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Sara élete egy napon válságba kerül. 
Apja üzlete csődbe megy, és kénytelen kis lá nyát vidéki rokonaihoz küldeni. 

A kislány ez idáig mindent megkapott, amire csak vá gyott: 
érdekes utazások, vadonatúj játékok, szép ruhák. 

Jómódú apja semmit nem tagadott meg tőle. 
Barátai ugyan nem voltak, de eszébe sem jutott, 

hogy hiányozna valami az életéből. 

Sara most egyszerre idegen és ellenséges világban találja magát, 
ahol úgy tűnik, senki sem örül az érkezésének. 

Nehezen birkózik az új kihívásokkal: az iskolával, a házi munkával 
és főleg cseppet sem kedves unokatestvéreivel és nagynénjeivel. 

Életében először érzi a társak hiányát. 
Hogy bizonyítsa be, hogy méltó a bizalomra és a szeretetre? 

Az izgalmas, szívmelengető történetből filmsorozat is készült, 
amely időről idő re oda szegezi a családokat a képernyő elé.

Lucy Maud Montgomery könyveinek 
világszerte megszámlálhatatlan rajongója van. 
Életműve méltó arra, hogy sorozatba gyűjtsük. 

Tízéves kortól ajánljuk.
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Sa ra út nak in dul
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1.

Sa ra Stanley el gon dol kod va lép ke dett a da dá ja mel lett. Cso
dálatos,verőfényesdélutánvolt,anapolyanragyogóansütött,
ahogy csak ilyen kor, nyár vé gén szo kott, Westmountban, 
Mont re al  nak ab ban a ne gye dé ben, ahol Sa ra la kott a pa pá já val. 
Szemlátomástmindenüttgondosanápoltpázsitzöldellt,azélő
sövénythibátlanulegyenletesrenyírták,ésagondozottvirág
ágyakbanittis,ottiskésőnyárivirágokbontogattákszirmai
kat. Sara pillantása egy sor élénk színű krizantémra esett,
amelyekúgyringatóztakhosszúszárukon,mintabalerinák.

– Ép pen azon gon dol kod tam, tud nake tán col ni a vi rá gok 
– val lot ta be Sa ra.
–Nahát,SaraStanley,hogynekedmikenjárállandóanaz

eszed! – mo so lyo dott el Louisa da dus.
Adadajóltudta,milyenélénkfantáziájavanSarának,hogy

mennyirecsapongóaképzelete,éshogyszeretregényesábrán
dokbamerülni.Másokrendszerintvagyirigyelték,vagysajnál
ták a ti zen két éves kis lányt.
– Szegény,magányos kis jószág – sóhajtott fel az egyik

ismerősasszonymindenalkalommal,valahányszormegpillan
tot ta Sarát a da dá já val.
–Elkényeztetettkisbéka,akitúlságosansokidőttöltfel

nőttekközött–suttogtaegymásik.
–Többetkelleneegyüttjátszaniaakorabeligyerekekkel–

jelentettekimegfellebbezhetetlenülegyharmadik.
– Ki hal lott már ilyet, egy gye re ket el vin ni Egyip tom ba! Ez 

már tény leg bot rá nyos! Ki tud ja, mi min dent lát hat egy ilyen 
he lyen! – mél tat lan ko dott egy vén kis as  szony.
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Azok, akik saj nál koz tak Sa rán, tud ták, hogy a kis lány igen 
sokatutazik,hogykevésveleegykorúbarátnőjevan,ésminde
nekelőtt,hogyazédesanyjátmárhároméveskorábanelveszí
tet te. Azok, akik iri gyel ték, úgy vé le ked tek, hogy Louisa dadus 
Saramindenkívánságát teljesíti,hogyazédesapjaszörnyen
elkényezteti,éshogyegyszerűentöméntelenpénztkölteneka
ruháira,ajátékairaésaházitanítóira.
Hogymiazigazság,aztmárjóvalnehezebbvoltkideríteni.

Sararejtélytjelentettjónéhányemberszámára,ésnéhamég
önmagaszámárais.Azegyikpercbenmajdszétvetetteabátor
ságésazönbizalom,amásikbanelfogtaafélsz,éskételkedni
kezdettönmagában.
SaraésadadusbefordultakaVictoriasétányra.Eztaszéles

utcát kétoldalt öreg juharfák szegélyezték. Lombjuk árnyat
vetettajárdára,skisséenyhítetteazaugusztusvégihőséget.
A sétányon nyüzsögtek a divatosan öltözött emberek. 
A hölgyek mind pompás szalmakalapot viseltek, amelyet
atlaszselyem szalag és Spanyolországból származó, finom
mívű,házilagkészítettművirágokdíszítettek.Néhányhölgy
fodrosnapernyőttartottakezében,ésruháikbólfinomleven
dula,kölnivagyparfümillatáradt.
Saramegszorítottaadaduskezét,aztánszökdécselveelőre

szaladt.Adadusaprótermetű,idősasszonyvolt,nemtudott
lépésttartaniSarával.Akislánytelfogtaavágy,hogyszaladjon
egyet.

– Ne olyan gyor san! – ki ál tott utá na Louisa da dus. – Tes sék 
szépenmegállniésvisszajönni!
Louisadaduskétkézzelszorítottaafejéhezszalagosszal

makalapját,amelyingatagonültnagy,szürkekontyán.Néhány
őszhajtincskiszabadultaszalmakalapalól,ésahomlokába
hullott,aprószemüvegepedigazorrahegyérecsúszott,ahogy
lélek sza kad va igye ke zett a kis lány után.
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Sa ra meg állt, és be vár ta a da dust. Ami kor Sa ra még ki sebb 
volt,szívesenjátszottLouisadadussal,akisokmindenremeg
tanította,ésgondotviseltrá.MamárazonbanSaraönállóan
akar ta vég re haj ta ni, ami hez ked ve tá madt. A da dust most is 
nagyon szerette ugyan, de bárcsak ne zsörtölődne annyit!
Rá adá sul va la hány szor vá sá rol ni men tek, mint ma dél után is, 
adadusmégaszokásosnálistöbbetleckéztette.
–Mégnemfejeztembe,amitmondaniakartam–korholta

Sarátadadus.–Micsodakönnyelműségvoltmegvásárolniazt
a ru hát!
Saraelbűvölőenrámosolygott.
– Jaj, dadus, nemorogjmár folyton!Te is tudod, a papa

megígérte,hogysajátmagamválaszthatomki,melyik ruhát
szeretném... Ráadásul az eladó a boltban aztmondta, hogy
ennek a ruhánakolyan a színe,mint a holdfénynek... olyan
ezüstöséscsillogó...Tetalánnemszeretnélolyanruhábaöltöz
ni,amelyiknekolyanaszíne,mintaholdfénynek?
–Nahiszen,minthabizonyaholdfénynekcsakugyan lenne

színe...–zsörtölődöttadadus.–Ésmégha lenne isneki...de
nincsen,hamondom...azátlátszólenne,ésazemberkeresztül
látnarajta!Méghogyolyanszínevan,mintaholdfénynek!Fogal
mam nincs, hon nan sze ded eze ket a ro man ti kus sza már sá go kat! 
Nem, én egyáltalán nem szeretnék ilyen ruhát viselni. És jól
jegyezd meg ma gad nak, kis as  szony, hogy nincs an nál csú nyább 
dolog,minthaegyfiatalhölgynagyonfennhordjaazorrát!
Saraerreaztfelelhettevolna,hogyőképzeletbenigenislátja

aholdfényszínét,denemláttaértelmét.Louisadaduszsörtö
lődéseazegyikfülénbement,amásikonki.Ahogyannaka
nagy és előkelő háznak a közelébe értek, amelyikben Sara
lakott,akislányészrevette,hogyédesapjafényes,új,acélkék
Packardjaottparkolaköralakúfelhajtón.

