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Mindent a szerelemért Diana Dorth regénye Franciaországba  
kalauzolja az olvasót egy varázslatos kastélyba, ahol a Darc  

család irigylésre méltó életet él.
Szőlőtermeléssel foglalkoznak, s kiváló borukkal egyre több  

országot hódítanak meg. Ezen a csodálatos helyen nevelkedik  
egy testvérpár, akik akarva-akaratlanul is rivalizálnak  

egymással.
Gérard kicsapongó életet él, a partikon és a nőkön kívül  

semmi sem érdekli jobban addig a pillanatig, míg André  
gyönyörű feleséget nem talál magának. Ekkor Gérard szívén 
soha nem tapasztalt féltékenység lesz úrrá és mindent elkövet  

azért, hogy tönkretegye öccse házasságát.
Aztán történik egy tragédia, melybe André majdnem 

beleroppan, de találkozik egy csodálatos lánnyal, aki mellett  
újra megtalálja önmagát. Azonban meg kell küzdenie Isabelle-

ért, hiszen a lány nem az ő körükből való.
A fiatalok mindent megtesznek a szerelmükért, s amikor  

végre révbe érnek és azt hihetik, hogy boldogok lehetnek,  
közbeszól a történelem.

Kitör a II. világháború és Andrénak be kell vonulnia. Isabelle  
pedig egyedül marad a gyerekekkel védtelenül, amikor  

Franciaország elesik és a németek megszállják a birtokot...
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ELSŐ FEJEZET 

Veronique Darc  korán  kelt  azon  a  meleg,  júniusi  napon,  amikor  a 
szokásos  leltározását  végezte  a  kedvenc  családi  tárgyai  között,  a 
kastélyában. A porcelánok ellenőrzésével már végzett, és ki is osztotta a 
cselédeket,  hogy  jobban  vigyázzanak  becses  értékeire,  mivel  ebben  a 
hónapban két tányérral  több tört  össze a múltkorinál,  s  az is  két ezüst 
desszertes  tányér  volt.  Veronique  különösen  ügyelt  kedves  tárgyaira, 
imádta  a  szép  dolgokat,  s  most  éppen  a  méregdrága,  kézzel  festett 
vázáinál  tartott,  amik  felbecsülhetetlen  értéknek  számítottak  nála, 
melyekhez a szobalány sem nyúlhatott, nehogy összetörje valamelyiket is. 
Ha az étkészletből  összetört  egy-két  darab,  azt  nem bánta annyira,  bár 
hangos kiabálást  rendezett miatta, de ha a csodálatos vázáival történne 
valami, abból földindulás lenne - és ezt a kastélyban mindenki tudta. Már 
több, mint harminc éve gyűjtötte őket, és ez alatt az idő alatt mindössze 
egy esett áldozatául egy ügyetlen kéznek. Veronique hihetetlen haragra 
gerjedt,  és  szájon  vágta  azt  a  fiatal  lányt,  aki  aznap  dolgozott  náluk 
utoljára.

A nevére már nem emlékezett, de az mindig eszébe jutott, ahányszor 
nekilátott a leltározásnak, hogy mekkora kárt okozott ezzel neki.

Ragaszkodott  minden  egyes  darabhoz,  melyek  többet  jelentettek 
számára  az  ékszereinél,  szinte  minden meghatározó  családi  eseményre 
kapott egyet ajándékba, szívet dobogtató emlékek fűzték hozzá, s éppen a 
legelső hiányzott belőlük, melyet a férje ajándékozott neki annak idején 
első házassági évfordulójukra. Istenem, milyen rég volt már, harmincegy 
éve és azon töprengett, hogy elszállt felette az idő.

A  tavasszal  Veronique  betöltötte  ötvenkettedik  életévét,  s  olyan  jól 
tartotta magát, hogy nyugodtan letagadhatott jó pár évet a korából.  Az 
orvos  szerint  is  kiváló  egészségnek  örvendett,  azonban  ezt  ő  nem így 
érezte, ötven felett már egyre többször fájt a dereka, bedagadtak a lábai és 
sokkal  fáradékonyabb  volt,  most  is  érezte  a  kezeiben  azt  az  enyhe 
zsibbadást, melyet a gondos, aprólékos munka okozott, hiszen csak maga 
törölhette nagy becsben tartott vázáit immár harminc éve, és a cselédek jól 
tudták, hogy egy újjal sem érhetnek hozzájuk. Senki sem marad örökre 
fiatal,  hiába is szerette volna, Veronique éppen ezért úgy döntött, hogy 
egy  kis  szünetet  tart,  amikor  odalépett  az  ablakhoz  és  elhúzta  a 
csipkefüggönyt.

