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Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013

C o l l e e n  H o u C k
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Kedves barátom!

Legelső regényem legutolsó bekezdését legépelni valódi mérföldkő 
volt az életemben. Az örömtől és büszkeségtől megduzzadt a szívem, 
a beteljesülés hihetetlen érzésétől kicsordultak a könnyeim. Ezek 
után megkérdezhetnéd: a második könyv befejezése is ugyanilyen 
felkavaró élmény? A harsogó válaszom pedig: igen!

Mert csak miután a második könyv is elkészül, akkor tudatosul 
az emberben, hogy ő egy író; hogy az írás többé nem csupán hobbi; 
hogy az első könyv nem csak véletlen szerencse műve volt, és hogy 
az írás ezután akár a munkájává is válhat.

Az az elképzelés, hogy új szakasz kezdődhet az életemben, és meg-
változtathatom a jövőm irányát, hősnőm, Kelsey életében is meg-
mutatkozik, miközben különös küldetését igyekszik teljesíteni. 
Minden egyes lépés, amit megtesz, újabb és újabb kockázatos ka-
landokhoz vezeti el. Meghívlak hát, kedves olvasó, hogy tarts vele, 
amint új kultúrákat és mitikus vidékeket fedez fel, s közben azt is, 
hogy mit jelent igazán szeretni valakit. És ne lepődj meg, ha hol 
nevetni, hol félni, hol ujjongani, hol pedig sírni fogsz vele együtt.

Gyere és ünnepeld a kalandot!
Colleen Houck
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Férjemnek, Bradnek – aki élő bizonyítéka annak,

hogy igenis vannak még ilyen férfiak.
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Az idő szövőszékén

Ismeretlen szerző

Noha éltünknek szőttese
szemünk elől rejtve marad,
Mester sző, vetélő röpdös,
míg végső hajnal nem hasad.

Olykor ezüstfonál kúszik,
másszor arany ragyog fénylőn,
ám időnként sötét szálak
tekerednek a vetélőn.

A Mester értőn szemléli:
a sormintát latolgatja,
s lassú állhatatossággal
bontakozik rajzolatja.

Irgalmas Mennyei Urunk
az, ki bölcsen megtervezi,
ragyogó és árnyas tónus
egymást miként kergetheti.

Mily szépséget rejt e minta,
nem osztja meg senki mással.
Ő röpteti a vetélőt
mind a szép s a csúf fonállal.

S csak ha minden elcsöndesül,
a vetélők mind leállnak,
fedi föl Urunk a művet,
s kérdéseinkre a választ.

Akkor érthetjük meg csupán
sötét s fényes szálak titkát:
Miért ők, s miért úgy alkotják
az isteni szövésmintát.
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ProlÓgUs

Hazafelé

BelesüPPedtem a bŐrülésbe, és úgy éreztem, megszakad a szí-
 vem, mikor a magánrepülőgép a levegőbe emelkedett, és se-

besen távolodni kezdett Indiától. Úgy éreztem, ha kikapcsolnám 
a biztonsági övemet, a testem azonnal keresztülcsusszanna a gép 
padlóján, és több ezer méternyi zuhanás után az alattunk elterülő 
dzsungelbe pottyanna. Csak ott érezném jól magam. A szívemet In-
diában hagytam. Kínzón éreztem a hiányát. Nem voltam más, csak 
egy üres héj.

És az volt az egészben a legrosszabb, hogy mindezt… én tettem 
magammal.

Hogy történhetett meg, hogy szerelmes lettem? Ráadásul olyas-
valakibe, aki ennyire… bonyolult? Az elmúlt hónap olyan gyorsan 
elszállt. Az egyik nap még egy cirkuszban dolgoztam, másnap pedig 
már úton voltam Indiába egy tigrissel – akiről kiderült, hogy való-
jában indiai herceg –, majd halhatatlan lényekkel kellett megküzde-
nem, hogy megfejtsek egy ősi próféciát. Most pedig minden véget 
ért, egyedül maradtam.
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Hihetetlen volt, hogy csak pár perccel korábban köszöntem el 
Mr. Kadamtól. Nem mondott túl sokat. Csak gyengéden megsi-
mogatta a hátam, én pedig szorosan átöleltem, mintha el se akar-
nám engedni. De ő kibontakozott az ölelésemből, néhány meg-
nyugtató szót dörmögött, majd átadott az ük-ük-ük-ükunokájának, 
Nilimának, és már indultunk is.

Szerencsére Nilima békén hagyott a gépen. Nem vágytam társa-
ságra. Később hozott nekem ebédet, de rá se bírtam nézni az ételre. 
Biztos voltam benne, hogy nagyon finom, de úgy éreztem magam, 
mintha egy szakadék szélén egyensúlyoznék, és bármelyik pillanat-
ban belezuhanhatnék a legmélyebb kétségbeesésbe. Az ennivaló volt 
a legutolsó dolog, amit kívántam. 

Nilima visszavitte az ételt, majd a kedvenc italommal, jéghideg 
citromos vízzel próbálkozott. De azt is érintetlenül hagytam az asz-
talon. Csak bámultam a pohárra, ki tudja, mennyi ideig, néztem, 
ahogy a pára cseppekké hízik, majd lassan lecsorog a pohár oldalán, 
és apró tócsába gyűlik az alja körül.

Később megpróbáltam aludni, hogy legalább néhány órára meg-
feledkezzem mindenről – de az álom messzire elkerült. Az én fehér 
tigrisemre gondoltam, meg az őt fogva tartó, több évszázados átok-
ra, és alvás helyett csak ültem magam elé meredve. Mr. Kadam üres 
helyét néztem velem szemben, majd kifelé bámultam az ablakon, 
aztán tekintetemmel egy pislogó fényt követtem a falon, végül pe-
dig a kezemet tanulmányoztam, amiről már teljesen lekopott Phet 
hennafestése.

Nilima visszajött, és hozott nekem egy MP3-lejátszót több ezer 
dallal. Sok indiai is akadt közöttük, de a legtöbb amerikai volt. Átfu-
tottam a listát, és megtaláltam rajta a létező legszomorúbb szerelmes 
dalokat. Betettem a fülhallgatót a fülembe, és elindítottam a zenét.
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Kicipzáraztam a hátizsákomat, és elővettem belőle a nagyi taka-
róját. Eszembe jutott, hogy abba bugyoláltam Fanindrát. Óvatosan 
széthajtottam a takaró csücskeit, rápillantottam az aranykígyóra, 
majd magam mellé, az ülés karfájára tettem. A bűvös ékszer össze-
tekeredve feküdt és pihent, legalábbis ez volt az érzésem. Megsimo-
gattam pikkelyes fejét, és azt suttogtam:

– Most már csak te maradtál nekem.
Térdemre terítettem a takarót, lefeküdtem a hátradöntött ülésbe, 

a repülőgép mennyezetét bámultam, és a „One Last Cry” című szá-
mot hallgattam. Lehalkítottam a lejátszót, ölembe vettem Fanind-
rát, és megsimogattam csillogó gyűrűit. A kígyó drágakő szemének 
lágy fénye bevilágította a repülőgép kabinját. Éreztem, ahogy a zöld 
ragyogás enyhít a bánatomon, s hagytam, hogy a zene betöltse a lel-
kemben tátongó űrt.
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1.

WOU

Végre, sok-sok Unalmas ÓrÁVal késŐbb megérkeztünk az 
oregoni Portland repülőterére. Amikor a kifutópálya aszfalt-

jára léptem, felnéztem a szürke, felhős égre. Lehunytam a szemem, 
és hagytam, hogy a hűvös szellő átjárja a testem. Beszívtam az erdő 
illatát, és éreztem, hogy egy könnyű harmatcsepp hull a csupasz ka-
romra. Biztos nemrég esett az eső. Örültem, hogy itthon vagyok.

Mély levegőt vettem, és élveztem, ahogy Oregon körülölel. Ré-
sze voltam ennek a helynek, ahogy ez a hely is az én részem volt. 
Ide tartoztam. Itt nőttem fel, itt töltöttem egész eddigi életemet. Itt 
voltak a gyökereim. A szüleimet és a nagymamámat is itt temették 
el. Oregon úgy üdvözölt, mint szeretett gyermekét, hűvös karjaiba 
zárt, lecsendesítette háborgó lelkemet, és békét ígért fenyveseinek 
suttogásával.

Nilima lekísért a lépcsőn, és csendesen várt, amíg magamba szív-
tam az ismerős környezetet. Aztán egy erős motor zúgását hallot-
tam, és egy kobaltkék kabrió fordult be a sarkon. A csillogó sport-
kocsinak pontosan olyan színe volt, mint az ő szemének.
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Bizonyára Mr. Kadam rendelte ide. Költséges ízlése miatt a sze-
memet forgattam. Mr. Kadam az utolsó részletig mindenre gondol 
– ráadásul mindig stílusosan. Még jó, hogy csak bérautó – gondol- 
tam.

Bepakoltam a táskáimat a csomagtartóba, és elolvastam az autó 
hátulján levő feliratot: Porsche Boxster RS 60 Spyder. A fejem csó-
válva ezt motyogtam: 

– Szent atyám, Mr. Kadam, boldogan mentem volna a repülőtéri 
minibusszal is Salembe.