– Da dus! Nézd csak ! Itt hon van a pa pa!
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Sarafutvatettemegaházhozvezetőúthátralévőrészét,a
szívehangosanvertaboldogvárakozástól.Milyencsodálatos
is lesz majd, ami kor elég nagy lesz hoz zá, hogy a pa pa az 
összesüzletiútjáramagávalvigye!Milyenpompás lesz,ha
sohasem kell majd egyedül maradnia otthon, kettesben a
dadussal!Nemminthanemutaztakvolnaeddigisjósokat.De
Saraúgyérezte,nemelég,hacsakavakációt tölti együtt a
papával.Nem,őállandóanveleszeretettvolnalenni.
–Sara!Tessékszépenmegvárni,amígénisjövök!Nem

hallod?
AdadushangjacsakmesszirőljutottelSarafülébe.Akis

lány végigszáguldott az utcán, és befordult a tágas, kerek
felhajtóra.Charles,asofőr,ottálltkényelmetlen,feketeegyen
ru hájá ban a Packard mel lett, és egy rong  gyal tisz to gat ta a 
ko csit.
–Jónapotkívánok,Sarakisasszony!–Charlesodabiccentett

a kis lány nak.
– Jó napot, Charles! – Sara elviharzott a sofőr mellett. 

Abejárathoz érve azonbanmegtorpant.Két férfi lépett ki a
ka pun, meg nyúlt, ko mor arc cal. Olyan ké pet vág tak, mint ha 
citrombaharaptakvolna.MögöttükottálltEmma,aszobalány.
A szemét törölgette a zsebkendőjével, és időnként idegesen
végigsimítottsötétszoknyáján.
–Köszönöm,kisasszony–mondtaazegyikférfiEmmának.
–Kérem,uram–Emmánakcsakennyitsikerültkinyögnie.
Olyanahangja,gondoltaSara,minthagombóclenneator

ká ban.
Vajonmiértsír?Talánezekazidegenemberekvalamirossz

hírthoztakszegényEmmának?
–Jólvagy,Emma?–kérdezteSara.
Emmabólintott.
–Holapapa?–tudakoltaSaralihegve.
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–Adolgozószobájábanvan,Sarakisasszony,deaztüzente,
hogy ne...
SaraelviharzottEmmamellett,ésvégigrohantafolyosón,

acsigalépcsőfelé,amelyapjamásodikemeletidolgozószobá
já ba ve ze tett.
NagynehezenLouisadadusisfelkapaszkodottabejárathoz

vezetőlépcsőn.
–Ezzelagyerekkelnemlehetbírni–mondtamosolyogva.

Emma mozdulatlanul, hamuszürke arccal állt az ajtóban,
szemébőlpatakzottakönny.
–Háttégedmilelt?–kérdezteLouisadadus,kezétEmma

karjárafektetve.
Emmaösszeszorítottaaszáját.
–Louisanénimégnemhallotta,miújság?Borzasztó.Nem

tudom,mileszvelünk…
Louisadadusösszevontaaszemöldökét.
–Azértmégnemkellígybömbölni–mondtakimérten.–

Gyerecsakbeszépenaszalonba,ésmeséldel,mitörtént!Csak
széplassan,értelmesen!Sírássalmégsohasemmitnemhoztak
helyre.Csakeldugultőleazorrod,éskivörösödikaszemed.
Nem va la mi szép lát vány, és biz tos va gyok ben ne, hogy nincs 
is sem mi okod rá.

Em ma be le né zett Louisa szi go rú ar cá ba, és még han go sabb 
zokogásrafakadt.
–Jaj,Louisanéni,ezborzasztó!Rettenetes!Mileszmost

velünk?
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2.

Sara,amikorúgysietett,hogyüdvözöljeAngliábólhazatért
édes ap ját, nem is sej tet te, hogy az, ép pen eb ben a pil la nat ban, 
egészéleténeklegbonyolultabbdöntéseelőttáll.
Akislány felrántottaapja tágasdolgozószobájánakajtaját. 

Anagybőrkarosszékben,Sarakedvencszékébennemültsenki,
deegymagas,sötéthajú,idegenférfiálltmellette.Azidegen
erősenkopaszodott,szögletesarcánkomorkifejezésült.
Rajtakívülmégkétférfivoltaszobában.Saraazonnalfel

ismerteőket.Ottültekazonaháromegyenestámlájúszéken,
amelyekapjasúlyos,fényesrepolitúrozottmahagóniíróasztala
előttálltak.Azegyikférfihatalmas,fölfelékunkorodóbajuszt
viselt,amásikapró, furaszemüvegetésszakállat.ÁmSara
figyelmétmégsemőkragadtákmeg,hanemazapja.Fáradtnak
ésgondterheltneklátszott.Akislányszívételöntötteazaggo
da lom. Oda sza ladt az ap já hoz.
–Jaj,papa,dejó,hogyvisszajöttél!Annyirahiányoztál!–

Arcátelrejtetteazapjamellén,aztánfelnézett.–Mindenrend
benvan,ugye?
–Sara,édeskincsem!Dejó,hogyújralátlak!–BlairStanley

megpróbáltmosolytkényszeríteniazajkára.
–MilyenvoltAngliában,papa?–BlairStanleyakarjába

vetteakislányát,ésteljeserejébőlmagáhozszorította.
Bármitkeresisittezakétidegen,eztmegkellérteniük,

gondoltaSara.Végtéreis,apapamosttérthazaegyhosszú
utazás után, és na gyon hi á nyoz tak egy más nak. Édes any ját 
hároméveskorábanveszítetteel,ésnemvolttestvéresem.
Nincs sen ki je, csak a pa pa... Na és ter mé sze te sen Louisa 
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dadus.Ámképzeleténekcsodálatos,titkos,rejtélyesvilágát
Sa ra csak az ap já val osz tot ta meg. Csak az ap ja ér tet te meg, 
milyenesemények játszódnak lea lelkében,csakőértette
meg a vágyait, az álmait... És a papát is egyedül ő, Sara
ér tet te meg. Tud ta, hogy ap ja tehet sé ges, ér zé keny és talp
raesettember.Ráadásulbátorésjóképű.Saraszemébenaz
édesapjaminden létező tökéletességetegyesítettmagában.
Teljesszívébőlszerette,ésérezte,hogyazapjánakisszük
ségevanőrá.
–Ó,papa!–Sarahevesenviszonoztaazölelést.Maeste

min den úgy lesz, ahogy len nie kell. A pa pa a ked venc szé ké ben 
fogülni,Sarávalazölében,ésegyüttolvasnakmajd.Márolyan
sokboldogestéttöltöttekelígykettesben...ApjaaSt. Nicholas 
Magazineból olvasott Sarának, meg Grimm ésAndersen
meséket – csodálatos történeteket, amelyekben tündérek és
manók,királyokéskirálynők,királyfiakéskirálykisasszonyok
szerepeltek.MostanábanazonbantöbbnyiremárSaraolvasta
felamesét.
–Nagyonkifejezőenolvasol–szoktamondaninekiazapja,