Ahogy  kitárta  a  két  ablakszárnyat,  boldogan  szippantotta  magába  a 
bezúduló friss  levegőt.  Egy pillanatra behunyta a szemét és hallgatta a 
madarak csicsergését, amit úgy szeretett, s élvezte a beszűrődő napfény 

~ 4 ~



bársonyos simogatását a bőrén. Istenem, mennyire szeretett itt lakni, ezen 
a  csodálatos  helyen  a  Darc  kastélyban,  melyet  annak  idején  a  férjével 
építettek újjá, miután Henrié Darc megkapta az örökségét.

Más  idők  jártak  feléjük  akkoriban,  és  Henrie-val  álmukban  sem 
gondolták  volna,  hogy  ilyen  csodálatos  otthont  hoznak  létre  abból  a 
borzalmas kőhalmazból, ami akkor fogadta őket. Veronique nem szívesen 
gondolt vissza azokra az évekre, amikor reggeltől estig neki is keményen 
kellett  dolgoznia  a  férje  mellett,  hogy  megteremtsék  mindazt,  amilyük 
van.  Ezt  a  meseszép  kastélyt  a  maga  pompájával  és  gazdagságával,  s 
hasznossá tenni  a birtokot,  mely a megélhetést  biztosította a számukra. 
Henrie-nak  kiváló  érzéke  volt  az  üzlethez,  jól  tudta,  mikor  mibe  kell 
fektetnie, s a borban látta a jövőt. Úgyhogy amikor először kilovagolt a 
birtokára  és  körbenézett  a  kietlen,  végeláthatatlan  földjén,  nem  volt 
kétség, hogy mit termeljen rajta. Az embereivel szőlőtőkéket ültetett, és 
még  most  is  azt  hangoztatta,  ez  volt  élete  legjobb  döntése,  s  amint 
beindult a termelés, a saját borával meghódította a piacot. Azóta Henrié 
Darchoz csak úgy dőlt a pénz.

Mondjuk ez nem ment mindig olyan egyszerűen, hiszen közbeszólt a 
világháború, s apja nagy értékű festményeit is el kellett adnia, hogy talpon 
maradhasson.  Henrié  azonban  kiváló  üzleti  érzékkel  rendelkezett, 
rátermettsége, tapasztalata és megérzése sosem hagyta cserben. Ezt sokan 
nem ismerték el, mindössze egy átkozottul szerencsés fickónak tartották, 
aki jókor volt  jó helyen. Azonban Veronique tudta,  hogy önmagában a 
szerencse  kevés  mindehhez,  férje  okos  és  furfangos  ember  volt,  nem 
véletlenül  ment  hozzá  nem  sokkal  azután,  hogy  megismerkedtek. 
Veronique rögtön meglátta Henrie-ban azt, amit mások nem, sokan nem 
hittek a férfi szárnypróbálgatásaiban, ötletét múló szeszélynek tartották, 
egyedül Veronique lelkesedett érte, és női fondorlattal hamar be is hálózta 
a  férfit,  mielőtt  szemet  vetett  volna  rá  más.  S  lám,  az  idő az asszonyt 
igazolta, Henrié megteremtette számára azt, amire mindig is vágyott, egy 
csodálatos, anyagi javakban bővelkedő, biztos családi életet.

