan pólót viselt, és 
rövidnadrágot. Nagyon szép volt, és noha még nem nagyon tudott mit kezdeni hosszúra nyúlt 
végtagjaival, már most meg lehetett jósolni, hogy pár év múlva mindenkinek leesik az álla, 
amikor végigmegy az utcán.

Makayla kétségkívül a lélegzetelállítóan dögös mamájára ütött, így aztán nem csoda, hogy 
Gabby mély növésűnek és dagadtnak érezte magát mellette. Nem mintha ez Makayla hibája lett 



volna…
Lehúzódott a járdaszegély mellé, és várta, hogy a kamasz lány beszálljon. A torka elszorult, 

miközben azt próbálta kideríteni, vajon milyen kedvében van. Bár ez a mostani anyás hétvége 
lesz, szóval bármilyen is a hangulata, nem kell sokáig elviselniük egymást.

– Üdv! – köszönt vidáman Gabby, amikor Makayla kinyitotta az anyósülés felőli ajtót.
– Szia! – A kamasz lány beszállt, bekötötte magát, és hátrafordult a kicsikhez. – Sziasztok, 

tökmagok!
– Szia, Makayla! – viháncoltak boldogan az ikrek.
– Épp arról beszélgetünk, hogy Boomernek és Jasmine-nek össze kellene házasodnia – tette 

hozzá Kennedy. – Fehér ruhás esküvő lenne…
– Micsoda képtelen ötlet! Nem hinném, hogy Boomer olyan jól festene fehér tüllben…
A lányok nevettek, s Gabby is elmosolyodott, ahogy elképzelte a menyasszonyi ruhás basset 

houndot.
– Neem, nem Boomer! – tiltakozott Kenzie. – A fehér ruhát Jasmine viselné.
– Vagy úgy! Az már egészen más.
Gabby gyomrában oldódni kezdett a görcs. Makaylával nincs az égvilágon semmi baj. Nem lesz 

ma se ordítozás, se ajtócsapkodás. Sőt feszült, mogorva csend sem. Makayla szé pen összeszedi 
a holmiját, és elmegy az édesanyjához, ahol két teljes napot tölt. Arra persze jó esély volt, hogy 
vasárnap este teljesen kiborulva tér majd haza, de azt a problémát ráérnek akkor megoldani.

Makayla érzelmi állapotának hullámhegyei és -völgyei részben az életkorából adódtak, részben 
az anyjához való viszonyából, ami finoman fogalmazva is ellentmondásosnak volt mondható. 
Candace időnként mindent bedobott, hogy gondos anyának mutassa magát, máskor meg 
nyilvánvaló volt, hogy a lánya csak púp a hátán. És ez utóbbit sajnos Makayla is pontosan tudta.

Gabby próbálta megmagyarázni magának, hogy a kamasz lány dührohamai és búskomorsága 
valójában nem neki szólnak. Szegény nyilván szerette volna rázúdítani valakire a haragját, és 
Gabby volt a legkézenfekvőbb célpont. Ha durvára fordultak a dolgok, az asszony csokoládéval 
vigasztalódott, és azzal a tudattal, hogy történjék bármi, Makayla legalább az ikerhúgait nagyon 
szereti.

Gabby csigalassúsággal haladt a péntek délutáni csúcsforgalomban. Szűk negyedórára volt 
szükség háromsaroknyi távolság megtételéhez a Pacific Coast Highwayen, de szerencsére ahogy 
a lakókörnyezetükhöz közeledtek, egyre kevesebb lett az autó.

Az  asszony a jelenlegi házuktól ötsaroknyira nőtt fel. A  testvéreivel abba az iskolába járt, 
ahová most Kennedy meg Kenzie készültek, és abban a gimiben érettségizett, ahol Makayla is fog. 
Pontosan tudta, hol szeretnek lógni a környékbeli gyerekek, melyik a legrövidebb út a strandra, és 
menyi időbe telik hazaérni a suliból.