ésSarátadicséretmégnagyobberőfeszítésreösztönözte.Már
márnemisolvasott,hanemvalóságosszínielőadáströgtönzött.
Másésmáshangonolvastaakülönbözőszereplőkszövegét,
azonosultvelük.Maestevalamiúj,nagyszerűtörténetetfog
előadniazapjának,ahazaérkezésetiszteletére…
ApjakiengedteSarátakarjából,éselmosolyodott.
–Sara,nézdcsak,az ittMr.Bartholomew,azügyvédem,

akitmárismersz…ezpedigMr.Heinrich,azalelnököm.
– Jó napot kívánok! – Sara rámosolygott a vendégekre.

Megpróbáltkedvesnekésbarátságosnaklátszani,merttudta,
hogy az édes ap ja ezt sze ret né. De úr is ten, mi lyen ko mor ké pet 
vágtakmindannyian!Aztáneszébejutott,mennyiresírtEmma
azimént,ésszíveösszeszorultazaggodalomtól.
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Mr.Heinrichegyik lábárólamásikranehezedett.Azarca
kivörösödött.
–Szervusz,Sara!Tejóisten,hogymegnőttél!
Mr. Heinrich min dig ezt mond ta, va la hány szor ta lál koz tak. 

Elégszamármegjegyzésvolt tőle,hiszenlegfeljebbminden
félévben egyszer látta Sarát.Márpedig ennyi idő alatt csak
nőniekellettvalamennyit,nemigaz?
–EzpedigMr.Stewart–mutatottapjaabőrkarosszékmel

lettállóúrra.
–Örülök,hogymegismerhetem,Mr.Stewart–mondtaSara

il le del me sen.
ÁmMr.Stewartnemviszonoztaazudvariasságot.Egysze

rűencsakbiccentettSarafelé.
Sara felnézett az apjára.Az gondterhelten vonta össze a

szemöldökét.
– Sa ra, az a hely zet, hogy most, saj nos, nem tu dunk be szél

getni.Későestigdolgoznomkell.
Ezazt jelenti,hogymanemolvashatjafelaztabizonyos

történetet?Saramegpróbáltaelkapniapjagondterheltpillantá
sát.A papa soha nem tudott semmit eltitkolni előle. Tudta,
hogyvalaminektörténniekellett.
Azapjafelállt,ésadolgozószobaajtajáhozlépett.
– Louisa – ki ál tott ki. Né hány má sod perc múl va meg je lent 

Louisadadus.Akkorújraalányáhozfordult.–Sajnálom,Sara…
Valami…valamitörtént,ésmuszájfoglalkoznomvele.
–Depapa…
–Majdkésőbbbemegyekhozzád,kicsikém.Mielőttelal

szol, beszélgetünk egy sort. Most légy jó kislány, és eredj
szé pen, idd meg a te á dat!
Sara ahomlokát ráncolta.Mégcsakdélután volt.Vajona

papacsakugyanhosszúórákramagáraakarmaradniezzelakét
komorképűidegennel?Apjakönyörgőpillantástvetettrá.
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– Kér lek, Sa ra! Men jél szé pen Louisa da dus sal!
Sa ra ha bo zott egy pil la na tig, mert azt sze ret te vol na, ha apja 

meg oszt ja ve le a gond ját, bár mi le gyen is az. De ami kor Louisa 
dadusgyöngédenkaronfogta,hogyelvezesse,nemellenkezett
ve le.
Demielőttkimentvolnaadolgozószobából,megfordult,és

megcsókoltaazapját.
–Deugye,megígéred,hogykésőbbbejössz?
BlairStanleyazajkábaharapott.
–Megígérem,kislányom.
BlairStanleymegvárta,amígasúlyosajtószárnyakbecsu

kódnakSaraésadadamögött,ésakislányhallótávolságon
kívülkerül.Ekkorvisszatértaz íróasztalához,ésbelevetette
magátamögötteállószékbe.Arcátakezébetemette,ésazon
töprengett,hogyiskerülhetettebbeaszörnyűhelyzetbe.
Amikorkisséösszeszedtemagát,felnézettakétkomorfér

fira,akikottültekveleaszobában.
–Nemérteksemmitazegészből.Hogyértikazt,hogyAber

nathytseholnemtalálják?
LawrenceAbernathyakönyvelőjevolt.Blairőtbíztameg

a Stanley Behozatali Vállalat pénzügyeinek irányításával.
Mindenkinél jobban megbízott benne. Úgy látszik, igen 
rosszultette…
GordonBartholomewelgondolkodvadörzsölgetteazállát.
–AmagaMr.Abernathyjaegyszerűenkereketoldott,Blair.

Mondhatni,köddévált…
–AStanleyBehozatalikasszájapedigkongazürességtől

–tettehozzáMr.Heinrich.–Ésnemcsakegyszerűenapénzét
vágta zsebre,Blair.Ez azAbernathy, úgy látszik, tapasztalt
sikkasztó.Voltannyiesze,hogymindengyanútönretereljen.
Ottvannakazokaköltségesimportmegrendelésekbútorokra
ésképekre,amelyeketamegrendelőelőrekifizet…Alegjobb
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vevőineknemszállítottákleazárut,amiértelőrefizettek,de
azeladóksemkaptákmegabefizetettösszeget…
–Ésavevőkközöttakadjónéhánynagyáruház,köztüknem

egyállamicég–tettehozzáBartholomew.
–Asajtóalighanemrászállazügyre…különösen,haatőzs

déreiseljutahír–mondtaHeinrich.
–Abernathyévekótadolgozottnálam…Fenntartásnélkül

megbíztam benne… – Blair Stanley hangjából kicsengett a
hitetlenkedés.Vállatvont,ésmegcsóváltaafejét.–Hát,attól
félek, uraim, ezzel egyedül kell megbirkózniuk. Feltétlenül
Torontóba kell utaznom a jövő héten. Halaszthatatlan ügy
ben…
Aharmadikférfi,Mr.Stewart,akimindeddigegyszótsem

szólt,mostelőjöttabőrkarosszékmögül,ésBlairíróasztalához
lé pett.
– Sajnos, úgy látom, nem értette meg, milyen feltétellel

kerültideiglenesenszabadlábra,Mr.Stanley–mondtacsöndes,
szenvtelenhangon.–Önháziőrizetbenvan.Nemmehetseho
vá.
BlairStanleyStewartrameredt.Csakmostébredtrá,milyen

borzalmashelyzetbekerült.Aznapdélelőttabíróságonminden
olyangyorsanjátszódottle…Bartholomewbiztosítottarólaa
bírót,hogytermészetesenazügyfelevállalnifogjaafelelőssé
get.MajdamikorBartholomewaláírtaaszükségesdokumentu
mokat – a kezesleveleket ésmás hasonlókat –,Blairt haza
engedték. Blair most Bartholomew tekintetét kereste, és az
némánbólintott.
–Szóvalháziőrizetbenvagyok– szólaltmegBlairkissé

remegőhangon.Rettenetesenhangzott.Abbanapillanatban
belenyilallt az agyába a gondolat:mi leszSarával?Hogyan
fogjamindezteltitkolnielőle?
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3.