– Parancsol? – kérdezte Nilima udvariasan.
– Semmi, semmi. Csak örülök, hogy itthon vagyok.
Lezártam a csomagtartót, és belesüppedtem a kék-szürke bőrülés-

be. Csendben utaztunk. Nilima pontosan tudta, hová megyünk, 
ezért nem is bajlódtam a navigálással. Hátrahajtottam a fejem, és 
néztem, ahogy az ég és a zöld táj tovatűnik.

Tinédzser fiúkkal teli autók haladtak el mellettünk. A srácok han-
gosan fütyültek. Vagy Nilimát csodálták, vagy a szép autót. Nem 
voltam benne biztos, mi volt a füttyszó oka, csak azt tudtam, hogy 
nem nekem szól. Idősebb férfiak is elhúztak mellettünk lassú tem-
póban, és bár mellőzték a tetszésnyilvánítás előbbi módját, kétség-
telenül ők is élvezték a látványt. Nilima tudomást sem vett róluk, 
és én sem szenteltem nekik túl sok figyelmet. Arra gondoltam, hogy 
nyilván pont olyan rémesen nézhetek ki, mint ahogy érzem ma- 
gam. 

Salem belvárosába érve elhaladtunk a Marion Street hídja mel-
lett, amin áthaladva a Willamette folyó túlpartjára jutottunk volna, 
majd rá a 22-es útra Monmouth termőföldjei és Dallas felé. Szól-
tam Nilimának, hogy elmulasztott lefordulni, de ő csak megvonta 
a vállát, és azt mondta, hogy egy másik, rövidebb úton megyünk.
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– Persze – jegyeztem meg szarkasztikusan –, mit számít még öt 
perc egy több napig tartó utazásnál?

Nilima hátravetette gyönyörű haját, rám mosolygott, és tovább-
hajtott, besorolva a Dél-Salem felé haladó forgalomba. Én még so-
hasem jártam errefelé. Biztos voltam benne, hogy ez a hosszabb út 
Dallasba.

Egy nagy, erdővel borított domb aljához értünk. Lassan kanya-
rogtunk felfelé a fák közt a gyönyörű úton, jó tíz kilométeren ke-
resztül. Láttam, hogy helyenként földutak ágaznak le az erdőbe. Itt-
ott házak kukucskáltak ki a fák lombjai közül, de a terület nagyrészt 
érintetlen volt. Csodálkoztam, hogy a város még nem kebelezte be, 
és nem kezdtek el errefelé építkezni. Igazán gyönyörű vidék volt.

Nilima lelassított, majd ráfordult az egyik magánútra, és még 
feljebb autóztunk az utat szegélyező sűrű fák között. Noha elha-
ladtunk néhány kanyargó kocsifelhajtó mellett, egyetlen házat sem 
láttam. Az út végén aztán megálltunk egy, a fenyőerdő közepében 
meghúzódó ikerház előtt.

A ház két oldala egymásnak pontosan a tükörképe volt. Mindkét 
fele két szintből és egy garázsból állt, az épületet pedig kicsi, közös 
kert vette körül. Egy nagy, kiugró ablakfülke nézett az erdőre. A ház 
faburkolata cédrusbarnára és mélyzöldre volt festve, a tetőt pedig 
szürkészöld zsindely fedte. Úgy nézett ki, mint egy alpesi üdülő- 
ház.

Nilima beállt a garázsba, és leállította a motort.
– Itthon vagyunk – jelentette ki.
– Itthon? Hogy érti azt, hogy itthon? Nem a nevelőszüleim házá-

ba kellene vinnie? – kérdeztem egyre jobban összezavarodva.
Nilima megértően mosolygott, és kedvesen így felelt:
– Nem. Ez az ön háza.
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– Az én házam? De hát miről beszél? Én Dallasban lakom. Ki la-
kik itt?

– Ön. Jöjjön be, és mindent elmagyarázok.
Áthaladtunk egy mosókonyhán, aztán beléptünk egy kicsi, de va-

donatúj, rozsdamentes acél felszerelésekkel berendezett konyhába, 
amelynek ablakán citromsárga függöny lógott, falait pedig citrom-
minta díszítette. Nilima kivett két ásványvizet a hűtőszekrényből.

Ledobtam a hátizsákomat, és ránéztem:
– Oké, Nilima, most mondja el végre, mi folyik itt!
Nilima elengedte a füle mellett a kérésemet. Megkínált az egyik 

üveg vízzel, amit én udvariasan elutasítottam, majd azt kérte, hogy 
kövessem.

Sóhajtva kiléptem a teniszcipőmből, hogy ne piszkoljam össze 
a plüss-szőnyeget, és utánamentem a nappaliba, ami szintén kicsi 
volt, de kifejezetten otthonos és barátságos. Leültünk egy gyönyörű 
gesztenyebarna bőrkanapéra. A sarokban méretes könyvesszekrény 
állt csalogatón, telis-tele klasszikus, kemény kötésű könyvekkel – 
valószínűleg egy vagyonba kerültek. Mellette a fényezett komód fö-
lött nagy, lapos képernyőjű tévé lógott a falon, túloldalán pedig jó-
kora ablak vonta magára a figyelmemet.

Nilima gyorsan átnézett néhány, a dohányzóasztalon heverő pa-
pírt.

– Miss Kelsey – kezdte aztán. – Ez a ház az öné. Része a fizetsé-
gének a nyár folyamán Indiában végzett munkájáért.

– De hát én nem is igazán dolgoztam, Nilima – mondtam.
– Amit ön tett, az a lehető legfontosabb munka volt – felelte 

Nilima. – Többet sikerült elérnie, mint amit bárki is remélni mert. 
Óriási hálával tartozunk önnek, ez csak egy apróság, amivel az erő-
feszítéseit kívánjuk jutalmazni. Ön elképesztő akadályokat győzött 
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le, és majdnem az életét is elveszítette. Mindannyian a lekötelezett-
jei vagyunk.

– Hát, most, hogy így mondja – viccelődtem kissé zavartan. –  
… Várjunk csak! Úgy fogalmazott, hogy ez a ház része a fizetségem-
nek. Úgy érti, van más is?

– Igen – bólintott Nilima.
– Nem – ráztam a fejem. – Igazán nem fogadhatom el ezt az aján-

dékot. Egy egész ház már önmagában is messze túl sok… másról 
nem is beszélve! Ez jóval több, mint amiben Mr. Kadammal annak 
idején megegyeztünk. Én csak egy kis pénzt szerettem volna, ami-
ből kifizethetem a tanulmányaimat. Nem lett volna szabad ilyen 
túlzásokba esnie.

– De ő ragaszkodott hozzá, Miss Kelsey.
– Hát, ehhez meg én ragaszkodom. Ez egyszerűen túl sok, Nilima. 

Igazán.
Nilima felsóhajtott, és a szemembe nézett. Arcomra kiült az acé-

los eltökéltség.
– Ő komolyan azt szeretné, ha elfogadná ezt, Miss Kelsey. Bol-

doggá tenné vele.
– De hát ez nem valami praktikus! – érveltem. – Hol fogok itt 

felszállni egy olyan buszra, ami elvisz az iskolámba? Most, hogy ha-
zajöttem, szeretnék beiratkozni a főiskolára, de egyetlen buszjárat 
sincs a közelben.

Nilima zavartan nézett rám.
– Hogy érti azt, hogy felszállni egy buszra? – kérdezte. – Gondo-

lom, ha mindenáron busszal óhajt menni valahová, akkor lemehet 
autóval a buszmegállóba.

– Lemenni autóval a buszmegállóba? Ennek semmi értelme – ráz-
tam a fejem.
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– Nos, annak nincs semmi értelme, amit ön mond – felelte Nili-
ma. – Miért nem megy autóval az iskolába?

– Autóval? Milyen autóval?
– Hát azzal, ami a garázsban áll.
– Ami a garázsban… Ó, nem! Nem hiszem el! Maga nyilván  

viccel!
– Nem. Nem viccelek. A Porsche az öné.
– Ó, nem, nem lehet az enyém! – tiltakoztam. – Van fogalma ar-

ról, mennyibe kerül egy ilyen autó? Ezt már végképp nem fogad-
hatom el!

Elővettem a mobiltelefonomat, és keresni kezdtem Mr. Kadam 
telefonszámát. De épp mielőtt lenyomtam volna a hívásindítás-
gombot, eszembe jutott valami, ami megállított.

– Van még valami, amiről tudnom kellene? – kérdeztem.
– Nos… igen – nézett rám Nilima kissé aggódva. – Utólagos en-

gedelmével be is íratta önt a Western Oregon Universityre. A tan-
díja és a könyvei már ki vannak fizetve. A tankönyveket ott találja 
a konyhapulton, a felvett kurzusok listájával és az egyetem térképé-
vel együtt.

– Beíratott a WOU-ra? – kérdeztem hitetlenkedve. – De hát én 
azt terveztem, hogy a helyi állami főiskolán tanulok majd, mellette 
pedig dolgozom. Nem a WOU-ra akartam járni.

