A faluban persze minden más, mint a nagyvárosban:
maguknak való, régimódi emberek veszik körül a kislányt.
Sara azonban megszeretteti magát, s nyomban ezután
a tettek mezejére lép: folyamatosan és mindenkin segíteni akar,
csakhogy jó szándéka a legtöbbször visszájára fordul.
A kislány állandó felfordulást okoz.
Szerencsére azonban
– mint ezt a hasonló című,
nagy sikerű tévésorozatból is tudjuk –
a végén minden rendbe jön…
Lucy Maud Montgomery könyveinek
világszerte megszámlálhatatlan rajongója van.
Életműve méltó arra, hogy sorozatba gyűjtsük.
Tízéves kortól ajánljuk.
1999 Ft
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L. M. Montgomery

Sara Stanley édesapja kínos bírósági ügybe keveredik,
és kénytelen kislányát vidéki rokonokhoz,
egy isten háta mögötti kanadai szigetre küldeni.
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1.
Volt valami az öreg udvarházban, ami megállásra kénysze
rítette Sarát. Talán a hatalmas, hegyes rácsos vaskerítés, amely
megannyi fogként vicsorgott az arra járókra. Talán a sötét luc
fenyők,amelyekszorosankörülöleltékanémaházat,mintha
valamititkotőriznének.Minthaazegészhelycsupasötétgyű
lölet és szívfájdalom lett volna. Csendes sírásra, tragédiákra
emlékeztette, talán – és megborzongott a gondolattól – még
valamiátokra is.
Sarahirtelenmegálltakapunál,olyanhirtelen,hogyFelix,
akiközvetlenülmögöttecaplatottazüresruháskosárral,bele
ütközött.Elvesztetteazegyensúlyát,egyenestnekitántorodott
Cecilynek,akielterültaföldön.
– Az ég szerelmére, Felix King, csak mert apa és anya
bementek a városba egy napra, nem kell úgy viselkedned,
mintegyhuligánnak–szapultaFelicity,miközbenfelsegítette
ésleporoltaahúgát.Tizenháromévesvolt,alegidősebbKing
gyerek,ésúgyérezte,kötelessége,hogybabusgassaatízéves
Cecilyt,ésbasáskodjékFelixfölött.Atizenegyévesfiúnéha
nem találta a helyét két lánytestvére között.
–Nemisvagyokhugilán–tiltakozottFelix,akinéhaösz
szekeverte a szótagokat. – Merthogy Sara megállt, ugyibár.
Csakúgy.Minthavalakielkaptavolnaagrabancát.
–Aházragadottmeg–suttogtaSara,ésafákközöttmegbú
jósötétépületetbámulta.–Szavamramondom,aházkinyúlt,
és szívemre kulcsolta jeges ujjait.
Felicityfelsóhajtott:
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–Mondd,Sara,ténylegmindenbőlszínjátékotkellcsinál
nod?EzegyszerűencsakazöregMissLloydháza.Éshanem
tudnád, a házaknak nincsenek jeges ujjaik.
DeSaraészresemvette,hogyFelicitygúnyolódikvele,csak
ahatalmas,elhanyagoltkertetbámultaakapumögött.
–MeséljMissLloydról,Felicity,szépenkérlek–könyörgött.
–Hát,tulajdonképpenaLloydcsaládalapítottaeztavárost.
NomegperszeaKingek–amikorFelicityfelkapaszkodotta
családi magas lóra, kísértetiesen emlékeztetett Hetty nagy
nénjére, aki tanítókisasszony volt. – Olyan gazdag, mint egy
királyné.AzitteniekÖregLadyLloydnakhívják,merthogy
nemcsakgazdag,dezsugoriésbüszkeis.
– Csakhogy semmit sem ér vele, hogy olyan gazdag – tette
hozzáFelix.–Apaaztmondja,mégsohasenkinemláttamo
solyogni.
–Egyáltalánnemláttasohasenki,semosolyogva,semás
hogy.Legalábbisnagyonhosszúidejenem.Egyszerűenfogal
mamsincsróla,hogynézki–vallottabeFelicity,akipedig
gondosan ügyelt rá, hogy Avonlea minden lakosáról tudja,
hogynézki.–Nahát,SaraStanley!Mégismitgondolsz,hova
mész?!
MertSaraodaóvakodottahatalmaskapuhoz,ésakilincsre
tette a kezét.
–Nemmehetszbe.Magánlaksértésvolna.
Sara továbbra is csak az elvadult kertet bámulta a kapu
mögött.
–Lehet,hogyszegényMissLloydmeghalt,éssenkisem
tudja–felelt.–Nemgondolod,hogyutánakénenéznünk?
Afeljárótúlsóvégén,aholagyerekekmárnemláthatták,
egysötétköpönyegesalaksiklottelőasusogófenyőkárnyé
kából. Felosont a széles, alacsony lépcsőn, ami a főbejárat
hozvezetett,elhaladtabejáratotőrzőkőurnákésoroszlánok