Aznap este,miközben Sara az ágyban feküdt és az apját
várta,Louisadaduslábujjhegyenvégigosontasötételőszobán,
éshálátadottazégnek,hogyavastagszőnyegfelfogjalépte
inekzaját.Csakazértfohászkodott,hogyatálcán,amelyetvitt,
necsörömpöljenekatányérok.
Louisamegálltadolgozószobaajtajaelőtt.Acsukottajtó

alattkiszűrődöttBlairasztalilámpájánakfénye.Louisadadus
óvatosan, csöndesen kinyitotta az ajtót, miközben a tálcát
ügyesenazegyikkezébenegyensúlyozta,majdbecsusszanta
résnyirenyitottajtón.
Blair felpillantott. Furcsa, vallotta be magának, eddig

soha nem vette észre, mennyire megöregedett Louisa
dadus…megsefordultafejében,ugyanhányévesislehet.
Dema este, földig érő, sötét bársonypongyolájában, feje
tetejénszigorúkontybatűzöttőszhajávaljóvalöregebbnek
tűnt, mint amilyennek gondolni szokta. De hiszen, jutott
eszébe,márakkorközeljárhatottahatvanhoz,amikorRuth,
afeleségekilencévvelezelőttmeghalt.LouisavalahaBlair
dadájavolt,deBlairmárnememlékezettrá,hogyanfestett
azokbanaz időkben.Mióta az eszét tudta,Louisamindig
ottvoltaháznál.Megsefordultafejében,hogyezmásként
is le het ne.
Demilyen kedves tőle, hogy vacsorát hozott neki! Blair

fölnézett a dadusra,megrázta a fejét, és elutasítóan intett a
ke zé vel.
– Köszönöm, Louisa drága, de nem kérem. Igazán nem

vagyok éhes.

16

váratlan_1_beliv_g_2014.indd   16 2014.04.16.   10:11



–Ennedkellvalamit–jelentettekiLouisamegfellebbezhe
tetlenül.Ugyaneztahangsúlytgyakranhallottatőleolyankor
is, ami kor Sa rá val be szélt, és alig ha nem ve le is ezen a han gon 
beszélt kisfiúkorában. Louisa szigorú volt, de melegszívű.
Olyan öreg fa volt, amelyik azért hajolni is tudott, érte és
Saráértpedigatűzbementvolna.
Louisadadusfelvontamagasaníveltszemöldökét.
–Te is tudod, hogynem lehet bírni veled, amikorüres a

gyomrod.Márkisfiúkorodbaniselviselhetetlenülnyűgösvol
tálolyankor…
–Jaj,dadus,nefontoskodjmárannyit–mondtaBlairelgyö

törten.
LouisaletetteatálcátBlairelé,ésrátámaszkodottazíróasz

tal ára.
–Mostpedig–mondtaolyanhangon,minthaBlairmég

mindigtízéveskisfiúlenne–,szépenelmondodnekem,Blair
Stanley, hogymi folyik itt.Emmaés a szakácsnőodalenn
tönkremenésrőlmegházi őrizetről,meg a jóisten tudjami
mindenrőlóbégatnak!
BlairLouisaszemébenézett.Adadusszememárnemvolt

olyankék,mintvalaha,ésBlairtudta,hogyalátásaisromlik.
Debármilyenszigorúhangonbeszéltishozzá,Blairasze
mébőlnemvádat,hanemegyüttérzéstolvasottki.Furcsa,de
Louisafaggatózásamegnyugtatta.Tudta,hogyszámíthatrá,
adadusnemfogjaelveszíteniafejét.Alighanemőalegjó
zanabb asszony a földkerekségen. Talán túlságosan is
józan…
– Szóval? – sürgette a dadus, amikor úgy találta, hogy

nagyonhosszúranyúltacsönd.
–Sajnos,úgylátszik,túlságosanmegbíztamakönyvelőm

ben, Mr. Abernathyban.
Louisamegvetőenösszefontaakarját.
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–Úgy,szóvalkiderült,hogyazadrágalátosMr.Abernathy
csak ját szot ta a lel ki is me re tes al kal ma zot tat! Én so ha nem 
bíztamabbanakétszínűkisképmutatóban!Ezaztjelenti,hogy
igaz,amitodalennhallottam?
Blairbólintott.
–AminthazaértemAngliából,nyombanazorromaládug

tákaletartóztatásiparancsot.
–Vanképüktégedletartóztatni?Egyilyenmakulátlanhírű

embert?Gondolod,hogyakadolyanbíróság,amelyiknekiad
hiteltveledszemben?

– Saj nos, nem az a kér dés, hogy ki nek hisz nek. Abernathy 
gondosaneltüntetteanyomait.Fogtaapénzt,éskereketoldott.
Nekemkellkárpótolnomazokat, akiketkifosztott, és ez azt
jelenti,hogytönkrefogokmenni.
Blairúgyráztaafejét,minthamagasehinnéegészen,amit

mond.
–Naésvanelégpénzedahhoz,hogymindenkövetelésnek

elegettégy?
–Nembiztos,dadus.Lehet,hogybörtönbekerülök.
Louisa akkorát fújt, mintha egészen idáig visszafojtotta

volna a lé leg ze tét.
–Ó,Blair,eznekediselégretteneteslehet,demileszSará

val?
Blairfeszültfigyelemmelpillantottfölrá.
– En gem is Sa ra ag gaszt a leg job ban. Min den áron meg kell 

védelmeznemettőlazegésztől.Nemakarom,hogybelerán
gassák valamibe, amiből még semmit sem ért. Az üzlettel
kapcsolatban is jónéhánynehézdöntéstkellmajdhoznom,
Louisa,dearrólegyszerűenfogalmamsincs,milegyenSará
val…Temitgondolsz?
Louisaelfordult, és töprengveazüres,hidegkandallóhoz

lép delt.
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–Igen,Sarátmegkellvédelmeznünk.Elkellutazniavalaho
váegyidőre.Amígbenembizonyosodikazártatlanságod.
–Ezlennealegjobbmegoldás.Dehovaküldjem?Boldogan

elküldenélekmindakettőtöketEurópába,denincsrápénzem.
Louisa dadus egy darabig felalá járkált a kandalló előtt.