Veronique-nak csak önmagával és a kastéllyal kellett foglalkoznia, ahol 
a  személyzet  leste  minden kívánságát.  S  az  asszony ki  is  tett  magáért, 
mindig  elképesztően  gyönyörű  volt  a  csodás  ruhakölteményeiben, 
csillogó ékszereiben, melyeket egytől-egyig Párizsban vásárolt. Őt a férje 
valóban  tejben-vajban  fürösztötte,  s  mindenki  irigyelte  őket  csodálatos 
életükért. Veronique rendkívül élvezett minden egyes percet,  a kastélya 
királynője volt a mai napig, s most is derűs mosolyt csalt az arcára, ahogy 
az ablakából a megszokott tájat nézte, ami mindig rejtett magában egy-egy 
újdonságot,  a  természet  szépsége mindig megmutatta  más-más oldalát, 
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amit még az ember nem ismert, hiába lakott itt  harminc éve. Amerre a 
szem  csak  ellátott,  idilli  kép  tárult  elé,  az  élénkzöld  pázsit  vonulatát 
megszakították a gondozott, hatalmas virágágyások nemes növényekkel, 
tökéletesre  nyírt  bokrok,  köztük  díszpadokkal,  ahol  Henrie-val  mindig 
leültek pihenni hosszú sétáik során. Hatalmas fasorok, melynek árnyékos 
hűvösében oly sokszor piknikeztek a forró nyári reggeleken, főleg amikor 
a  gyerekek  még  kicsik  voltak.  Odébb  látszott  az  istálló,  ahol  Henrié 
gyönyörű  lovait  tartották,  s  egy  ősrégi  jármű  pihent  ott  a  maga 
pompájában azokból az időkből, amikor még lovas kocsival jártak. Ez a 
kocsi még Henrié nagyapjáé volt, s akik ellátogattak a birtokra, mind meg 
akarták vásárolni  a mostanra már múzeumba illő darabot,  de Henrié a 
családi  értékek  megőrzésére  hivatkozva  közölte,  hogy  nem  eladó. 
Szerencsére nekik sosem kellett ilyennel járniuk, és hálát adott az égnek, 
hogy  később  született,  mint  a  nagyszülei,  a  Renault  kényelméről  nem 
tudott  volna  lemondani.  A  lovakat  viszont  imádta,  s  fiatal  korában 
minden áldott  nap kilovagolt  és  bejárta a birtokot  munkája végeztével, 
most  már  csak  olykor-olykor  lovagolt  ki  kedvtelésből,  ha  az egészsége 
engedte. Sokat rendetlenkedett a szíve.

Veronique kellemesen pihentette a szemét gyönyörű kertjén, melyben 
kinyíltak azok a lilafejű virágok, melyet az ősszel hozatott Svájcban élő 
nővérétől.  Megtetszett  neki,  amikor  a  testvérénél  járt  látogatóban,  tőle 
kapta  ajándékba  a  különös  gondoskodást  igénylő  töveket.  A  nevét 
elfelejtette  ugyan,  mostanában  oly  könnyen  felejtett,  de  nem ez  volt  a 
fontos. Sosem érdekelték a latin elnevezések, a virágok szépsége és illata 
viszont  annál  inkább,  melyek  körül  méhek  zengtek.  Veronique  a 
legbüszkébb  a  rózsakertjére  volt,  nemes  fajtákat  hozatott  Hollandiából, 
Törökországból, melyből a vörös és rózsaszínű tartozott a kedvencei közé. 
A kertész minden reggel összegyűjtött neki egy csokor virágkölteményt a 
kertből, melyben természetesen a rózsa kapta a legnagyobb szerepet, amit 
belerakhattak  a  féltve  őrzött  vázáinak  egyikébe,  s  a  csodálatos,  finom 
illatok ellepték a szobát. És messziről is milyen szépen mutattak, ahogy 
egymás után nyíltak ki a virágfejek, színkavalkádukkal elkápráztatták az 
emberi szemet.