8

varatlan_utazas2_2014.indd 8

2014.06.03. 10:34

mellett.Lehajolt,ésazajtóküszöbretettegynagyhalat,aztán
felegyenesedett.Akapucnijaközbenhátracsúszott,ésfelfedte
PegBowenszigorúarcát.
Nos,valahányszorAvonleabenszóbakerülPegBowen,a
legtöbbemberóvatosansuttogórafogjaabeszédet.Mertsenki
semtudjapontosan,kiisazaPegBowen,ésholishelyez
kedik el a dolgok rendjében. A többiekkel ellentétben nyáron
nemhajlandófedélalattlakni,ehelyettazöldmezőketjárja,
vadgyümölcsöt eszik, és a csillagos ég alatt hál. Télen egy
apró, görbe kis fakunyhóban húzódik meg az erdő mélyén,
amelyethatmacskával,egyháromlábúkutyával,egyvarjúval,
egyanyástermészetűtyúkkal,egykitömöttmajommalésegy
apró,vigyorgókoponyávalosztmeg.
Esténkéntazavonleaitűzhelyekmellettfuradolgokatsut
tognakPegről.
Van, aki azt mondja, boszorkány: képes fekete macskává
változni,amikorcsakakar.Másokegyenesenazzalvádolják,
hogyőazokaegyegygyengearatásnakvagyhogyővertemeg
szemmel a tehenet. Mások viszont azt állítják, Peg mindent
tud, ami nyíltan vagy titokban Avonleaben történik. Ezért,
megmégmásokbólis,azemberekfélnekPegBowentől.De
hogy valóban boszorkánye vagy sem, arra csak azok tudnának
válaszolni, akik jól ismerik.
Pegazajtóhozszorítottaezerráncúarcát.
– Hoztam magának egy szép kövér halat és gyógynövé
nyeket a reumájára – recsegte. – Hónap majd visszagyüvök
tüzelőt szedni. És ne hagyja ám elgazosodni a babot, amit
vetettem, hallja?
Várt. A ház néma maradt, még csak visszhangot sem halla
tott. Peg aggodalmasan felnyögött, a levélnyíláshoz szorította
a fülét, és hallgatózott. Összeráncolta a szemöldökét.Aztán
meghallottaaházmélyébőlarekedt,szárazköhögést.Ezvolt
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minden;semmimozgás,semmiválasz,csakasúlyos,testetlen
köhögés. De Pegnek ennyi is elég volt. Aki köhög, az él, gon
dolta, és bölcsen bólogatott hozzá.
Máréppvisszaakarthúzódniafenyőkmögé,ahonnanjött,
amikormegmerevedettmeglepetésében.Hangok!Gyerekhan
gokathallottaházfeléközeledni.Peghangtalanulmegbújta
szélbenlengedezőfákközött,ésvárt.
Saranemakartigazánbemenni.Ragyogóreggelvolt,csupa
napsütés,amikorazembermindenmegerőltetésnélküleré
nyesnek és tisztességesnek érzi magát. A négy gyerek nem
régatemplomelőttszálltkiAlecbácsiésJanetnénikocsi
jából.
SaraazelőzőéjszakátaKingfarmontöltötteazunokatest
véreivel, eljátszották az összes kedvenc játékukat, és az öreg
házvisszhangzottanevetésüktőlésjátékaiktól.
Nem mindig volt ez így. Amikor Sara megérkezett Avon
leabe, hidegen, gyanakodva fogadták. Még idegen volt az
unokatestvéreinek.DeSaravalahogytúlélteazelsőszörnyű
napokat és éjszakákat, a népes King családban a magányos,
tizenkét éves kislány lassan megismerte a barátság és összetar
tozásmelegét,amirőladdigcsakakönyvekbenolvasott.Most
márúgyérezte,őisközéjüktartozik,ésörömetszerzettneki
amozgalmascsaládiélet.MégJanetnéniállandótanácsaitis
élvezte.Janetnénimegállásnélkülmondogattaagyerekeinek,
hogy mit csináljanak és mit ne, úgyhogy a felét sem tudták
megjegyezni,ésavégénmárnemispróbálták.
Amikoraznapreggelarégiruhákkaltelikosárralkikászá
lódtakabricskából,Janetnénimegintrákezdte.
– A ruhákat tegyétek le a missziós dobozba, és aztán gyor
sanmenjetekátHettynénihez–parancsolta.–Cecilydrágám,
ugye holnap reggel nem felejted el bevetni az ágyadat?Azt