Hir te len meg tor pant.
–DehiszenottvannakRuthrokonaiaPrinceEdwardszi

ge ten! Igen, ez len ne a leg jobb meg ol dás. Ott Sa ra rejt ve lenne 
akíváncsiskodószemekelől.Azahelyazistenhátamögött
van, de úgy hal lom, elég kel le mes.
Blair dühösen felugrott.A szavakvalósággal kirobbantak

belőle.
–Csakatestemenkeresztül!Sohanemadommegannaka

hatalmaskodósógornőmnekaztazelégtételt,hogymegtudja,
milyenkutyaszorítóbakerültem.Sohanemnéztejószemmel
a há zas sá gun kat Ruthtal. Hi szen em lék szel, be szél tem ne ked 
HettyKingről!Nem,nem,errőlszósemlehet!
Louisanagylendülettelhátrafordult,hogyszembenézhessen

Blairrel.Őistudottindulatoslenni,ésmostúgylátta,Blairnek
nincsmásválasztása,mintaz,amitőjavasolt.
–A büszkeséged felülkerekedett a józan eszeden, Blair!

Semmi szükség rá, hogyHettymegtudja,milyen helyzetbe
kerültél.Egyszerűentáviratozolneki,ésmegírod,hogyhosz
szabb üzleti útra kell indulnod, és úgy véled, ez a legjobb
al ka lom rá, hogy Sa ra meg is mer je az édes any ja ro ko na it.
BlairrábámultLouisára,ésmélylélegzetetvett.Gondosan

megfontolta,amitazolyanhatározottanjavasolt,aztánlassan
rábólintott.
–Igen,lehet,hogyígyjólesz.
–Nézd, Blair, az aHettyKing talán csakugyan egy vén

sárkány, de nem ő Sara egyetlen rokona a Prince Edward
szigeten.
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–DeHettydirigálazegészcsaládnak.Őalegidősebb.Ésa
többieket is mind ellenem hangolta.Amikor Ruthmeghalt,
engem hi báz ta tott.
– Most ne a büszkeségedre hallgass, Blair! Gondolj a

lá nyod ra! Sa ra nem ma rad hat Mont re al ban!
Blairelgondolkodvabólintott.
–Alighanemigazadvan,Louisa…Mégaz is lehet,hogy

Sara jól érzimajdmagát azunokatestvéreivel.Nemmintha
azokfölérnénekazénSarámmal…
Louisagyöngédenelmosolyodott.
–SenkinemérfölamiSaránkkal–helyeselt.–DeBlair,

mostmenjbehozzá,ésmonddelneki,mittervezünk.Adjneki
egypuszit,éskívánjjóéjszakát!Tudom,hogyvárrád,ésaddig
nemalszikel,amígbenemmentélhozzá…
MialattapjaésLouisadadusbeszélgettek,Saraébrenfeküdt

az ágyában. Aggodalmas gondolatai apja körül keringtek.
Olvasott,deközbenazért fülelt is.Amikormeghallottaapja
lépteit,letetteakönyvét.
– Papa? – szólította meg az apját, amikor az csöndesen

kinyitottaazajtót.
–Ó,temégnemalszol?
–Tégedvártalak.Adadus aztmondta,mégbejössz hoz

zám.
Apjaelmosolyodott,ésleültazágyára.MegsimogattaSara

fejét,éskisimítottahomlokábólnéhányelszabadulthajfürtöt.
–Sajnálom,hogyolyankurtánfurcsánelküldtelekdélután,

Sara.Rosszhíreketkaptam…mondjukúgy,hogyvisszaesett
valamelyestazüzlet.Sajnostúlságosanbonyolultahhoz,hogy
el ma gya ráz zam ne ked.
Saraegyüttérzőpillantástvetettazapjára.
–Nagyonnagyabaj?
Apjacsakafejétrázta.
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–Á,dehogy…Csakegykispénzügyibonyodalom,amiegy
hónaponbelülremélhetőlegtisztázódnifog.Észreseveszed
majd,olyanhamarelrepülazakisidő…
–Mifélekisidő?–kérdeztecsodálkozvaSara.
–Nézd,Sara,énebbenahónapbanrendkívülelfoglaltleszek.

És az ügyek nagy részét idehaza, ebben a házban kellmajd
intéznem.Sajnos,azthiszem,mindkettőnkneknagyonnehéz
lenne, ha te ezalatt itt lennél a közelben. –Kényszeredetten
elmosolyodott.–Haittvagy,nemtudokamunkámrafigyelni,
ésazazigazság,hogyegyszerűennemleszidőmrád.
–Éshanemittleszek,akkorhol?–kérdezteSara,ésfelült

az ágyán.
–Elküldelek a dadussal aPrinceEdwardszigetre.Nagy

szerű hely, majd meglátod. Legalább megismered végre a
nagynénéidet,nagybátyáidatésazunokatestvéreidet.–Blair
odahajolt a lányához. – Sara, esküszöm, hogy nagyszerűen
fogodéreznimagad!
–Ésmileszaházitanítóimmal?
–Talánjárhatnálegyideigiskolábaaszigeten.–Blairelmo

so lyo dott. – Kép zeld, mi cso da él mé nye ket szer zel majd, Sa ra! 
Igazikalandlesz…

– De én jobb sze ret nék itt hon ma rad ni. Ó, pa pa, biz tos, hogy 
muszájelutaznom?

– Ki csi kém, biz tos va gyok ben ne, hogy mind ez ha ma ro san 
elrendeződik!

Sa ra az ap ja sze mé be né zett.
–Deeddigmindigegyüttutaztunkvakációzni–emlékez

tet te az ap ját.
Blairmegcsókoltaalányaarcát.
– Tu dom, de most itt kell ma rad nom. Amint le het sé ges, érted 

küldök.Teistudod,hogyígylesz.
–Megígéred?
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–Megígérem.DeSara,idehallgass,ugyeténylegkalandnak
fogodfelfognieztazegészet?Emlékszel,milyenvolt,amikor
végighajóztunkaNíluson,ésmegnéztükapiramisokat?
Sarabólintott.
–Hátperszehogyemlékszem.Deakkoregyüttvoltunk.Jaj,

papa,nemjöhetnélteisvelünk?
– Tu dod, hogy men nék, ha te het ném. De azt sze ret ném, ha 

te nagyon jól éreznédmagad, Sara! Tudod, hogy amama
mennyi re sze ret te vol na, hogy meg is merd a csa lád ját Avonlea
ben. Hát, most már elég idős vagy hozzá, hogy felkeresd
őket.
Saraelgondolkodvabólintott.
– Ér de kes lesz egy iga zi csa lád ban él ni egy da ra big. Már 

úgy ér tem, egy olyan nagy csa lád ban, ahol van nak nagy né nik, 
megnagybácsik,megminden…nemigaz?
–Eztmárszeretem,ígybeszélegyigazijókislány–mond

ta az ap ja szé le sen el mo so lyod va, és meg ját szott lel ke se dés sel 
veregettemegakockástakarót.