– Nyilván azt gondolta, hogy az egyetem sokkal inkább a ked-
vére való lenne. Jövő héten kezdődnek az órái. Ami pedig a mun-
kát illeti – dolgozhat, ha kedve tartja, de szüksége nem lesz rá. Egy 
bankszámlát is nyitott önnek. A kártyája szintén a pulton van. Ne 
felejtse el aláírni a hátulján!

Nagyot nyeltem.
– És mégis… ööö… mennyi pénz van azon a számlán?
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– Fogalmam sincs – vont vállat Nilima –, de biztosan elegendő 
ahhoz, hogy fedezze a napi szükségleteit. Természetesen ide egyet-
len rezsiszámla sem érkezik. Mind egyből a könyvelőnek megy.  
A ház és az autó teljesen ki van fizetve, csakúgy, mint az egyetem 
költségei.

Odacsúsztatott elém egy köteg papírt, majd hátradőlt, és kortyol-
gatni kezdte az ásványvizét.

Egy teljes percig néma döbbenettel ültem, aztán eszembe jutott, 
hogy fel akartam hívni Mr. Kadamot. Kinyitottam a telefonomat, 
és újra megkerestem a számát.

Nilima közbeszólt:
– Biztos benne, hogy mindent vissza akar adni, Miss Kelsey? Én 

tudom, hogy ő mennyire szeretné, ha mindez az öné lenne.
– Nos, közölnöm kell Mr. Kadammal, hogy nincs szükségem jó-

tékonykodásra. Egyszerűen csak megmondom neki, hogy az állami 
főiskola több mint megfelelő a számomra, és egyáltalán nem bá-
nom, ha a kollégiumban kell laknom, és busszal kell járnom.

Nilima előredőlt:
– De Miss Kelsey, nem Mr. Kadam volt az, aki mindezt elintézte.
– Tessék? Ha nem Mr. Kadam volt, akkor kicsoda? … Ó! – Ösz-

szecsuktam a telefont. Na, őt aztán semmiképpen sem hívom fel, 
bármi történjen is. – Szóval ő az, aki nagyon szeretné, hogy elfogad-
jam mindezt, ugye?

Nilima aggodalmasan nézett rám.
– Nos, igen – felelte.
Darabokra tört a szívem amiatt, hogy elhagytam. 11 580 kilomé-

terre van innen Indiában, de még ilyen távolságból is sikerül a hatal-
mában tartania.
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– Rendben – motyogtam az orrom alatt. – Mindig eléri, amit 
akar, nem? Nem volna semmi értelme azzal próbálkoznom, hogy 
bármit is visszaadjak. Legfeljebb kitalálna valami még drágább aján-
dékot, ami még ezen is túltesz, és a végén csak még jobban megbo-
nyolítaná a kapcsolatunkat.

Ekkor egy autó dudált odakint a kocsifelhajtón.
– Nos, itt a fuvarom vissza a repülőtérre – állt fel Nilima, aztán 

hirtelen megtorpant. – Ó! Majdnem elfelejtettem. Ez is az öné. –  
A kezembe nyomott egy vadonatúj mobiltelefont, majd gyorsan 
megölelt, és elindult a bejárati ajtó felé.

– De… várjon! Nilima! – dadogtam.
– Ne aggódjon, Miss Kelsey! Minden rendben lesz – mosolygott 

Nilima. – Az iskolával kapcsolatos papírokat a konyhapulton keres-
se! A hűtőszekrény tele van ennivalóval, és minden holmiját megta-
lálja az emeleten. Az autóval meglátogathatja a nevelőcsaládját, akár 
még ma, ha úgy kívánja. Várják a hívását.

Azzal megfordult, méltóságteljesen kivonult az ajtón, és beült a 
repülőtéri kisbuszba. Vidáman integetett az ablakból. Morózusan 
visszaintettem, és addig néztem utána, amíg a busz el nem tűnt 
a szemem elől. Hirtelen egyes-egyedül maradtam ebben az idegen 
házban, egy elhagyatott erdő közepén.

Elhatároztam, hogy felfedezem a házat, amit ettől kezdve az ott-
honomnak tekinthettem. Kinyitottam a hűtőszekrényt, és láttam, 
hogy a polcok valóban roskadásig fel vannak töltve. Lecsavartam 
egy vizespalack tetejét, és belekortyoltam. Kinyitottam a konyha-
szekrényeket is. Találtam poharakat és tányérokat, csakúgy, mint fő-
zéshez való felszerelést, evőeszközt, fazekat és serpenyőt is. Hirtelen 
ötlettől vezérelve kihúztam a hűtő alsó fiókját – tele volt citrommal.  
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Na, ebben biztos, hogy Mr. Kadam keze van, gondoltam. Ő tudta, 
hogy a citromos víz mindig megvigasztal.

Mr. Kadam figyelmessége nem korlátozódott a konyhára – a föld-
szinti ülőfürdő zsályazöld és citromsárga dekorációján is visszakö-
szönt. Még a szappan és az adagoló is citromillatú volt.

Beletettem a cipőmet egy vesszőkosárba, amit a mosókonyha já-
rólapos padlóján, egy vadonatúj, elöltöltős mosó- és szárítógép mel-
lett találtam, majd beléptem a kis dolgozószobába.

Az íróasztal közepén megláttam a régi számítógépemet, de mel-
lette ott volt egy új laptop is. A helyiség berendezését egy bőrfotel, 
egy fiókos irattartó szekrény, valamint egy papírokkal és egyéb író-
eszközökkel teli polc tette teljessé.

Felvettem a hátizsákomat, és felmentem az emeletre, hogy meg-
nézzem az új hálószobámat is. Ahogy beléptem, a fal mellett egy 
gyönyörű franciaágyat pillantottam meg, rajta vastag, törtfehér pe-
helypaplannal és barackszínű párnákkal. A lábánál egy régi fatönk 
volt, a sarokban pedig, szemben az erdőre néző ablakkal, kényelmes, 
barackszínű székek álltak.

Aztán észrevettem az ágyon egy cetlit, ami azonnal felvidított:

Hell, Kelsey!

dv itthon! Telefonlj, amint megrkeztl!
Mindent hallani akarunk az utazsrl!
Az sszes holmidat tpakoltuk.
Nagyon tetszik az j hzad!

Sok puszi:
Mike s Sarah
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Mike és Sarah levele és az, hogy újra Oregonban voltam, egysze-
riben megnyugtatott. Az ő életük normális volt, és velük az enyém 
is annak érződött. Jó lesz újra egy normális családdal lenni, és a vál-
tozatosság kedvéért normális emberként viselkedni. A dzsungelben 
a földön aludni, indiai istennőkkel társalogni, beleszeretni egy… 
tigrisbe – nos, ezek közül egyik sem volt normális. Messze nem.

Kinyitottam a ruhásszekrényt, és láttam, hogy a rengeteg haj-
szalagom és minden ruhám is átkerült ide Mike és Sarah házából. 
Az ujjaimmal végigsimítottam néhány holmin, amelyeket hetek 
óta nem láttam. Aztán kinyitottam a másik szekrényajtót, és ott 
találtam az összes ruhát, amit Indiában kaptam, néhány másikkal 
együtt, melyek még mindig bolti csomagolásban lógtak a vállfá- 
kon.

Hogy az ördögbe tudta idehozatni Mr. Kadam ezeket a holmikat, 
még mielőtt én ideértem? Hiszen mindet otthagytam Indiában. Rá-
csuktam az ajtót a ruhákra, s velük együtt az emlékeimre is. Elhatá-
roztam, hogy a szekrénynek ezt a felét soha többé nem nyitom ki.

Aztán odamentem a komódhoz, és kihúztam a felső fiókot. Sarah 
pontosan úgy rendezte el a zoknijaimat, ahogy szeretem. Az összes 
pár fekete, fehér és egyéb színű zokni kis gombócokban, árnyalatok 
szerint volt sorba rakva. De ahogy kinyitottam az alatta levő fiókot, 
lehervadt a mosoly az arcomról. Ott találtam azt a selyempizsamát, 
amit szándékosan hagytam Indiában.

Szinte égett a mellkasom, ahogy végigsimítottam a selymes anya-
gon. Elszántan betoltam a fiókot, és átmentem a fürdőszobába, 
ami fehér és lágy púderkék színű, ragyogó csempével volt burkolva. 
Megfordultam, hogy kimenjek, mikor hirtelen belém villant vala-
mi, és éreztem, hogy fülig elvörösödöm. Eszembe jutott, hogy a há-
lószobában az őszibarack és a tejszín árnyalatai uralkodnak.
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Ezeket a színeket nyilván ő választotta. Egyszer azt mondta, olyan 
illatom van, mint az őszibaracknak és a tejszínnek. Úgy tűnik, megta-
lálta a módját, hogy még a földgolyó túlsó felén is emlékezzek rá. Nem 
mintha egyébként el tudnám felejteni…

Lehajítottam a hátizsákomat az ágyra, amit azonnal meg is bán-
tam, mert eszembe jutott, hogy Fanindra még mindig benne van. 
Óvatosan kivettem, és bocsánatot kértem tőle, aztán egy barackszí-
nű fonállal hímzett fehér párnára fektettem. Megsimogattam arany-
fejét, aztán nekiláttam, hogy kipakoljam a holmimat. 