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akarom, hogy mind nagyon jól nevelten viselkedjetek Hettynél.
Ésnefelejtsetekelidőbenlefeküdniés...
Alec bácsi ebben a pillanatban szerencsére pattintott az
ostorral,ésőmegafeleségevégreelindultakCharlottetownba,
aholazéjszakátistölteniakarták.Janetnéninekmegkellett
elégednie egy utolsó intelemmel.
–Ésnehogyelcsavarogjatokútközben,halljátok!
Amikor Sara ott állt az unokatestvérei mellett, nagybátyja
és nagynénje után integetett, eszébe sem jutott elcsavarogni
vagyakárcsakazidőtishúzni.Deakkormégnemláttameg
aLloydházkapuját,ésnemérezte,hogyvalami,amiigenis
olyan volt, mintha egy kéz lett volna, megérinti a szívét.
Felszaladtanémakocsifeljárón,ésközbentudta,hogyHetty
nénivalószínűlegfeltálaltamárazebédet,ésúgykotkodácsol
a késésük miatt,mint egy kotlóstyúk. CsakhátFelixátnyo
makodottmelletteakapun,ésaztkiabálta,hogymindgyáva
nyulak,őtkivéve,hátSaranemtudottellenállniakihívásnak.
– Egyáltalán nem félek – lihegte a fiú sarkában –, és ha
vannakodabennhalottak,igenisénakaromőketelsőneklátni.
Felixminthamegrettentvolna.
– Halottak? De hát ki beszélt itt halottakról?
– Mert lehet,hogy Miss Lloyd már évekótameghalt,ott
fekszik jéghidegen, mereven kinyúlva, és nem tudja senki.
Lehet,hogymimárcsakegycsontvázattalálunk.
Felixmegdermedt.
– Cscscsontvázat? De hát Ssssara... – de Sara már szá
guldott is tovább.
Felixmegálltagyomoskocsifeljárón,ésérezte,hogyegész
testét átjárja a félelem. Csak most vette észre, milyen kísérte
ties a csend, a saját lélegzetvételét is hallotta. Ha abbahagyná
alélegzéstegypillanatra,biztosasajátszívverésétishallaná.
De így is érezte, hogy majd kiugrik a szíve.
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A nap mintha hirtelen eltűnt volna egy felhő oltalmában.
Azösvénysötétbeborult,azárnyékokmélyebbeklettek.Felix
füleszúrt.Visszatartottaalélegzetét.Ágakreccsentek,hirtelen
felugrott,ésóegek,óborzalom,egyfeketeszempármeredt
rá, töredezett, sárga fogak vicsorogtak felé, és egy sovány kar
emelkedettfel,hogylecsapjon.Felixrémültüvöltésselsarkon
fordult,ésvisszarohantarácsoskapuhoz.
–PegBowen!PegBowenvanodabent.Láttamazavonleai
boszorkányt, és úgy nézett rám, hogy megfagyott bennem a
vér! – kiáltotta.
FelicityésCecilybiztonságból,akapuntúlrólfigyeltékezt
avad,gyávamenekülést.
–NemisláttadPegBowent–vetetteodaFelicity.–Csak
kitaláltad az egészet, mert nem mersz a házig menni.
Felix nagyot nyelt. Igenis látta Peg Bowent. Tudta, hogy
látta.Deaztistudta,hogyhamostelszaladaLloydháztól,
Felicityazidőkvégezetéiggyávanyúlnakfogjacsúfolni.
Habozva megfordult és kényszerítette magát, hogy vissza
menjen a házhoz. A térde reszketett, mint a kocsonya.
– De igenis láttam, láttam, láttam – motyogta maga elé.
–Ugyanmár!–vetetteodaFelicity,éskitártaakaputa
kishúgának.–Gyere,Cecily–mondta,snagyonbátornakés
elégedettnekéreztemagát–,nézzükmeg,miketművelSara.
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2.
EközbenSara,akitaféleleméskíváncsiságvonzottamagá
nyosházhoz,márazelülsőverandánállt,ésorrátazegyikpisz
kos ablakhoz nyomta. Ahogy szeme lassan megszokta a benti
félhomályt, valami furcsa bizsergés futott végig a gerincén.
Hatalmas,magasmennyezetűszobátlátott,amiúgynézett
ki,minthaapókokseregemárhosszúévekótamunkálkodnék
azon,hogyteljesenbefonja.Aporoscsillárokrólpókhálóklóg
tak,beterítettékazelrongyolódottbútorzatot,szürke,csipkés