Sa ra az aj ká ba ha ra pott.
–Nagyonfogszhiányozni,papa!
Azapjaföléhajolt,ésmagáhozszorította.
–Nekemisborzasztóanfogszhiányozni,Sara!Anapmin

denórájábanrádfogokgondolni!
–Ésugyeírnifogsz?
–Hátperszehogyírnifogok.
–Ésénisírokmajdneked…Mindennap…
–Attólfélek,olyangyakranalighatudokmajdválaszolni…

talánpárnaponként,vagyhetente…
–Legalábbhetente,jó?–suttogtaSara,ésarconcsókolta

az ap ját.
Miutánazapjaeltávozott,Saramégsokáigébren feküdt, 

és a hálószobáját pásztázta a pillantásával. Mennyire fog 
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hi á nyozni ne ki ez a szo ba, ha el uta zik! Az egyik ab lak mé lye
désben, a kényelmes ülőke két oldalán polcok sorakoztak,
amelyeketmegtöltöttekSaralegkedvesebbkönyvei.A„csöpp
ségnek való” játékai java része már valamelyik szekrény
mélyén rejtőzött, de néhányat azértmégmindig itt tartott a
szo bá ban, pél dá ul egy rongy ba bát, egy nagy lab dát és a bot tal 
hajthatókarikáját.Ezekkelperszemanapságmárnemigenját
szott,deazértszerette,hakéznélvannak.Voltegycsodálatos
kisbábszínháza,négykülönbözőháttérfüggönnyel,éstizen
egy,kesztyűként felhúzhatóbábbal,ésvoltháromszaténba,
csipkébeésmagassarkúcipőbeöltözöttbabájais.
Legnagyobb öröme és büszkesége azonban mégiscsak a

babaház volt.A kétemeletes házban kilenc szoba volt, apró
baba bú tor ral be ren dez ve va la men  nyi. A nagy sza lon ban még 
kéticipici,kézzelfestettképisfüggött,parányikeretben.Az
ebédlőben porcelánedénnyel volt megterítve az asztal, és a
pirinyókonyhábanparányiteáskannaálltatűzhelyen.

– Mér get ven nék rá, hogy ez a leg szebb ba ba ház egész 
Mont re al ban – nyi lat koz tat ta ki a da dus. – Ta lán nem olyan 
szép,mintazangolkirálynőé,denemsokhiányzikhozzá.
ÁmSaránakbekellettvallaniamagának,hogyavilágleg

csodálatosabb babaháza sem tudja felvidítani az embert, ha
egy szer szo mo rú. Már pe dig mos ta ná ban egy ki csit szo mo rú 
volt. Ezért szerette volna, ha nincs rajta állandóan a dadus
szeme,amikorjátszik…halennénekbarátai,mintmásgyere
keknek.Sarahunyorogvanézettbeleszobájasötétjébe.Persze,
nagyonfognekihiányozniapapa,detaláncsakugyanizgalmas
kalandleszezaPrinceEdwardszigetiút.Talánigazavana
papának…
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4.

Avonatrétekéslegelőkközöttszaladt.Saramégsohaéle
té ben nem járt ilyen tá jon. Alig lá tott egykét há zat, azok is 
szétszórtan,nagytávolságrafeküdtekegymástól,magaavidék
pedigolyanvolt,minthaanagyfestő,VincentvanGoghfes
tet te vol na.
Igen,semmikétség:aPrinceEdwardszigetföldje–amer

reaszemellátott–élénkvörösvolt,mégazaföldútis,amelyik
a sínekkel párhuzamosan szaladt. Sara úgy vélekedett, ez a
vörösföldvalóságoslátványosság,ésazontöprengett,vajon
valamelyik házitanítója, akitől fizikát tanult, meg tudnáe
magyarázni, mi ennek a jelenségnek az oka.A vörös föld
mellettafűmégzöldebbnektűnt,avadvirággalborítottdomb
oldalakpedigcsakmégszínesebbétettékazamúgyisfestői
látványt.A házak pedig, amelyeket látott, olyan különösek
voltak,mintamanókkunyhóiameséskönyvekben.
–Milyenfurcsavidék–szóltodaSaraLouisadadusnak,de

közbenlenemvetteaszemétazablakról.–Képzeld,milyen
lehet,amikoraholdfénycsillogatengerenésadombokon!
–Szerintemafféleelhagyatott, istenhátamögöttividék–

je len tet te ki Louisa da dus.
Saraelengedteafülemellettadadusmegjegyzését.Tudta,

hogy Louisa da dus nem ked ve li a vál to za tos sá got, és hogy 
mindigzsörtölődikésmorgolódik,valahányszorvalamiszo
katlannal kerül szembe. Sara szemében azonban a vidék
korántsem tűnt elhagyatottnak. Nem, inkább izgalmasnak 
találta,ésamiennélisfontosabb,barátságosnak.Ezazutazás
csakugyanizgalmaskalandnakígérkezik…

24

váratlan_1_beliv_g_2014.indd   24 2014.04.16.   10:11



Sa ra vis  sza gon dolt az el múlt né hány nap ra. Min den olyan 
gyorsan történt… Azt még mindig nem értette, miért Mr.
Bartholomewkísértekiőketazállomásra,ésnemazapja.
Sarapillantásamostazútitársukratévedt,egyfiúra,akialig

lehetettidősebb,mintő,deegyedülutazott.Aveleszemközti
üléstfoglaltael.
Louisadadusmárvagyegyórájagyanakodvaméregettea

fiút.Olyan tizenhárom éves lehetett, erős, izmos testalkatú.
Kócos,világosbarnahajaállandóanahomlokábahullott.
–Teegyedülutazol,kisfiam?–kérdeztevégülLouisadadus.
A fiúelvigyorodott, éskigombolta amellényét.Zsebéből

egykisegérkukucskáltelő.
–Nemegészenegyedül…velemvanEdgar–mondtaafiú,

és az egér re mu ta tott. De alig hogy ki mond ta eze ket a sza va kat, 
Edgar,azegérkekiugrottazsebéből,leszaladtazülésről,ésa
padlónLouisadadusfeléigyekezett.
Életembennemláttammégadadustilyenfürgénmozogni,

gondoltaSara.Louisafelsikoltott,ésfelugrottazülésre.Sara
meg le pe té sé ben ugyan ezt tet te.