Amikor végeztem, ledőltem az ágyra, és a farmerem zsebéből elő-
vettem az új Prada mobiltelefont. Mint minden más, ez is szörnyen 
drága és teljesen szükségtelen volt. Bekapcsoltam, és azt vártam, 
hogy majd biztosan az ő telefonszáma jelenik meg először a kijelzőn, 
de nem így történt. Üzenet sem volt tőle. A memóriában is csak Mr. 
Kadam és a nevelőszüleim telefonszámát találtam.

Többfajta érzelem is átfutott rajtam. Először megkönnyebbül-
tem. Majd összezavarodtam. Végül csalódottságot éreztem. Egy ré-
szem úgy gondolta, illett volna felhívnia. Csak hogy megkérdezze, ép-
ségben megérkeztem-e.

Bosszúsan összeszidtam magam a gondolataimért, aztán felhív-
tam a nevelőszüleimet, és közöltem velük, hogy itthon vagyok, de 
kimerültem a repüléstől, ezért csak másnap este megyek el hozzá-
juk vacsorára. Miután letettem a telefont, vigyorogva elhúztam a 
számat, és azon töprengtem, vajon miféle tofucsoda vár majd rám. 
De bármi legyen is az a borzasztóan egészséges étel, boldogan végig-
ülöm a vacsorát, csak hogy láthassam őket.

Lementem a földszintre, és készítettem magamnak egy kis rág-
csálnivalót szeletelt almából és mogyoróvajból, majd lapozgatni 
kezdtem a konyhapulton levő egyetemi papírokat. Mr. Kadam fő 
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szaknak a nemzetközi tanulmányokat választotta, mellé pedig mű-
vészettörténetet. Átnéztem a tanrendemet. Fogalmam sincs, ho-
gyan, de sikerült engem, az elsőévest haladó csoportokba is beírat-
nia. Ráadásul nemcsak az őszi, hanem a téli szemeszterre is – noha 
a téli időszakra még el sem kezdődött a regisztráció.

A WOU valami jó nagy, kövér adományt kaphatott Indiából, gon-
doltam vigyorogva. Nem lennék meglepve, ha még az idén egy új épü-
let nőne ki a földből az egyetem területén.

KELSEY HAYES – EHA-kód: 69428L7
WESTERN OREGON UNIVERSITY

ŐSZI SZEMESZTER

Szakírás 115 (4 kreditpont) – Bevezetés az esszéírásba

Elsőéves lati n 101 (4 kreditpont) – Bevezetés a lati n nyelvbe

Antropológia 476 D: Vallás és rituálé (4 kreditpont) – 
A világban fellelhető vallási gyakorlatok tanulmányozá-
sa. A vallásos szemlélet az antropológia szempontjából, 
kiemelt témakörök: megszállott ság, miszti cizmus, boszor-
kányság, spiritualizmus, rontás, bálványimádat és mágia. 
A nagy világvallások és a helyi hitek, hagyományok kap-
csolatának vizsgálata. 

Földrajz 315: Az indiai szubkonti nens (4 kreditpont) – 
Dél-Ázsia, kiemelten India földrajza. India és a többi nem-
zet közötti   gazdasági kapcsolatok vizsgálata. A földrajzi 
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vonatkozású témák, törvényszerűségek és problémák vizs-
gálata. Az etnikai, vallási és nyelvi sokszínűség elemzése 
India múltjában és jelenében.

TÉLI SZEMESZTER

Művészett örténet 204 A: A prehisztorikus kultúra ábrá-
zolása a román kori művészetben (4 kreditpont) – Az idő-
szak összes művészeti  formájának tanulmányozása, külö-
nös tekintett el a történelmi és kulturális vonatkozásokra.

Történelem 470: Nők az indiai társadalomban (4 kredit-
pont) – Az indiai nők, hitrendszerük, kulturális helyzetük a 
társadalomban és a mitológiában, a múlt és a jelen.

Szakírás II. 135 (4 kreditpont) – Második szint – tudomá-
nyos kutatás: íráskészség és képességek fejlesztése.

Politi katudomány 203 D: Nemzetközi kapcsolatok (3 kre-
ditpont) – Globális problémák, nemzetközi érdekcsopor-
tok. Hasonló és ellentétes érdekek.

Most már hivatalosan is egyetemi hallgató voltam. Illetve, egyete-
mi hallgató és félállású ősi, indiai átok törő, gondoltam, eszembe idéz-
ve Mr. Kadam kutatásait Indiában. Nem lesz könnyű az órákra, a 
tanárokra és a tesztekre összpontosítanom mindazok után, ami In-
diában történt velem. És különösen furcsa volt arra gondolni, hogy 
vissza kell térnem a normális oregoni mindennapjaimhoz. A régi 
életem valahogy nem tűnt többé helyénvalónak.
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Szerencsére az összes téma érdekesnek tűnt, különösen a vallás és 
a mágia. Mr. Kadam olyan tantárgyakat választott, amikre valószí-
nűleg magamtól is feliratkoztam volna, kivéve a latint. Elfintorod-
tam. Sosem ment valami jól a nyelvtanulás. Kár, hogy a WOU nem 
kínál indiai nyelvoktatást. Nem ártana hindit tanulnom, főleg, ha va-
lamikor vissza akarok menni Indiába, hogy teljesítsem a Durga prófé-
ciájában szereplő maradék három küldetést, amivel meg lehet törni a 
tigrisátkot. Talán… 

Ekkor a rádióban megszólalt Carrie Underwood „I Told You So” 
című dala. A szöveg hallatán azonnal elhomályosult a tekintetem. 
Elmorzsoltam egy könnycseppet a szemem sarkában, és arra gon-
doltam, hogy ő bizonyára nagyon hamar talál majd valakit. A he-
lyében én nem fogadnám vissza magam. Már az is túlságosan nagy 
fájdalmat okozott, hogy egy percre megengedtem magamnak, hogy 
rá gondoljak, ezért gyorsan elhessegettem az emlékeimet, és elzár-
tam őket a szívem legtávolabbi csücskébe. Aztán a gyötrő gondola-
tokat igyekeztem felcserélni valami másra. Gondoltam az iskolára, 
a nevelőcsaládomra, és arra, hogy újra itthon vagyok, Oregonban. 
Nagy igyekezettel halmoztam egymásra ezeket a gondolatokat, ab-
ban reménykedve, hátha elnyomják azokat, amelyeket elfedni igye-
keztem velük. 

Az, hogy más dolgokra és más emberekre próbáltam koncentrál-
ni, egyelőre megfelelő figyelemelterelésnek bizonyult. De még így 
is éreztem, hogy az ő szelleme továbbra is ott kering a szívem sötét, 
csendes zugaiban, és csak arra vár, hogy egy magányos, elővigyázat-
lan pillanatomban ismét ott lehessen minden gondolatomban.

Egyszerűen csak el kell foglalnom magam – határoztam el. Ez lesz az 
én menekülési útvonalam. Úgy fogok tanulni, mint az őrült, sorra lá-
togatom az ismerőseimet, és… randizni fogok más srácokkal. Igen! Ezt 
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fogom tenni. Társaságba járok, folyton csinálok valamit, így egyszerű-
en túl elfoglalt leszek ahhoz, hogy rá gondoljak. Az élet megy tovább. 
Muszáj mennie.

Mire ágyba kerültem, késő volt, kimerültnek éreztem magam. 
Megsimogattam Fanindrát, bekucorodtam a takaróm alá, és ela-
ludtam.

Másnap reggel csöngött az új mobiltelefonom. Amikor meghallot-
tam Mr. Kadam hangját, egyszerre lettem izgatott és csalódott.

– Jó reggelt, Miss Kelsey! – üdvözölt Mr. Kadam kedélyesen. – 
Örömmel hallom, hogy épségben hazaért. Remélem, minden rend-
ben van, és megfelel az elvárásainak.

– Én ezek közül semmit sem vártam el – tiltakoztam. – Sőt, ször-
nyű bűntudatom van a ház, az autó, a hitelkártya és az iskola miatt. 

– Egy percig se legyen – nyugtatott meg Mr. Kadam. – Engem 
nagyon boldoggá tett, hogy mindezt elintézhettem önnek. 

Nem hagyott nyugodni a kíváncsiság, ezért megkérdeztem:
– Na, és mi újság a próféciával? Nem sikerült még megfejtenie a 

szöveget?
– Most próbálkozom a monolit további feliratainak a fordításá-

val. Visszaküldtem valakit Durga templomába, hogy fényképezze le 
a többi oszlopot is. Úgy tűnik, minden oszlop egy-egy elemet jelenít 
meg: a földet, az eget, a vizet és a tüzet.

– Ez elég logikusan hangzik – töprengtem hangosan, visszaem-
lékezve Durga próféciájára. – Az első oszlop, amit találtunk, nyil-
ván a földhöz kapcsolódik, hiszen földműveseket ábrázolt, amint 
gyümölcsöt és egyéb terméseket ajánlanak fel Durgának. Ezenkí-
vül Kishkindha városa a föld alatt rejtőzött, és az első ajándék, amit 
Durga megkerestetett velünk, az aranygyümölcs volt.
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– Igen… Nos, továbbá az is kiderült, hogy a jelek szerint kellett 
lennie egy ötödik oszlopnak is, amely sok-sok évvel ezelőtt megsem-
misült – mondta Mr. Kadam. – Az az oszlop az űrt ábrázolta, ami a 
hindu hitvilágban nem szokatlan.