Különösen szép nap virradt aznap, lágy szellő varázsolta élvezhetőbbé 
a  meleget,  s  odakint  már javában zajlott  az  élet.  A kertészek a  bokrok 
csinosításán  dolgoztak,  az  istálló  környékén  is  mozogtak  az  emberek, 
megetették  a  lovakat.  Odébb,  a  domb  felé  még  egy  istálló  állt,  ahol 
marhákat és teheneket  tartottak. A munkások addigra már befejezték a 
fejést,  s  a távolban lehetett  látni,  hogy egy fiatal  fiú éppen egy kecskét 
legeltet.  Veronique  imádta  a  kecsketejet,  minden  reggel  megivott  egy 
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pohárral,  s  még jobban szerette a sajtot,  amit  az egyik asszony,  aki ott 
lakott  a  birtokon,  készített  neki  a  saját  receptje  alapján.  Az istállókhoz 
közel,  a  melléképületekben  lakott  a  cselédség  és  a  munkások  a 
családjaikkal,  akik  odakint  dolgoztak  a  földeken.  Nemcsak  szőlőt 
termeltek, hanem gabonát is vetettek és állattartással foglalkoztak, köztük 
baromfival is. Nagy gazdaság volt az övék, sokan dolgoztak a birtokon a 
Darc  családnak,  hogy  minden  kényelmük  meg  legyen.  Henrie-nak  és 
Veronique-nak csak felügyelniük kellett a munkát. Az asszonyt nevetésre 
késztette,  amint  megpillantotta  a  pázsiton  szaladgáló  két  koromfekete 
kölyök  kiskutyát.  Egymást  kergették,  aztán  az  egyik,  megunván  a 
kutyatársát,  inkább  elkapta  a  közelében  dolgozó  kertész  nadrágját.  A 
férfinak beletelt  néhány percébe,  míg elhessegette  maga körül  a  pajkos 
kölyköket, mialatt Veronique nagyot nevetett a mókás játékukon.

Azonban a következő pillanatban ráfagyott az arcára a mosoly, amikor 
feltűnt  egy  lovas,  aki  egyenesen  az  istállóból  hajtott  ki  azzal  a  vad 
telivérrel, amit Henrié legutóbb vásárolt, és végigvágtázott a gyepen. Úgy 
elsüvített a kutyák mellett, hogy azok megijedvén a veszélytől, gyorsan 
bebújtak a pad alá. A ló egyre gyorsabban és gyorsabban szedte a lábait, 
szinte repült, mint a szélvész, a gazdája kegyetlenül hajtotta, és nagyokat 
sózott az állatra a pálcájával. Egy pillanat alatt átvágott a fasorok között 
egyenesen a domb felé, míg el nem tűnt a távolban. Veronique jól tudta ki 
az,  még ha messziről  nem is  látszott,  csak az illető háta,  de ezer lovas 
közül  is  felismerte  volna  nagyobbik  fiát.  Gérard  félelmetesen  lovagolt, 
amiért az anyja haragudott rá, és sokszor korholta érte, de mindig süket 
fülekre talált. Gérard bátor volt ugyan és vakmerő, s Veronique aggódott 
érte, mert durván bánt az állattal, ha nem teljesítette azt a sebességet, amit 
elvárt tőle. Az asszony sokszor beszélt Henrie-val, hogy figyeljen oda a 
fiukra, azonban Gérard-nál még az apai szigor sem használt. Egy időben 
el is tiltották a lovaglástól, azonban ő titokban akkor is felült a nyeregbe, 
mert ott érezte jól magát. Mindig kiharcolta magának, amit akart, s Henrié 
ezért a feleségét tette felelőssé, mert elkényeztette, mondogatta mindig. S 
Veronique-nak ilyenkor állandóan görcsbe rándult a gyomra, ha meglátta 
a nagyobbik fiát lóháton, nehogy baja essen. Többször mondogatta is neki, 
ha nem vigyáz, egyszer ez lesz a veszte.

Gérard viszont önfejű volt, nem foglalkozott az anyja intelmeivel, és ez 
fájt  Veronique-nak,  hogy  az  utóbbi  években  egyáltalán  nem  tudott  rá 
hatni se szép szóval, se fenyegetéssel. Az asszony nagyot sóhajtott, mikor 
eljött az ablaktól, hiszen jól tudta, a fia ma is lopni fogja a napot. Általában 
ekkor tájt kelt, s a lovagláson és a csavargáson kívül nem csinált semmi 
értelmeset.  Pedig Henrié is  hogy szerette volna,  ha rendes ember válik 
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belőle, és reggel vele együtt kel, kimegy a szőlőbe és ellenőrzi a munkát, 
vagy részt vesz a birtok ügyeinek intézésében. Már amikor megszületett, 
Henrie-nak  nagy  tervei  voltak  vele,  felnővén  rá  akarta  hagyni  a 
gazdaságot,  s  azt  Veronique-nak  is  be  kellett  látnia,  hogy  kedvenc 
gyermeke, a szeme fénye alkalmatlan erre a pozícióra. És az asszonynak 
fájt,  amiért  hiába  kényeztette,  hiába  ért  el  mindent  a  számára,  Gérard 
napról  napra  nagyobb  csalódást  okozott  neki.  Betöltötte  a 
huszonnyolcadik életévét,  azonban még mindig nem viselkedett  felnőtt 
módjára, olyan volt, mint egy nagyra nőtt, neveletlen gyerek.