Időnként elmorfondírozott rajta, milyen lenne, ha csak felnőtt fejjel költözik ide. Milyennek 
látná akkor Mischief Bayt? Mert így eléggé elfogultan tudott csak nyilatkozni róla.

Befordult a ház elé. Makayla kiugrott a kocsiból, és kitárta a hátsó ajtót a húgainak. 
Gabby előreindult, hogy kinyissa az ajtót. Már hallotta Boomer ugatását és azt, hogy a kutya 
türelmetlenül kaparja az ajtót. Egyetlen dolog akadályozta meg abban, hogy lyukat fúrjon a 
bejáratba: nevezetesen egy fémlemez, melyet Andrew csavarozott oda az ajtó alsó részéhez.

Amint Gabby ajtót nyitott, a kutya kirobbant, és rohant a lányokhoz. Mert bár Boomer a 
család minden tagját szerette, de a gyerekekhez különösen ragaszkodott. Ha tehette, mindig a 
nyomukban járt, igyekezett együtt tartani őket, és ha valamelyikük olyasmit csinált, ami neki 
nem tetszett, azon nal hangos ugatással jelezte az ellenérzéseit.

Most éppen körbe-körbe szaladgált körülöttük, és világgá kürtölte, mennyire örül nekik. Mintha 
hetek teltek volna el azóta, hogy utoljára találkoztak, nem pedig csak órák.

Makayla és az ikrek is lehajoltak, hogy megsimogassák az ebet, aztán elindultak a ház felé. 
Boomer sajátos, kígyózó mozgásával megelőzte őket, és berohant a nyitott ajtón. A lányok utána. 
Gabby még meggyőződött róla, hogy közben nem szökött-e ki a macska, aztán ő is bement, és 
becsukta az ajtót maguk mögött.



Majdnem négy óra volt, vagyis csupán két órája maradt, hogy odategye a vacsorát, elrendezze 
az ikreket, megetesse az állatokat, és közben fáradt családanyából Andrew Schaefer ragyogó és 
elbűvölő hitvesévé változzon.

Nem lesz könnyű dolga, ezt előre tudta.
Egyenesen a konyhába sietett, ahol letette a táskáját a beépített polcra, majd megnézte a falra 

erősített naptárat, ahol mindenkinek fel volt tüntetve minden programja.
Makayláért hatra jön az édesanyja, Gabby és Andrew fél hétkor indulnak el itthonról, míg 

Ceceliának háromnegyed hatra kell megérkeznie, hogy átvegye a lányok felügyeletét.
– Anya, felvehetem a lila kalapomat a vacsorához? – robogott be a konyhába Kenzie. – Kennedy 

a zöld kalapját fogja viselni, de nekem a lila jobban tetszik. Már csak a csipke és a tollak miatt is…
– Elhoztad a fekete farmeremet a tisztítóból? – tudakolta Makayla, aki a következő pillanatban 

szintén bejött Gabby után. – Mert ezen a hétvégén szükségem lesz rá. Anyával moziba megyünk, 
meg vacsorázni, és nyilván nem gyorsétterembe, hanem valami rendes helye.

– Igen, elhoztam. Bevittem a szobádba.
Ha veszed a fáradságot, és körülnézel, magad is észrevehetted volna, tette hozzá gondolatban 

az asszony, de mélyen hallgatott. Azt se tette szóvá, mennyire nevetségesnek tartja, hogy egy 
kamasz lány tisztítóba küldi a farmerjét. Miért nem lehet azt kimosni a többi ruhával? De Makayla 
élet-halál kérdésének állította be a dolgot, és Andrew nem vitatkozott vele. Ezért aztán Gabby 
sem. Sejtette, hogy jó eséllyel hamarosan kenyértörésre kerül sor közte és a mostohalánya között, 
de semmiképp nem akarta, hogy egy ilyen butaság legyen a kiváltó ok, mint a tisztító ügy.