– Hát, ha valaki képes rájönni, hogyan tovább, az csakis maga 
lehet – mondtam. Majd miután kölcsönösen megígértük egymás-
nak, hogy hamarosan újra beszélünk, megköszöntem, hogy hívott, 
és letettük a telefont.

Másnap öt órán keresztül lapozgattam a tankönyveimet, az-
tán lementem egy salemi játékboltba, hogy vegyek Rebeccának és 
Sammynek egy-egy fekete-narancs plüsstigrist, mivel teljesen ki-
ment a fejemből, hogy hozzak nekik valamit Indiából. És – minden 
észérv ellenére – vettem magamnak is egy jó drága, hatalmas, fehér 
plüsstigrist.

Hazatérve, középen átöleltem az állat testét, és a bundájába fúr-
tam az arcomat. Puha volt, de a szaga nem hasonlított az övére. Ő a 
szantálfa és a vízesés csodálatos illatát árasztotta. Ez a plüssállat csak 
egy reménytelen utánzat volt. A csíkjai más mintázatban futottak 
végig a testén, a szemei pedig üvegesen meredtek rám – egy pár 
élettelen, unalmas kék golyó. Az ő szemei kobaltkéken ragyogtak.

Mi az ördög ütött belém? Nem kellett volna megvennem. Így csak 
még nehezebb lesz elfelejtenem.

Leráztam magamról a fájó érzelmeket, másik ruhát vettem elő a 
szekrényből, és átöltöztem. Készen álltam arra, hogy meglátogassam 
a nevelőcsaládomat.

Ahogy áthajtottam a városon, a hosszabb utat választottam, hogy 
elkerüljem a Polk Megyei Vásárteret és vele a fájdalmas emlékeket. 
Amikor Mike és Sarah háza elé behajtva kiszálltam a kocsiból, ki-
vágódott a bejárati ajtó.  Mike szaladt felém… de aztán nem bírta 
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megállni, hogy ne nézze meg közelebbről a Porschét, így elviharzott 
mellettem az autó felé.

– Kelsey! Megengeded? – kérdezte elámulva.
– Csak nyugodtan! – mondtam nevetve. Jó öreg Mike, gondoltam, 

és odadobtam neki a kulcsot, hogy mehessen egy kört a környéken.
Sarah átölelte a derekamat, és a ház felé vezetett.
– Úgy örülünk, hogy újra látunk! Mindketten! – A szemeit for-

gatta Mike felé, aki boldogan integetett, miközben már tolatott is 
kifelé a kocsifelhajtóról. 

– Eleinte kicsit aggódtunk, amikor elmentél Indiába, mert ritkán 
hívtál minket, de Mr. Kadam minden másnap telefonált, és elma-
gyarázta, hogy mit csinálsz, és hogy mennyire elfoglalt vagy.

– Ó, igen? És pontosan mit mondott? – kérdeztem, mert kíváncsi 
voltam, hogy vajon milyen történetet talált ki Mr. Kadam.

– Hát, szörnyen izgalmasan hangzott – felelte Sarah. – Lássuk 
csak! Mesélt az új munkádról, és arról, hogy minden nyarat ott 
fogsz tölteni gyakornokként, és különböző projekteken dolgozol 
majd vele. Fogalmam sem volt, hogy érdeklődsz a nemzetközi ta-
nulmányok iránt. Remek választás, Kelsey. Igazán lenyűgöző szak-
terület! Azt is mondta Mr. Kadam, hogy ha lediplomázol, teljes 
állásban dolgozhatsz a cégénél. Szerintem ez fantasztikus lehető- 
ség!

Rámosolyogtam:
– Igen, Mr. Kadam nagyszerű ember. Jobb főnököt nem is ál-

modhattam volna magamnak. Sokkal inkább az unokájaként kezel, 
mint alkalmazottként, és szörnyen elkényeztet. Láttad a házat meg 
a kocsit, és ott van még az egyetem is.

– Tényleg nagyon kedvesen beszélt rólad a telefonban. Azt bi-
zonygatta, hogy már szinte tőled függ ott minden. Nagyon kedves 
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ember. Azt állítja, hogy… hogy is mondta? …Te egy olyan befekte-
tés vagy, ami bőségesen megtérül majd a jövőben.

Kétkedő pillantást vetettem Sarah-ra.
– Hát, remélem, igaza lesz – mondtam.
Sarah felnevetett, aztán elkomolyodott:
– Mi tudjuk, milyen különleges vagy, Kelsey. És hogy nagyszerű 

dolgokat érdemelsz. Talán az univerzum ezzel egyenlíti ki a szüleid 
elvesztése miatti veszteségedet. Habár tudom, hogy őket soha sem-
mi nem pótolhatja.

Bólintottam. Sarah láthatóan örült, hogy jól alakulnak a dolga-
im. És a tudat, hogy megfelelő anyagi körülményeim lesznek ahhoz, 
hogy önállóan is megélhessek, valószínűleg szintén nagy megköny-
nyebbüléssel töltötte el a nevelőszüleimet.

Sarah megölelt, majd kihúzott egy gyanúsan illatozó edényt a sü-
tőből. Letette az asztalra, és azt mondta:

– Most pedig együnk!
– És… mi van vacsorára? – kérdeztem tettetett lelkesedéssel.
– Teljes kiőrlésű, organikus lasagne spenótos tofuval, szójasajttal 

és lenmaggal.
– Mmmm, alig várom! – feleltem, és egy félmosolyt erőltettem az 

arcomra. Vágyakozva gondoltam a mágikus aranygyümölcsre, amit 
otthagytam Indiában. Az isteni gyümölcs egy szempillantás alatt ké-
pes lenne elővarázsolni a legínycsiklandóbb falatokat. Talán még a 
Sarah készítette egészséges ételt is ízletessé tudná változtatni. Ránéz-
tem a lasagnéra. Hááát, ez itt valószínűleg nem az…

A hatéves Rebecca és a négyéves Samuel berohant az étkezőbe, és 
ugrándozva próbálták felhívni magukra a figyelmem. Megöleltem 
mindkettőjüket, és az asztalhoz tereltem őket. Aztán az ablakhoz 
léptem, hogy megnézzem, Mike nem jött-e még vissza. Épp akkor 
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szállt ki a Porschéból, és még mindig a kocsit bámulva, kelletlenül 
hátrált a ház felé.

Kinyitottam az ajtót, és kiszóltam:
– Hahó, Mike! Vacsoraidő.
– Persze, máris ott vagyok – felelte Mike a válla fölött, miközben 

egy pillanatra sem vette le a szemét az autóról.
Leültem a gyerekek közé, és szedtem nekik egy-egy ék alakú sze-

letet a lasagnéból, magamnak pedig egy aprócska darabot. Sarah 
felvonta az egyik szemöldökét, mire én gyorsan közöltem, hogy bő-
séges ebédet ettem. Végre Mike is bejött, és lelkesen áradozott a 
Porschéról. Megkérdezte, hogy valamelyik péntek este kölcsönkér-
hetné-e, hogy elvigye Sarah-t egy randevúra.

– Persze – feleltem –, még el is jövök vigyázni a gyerekekre.
Mike ragyogó mosolyt villantott rám, Sarah pedig a szemét forgatta:
– Engem akarsz elvinni randevúra, vagy az autót? – kérdezte.
– Természetesen téged, szívem – mosolygott Mike. – Az autó 

csupán egy eszköz, hogy kirakatot biztosítson a mellettem ülő gyö-
nyörű hölgynek.

– Szép volt, Mike – bólintottam elismerően.
Vacsora után átmentünk a nappaliba, ahol odaadtam a gyerekek-

nek a narancssárga tigriseket. Visítottak örömükben, és körbe-kör-
be szaladgáltak, tigrisként morogva egymásra. Kicsit rosszul érez-
tem magam, hogy itthon vettem meg az ajándékukat, de a címkén 
az állt, hogy Made in India, a gyerekeket pedig szemmel láthatóan 
csöppet sem foglalkoztatta a kérdés, hogy honnan vannak.

Sarah és Mike sokat kérdezősködött Indiáról, én pedig meséltem 
nekik Hampi romjairól és Mr. Kadam házáról, ami valójában nem 
is az övé, de nekik ezt nem kellett tudniuk. Aztán megkérdezték, 
hogyan illeszkedett be a tigris az új otthonába.
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Egy pillanatra ledermedtem, de aztán azt feleltem, hogy Ren jól 
van, és úgy tűnik, nagyon boldog. Szerencsére Mr. Kadam azt mond-
ta nekik, hogy gyakran elutaztunk mindenfelé romokat tanulmá-
nyozni és leleteket katalogizálni, és hogy az ő asszisztenseként dolgoz-
tam, jegyzeteket készítettem a felfedezéseiről, ami voltaképpen nem 
is állt olyan távol az igazságtól. Sőt, arra is magyarázattal szolgált, az 
egyetemen miért a művészettörténetet választottam mellékszaknak.