Veronique gondterhelten  lépkedett  a  nappaliban  csodaszép  antik 
bútorai  között.  Az,  ami  a  szívét  nyomta  évek  óta,  napról  napra 
elgondolkodtatta, vajon hol rontotta el? Ahogy elsétált a márványkandalló 
előtt  és  megpillantotta  az  aranykeretes  fényképeket,  könnyeket  csalt  a 
szemébe.  A  múlt  egy-egy  boldog  pillanatait,  jelentős  eseményeit 
örökítették  meg.  Először  Gérard  mosolygott  rá  kisbabaként  Henrié 
karjában,  aztán  André  fia,  aki  most  huszonöt  éves,  majd  a  két  testvér 
egymás vállát átölelve kisgyerekként, itt alig lehettek tíz évesek. Istenem, 
milyen  rég  volt  már,  mikor  együtt  játszottak  a  kertben,  s  az  anyjuk 
hányszor dorgálta meg őket, amikor a félrerúgott labdájuk letarolta az új 
virághajtásait. De sosem tudott igazán haragudni rájuk, néhány perc után 
magához ölelte és megcsókolta őket. Hogy is tudott volna szigorú lenni 
velük, amikor olyan édesek és szeretetre méltóak voltak? Főleg, amikor 
kitört  a  világháború,  Henrié  bevonult  katonának és Veronique egyedül 
maradt a gyerekeivel.  Nagyobb szükségük volt  az önzetlen szeretetére, 
mint valaha, és attól rettegett, nehogy elveszítse a férjét, különben mihez 
kezdene  nélküle?  Az  asszony  nem  értett  a  mezőgazdasághoz,  sem  a 
pénzügyekhez, s amikor Henrié épségben hazatért a háborúból - kisebb 
karsérülését  leszámítva  -,  akkor  határozták  el,  hogy  a  fiúkat  minél 
hamarabb  megtanítják  mindenre  amint  nagykorúak  lesznek,  hogy 
bármikor át tudják venni a birtokot, ha az apjukkal történne valami. Az 
még  nagyobb  aggodalomra  adott  okot,  mikor  fény  derült  Henrié 
szívpanaszaira,  s  amikor az állatokat hajtotta az embereivel  a birtokon, 
Henrié rosszul lett és leesett a lóról.

Akkor sújtott le először a betegség komoly szele, szívrohamot kapott, de 
szerencsésen túlélte, és az orvos azt mondta, a következő roham könnyen 
végzetes lehet.