Makayla leült az egyik magas székre a konyhasziget mellé.
– Anya megígérte, hogy elvisz a fodrászához. Talán frufrut is vágatok… Hiszen még van elég 

idő az iskolakezdésig, meg tudom növeszteni újra, ha nem tetszik.
Ahogy beszélt, előrenyújtotta a karját a gránit munkalapon, és összekulcsolta az ujjait. Kenzie 

csodálattal figyelte, és Gabby tudta, hogy holnap a reggelinél ugyanezt a pózt fogja látni a 
lányaitól. Hiszen az ikrek semmit sem élveztek annyira, mint amikor utánozhatták a nővérüket.

– Elkezdhetnénk bevásárolni az iskolára is – folytatta a kamasz lány. – Anya bevisz majd 
helyekre, és megmutatja ne kem azokat a ruhákat, amik csak ősszel fognak kiérkezni az üzletekbe. 
Már megnéztünk néhány katalógust, és kiválasztottam pár holmit.

Candace egy puccos nagyáruház árubeszerzője volt, és hozzáfért olyan holmikhoz, melyek 
még nem kerültek ki az üzletek polcaira. Gabby próbálta meggyőzni magát, milyen jó, hogy az 
édesanyja elviszi Makaylát ilyen helyekre, és a kamasz lány végre úgy érezheti, hogy tényleg 
szeretik és törődnek vele. Így kellene tennie mindig, gondolta, de ő maga sem hitte igazán, hogy 
Candace sokáig tudja hozni ezt a formáját.

Makayla színpadias mozdulattal rántott egyet a vállán.
– Szerencsére van érzékem a divathoz.
– Igen, ez igaz.
Makayla szemügyre vette Gabby buggyos térdnadrágját és a túlméretes pólót, melynek egy 

folt éktelenkedett az elején, a szegélyénél viszont egy kicsiny, ám folyamatosan növekvő lyuk volt 
látható.

– Akarod, hogy szóljak apának? – kérdezte jóindulatúan. – Egyértelműen nagy szükséged 
volna rá, hogy felfrissítsd a ruhatáradat.

– Igazán kedves tőled, de inkább ne szólj, kérlek.
Gabby azzal csillapította magát, hogy nem is olyan rossz a helyzet. Makayla alapvetően jó 

gyerek. Vannak ugyan hangulatingadozásai, de az vagy a kamaszkori hormonok, vagy az anyja 
számlájára írható. A fő, hogy tud nagyon kedves is lenni, a kistestvéreit pedig kifejezetten szereti.

Az  egyetlen dolog, ami Gabbyt zavarta a mostohalányával kapcsolatosan, az az volt, hogy 
nem családtagként él velük, hanem mint egy előkelő vendég, akinek mindent szabad. Például 
tisztítóba küldeni a farmerjét. Néha persze ha úgy tartotta kedve, vigyázott az ikrekre, de csak 
egy órácskáig, míg Gabby elugrott valahová. Egy egész délutánra vagy estére sosem vállalta őket. 
De még ezt a néhány percet is úgy adta elő, mintha valami nagy szívességet tenne Gabbynek, 



szóval az asszony még abban sem lehetett biztos soha, hogy ennyire számíthat. Utasításokat nem 
adhatott a kamasz lánynak.

Tipikus második feleség probléma, gondolta Gabby. Gya kor la ti lag nap mint nap meg kellett 
küzdenie Andrew múltjával. Ehhez képest a férje legfeljebb azon izgulhatott, hogy udvarolni 
kezd-e neki valamelyik régi, gimis pasija az épp aktuális érettségi találkozón. Mi ez, ha nem 
mélységesen igazságtalan?

– Anya, azt hiszem, Jasmine hányni fog!
Kennedy hangja valahonnan fentről jött. Makayla és Kenzie erre megindultak a lépcső felé. 

Gabby is csak addig maradt a konyhában, míg fel nem markolt egy adag papírtörölközőt. Közben 
remélte, hogy Boomer megelőzi, és eltakarítja a macskahányást, még mielőtt ő odaérne. Ilyen 
téren általában lehetett számítani rá.