A nevelőcsaládommal lenni öröm volt, de ki is merített, mert na-
gyon kellett vigyáznom, hogy el ne szóljam magam, nehogy valami 
furcsát mondjak. Nem hinnék el, mi történt velem. Néha nekem is 
nehezemre esett elhinnem.

Tudtam, hogy általában korán lefekszenek, ezért szedelőzködtem, 
és elköszöntem tőlük. Mindegyiküket megöleltem, és megígértem, 
hogy a jövő héten újra meglátogatom őket.

Hazaérve, további néhány órát töltöttem a tankönyvek olvasga-
tásával, majd vettem egy forró fürdőt. Mikor a sötét szobában be-
másztam az ágyba, a kezem valami puha szőrzethez ért. Egy pilla-
natra elállt a lélegzetem. Aztán eszembe jutott, hogy csak az új szer-
zeményem fekszik ott. Az ágy széléhez löktem a plüsstigrist, és a fe-
jem alá tettem a kezem.

Nem tudtam másra gondolni, csak rá. Azon töprengtem, mit csi-
nálhat most, gondol-e rám, vajon hiányzom-e neki. Olyan volt ez, 
mint a hétfejű sárkánnyal vívni. Hiába csaptam le egy fejét, azonnal 
kinőtt helyette egy másik. Valahányszor elnyomtam az egyik gon-
dolatot, felszínre tört helyette egy újabb. Nem győzhettem; meg-
állíthatatlanul sorjáztak elő a tudatalattimból. Végül nagyot sóhaj-
tottam, kinyújtottam a kezem, megragadtam a plüsstigris lábát, és 
magamhoz húztam. Átöleltem mindkét karommal, belefúrtam az 
orrom a bundájába, és a mancsára hajtott fejjel aludtam el.

atigriskuldetese2korr.indd   33 2013.11.07.   7:59



• 34 •

2.

Wushu

A köVetkezŐ néhÁny naP gyorsan és eseménytelenül szállt el, 
 aztán elérkezett az iskolakezdés ideje. Összeszedtem a kur-

zusbeosztásomat, és magamban megállapítottam, hogy az Indiában 
szerzett tapasztalataim nem kis hasznomra lesznek majd. Írhatok 
Hampiról az indiai metropoliszról szóló kutatási esszémben, beszél-
hetek a lótuszvirágról mint vallási szimbólumról antropológiaórán, 
és a vallászáróvizsgám témájául választhatom Durgát. Az egyetlen 
kurzus, ami elég nehéznek ígérkezett, a latin volt.

Hamarosan kényelmes időbeosztást alakítottam ki magamnak. 
Gyakran meglátogattam Sarah-t és Mike-ot, iskolába jártam, és 
minden pénteken beszéltem telefonon Mr. Kadammal. Az első hé-
ten sokat segített nekem a szóbeli beszámolómban, melynek az volt 
a témája, hogy mi a különbség egy SUV és egy Nano között. Az ő 
végtelen tudása az autókról és az én hajmeresztő tapasztalataim ar-
ról, hogy milyen is valójában vezetni Indiában, együttesen azt ered-
ményezték, hogy én kaptam a csoportban a legjobb jegyet. A fejem 
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annyira tele volt az új feladataimmal, hogy nagyon kevés időm ma-
radt bármi egyébbel foglalkozni – vagy bárkire is gondolni.

Az egyik pénteki telefonhívás azonban érdekes meglepetéssel szol-
gált. Miután beszélgettünk az iskoláról és a Himalája időjárási jel-
lemzőiről szóló legújabb, megírandó házi feladatomról, Mr. Kadam 
egyszer csak azt mondta:

– Beírattam önt egy újabb kurzusra. Egy olyanra, amit, úgy gon-
dolom, élvezne, azonban még több idejét venné el. Ha máris túl el-
foglalt, megértem.

– Voltaképpen egy újabb kurzus akár jó ötlet is lehet – feleltem, 
kíváncsian, hogy ezúttal vajon mit ötlött ki nekem.

– Csodálatos! – örvendezett Mr. Kadam. – Nos, egy wushu tan fo-
lyamról volna szó Salemben. Az órák hétfőn, szerdán és csütörtökön 
lesznek este fél héttől nyolcig.

– Wushu? Az meg mi? Valamilyen indiai nyelvjárás? – kérdeztem, 
titokban remélve, hogy nem így van.

Mr. Kadam jóízűen felnevetett:
– Ó, hogy maga mennyire hiányzik nekem! Nem, a wushu egy-

fajta harcművészeti stílus. Egyszer említette, hogy érdekli a harcmű-
vészet, jól emlékszem?

Megkönnyebbülten felsóhajtottam:
– Ó! Igen, ez jól hangzik. És igen, belefér az időmbe. Mikor kez-

dődik a tanfolyam?
– Jövő hétfőn. És mivel reméltem, hogy igent mond, már el is 

küldtem önnek a szükséges felszereléseket. A csomag holnap ér-
kezik.

– De Mr. Kadam, igazán nem volna szabad ennyi mindent ten-
nie értem. Vissza kell most már fognia magát az ajándékokkal, mert 
soha életemben nem fogom tudni meghálálni a jóságát.
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– Miss Kelsey – felelte Mr. Kadam korholó hangon –, semmi 
sincs, amivel legalább megközelítőleg visszafizethetném, amivel tar-
tozom önnek. Kérem, fogadja el ezeket a dolgokat! Nagyon boldog-
gá tesz vele egy idős embert.

– Jaj, Mr. Kadam! – nevettem. – Ne legyen ilyen drámai! Rend-
ben, elfogadom, ha ez tényleg ennyire boldoggá teszi. De az autót 
még meggondolom.

– Majd később visszatérünk rá – hagyta rám, majd témát váltott: 
– Egyébként elkezdtem alaposabban tanulmányozni a második osz-
lopfeliratot. Elképzelhető, hogy a levegőhöz van valami köze, de 
persze túl korai lenne még bármiféle messzemenő következtetést le-
vonni. Mindenesetre, ez az egyik oka annak, amiért szeretném, hogy 
megtanulja a wushut. Segít egyensúlyt teremteni a test és az elme 
között, ami igen hasznosnak bizonyulhat, ha a következő kalandja 
valóban a levegőben lesz.

– És azt sem bánnám, ha megtanulnám, hogyan védhetem meg 
magam. A wushu igencsak jól jöhet egy kappa ellen – mondtam 
csak félig tréfásan, majd így folytattam: – És mi a helyzet a tigris-
átokkal? Megfejtette már, hogyan törhetnénk meg? Nehezen fordít-
ható az írás?

– Nagyon – sóhajtott Mr. Kadam. – Számos nehézséget rejteget. 
A földrajzi jeleket, amelyeket lefordítottam, nem találtam meg Indi-
ában. Jelen állás szerint attól tartok, hogy a három másik tárgy, amit 
keresünk, az egész földön bárhol lehet. Vagy pedig az én agyam kezd 
már túlságosan is elfáradni.

– Megint egész éjjel fenn maradt, ugye? – kérdeztem. – Aludnia 
kell, Mr. Kadam. Főzzön magának egy kis kamillateát, és pihenjen le!

– Talán igaza van. Lehet, hogy tényleg iszom egy csészével, és ke-
resek valami könnyű olvasmányt a Himalájáról a házi feladatához.
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– Tegye azt! Mármint a pihenés részére gondolok. Tudja, hogy hi-
ányzik nekem, Mr. Kadam?

– Maga is nekem, Miss Kelsey. Jó éjszakát!
– Jó éjt!
Mióta hazajöttem, ez alatt a beszélgetés alatt éreztem először, 

hogy adrenalinhullám árad végig a testemen. De amint letettem 
a telefont, megint eluralkodott rajtam a lehangoltság. Mindig na-
gyon vártam a heti egyszeri telefonbeszélgetésünket, és mindig el-
szomorodtam, amikor befejeződött. Hasonló érzés volt, mint amit 
karácsony idején érez az ember. Előtte ott az az izgalommal teli, 
hatalmas várakozás egész hónapban, aztán pedig, miután az összes 
ajándékot kibontjuk, az összes finomságot megesszük, és mindenki 
visszatér, hogy tovább járja saját kis külön útjait, mindig erőt vesz 
rajtam a veszteség okozta búskomorság.

Mélyen legbelül azonban jól tudtam, hogy mostani szomorúsá-
gom valódi oka nem más, mint hogy nem kaptam meg azt az egyet-
lenegy ajándékot, amire vágytam. Hogy ő felhívjon. És minden 
egyes hét, amely anélkül telt el, hogy hallottam volna a hangját, 
egyre tovább csökkentette a reményeimet. Persze tudtam, én vol-
tam az, aki elhagyta Indiát, hogy ő új életet kezdhessen valaki más-
sal. Valójában örülnöm kellett volna az ő boldogságának, és bizo-
nyos tekintetben örültem is, magam miatt ugyanakkor teljesen el 
voltam keseredve.