zászlókként borították el a falakat, és fátyolvékony takarót
vontak a hideg márványkandallóra.
Sara szeme tágra nyílt a csodálkozástól. Arra számított,
hogypompátésgazdagságotfoglátni.Aztgondolta,aszoba
teleleszcsillogórézzel,kifényesítettbútorokkal,dúsbárso
nyokkal, és a kandallóban lobogva ég majd a tűz. Ehelyett
lemeztelenített, örömtelen, gondozatlan helyiséget látott. Hát
nem azt mondta Felicity, hogy a hölgy, akié a ház,Avonlea
egyikalapítócsaládjáhoztartozik,ésolyangazdag,mintegy
királynő?Elmélyültennézegetteaszobát,érezte,hogyadolog
nakvanvalamiérdekesmagyarázata,éspróbáltafelfogniaz
egészkülönösségét.
Sara nem vette észre, hogy a többi gyerek is bejött a kertbe.
Megfeledkeztek a félelmükről, kiabálva szaladgáltak, ahogy
újabbésújabbdolgokatfedeztekfel.Ahogymúltakapercek,
ésPegBowenmégmindignemcsapottlerájuk,Felixönbizal
maisvisszatért.Szégyellte,hogyazelőbbgyávavolt,ésazon
töprengett,hogyantörölhetnéelazesetnekmégazemlékétis.
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Csakeszébejutnavalami,valamiolyanbátortett,amitőlmin
denkimegfeledkeznékróla,hogyazelőbbfélelmébensikol
tozvarohantkifelé!Rámeredtazegyikföldszintiablakrepedt
üvegére,éslassankezdettkialakulniaterve.
Saramáréppottakartahagyniazablakot,dehirtelenmoz
gástlátott.Hosszú,csontos,fehérkéztűntelőasemmiből,és
megragadtaakandallónaktámasztottsúlyos,kovácsoltpisz
kavasat. Ugyanebben a pillanatban egy kő csapódott a Sara
mellettiablaknak.Azüvegszilánkokrahullt,apókhálókmeg
remegtek.Akőéppenakandallóeléesett.
Saramégláttaaszemesarkából,hogyapiszkavaseltűnt,
aztánmárcsakFelixgyőzelemüvöltéséthallotta.
–Telitalálat!Szóval,Felicity,kiagyávanyúl?
De csak Cecily kiáltása válaszolt.
–Jaj,ne!Valakijön!Fussunk!
Sara megfordult, és látta, hogy a többiek teljes sebességgel
távolodnak.
–Sara,teissiess!–lihegteFelicity,ésleszáguldottakocsi
feljárón. – Lehet, hogy Öreg Lady Lloyd egyáltalán nem is
halott!
Sara leugrott a verandáról, és futott az unokatestvérei után,
ahogycsakalábabírta.Deatöbbieknekelégnagyelőnyük
volt,ésmárelértékakanyart.Egypillanat,ésmárnemlát
hatjaőket.
– Várjatok! Várjatok meg! – De eltűntek a kanyarban.
AsódercsikorgottSaralábaalatt,megmegcsúszottegykavi
cson.Ezértafüvönfutottvolnatovábbakapufelé,csakhogy
lábamegakadtegydarabdrótban,amelyamagasfűbenrejtő
zött. Sara ijedt kiáltással esett hasra.
Egy pillanatig mozdulatlanul, lihegve feküdt, a fájdalom
élestűkéntbelebeleszúrtatérdébe.Talán,hacsendbenmarad,
bárkilegyenisazüldözője,meggondoljamagát,ésvisszamegy
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aházba.Megrázkódott,ahogyeszébejutottapiszkavasatszo
rongató aszott kéz.
Ahosszúfűnyugtalanulzizegettkörülötteafeltámadtszél
ben.Afenyőfákisminthaközelebbhúzódtakvolnaegymás
hoz.Afényes,ragyogódélelőttelvesztetteazüdeségét.Egykis
feketepókfelmászottSarakezére,minthaátakarnakelnirajta,
de aztán meggondolta magát, és visszafordult. A közelében ág
reccsent.Saramegmerevedett.Óvatosléptekafűben.Vajon
észrevették?Hanemfájnaannyiraatérde,felpattanhatnaés
elmenekülhetne.Hiszenmindenjobbvolna,mintittfeküdni
földnekszorítottarccalésvárni,hogyelkapják.Máréppfel
akarttápászkodni,amikormegragadtákavállát.
– Vandál! Utcakölyök! – sziszegte egy hang. – De most
megvagy!
Sarafelemelteafejét,ésegyenestÖregLadyLloydharagos
arcába nézett.