Ettől  kezdve Veronique szigorú pihenőre fogta a férjét,  s  azt szerette 
volna,  ha  Gérard  megállja  a  helyét  és  bizonyít,  azonban  a  fiú 
alkalmatlanná  vált  mindenféle  munkára.  Nem  úgy,  mint  André,  akit 
érdekelt a mezőgazdaság, és az apjával korán kelt, hogy kilovagolhasson a 
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birtokra, és megtanult tőle mindent, amit lehetett. S akkor, az egyik este 
Henrié  azt  mondta  Veronique-nak,  hogy  ha  egyszer  meghal,  Andréra 
hagyja majd a gazdaságot, mert sajnos Gérard nem ér semmit. És alaposan 
letolta  a  feleségét  mondván,  az  ő  hibája,  nem  kellett  volna  annyira 
elkényeztetnie. Az asszonynak nagy pofon volt ez, nem úgy Gérard-nak, 
aki megelégedett azzal a ténnyel, hogy ő az elsőszülött fiú, úgyis ő örököl 
majd  apjától  mindent,  úgyhogy  biztonságban  érezte  magát.  Egyedül 
Veronique aggódott és próbálta bebiztosítani kedvenc gyermeke jövőjét. 
Beíratta a Sorbonne-ra,  azonban Gérard még a tanulásra  is  alkalmatlan 
volt,  egy  év  után  kirakták  az  egyetemről  sorozatos  botrányai  miatt. 
Mindennel foglalkozott, csak a tanulással nem, s nem vetette meg sem az 
italt, sem a szép nőket. Állandóan partikra járt, ahol rendszerint részegre 
itta magát, és ezt a szokását megtartotta a mai napig. Henrié nem tudott 
mit tenni léhűtő fiával, kicsúszott a keze közül, s Gérard kihasználta szülei 
önzetlen szeretetét és jószívűségét, dúskált a jóban, és cserébe a kisujját 
sem volt  képes  megmozdítani.  Mindez Veronique-nak fájt  a  legjobban, 
hiszen  ő  volt  az  egyedüli,  aki  bízott  benne  és  nagy reményeket  fűzött 
hozzá, azonban az a számára is hamar nyilvánvalóvá vált, hogy Gérard 
nem fogja valóra váltani az álmait.

André viszont erején felül teljesített, és nem várt reményeket keltett az 
apjában. Henrié sokszor veszekedett a feleségével azon, hogy kiskoruktól 
kezdve különbséget tett a két gyerek között, mindig Gérard-t tűntette ki 
nagyobb figyelemmel, szeretettel, törődéssel.

És Henrié is beleesett ugyanabba a hibába, az ő szíve viszont Andréhoz 
húzott,  ami  nyomot  hagyott  a  két  testvér  kapcsolatán.  Amint  egyre 
nagyobbak  lettek,  megkezdődött  közöttük  a  rivalizálás,  még  ha  ezt 
egyikőjük  sem  ismerte  be  soha.  André  is  beiratkozott  a  Sorbonne-ra, 
közgazdaságtant  tanult,  hogy majd az üzleti  életben is  helyt  állhasson, 
mialatt  apjától  elsajátította  a  szőlőgazdálkodás  csínját-bínját.  S  amikor 
átvette a diplomáját, Henrié rendkívül büszke volt rá, Veronique is örült 
neki. Az egyik szeme sírt, a másik nevetett, hiszen jól tudta mit jelent ez a 
másik fiára nézve. Gérard pedig nem érdekelte, csak a szórakozással volt 
elfoglalva, és Veronique próbálta rávenni őt, hogy keressen magának egy 
normális lányt és nősüljön meg. Tudta, egyszer eljön az az idő, amikor ők 
nem  lesznek,  s  akkor  Gérard-nak  vége,  a  pénzköltésen  kívül  nem  ért 
semmihez, könnyen eltékozolja majd a vagyonát, és az utcára kerülhet. 
Veronique így csak egy megoldást látott fia jövőjének bebiztosítására, egy 
jó házasságot, ha elvenne egy rangban hozzá illő lányt. Azonban Gérard-
nak esze ágában sem volt megnősülni, nem akart semmiféle kötöttséget, s 
a  nők jöttek-mentek az életében.  Minden vonzó  teremtésnek udvarolni 
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kezdett  a  környezetében,  viszont  egyiküket  sem  vette  komolyan  és 
Veronique  jól  sejtette,  hogy  most  is  valamelyik  lányhoz  rohan,  hogy 
eltölthessen vele néhány kellemes órát.