Afféle vége-a-vakációnak-vissza-a-suliba hangulat szállt meg.  
Ő volt az én mindent felülmúló ajándékom, a személyre szóló cso-
dám, és én elszúrtam. Lemondtam róla. Mintha egy szuperkoncer-
ten belépőt nyertem volna a színfalak mögé, ahol találkozhattam 
volna álmaim rocksztárjával, én meg odaajándékoztam volna a je-
gyet jótékony célokra. Fájt. Nem is kicsit.
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Szombaton megérkezett a rejtélyes harcművészeti csomagom. 
Nagy volt és súlyos. Letettem a nappali padlójára, és odahoztam egy 
ollót, hogy felvágjam a ragasztószalagot. Találtam a dobozban tré-
ningnadrágot és pólókat, mindegyiken a Shing Martial Arts Studio 
logóval, amely két embert ábrázolt: az egyik éppen ütést mér a má-
sik arcára, a másik pedig ellenfele hasa felé rúg. Volt még benne két 
pár cipő és egy vörös színű, selyemből készült kétrészes szett fekete 
övvel, felsője elején szintén fekete kardtartó pánttal. Elképzelni sem 
tudtam, mikor lesz szükségem erre a viseletre, de mindenesetre szé-
pen mutatott.

Ami a csomagot igazán súlyossá tette, az a doboz alján rejlő fegy-
verkészlet volt: néhány kard, horog, lánc, egy három részből álló va-
lami, és számos egyéb furcsa dolog, amihez hasonlót még sohasem 
láttam.

Ha Mr. Kadam nindzsát próbál faragni belőlem, nagyot kell majd 
csalódnia, gondoltam, visszaemlékezve, mennyire ledermedtem a 
leo párdtámadásnál. De talán tényleg igaza van, és szükségem lesz ezek-
re a képességekre. Talán valóban jól jöhetnek, ha visszamegyek Indiába, 
és meg kell küzdenem mindenféle teremtménnyel, akik az utamba ke-
rülnek, miközben megpróbálom megszerezni Durga második ajándé-
kát. Már a puszta gondolattól is égnek állt a tarkómon a szőr.

Hétfőn kicsit korábban mentem be a latinórámra, és a boldog 
megszokottság medrében csordogáló életem váratlanul felbolydult, 
amikor Artie, a tanári asszisztens odajött az asztalomhoz. Nagyon 
közel állt meg. Túl közel. Felnéztem rá, remélve, hogy a társalgás rö-
vid lesz, és gyorsan kilép az aurámból. Artie volt az egyetlen srác az 
ismerőseim közül, aki vette a bátorságot, hogy kötött mellényt vi-
seljen csokornyakkendővel. Baj csupán a mellény elégtelen hosszá-
val akadt, amit folyton huzigálnia kellett lefelé meglehetősen nagy 
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hasán. Úgy nézett ki, mint valamiféle múltbéli iskolából idecsöp-
pent diák.

– Helló, Artie! Hogy vagy? – üdvözöltem kissé feszengve.
Artie középső ujjával feltolta az orrnyergén vastag szemüvegét, és 

kinyitotta a határidőnaplóját. Rögtön a lényegre tért:
– Ráérsz szerdán ötkor?
Felemelt ceruzával várt, tokája a nyakához préselődve felgyűrődött. 

Vizenyős, barna szemével várakozásteljesen fürkészte az arcomat.
– Öööö… persze – feleltem. – A professzor szeretne velem be-

szélni valami miatt?
Artie gyorsan lekapart egy szót a naptárába, odébb nyilazott egy 

másikat, és kiradírozott egy harmadikat. Mintha nem is kérdeztem 
volna semmit. Aztán nagy csattanással becsukta a könyvecskét, a 
hóna alá csapta, és lerántotta barna mellénye alját a nadrágszíja csat-
jáig. Igyekeztem nem észrevenni, amikor azonnal újra felkúszott né-
hány centimétert.

És csak ezután közölte halvány mosoly kíséretében:
– Nem. Én viszlek randevúra. – Azzal se szó, se beszéd sarkon for-

dult, és az ajtó felé indult.
Jól hallottam? Mi is történt most tulajdonképpen?
– Artie, várj! Hogy érted ezt?
De az óra elkezdődött, a kötött mellény pedig kilépett az ajtón, 

és eltűnt a szemem elől. Lehuppantam a székemre, és a rejtélyes pár-
beszéden töprengtem. Talán nem is igazi randira gondolt, érveltem 
magamban. Talán ő valamelyest másképp értelmezi a „randevú” szót, 
mint én. Biztosan erről van szó. De azért jobb, ha tisztázzuk.

Azonban hiába kerestem, nem sikerült vele összefutnom egész 
nap. A randevú definíciójának egyértelműsítése tehát váratott ma-
gára.
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Aznap este volt az első wushuórám. Felvettem a dobozból a fekete 
nadrágot, egy pólót, a cipők közül a fehéret, és magammal vittem a 
kétrészes szett felsőjét is. Ahogy a kabrióval az erdőn keresztül Salem 
felé hajtottam, egész testem ellazult a körülöttem kavargó hűvös esti 
szellőtől. Az épp lemenő nap bíboros narancs- és rózsaszínűvé fes-
tette a felhőket.

A tágas harcművészeti stúdió az épületnek több mint a felét elfog-
lalta. A hátsó rész felé sétálva körülnéztem: a hatalmas, nyitott tér 
minden oldalát tükör szegélyezte, padlóját pedig nagy, kék szivacsok 
borították. Már volt ott öt másik ember. Három fiatal férfi és egy 
sportos alkatú fiatal nő melegített be az egyik oldalon, a másik sa-
rokban pedig egy középkorú asszony nyújtott a talajon, aki valame-
lyest emlékeztetett az anyukámra. Felmosolygott rám, és láttam rajta, 
hogy kicsit meg van szeppenve, ugyanakkor valamiféle elszánt fény 
is ragyogott a szemében. Leültem mellé, és a lábaim fölé hajoltam. 

– Helló! Kelsey vagyok – üdvözöltem.
– Jennifer – felelte a nő, majd kifújta a haját az arcából. – Örü-

lök, hogy megismertelek.
Ekkor sétált be a terembe az oktatónk egy fiatal férfi kíséretében. 

Az ősz hajú mester öregnek, ám fürgének és szívósnak tűnt. Erős 
akcentussal bemutatkozott, hogy ő Chu… valami, de azt mondta, 
szólíthatjuk nyugodtan Chucknak, a mellette álló fiatalember pe-
dig az unokája, Li.

Li mintha nagyapja fiatalabb verziója lett volna, sűrű, fekete, rö-
vidre nyírt haja, magas, szálkás, izmos teste és kedves mosolya volt.

Chuck rövid bevezetővel indította az órát:
– A wushu egy kínai harcművészeti forma. Hallottak már a saolin 

szerzetesekről? Ők is a wushut alkalmazzák. A stúdióm neve Shing, 
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amely győzelmet jelent. Ha elsajátítják a wushut, esélyük lesz meg-
ízlelni a győzelmet. Ismerik a kungfu elnevezést?

Mindnyájan bólintottunk.
– A kungfu azt jelenti: képesség. A kungfu nem egy harcművé-

szeti stílus. Csupán azt jelenti, hogy vannak bizonyos képességeink. 
Mint például hogy tudunk lovagolni vagy úszni. A wushu azonban 
egy stílus. A wushu rúgások, nyújtások, gyakorlatok és fegyverek 
összessége. Nos, ki tudja, milyen híres emberek alkalmazzák a wu - 
shut?

Miután senki sem felelt, elárulta:
– Például Jet Li, Bruce Lee és Jackie Chan. Nos, először is meg-

tanítom maguknak az üdvözlést. Ezzel köszöntik majd a tanárukat 
minden foglalkozás elején. Én azt kérdezem: „Ni hao ma?”, maguk 
pedig azt felelik rá: „Vo hen hao.”  Vagyis: „Hogy vannak?” „Köszön-
jük, jól.”… Tehát: Ni hao ma?

– Vó hena hó… – hebegtük kissé zavartan.
– Vo… hen… hao – ismételte a mester lassan.
– Vo hen hao – utánoztuk engedelmesen.
Chuck elmosolyodott:
– Nagyon jó! És most kezdjük egy kis nyújtással!
Némi láb- és karnyújtás után arra biztatott bennünket, hogy ül-

jünk le, és próbáljuk megérinteni a lábujjunkat. Azt mondta, sze-
retné, ha naponta többször is nyújtanánk, hogy növeljük a hajlé-
konyságunkat. Aztán azt kérte, próbáljunk lemenni spárgába. Négy 
csoporttársamnak egészen jól sikerült is, Jennifert viszont sajnáltam. 
Már a nyújtás alatt is nyögdécselt és lihegett, és most is nagyon el-
szántan próbálkozott.

Chuck mindnyájunkra rámosolygott, beleértve küszködő ta-
nítványát is, további kitartásra buzdítva ezzel. Aztán odahívta az  
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unokáját, hogy bemutassa vele az első pozitúrát, amelyet meg akart 
nekünk tanítani. Ezt lóállásnak nevezik, amely úgy is nézett ki, mint 
ahogy hangzott. Abból aztán átváltottunk íjállásba, amely teljesen 
kinyírta a lábikrámat, majd a macskaállás következett. A legnehe-
zebb az alapállás volt – lábainkat párhuzamosan kellett tartanunk, s 
közben a testünket furcsán oldalra fordítanunk. Aznap utolsóként 
megtanultuk még a pihenőállást, ami, mint kiderült, minden volt, 
csak pihentető nem.