15

varatlan_utazas2_2014.indd 15

2014.06.03. 10:34

3.
Az arcon még látszott az egykori szépség nyoma.Az öreg
asszony szeme sötéten izzott, magas, finom vonalú járom
csontjavolt.Sűrű,őszhajátgondosanelrendezte.Ruhájaron
gyosésfakóvoltugyan,dealegfinomabbselyembőlkészült.
De kezében, amellyel megragadta Sara vállát, nem volt semmi
lágyság. Épp ellenkezőleg, mintha acélfogó markolta volna
meg.Erősenfogtaakislányvállát,talprarángatta,alaposan
megrázta,ésaházfeléhúzta.
–Kérem,engedjenel!Ezfáj–tiltakozottakislány.
DeÖregLadyLloydminthanemishallottavolna.Harago
sanlihegett,ésmegmegrázkódottaszárazköhögéstől.
–Nemszoktamvendégeketfogadni–törtkibelőleszagga
tottan. – Évek óta nem hívtam senkit, hogy jöjjön fel ezen a
lépcsőn.ÉnvagyokazutolsóLloyd–megkapaszkodottanéma
kőoroszlánban.–Talánjobbisígy.Tudod,acsaládomonátokül.
–Átok?–nyögteSara,ésúgyérezte,rögtönkiszaladalólaa
lába.Háthelyeseklennénekazelsőmegérzései?–Miféleátok?
MissLloydnemválaszolt,Sarasérülttérdétnézte.
–Vér hullt.Tennünk kell valamit – motyogta. Fellökdös
te Sarát a lépcsőn, aztán megállt, mintha valami régi emlék
jutott volna hirtelen eszébe. – Akár azt is mondhatnánk, hogy
hajlékomat emberi vér szentelte meg – mormolta. A hangja
megváltozott,mélázóvávált.Végignéztealépcsőket.–Ott!–
kiáltottfeldiadalmasanésrámutatottegykőlapra,amelypon
tosan ugyanolyan volt, mint a többi. – Pontosan ez az a hely,
aholaszépapámelesett,ésnyakátszegte.Éppaznap,amikor
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elkészültaház.Aztmesélték,hogyrémnehézvoltutánaföl
takarítani–rosszallóancsettintett,éspillantásaideodaugrált,
minthaaztkutatná,hogyanmenekülhetnevisszaamúltba.
Saraújrabeleremegettafélelembe.Teljesszívébőlkívánta,
hogyelszaladhasson.Deatérdefájdalmasanlüktetett,ésMiss
Lloyd erősen tartotta. Gondolatai vadul kergették egymást.
Koncentrálj,próbáltmegerőtvennimagán, tervezz! De ez sem
használt.Ezzelazerővelegymedúzátisfelszólíthatottvolna,
hogy koncentráljon; egyszerűen képtelen volt ráncba szedni
rémült, szétszórt gondolatait, hogy kidolgozza a menekülés
tervét.
Mégmielőttkinyithattavolnaaszáját,hogysegítségértkiált
son,aztvetteészre,hogymárisberángattákasötételőszobába.
Anehézajtóbecsapódottmögötte–olyanvoltahang,mintaz
ítéletnapimennydörgés.
–Ideüljle!–parancsoltráMissLloyd,ésolyanerélyesen
mutatottráhosszú,fehérujjávalamagastámlájúszékre,hogyaz
szintekiugrottazárnyékból.–Egészkényelmesszék.Anagy
bátyámkedvencevolt.Ebbenishaltmeg,szélütésben.
–Istenem–nyögteSara,ésigyekezett,hogynehallatsszék,
mennyiremegvanrémülve–,olyannehézlehetett...
–Ostobaság,gyermekem.Egyáltalánnemnehézszélütést
kapni.Tanulásnélkülissikerül–éslenyomtaSarátaszékbe.
–Mostpedignemozdulj!Hamarosanvisszatérek.
Ésezzeleltűntazelőcsarnoksötétmélyén.
Ahogykiment,Sarakikászálódottaszékből,ésabejárathoz
sántikált. A kerek kilincs nem mozdult. Sara majdnem felzo
kogottcsalódottságában.Újrapróbálkozott,holerre,holarra
csavarta, de a hideg rézgömb kicsúszott ijedtségtől reszkető
kezéből.
Szárazköhögésafolyosón–MissLloydjönvissza!Sara,
amilyen gyorsan csak tudott, visszaugrált a székhez.