Ahogy telt az idő, úgy csitult el a káosz a Schaefer-házban, és lassan beköszöntött a béke 
időszaka. Legalábbis Gabby így gondolta. A vacsora a sütőben párolódott, Makayla épp pakolt, 
az ikrek pedig a játszószobában voltak, és próbálták eldönteni, mit fognak csinálni aznap este 
Ceceliával.

– Divatbemutatót játszunk – mondta Kennedy egy kis zöld kalappal a fején. – Aztán pedig 
legózunk.

– Ó, igen, legózzunk! – örült Kenzie, és csak úgy libegett a csipke meg a toll a kalapján.
Milyen édesek, gondolta Gabby elandalodva. Átkozottul makacsok, de nagyon aranyosak.
Úgy vélte, ezek a bébiszitteres esték akkor sikerülnek a legjobban, ha az embernek nincsenek 

túlzott elvárásai. Az asszony rendszerint be szokott készíteni egy tálca harap ni va lót a gyerekeknek 
meg a bébiszitternek, és gondoskodott arról, hogy a lányok előre megbeszéljék, milyen játékokkal 
szeretnének játszani, és milyen könyveket fognak olvasni. Ezek és a mese-dvd-k ott sorakoztak az 
alacsony, ötévesek méretéhez igazított asztalon.

Ekkor besétált Jasmine, aki a jelek szerint gond nélkül átvészelte a szőrlabdaincidenst, 
odadörgölőzött Gabby lábához, és egy igazi csajos nyávogással adta tudtára, hogy az ő kis 
világában minden a legnagyobb rendben van. A  macska nyomában Boomer trappolt be, orrát 
szigorúan a szőnyegre szegezve, mintha leesett morzsákat fürkészne.

Az ikrek rávetették magukat az állatokra, Gabby pedig a pillanatnyi kavarodást kihasználva 
bemenekült a szobájába. Még le kell zuhanyoznia, mert reggel nem volt rá ideje, és csinálnia kéne 
valamit a hajával.

Egy darabig szőke volt, de rájött, hogy erre három gyerekkel semmi esélye, hiszen nincs ideje 
négy-öt hetente tövet festetni. És ha visszatér a munka világába, akkor még sokkal kevésbé lesz 
ideje ilyesmire. Így aztán az elmúlt egy évet azzal töltötte, hogy a haját fokozatosan visszafestette 
vörösesbarnára, ami a természetes hajszíne volt. Felmerült benne, hogy a szakmai újrakezdést 
néhány melírcsíkkal ünnepli meg, de csak akkor, ha a fodrásza leteszi a nagyesküt, hogy a csíkokat 
elég félévente felfrissíteni.

Sikerült lezuhanyoznia anélkül, hogy közben megszólalt volna a telefon, vagy visítani kezdett 
volna valamelyik gyerek. Amint azonban kilépett a zuhanykabinból, megjelentek a fürdőben az 
ikrek Jasmine és Boomer kíséretében, majd a földre letelepedve végignézték, ahogy törölközik. 
Kenzie Boomer egyik fülét szorongatta, Kennedy a másikat, s a fennmaradó kis kezükkel a kutya 
selymes szőrét simogatták. A kalap már eléggé ferdén állt a fejükön. A legjobb helyet a macska 
választotta magának: a mosdó előtti fürdőszobaszőnyegen üldögélt, és olyan komolyan bámult 
Gabbyre, mintha minden mozdulatát ellenőrizné. Ami talán igaz is volt. Jasmine láthatóan 
élvezte, ha ellenőrzése alatt tartotta a helyzetet.

– Mit fogsz felvenni, anya? – kérdezte Kenzie. – Biztosan nagyon szép leszel.
– Igazán köszönöm a bizalmat, de még nem tudom, mit válasszak.
– Ruhát! – kérte Kennedy. – És magas sarkút.
Persze, mert a lányok imádtak Gabby magas sarkúiban sétafikálni, amikor éppen divatbemutatót 

játszottak.
– Rúzst is tegyél fel! – kérte Kenzie.