Az óra hátralevő részében ezt az öt különböző pozitúrát gyakorol-
tuk. Li segített nekem, hogy helyesen tartsam a lábaimat, és noha 
elég sok időt töltött azzal, hogy újra és újra bemutassa az alapállást, 
még mindig nem igazán tudtam utánacsinálni. Nagyon bátorító 
volt, és gyakran mosolygott rám.

Jennifer arca kipirult az erőlködéstől, de mire az óra véget ért, 
láthatóan fel volt dobva. Az idő nagyon gyorsan elrepült. A testgya-
korlás jó érzéssel töltött el, és alig vártam a következő foglalkozást, 
amely ugyanazon az estén volt, amikor a „randim” Artie-val.

Kedden háromszor is kerestem Artie-t a nyelvi laborban, hogy tisz-
tázzuk a dolgokat, s hogy reményeim szerint lemondjam a találko-
zót. Amikor végül sikerült rátalálnom, és elmondtam, hogy nem 
érek rá másnap, Artie látványos show-műsort produkálva csopor-
tosította át a programjait, és addig lapozgatott ide-oda a határidő-
naplójában, amíg egyszerűen ki nem fogytam a kifogásokból. Kez-
dett lelkiismeret-furdalásom lenni, és úgy döntöttem, nem fogok 
belehalni, ha egyetlenegyszer elmegyek vele valahová. Noha abszo-
lút semmi romantikus érdeklődést nem éreztem iránta, gondoltam, 
barátok azért még lehetünk. Tehát elfogadtam a meghívását két hét-
tel későbbre.
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A következő napok mindenféle különösebb esemény nélkül teltek, 
ám aztán megint csak váratlan helyzetben találtam magam – az ant-
ropológiapartnerem, Jason meghívott, hogy menjek el vele az öreg-
diákok focimeccsére.

Először teljesen meglepődtem. De aztán rájöttem, hogy voltakép-
pen én csak mindvégig figyelmen kívül hagytam azt a sok jelet, amit 
a fiú már egy ideje küldözgetett felém.

Olyan volt, mintha valamiféle hártyán vagy szűrőn keresztül néz-
ném a világot. Annyira az iskolai munkámra koncentráltam, hogy 
azt hittem, Jason is csak tanulni akar. 

Jason kedves fiúnak tűnt, de a nyomába sem érhetett annak, akit 
otthagytam Indiában. Magamban gyorsan összeállítottam mind-
kettejükről egy érdemlistát, és Jason oldala jóval rövidebbnek bi-
zonyult. Persze tudtam, hogy nem igazságos összehasonlítani kette-
jüket. Ővele senki sem kelhetett versenyre. De akkor is, a Jasonnel 
való randimra gondolva semmilyen módon nem éreztem magam 
izgatottnak – nem féltem, és nem voltam sem boldog, sem ideges.  
A szívem nem zakatolt várakozásteljesen. Még azt sem mondhat-
tam, hogy a kémia működött volna közöttünk. Egyszerűen tompá-
nak éreztem magam. 

Tudtam, hogy egy napon túl kell jutnom rajta, tovább kell lépnem, 
és meg kell próbálnom randizni valakivel. Beleharaptam az ajkamba. 
Valószínűleg egy életre tönkretette az esélyeimet, hogy bárkivel is boldog 
lehessek. Hogyan is szerethetnék valaha is egy másik férfit, amikor az 
egészen biztosan nem érhet fel vele?

Feldühödve az önmagába visszatérő érvelésemen, azt mondtam 
Jasonnek, hogy nagyon szívesen elmegyek vele a focimeccsre. Ő et-
től roppant boldognak látszott, én pedig aggódni kezdtem, hogy 
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hirtelen támadt lelkesedésemet, amely csupán annak az elhatáro-
zásomnak szólt, hogy lerázom magamról a múltat, és továbblépek, 
esetleg félreértette, és úgy értelmezte, hogy érdeklődöm iránta.

Aznap este a wushuórán elkezdtünk rúgásokat tanulni. Számos 
fajta volt: a nyújtott térdű egyenes rúgás, a nyújtott térdű oldalsó 
rúgás, a befelé és kifelé köríves rúgás, a sarok-tenyér rúgás, de a ked-
vencem a lábujj-ököl rúgás volt. Végre olyan érzésem lett tőle, hogy 
talán tényleg képes volnék megrúgni valakit.

Egész este ezeket gyakoroltuk, aztán Chuck elkezdett találomra 
megnevezni különböző rúgásfajtákat, hogy lássa, milyen gyorsan jut 
eszünkbe, melyik melyik. Az óra utolsó részében párokba álltunk. 
Én Jenniferrel dolgoztam együtt. Li engem kért meg, hogy mutas-
sam be a rúgásokat, segített megfelelően tartani a karomat, és az 
alapállások felvételében is kijavított. Nemsokára aztán bejelentette, 
hogy a mai órának vége. Megköszöntem neki a segítségét, és még 
egy kicsit egyedül is gyakoroltam.

– Linek tetszel – súgta oda Jennifer cinkosan, amikor befejeztem. 
– Nem tudom, valaha összeszedi-e a bátorságát, hogy bármit is te-
gyen a dolog érdekében, de nyilvánvaló, hogy odavan érted. Folyton 
téged néz. És te mit gondolsz róla?

– Én? Igazából semmit – feleltem. – Kedves srác, de sosem gon-
doltam rá úgy.

– Ó, értem – bólintott Jennifer. – Van valaki más.
– Nem. Már nincs – vágtam rá talán kicsit túl bosszúsan.
Jennifer megértően pillantott rám:
– Jaj, szívem, nem hagyhatod, hogy az élet csak úgy elmenjen 

melletted, miközben a sebeidet nyalogatod. Vissza kell ülnöd arra a 
lóra, és újra megpróbálnod. Az élet túl rövid ahhoz, hogy szerelem 
nélkül teljen.
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Tudtam, hogy Jennifer tizenöt éve boldog házasságban él. A fér-
je egy kedves, kopaszodó ember volt, aki láthatóan rajongott érte. 
Minden wushuóra után eljött, hogy hazavigye, elmondta neki, hogy 
fantasztikusan néz ki, és olyan gyorsan fogy, hogy oldalról már alig 
látszik, aztán puszit nyomott Jennifer nedves, göndör hajára, és ki-
nyitotta neki a kocsiajtót. Ha valaki szakértő a szerelemben, akkor 
az valószínűleg Jennifer.

Fürkészően nézett rám, miközben én elgondolkoztam azon, amit 
mondott. Tudom, hogy igaza van. De hogyan változtassam meg az ér-
zéseimet? Jennifer együtt érzően mosolygott, aztán összeszedte a hol-
miját, és a vállamra tette a kezét:

– Viszlát jövő héten, Kelsey!
Integettem utánuk, amint elhajtottak, majd néhány percig gon-

dolataimba merülve bámultam a sötét, kihalt utcát. Amikor vissza-
fordultam, hogy én is összeszedjem a cuccaimat, észrevettem, hogy 
időközben mindenki elment már, és Li az ajtó mellett állva türelme-
sen várja, hogy elkészüljek, és bezárhassa a stúdiót.

– Bocs, Li! Kicsit elbambultam – mosolyogtam rá.
– Semmi baj – mosolygott vissza.
Felnyaláboltam a törülközőmet, a kocsikulcsomat meg a vizes-

üvegemet, és kisiettem az épületből.
Épp beszálltam a kocsimba, amikor Li utánam kiáltott:
– Kelsey! Várj! – Odafutott az autóm mellé, és miután leteker-

tem az ablakot, így folytatta: – Szeretnélek meghívni egy társas-
játékestre. Halloweenkor egy csapatnyi barátom összejön a nagy-
ma máméknál Catan telepeseit játszani. Ez egy amolyan építsd-fel-
a-saját-birodalmad típusú játék. És közben jókat eszünk. A nagy-
mamám istenien főz. Szeretnél eljönni? Megtaníthatnálak a já- 
tékra.
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– Ööö… tulajdonképpen semmilyen tervem sincs halloweenre – 
feleltem. Tudtam, hogy az én házamba egyetlen gyerek sem fog el-
jönni, mert túl messze van minden kiépített úttól. Átmenni Mike-
hoz és Sarah-hoz szintén nem tűnt jó ötletnek. A környék összes 
gyereke mindig messziről elkerüli a házukat, mert cukormentes 
édességeket kínálnak nekik, a szüleiknek pedig kiselőadást tartanak 
arról, hogy milyen szörnyűségeket okozhat a túl sok édesség.

Li ott állt, és várta a válaszomat, tehát mondanom kellett valamit.
– Oké. Jó mulatságnak hangzik – böktem ki.
– Remek! – mosolyodott el szélesen. – Akkor szia!
Hazafelé menet furcsán éreztem magam. Amikor bementem az 

ajtón, ledobtam a táskámat a kanapéra, és elővettem egy üveg vizet 
a hűtőből. Aztán felmentem az emeletre, kinyitottam a hálószobám 
teraszának ajtaját, és leültem egy székre. Hátrahajtottam a fejemet, 
és felnéztem a csillagokra.

Három randevú. Három randevúm lesz a következő két hétben, és 
egyiket sem várom. Határozottan valami baj van velem.
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