17

varatlan_utazas2_2014.indd 17

2014.06.03. 10:34

ÖregLadyLloydegykerektálkáttartotthosszú,csontoske
zében, amiben valami folyadék gőzölgött. Egészen különös
szagavolt.Agőzúgyszálltfel,mintatömjénfüst,körülfontaa
gondmartaarcot.Sarátegyközépkorivarázslónőreemlékeztette.
–Mimmiez?–kérdezte,miközbenMissLloydletérdelt,
hogyatérdérekenjeagyanúskinézetűkeveréket.
–Gyógynövényfőzet–mondtaMissLloyd.–PegBowen
hozta a növényeket.
–PegBowen?Dehátőnembbboszorkány?
–Úgyboszorkány,ahogyénViktóriaangolkirálynővagyok
–vágottvisszaMissLloyd,sügyesenkitisztítottaésbeecse
telte a sebet.
–DehátViktóriakirálynőmármeghalt,MissLloyd–vetette
közbe Sara félénken.
–Énis–feleltMissLloydszárazon–,vagylegalábbisnagyon
hamar meg fogok halni.
Sara csodálkozva figyelte, ahogy az öreg kéz gyengéden
megerősítiatérdénakötést.Lehetséges,hogyvalakiigazán
zsugoriésbüszkelegyen,ésmégisúgysegítsenegymásiknak,
ahogyMissLloydmostneki?
Gondolatait halk nyikorgás szakította félbe, mely mintha
a sötét konyhai folyosóról jött volna. Mintha valaki a hátsó
ajtónkaparászna.
MissLloydmegragadtaapiszkavasat.
–Nemerjmoccanni!–sziszegte,amikorSaramegpróbált
feltápászkodni.–Nemtudomelviselni,havalakiegyszercsak
váratlanulfelbukkan,mintvalamikeljfeljancsi.Maradjcsak,
ahol vagy! Magam is el tudok bánni a betolakodókkal – és
kardkéntlóbálvaapiszkavasat,megindultazajfelé.
Sara utánabámult. És ha az unokatestvérei akarják megmen
teni, ott állnak a hátsó ajtónál, és még csak nem is sejtik, hogy
MissLloydlecsapnikészül?
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ÖregLadyLloyd,mintavadászómacska,nesztelenüllopa
kodott az áruló zaj forrása felé. Hirtelen mozdulattal elrántotta
a tolózárat, és kitárta az ajtót.
Egykövérkés,igenjómódúnaklátszóférfiálltazajtóban.
Fülemögöttritkásőszhajgöndörödött.Egyikkezébenborí
tékottartott,éppaztpróbáltaazelőbbbegyömöszölniazajtó
alatt.
–Margaretnéném!–kiáltottfel,ésegészenakeményített,
fehérgallérjáigelpirult.–Hogyrámijesztett!
–Elkaptalak,AndrewCameron.Leselkedtél,dehátmimást
islehetvárniegyilyengazfickótól.Nomostaztántűnjelarra,
amerrőljöttél!
Mr.Cameronkihúztamagát.
–Ahátsókapunyitvavolt,Margaretnéném.Tudja,hogy
aggódom maga miatt. Én csak...
MissLloydfelemelteapiszkavasat.
– Azt mondtam, kifelé! Kifelé, mielőtt fejedre hívom a
Lloydokátkát!
DeMr.Cameronkeményentartottamagát.Azasszonyfelé
nyújtottaaborítékot.
– Aggódom, hogy nélkülözésben él, Margaret néném.
Kérem,fogadjaeztel!
MissLloydbelesápadtavadharagba.
–Inkábbmeghalok,semmintkönyöradománytfogadjakel.
És különösképpen nem tőled,Andrew Cameron. Bármilyen
borzalmas legyen is a helyzetem, a büszkeségem azért még
megvan. Most pedig takarodj innen, mielőtt úgy megütlek,
hogy arról kódulsz! – és teljes erejéből becsapta az ajtót, s
ráhúztaatolózárat.
Sara nagy érdeklődéssel hallgatta a beszélgetést, egészen
megfeledkezett közben a saját bajáról. De az ajtócsapódás
rádöbbentette, hogy tulajdonképpen fogoly egy furcsánál is
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furcsábbasszonyfurcsaházában.Ráparancsoltmagára,hogy
szedje össze a józan eszét. Egy dolog biztos – el kell innen
tűnnie.
Óvatosan odaosont a bejárati ajtóhoz, és újra próbálko
zott.Mostlassan,ütközésigfordítottaakilincset.Éssikerült!
Azajtónyikorogvakinyílt.Afrisslevegőazarcábacsapott,
amitőlteljesenmagáhoztért.Saraboldogankilépettameleg
délutáni fénybe.
Amilyengyorsancsaktudott,abekötözötttérdétől,lesánti
káltalépcsőn,átafüvön,akocsifeljárófelé.
Hallotta,hogyÖregLadyLloydutánakiabál.Nemálltmeg,
deazérthátranézett.MissLloydottálltanyitottajtóban,és
mégmindigapiszkavasatszorongattaamarkában.
–Gyerevissza!–kiáltotta–,mégnemvégeztemveled.
DeSaránakeszeágábansemvoltvisszamenni.Legalábbis
egyelőre nem. Időre volt szüksége, hogy elgondolkozzék a
csupaellentétMissLloydonésacsaládiátkon,melyetolyan
gyakran emlegetett.