A ka la uz ab ban a pil la nat ban ott ter mett, ahogy a si kol tá su
kat meg hal lot ta.
–Hátittmegmifolyik?–kérdeztemogorván.
–Ennek a fiúnak egy eleven rágcsálóvolt a zsebében!–

pana szol ta a da dus.
–Ezakiscsirkefogómegijesztetteadadámat–nyilatkoz

tattakiSara,akiidőközbenmagáhoztértazijedségből.
Akalauzazonnalmagávalhurcoltaafiút,deazegérnem

kerültelő.Akövetkezőnéhányórábanadadusállandóanébe
renfigyelte,nembukkanefelvalaholEdgar.Végülfelállt,és
megigazítottaakalapját.
–Ideje,hogyszedelőzködnikezdjünk–jelentetteki.
–Máris?Olyanközelvagyunkmár?
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Louisadadusnagyotsóhajtott.
–Bárcsakközel lennénk!Nem,ezavonatcsakaBright

folyóigvisz el bennünket.Haminden jólmegy, édesanyád
testvéreodajönmajdelénk.Micsodaszörnyűutazás,uramis
ten!
Kéthordár iskopogtatotta fülkéjükajtaján.Amikorajtót

nyi tot tak ne kik, el kezd ték le emel get ni Sa ra és a da dus szám
ta lan cso mag ját és ka lap do bo zát. Louisa da dus utá nuk eredt a 
folyosón.
– Vigyázzanak, az istenért! – förmedt rájuk. – Nehogy 

összenyomjákaztanagy,fehérdobozt!Azistenszerelmére,
legyenekóvatosak!
Sarakövetteadadust,éscsaknehezentudottelfojtaniegy

mo solyt.
Avonatnagyotzökkenvemegállt,akalauznagylendülettel

le ug rott, és le eresz tet te a vas lét rát. A hor dá rok le emel ték a 
csomagokat.Kétszeriskellettfordulniuk.
–Miértnemviszikbeazállomásépületbe?–aggodalmas

ko dott Louisa da dus. Az tán még ag go dal ma sab ban azt kér
dezte:–Egyáltalán,holvanittazállomás?
–Ott,ni–mutatottegyépületreSara.Valójábanazonban

nemisállomásvolt,csakaperonföléegydarabontetőtemel
tek,ésegykisrésztkörüliskerítettek.Apirostetőrőlegynagy
táblalógott,amelyennagybetűkhirdették:
„BRIGHTFOLYÓÁLLOMÁS”.
A hor dá rok vis  sza száll tak a vo nat ra, és a ka la uz jel zett a 

mozdonyvezetőnek,hogyindulhat.SaraésLouisanemlátták,
ámafiú,akivel–legalábbisegydarabig–együttutaztak,nagy
lendülettelleugrottakocsiról,majd,mintakitpuskábóllőttek
ki, végigszáguldott a peronon, és eltűnt az állomásépület
mögött.Aztánhirtelenfüttyszóharsant,avonatújraéletrekelt,
ésmintegyhatalmas,tüzetfalósárkány,tovapöfögött.
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–Uramisten–lehelteLouisadadus–,nincsittsenki,egy
teremtettléleksem…
–Deazértszépitt,nemigaz?Olyantisztaalevegő,ésnézd,

milyenhihetetlenülzöldafű!–Saraszemevégigpásztáztaa
vidéket,miközbennagyokat,mélyeketlélegzett,hogybeszip
pantsaafűédesillatát.
–Valószínűlegállandóanesikittazeső–jelentettekiLouisa

dadussötéten.
– Jaj, da dus, te már megint mo gor va ked ved ben vagy! – 

jegyez te meg Sa ra élén ken.
– Sze ret ném tud ni, ki ne len ne mo gor va ked vé ben a he lyem

ben? Előbb egy bádogdobozba zsúfolva zötyögünk, mint a
szardínia,mostmegidehajítanakminket,mintegyrakáselad
hatatlanhalatvalamielhagyatottkikötőben.Máravasútsem
arégi,hiába…
–Alecbácsibiztosanmindjártittlesz…
–Azigaziúriemberapontosságárólismerszikmeg.Csaka

jóistenamegmondhatója,mennyiideigkellmajdittrostokol
nunk.Jobblesz,habevisszükapoggyászunkatazállomásépü
letbe.Háthamegeredazeső…
–Dehátegyetlenfelhőtsemlátniazégen!
–Annyibajlegyen.Azembersohanemlehetelégóvatos

utazásközben.Gyerecsak,Sara,segítenedkellnekedis!
Sarafogtaazegyiktáskát,Louisadadusamásikat.Három

szorkellettfordulniukaperonésazállomásközött.
–Idefogjuktenniazösszeset–jelentettekiLouisadadus,

ésvalamennyibőröndötegyhalombarakta,szorosan,azállo
másépületbentalálhatóegyetlenpadmellé.
Amikorezzelmegvoltak,adaduslevegőutánkapkodva

levetette magát a padra. Végignézett a csomagokon, és 
megszámoltaőket.Háromútitáskából,háromnagyfonottkosár
bólésnégykalapdobozbólálltapoggyászuk.Sarakörülnézett
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akopárkis állomáson, aztán leült a fapadra, és illedelmesen
összefontaakezétazölében.Aztremélte,leszmajdittvalahol
egy kis étte rem, ahol be kap hat nak va la mit, de ét te rem nem volt 
azállomáson.Amiaztilleti,jóformánsemmiegyébsem.
–Na,mi szépenbennevagyunkapácban–dünnyögte a

dadus.–Ittcsücsülünkazistenhátamögött,éssenkinemjött
kielénk.HolazördögbenmaradhatazazAlecKing?
Sarakíváncsiannézegetettkörül,miközbenLouisadadus

továbbzsörtölődött.
–Micsodaborzalmasutazás!Akomponegészidőalattattól

féltem,hogyelsüllyedünk!Azthittem,márisvisszakelladnom
lelkemetaTeremtőnek!Egypillanatraseengeddkiakezedből
atáskádat,kislányom!Azefféleállomásokoncsakúgyhem
zsegnekatolvajok.Azembernemleheteléggéóvatos.
–Dedadus,egyléleksincsrajtunkkívülazegészállomáson!

Ugyan,nenyugtalankodjmárannyit!–Sarafelálltésnyújtó
zott egyet, majd né hány lé pést tett a pe ro non.
Louisanyugtalanulkörülkémlelt,ésazontöprengett,hátha

mégsemvoltolyanjóötletelhozniSaráterreahelyre.Adadus
Londonbanszületett,ottisnevelkedett,éssohaéletébennem
töltött hosszabb időt falun. A lelke mélyén örökké angol
maradt,ésazegészészakamerikaiföldrészt,Montrealtólés
Bostontóleltekintve,kisséprimitívhelynektekintette.Most,
hogymárközeljártahetvenhez,régi,londoniemlékeikezdtek
valamifélemítoszködébeveszni.
–Idekellettjönnünk,semmilyenmásmegoldásnemkínál

ko zott – mor mog ta ma gá ban, de hi á ba, azért to vább ra is a 
legrosszabbtól tartott.–Naés,végtére is– tökélteelmagá 
ban–,hanemjólalakulnakadolgok,majdteszünkróla,hogy
jobbraforduljanak…
Louisamegráztaafejét,hogyelűzzeakellemetlengondo

la to kat.
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– Sa ra, ne csa tan golj el túl mes  szi re! – ki ál tot ta. Majd magá
banmorogvahozzátette:–Ezekkelakölykökkelcsakúgylehet
biztonságosanutazni,haazemberegyköteletkötabokájuk
ra…egyjórövidkötelet.–Megigazítottaakalapdobozt,mert
az szemlátomást lecsúszni készült a rendetlenül egymásra
hánytbőröndökhalmánaktetejéről.
Hirtelenazállomásépületsarkamögülegyfiúbukkantelő.