20

varatlan_utazas2_2014.indd 20

2014.06.03. 10:34

4.
HettyKing,mintaKingcsaládlegidősebbje,nagyonkomo
lyan vette a felelősségét. Megrémült, amikor unokaöccse
éshúgaiciklonkéntrontottakbepatyolattisztaotthonába,és
azt kiabálták, hogy Öreg Miss Lloyd fogságba ejtette Sarát.
Megfagyottbenneavérarraagondolatra,hogyaKingcsalád
bármelytagjátilletéktelenbehatolásonkapják.Ráadásulépp
amikorazőgondjairavannakbízva!MitfognakmajdAlecés
Janetmondani,hahazajönnek?
Hetty büszke volt arra, hogy ura az érzelmeinek. De arra
a gondolatra, hogy szembe kell majd néznie az öccsével és
sógornőjével,amikorhazajönnekCharlottetownból,izgatottan
ugrálni kezdett a szíve keskeny mellkasában.
Egypillanatalattfejébecsaptaakalapját,éssietettaLloyd
házba.Elvoltrászánva,hogymindenáronmegőrziacsalád
jó hírnevét. A három gyerek ijedt kiscsibeként futott utána.
DenemafelháborodottMissLloyddaltalálkozott,akiazzal
fenyegettemeg,hogyazegészKingcsaládotbíróságelécitál
tatja,csakSarával,akimeglehetősennyúzottanészavartképet
vágva bicegett feléje a kocsifeljárón.
A gyerekek annyira megkönnyebbültek, hogy sértetlenül
látjákviszontSarát,hogyazonnalkörülvették,éskérdésekkel
kezdték bombázni.
–Mondd,Sara,azakkézapiszkavassal?Kkísértetvolt?
VagyténylegMissLloyd?–Miótaamagas,fehéralakmegje
lentazajtóban,Felixegyfolytábanrettegett,hogyegyhalottat
riasztott fel.
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–Hátpersze,hogynemkísértetvolt,Felix–válaszoltFeli
citymérgesen.–MissLloydtetőtőltalpigselyembevoltöltöz
ve,mégmesszirőlisláttam.Mindenkitudja,hogyakísértetek
nem járnak selyemben!
–Mitcsináltveled,Sara?Bántott?–aggódottCecily,éskis
kezétazunokanővéréébecsúsztatta.
– Nem, nem bántott, Cecily. Bevitt a házába, ami sötét és
nagyon elhanyagolt. Azt mondja, meg van átkozva.
–Hálaazégnek,épségbenszabadultál–sóhajtottaCecily,
és tágra nyílt szemmel bámult a merész Sarára.
Hettynéniéleshangjafűrészkénthasítottbeleagyerekek
üdvözlőcsivitelésébe.
– Sara Stanley, az ég szerelmére, mi lelt, hogy engedély
nélkülbementélMargaretLloydkertjébe?
–Azthittük,Hettynéni,hogyMissLloydtalánhalott–és
Sara megborzongott, ahogy eszébe jutott a poros szalon. –
Az egész hely olyan rettenetesen csendesnek és elfeledettnek
tűnt,minthavalakielvarázsoltavolna.
– No hiszen, varázslat! Margaret Lloyd ugyanúgy nem
halott, ahogy én sem.
–Nagyonigazavan,Hettynéni,MissLloydegyáltalánnem
halott.Sőt,egészbiztosvagyokbenne,haFelixtudtavolna,
hogy mennyire él, sosem törte volna be az ablakát.
Hetty néni eltátotta a száját.
–Ablakot?Micsodaablakot?
FelixSarárameredt.
–Féligmáramúgyisbevolttörve–motyogta.
–FelixKing,úgyérted,vanképedszégyentelenülelémállni,
mikorpedigbetörtedMissLloydegyikablakát?
Hetty néni álla megreszketett. Elsápadt dühében, és meg
ragadtaelvetemültunokaöccsefülét.Lehet,hogyMissLloyd
mégisbeidéztetiőketabíróságra,ésodaleszaKingcsaládjó