Vedlettútitáskáthurcoltmagával,afejénasapkakisséfélre
csúszott.AmikorLouisadadustmeglátta,lekaptaafejéről.
–Jónapotkívánok!–motyogta.
–Tevagyaz?–kérdezteadadushitetlenkedve,ésösszevont

szemöldökkel,gyanakodvaméregetteakisfiút.
–Meglettazegered?–kérdezteSara.
–Sara,neálljszóbaidegenekkel!–szóltráLouisadadus.
Miközben Sara és Louisa dadus minden figyelmüket a

fiúnakszentelték,egyhomokfutóálltmegazállomásépülete
mögött. Jólmegtermett férfiszálltkibelőle,ésaperonfelé
igyekezett.Amikor megpillantotta Sarát és a fiút, szélesen
el vi gyo ro dott.
–SaraStanleyésAndrewKing!–kiáltotta.–Azavonat

alig ha nem ko ráb ban ér ke zett, mint szo kott!
Sara először a férfira bámult, aztán a fiúra.A fiú Sarára

meredt,aztánaférfira.
Az el ne vet te ma gát.
–SzóvalmegérkezettakétrégenelveszettKingunokatest

vér!IstenhozottbenneteketaPrinceEdwardszigeten!ÉnAlec
King va gyok, a nagy bá tyá tok!
Sara alaposan szemügyre vette a fiút, aki a dadus szerint

neveletlenkiscsirkefogóvolt.
–Unokatestvérek?–kérdeztékcsaknemegyszerremindketten.
–Mostpedigugrás felakocsira,egykettő!–szólt rájuk

AlecKingjókedvűen.
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Saraegypillanatraeltöprengett.
– Ez pe dig itt a da dám, Louisa – je len tet te be.
AlecKingkisséfurcsállvamértevégigLouisadadust.De

néhánymásodperccelkésőbbaztmormogta,hogynagyonörül
atalálkozásnak.Aztánelgondolkodvamegdörzsölteazállát,
ésAndrewhozfordult:
– Mit szólnál egy kis testmozgáshoz, fiatalember? Nem

segítenélnekemfelrakniezeketacsomagokatabricskára?
Louisa da dus gya na kod va mé re get te Alec Kinget. Megint 

mardosnikezdteakétség,jóltettee,amikorazttanácsoltaSara
apjának,hogyküldjeidealányát.Ahelyprimitívebbnektűnt,
mintamilyenreszámított,ésezazAlecKingszemlátomástnem
olyan finom úriember, ahogy az Ruth rokonától elvárható
lenne.
–Hölgyeim–jelentettebeAlecKingjókedvűen–,ahintó

előállt.
–Méghogyhintó!–morgolódottmagábanadadus,ésmeg

vetőenvégigmérteabricskát.
AlecKingfelsegítetteLouisadadustabricskára,aztánSarát

isfelültettemellé.
–Tekénytelenleszelkiülnimellémabakra–közölteAnd

rewval.–Na,indulás!
Abricskatovazörgött.LouisadadusmegragadtaSarakezét,

ésúgyszorította,minthaazéletefüggnetőle.
–Abőröndöklefognakesni–jósoltasötéten.–Azislehet,

hogyabricskaisfelfordul.Hoppá!Micsodahepehupásút!Jól
ka pasz kodj meg, Sa ra! Hop pá!
AlecKingkisséhátrafordult.
–Andrewramár régótavárunk.Abátyám,Andrewapja,

egyidejeDélAmerikábandolgozik.Valamiköveketkeresott,
igaze,Andrew?
–Geológus!–kiáltottaAndrew.
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Louisadaduslesimítottaaszoknyáját.
–Nemtudtamróla,hogyegymásikgyermeketisvendégül

látnak. Ráadásul egy ilyen neveletlen kis utcakölyköt! –
Megint,aligészrevehetően,elfintorítottaazorrát.–Remélem,
amiszálláslehetőségeinketeznembefolyásolja.
– Hát persze hogy nem – nevetett Alec King. – Biztos

vagyokbenne,hogyegyéjszakáramajdcsakszorítunkmagá
nak vala hol he lyet.

Louisa da dus ki húz ta ma gát.
–Dekedvesbarátom,hogyértiazt,hogyegyéjszakára?Itt

szán dé ko zom ma rad ni mind ad dig, amed dig Sa ra itt lesz. És az 
ég legyen irgalmasmagához, ha nem tud nekemmegfelelő
szállásrólgondoskodni!
AlecKingmélylélegzetetvett,ésmegfogadta,hogytöbbet

nemfordulhátra.Úgylátszik,gondolta,ennekaLouisadadus
nak igen csak ma ga sak az igé nyei. Még sze ren cse, hogy nem 
nekikellelboldogulniaezzelarátartinőszeméllyel.No,majd
afelesége,vagyméginkábbanővére,Hettymegtanítjákkesz
tyűbedudálni…AlecKingelmosolyodottabajuszaalatt.Igen,
Hettymajdahelyéreteszi,annyiszent…igen,ésmérgetlehet
vennirá,hogyfölrakjaazelsővonatra.
Sara kissé eltöprengett rajta,miért lepődöttmeg annyira a

nagybátyjaazon,hogyadadus isvele jött,deegypillanattal
későbbmegfeledkezettadologról:kiűzteazagyábólarengeteg
új él mény, ame lyek csak úgy zá po roz tak rá. Mély lé leg ze tet vett, 
éshátradőltabricskaülésén.Alevegőcsodálatosantisztavolt,
azóceánkék,ésúgycsillogott,minthamilliónyigyémántúsz
kálna a felszínén. A zöld dombok mögött aranysárga 
halmokemelkedtek:ottterültekelafarmergazdaságokgabo
naföldjei.Ésazélénkvörösföld,amelyetavonatbóllátott,itt
mégvörösebbnektűnt.Kéktengerészöldfűvelborított,vörös
sziklák…
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–Gyönyörű!–sóhajtottaSara.–Hátnemgyönyörű,dadus?
Most már tudom, miért szerette a mama annyira a szülő
földjét.
DeLouisadadustnemlehetettilyenkönnyenmegbékíteni.

Végtéreis,őaTemzepartjánnőttfel,ésmárkisgyermekkorá
banasajátszemévelláttaahíresfehérdoverisziklákat…
– Egészen tűrhető – morogta. – A gyarmatokon megte

szi…
Saraelengedteafülemellettadadusmorgolódását.Hiszen

azédesanyjaszülőföldjénjárt,ésgyönyörűnektalálta.Igaz,az
emberek kissé különösnek tűntek. Sara eltöprengett, vajon
meg ked ve like majd. Az tán a pa pá já ra gon dolt, és ar ra, va jon 
nekiisőjárhatemostazeszében.Ettőlagondolattólelszo
mo rodott, és kis sé el ve szett nek érez te ma gát.
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