22

varatlan_utazas2_2014.indd 22

2014.06.03. 10:34

hírneve?Hettyizgalmábanmegragadtaabűnösfülét.Magában
márhallotta,hogyabírólecsapakalapáccsal,ésapletykás,
kíváncsiskodótömegróluksuttog.Felixtiltakozóannyöször
gött, de ez sem riasztotta fel a lelki szemei előtt lejátszódó
rémálomból.
–Ezfáj!Hettynéni,engedjenel!
Lehet,hogyaharagosMissLloydéppebbenapillanatban
utasítjaazügyvédeit,hogyindítsákmegatörvénygépezetét,
amelymajdbemocskolja,sárbatapossaaKingfamíliajóhír
nevét. Hetty nénit elárasztotta a sértődöttség, és tiltakozásul
újra megrángatta Felix fülét. Ő, Hetty Euphemia King nem
nézheti tétlenül, hogy ilyen szörnyűség történjék. Meg kell
menteni a család becsületét: Igen, utolsó leheletéig harcolni
kell, nem engedheti, hogy akár a legkisebb folt is essék a csa
ládbecsületén.Megkell...
Felix felüvöltött fájdalmában, és Hetty visszazökkent a
valóságba.
–Letépiafülem,Hettynéni,eresszenel!
Hetty ujjai végre elengedték a tüzes, dagadt fület. Felix
gyorsanelhátráltakezeügyéből.
–Acsudábais,Hettynéni,MissLloydmegcsináltathatjaaz
ablakát,haahhoztámadkedve,deegykisfiúnemnöveszthet
csakúgyújfület!
Hetty néni sarkon fordult, és mivel bántotta a lelkiismeret
Felixmiatt,élesebbenválaszolt,mintahogyakart:
– Ebben a pillanatban indulás hazafelé, még mielőtt iga
zán megharagszom – arca olyan volt, mint egy viharfelleg, és
lerohantakocsibejárón,aháromKinggyerekmegjámboran
követte.
Sarahátramaradt.Atérdefájt,afejezúgott,annyirameg
zavarta a kiismerhetetlen Miss Lloyd. Azt kívánta, bárcsak
neszóltvolnaazablakról.BocsánatotakartkérniFelixtől,de

23

varatlan_utazas2_2014.indd 23

2014.06.03. 10:34

TeTszik?

Mi is nagyon szereTjük.
Szívből ajánljuk,
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!
Már rendelhető!

Élvezd MihaMarabb!
MosT
kedvezMénnyel
lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

mérges nagynénjük már kiterelte a fiút a vaskapun, és most
türelmetlenülnézegetettvisszaSarára.
–Nemaradjle,Sara!–mondta.–Azebédrőlmárislema
radtál, és ha így folytatod, a vacsoráról is elkésel.
AmikorSaraodaértakapuhoz,Hettynéniészrevetteatér
dét.Akislányolyanrohanvamenekült,hogyakötéslecsúszott
abokájáig,éstisztánláthatóváváltazöldesbarnapaszta,amit
MissLloydkentasebére.
– Nagy isten az égben! – kiáltott fel Hetty néni –, mi az
ördög az a gusztustalan gezemice a térdeden?
– Gyógynövénykrém, Hetty néni, amit Peg Bowen adott
MissLloydnak.
Hettynéninembírtatovábbtürtőztetnimagát.–PegBowen!
– horkantotta. –Az ember nem képes megérteni,miértnem
csuktáklemárévekkelezelőttaztazőrültnőszemélyt.
Aztán jóformán kilökte Sarát, és becsapta maguk után a
kaput.AkiscsapatkomorcsendbenmeneteltHettynéniházá
hoz.
Lehet,gondoltaSara,akinekeszébejutott,hogyaznapreg
gelmégmilyenkönnyűvoltaszívük,lehet,hogyMissLloyd
nak igaza van, és mégiscsak létezik átok.
AmintaLloydbirtokraújracsendborult,egysötétalakjött
előabokrokközül.
–Őrült,mi?–mormoltaPegBowen,ésszigorúarcánegy
pillanatra ferde kis mosoly futott át. Egy darabig a távozók
utánbámult,pillantásamegpihentSaraszőkefején.–Minden
rosszraanapalatt–suttogta–vagyvangyógyír,vagypedig
nincsen. Elgondolkozva megszívta régi pipáját, amit mindig
mindenhovamagávalvitt.–Devangyógyír–motyogta–,úgy
ám,ésmegkelltalálnunk,mégmielőtttúlkésőlenne.
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