Sajnos,  Gérard  ilyen  volt,  holott  az  asszony  mást  akart  elérni  a 
neveltetésével, és álmában sem gondolta volna, mekkora hibát követett el 
azzal,  hogy  agyonkényeztette.  Azonban  azt  nem  értette,  Gérard  kitől 
örökölte a forróvérűségét, hiszen Henrié is mindig tisztelettudóan-bánt a 
női  nemmel,  az  esküvőjük  előtt  nem  voltak  együtt,  Gérard  ágyában 
viszont sűrűn váltották egymást a jelentkezők. És ezt mindenki tudta róla, 
az éjszaka grófjának tartották, s reménytelennek tűnt Veronique számára, 
hogy ilyen hírnév mellett egy normális, tisztességes lány szóba áll a fiával. 
Nem úgy, mint Andréval, ő teljesen más volt. Jól nevelt, illemtudó, okos 
fiatalember  lett  belőle,  s  amikor  átvette  a  diplomáját  a  Sorbonne-on, 
Veronique maga sem akart ráismerni a fiára. Milyen nagyszerű férfi lett 
abból a visszahúzódó kisfiúból, aki annak idején annyiszor kapaszkodott 
a szoknyájába vagy bújt el a szekrényben, ha valami rosszat csinált.  És 
most  már Veronique bánta,  hogy annak idején oly keveset  foglalkozott 
vele,  André  jobban  megérdemelte  volna  a  szeretetét,  mint  a  hálátlan 
Gérard, s André olyan jószívű volt, hogy mindezért felnőttként sem tett 
szemrehányást  az  anyjának.  Holott  mindketten  tudták,  hogy 
kisgyermekként mennyire bántotta őt, mennyit szenvedett miatta, éppen 
ezért ragaszkodott annyira az apjához és követte Henrie-t mindenhová, 
együtt mentek ki a szőlőbe és mindent megtanult tőle, amit lehetett.

André mindig okozott  valamilyen meglepetést,  természetesen pozitív 
értelemben, és a család akkor ámult el a legjobban, amikor André a nyár 
végén  hazavitt  bemutatni  egy  csodálatos  ifjú  hölgyet,  Amélie-t. 
Mindenkinek  elakadt  a  lélegzete  a  lányt  látván,  hiszen  elképesztően 
gyönyörű volt hosszú, vörös, derékig érő hajával, zöld szemével, hófehér 
bőrével. Csábító pillantásával, bájos mosolyával Henrie-t és Veronique-ot 
azonnal levette a lábáról. A csodálatos Amélie, csak így emlegették aztán 
otthon, aki nem csak szép volt, hanem okos, intelligens és egy hatalmas 
vagyon  egyetlen  örököse,  apja  bankigazgató  volt  Párizsban.  Minden 
tekintetben megfelelt Veronique elvárásainak, és nem győzte mondogatni, 
hogy André keresve sem találhatott volna jobbat. Bárcsak Gérard-nak is 
egy ilyen kincs akadna a kezére, gondolta, és Gérard jól tudta, mekkora 
főnyereményt  halászott  ki  magának  az  öccse.  És  ahogy  ott  ültek  az 
asztalnál, a vak is láthatta mennyire szerelmesek egymásba, André le nem 
vette a tekintetét a lányról. S talán ez volt az a pillanat, amikor Gérard 
életében először féltékeny lett az öccsére. André sosem értett úgy a nők 
nyelvén, mint a bátyja, mindig visszahúzódó volt, de rendkívül kedves és 
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udvarias, félénk, kisfiús mosolyával, és általában fülig pirosodott, ha egy 
lány  kacéran  nézett  felé.  S  André  soha  nem  udvarolt  senkinek,  vagy 
legalább is nem tudtak róla, éppen ezért Gérard nem értette, hogyan tudta 
meghódítani ezt a csodálatos nőt. Gérard hiába volt az este Don Juan-ja, a 
nők a lábai előtt hevertek, azt szerzett meg magának akit csak akart, de 
egy ilyen csodálatos szépséggel még ő sem találkozott.  S ekkor jutottak 
eszébe anyja intelmei, ha nem vigyáz, egyszer csak arra fog ébredni, hogy 
az öccse mindent elvesz tőle. Henrie-nak André volt a legkedvesebb fia, s 
Gérard-t  nem  izgatta  a  pénz,  hiszen  a  francia  törvények  szerint 
mindenképpen örökölni fog, és ha nem ő vezeti majd a birtokot, az nem 
lesz olyan nagy tragédia a számára, gondolta. Úgyhogy nem a hatalmat 
irigyelte tőle, hanem ezt a fiatal lányt, hiszen ilyen szépséget még sosem 
látott...

Amélie fülig szerelmes volt Andréba, s még Andrét sem látta ennyire 
boldognak  senki,  amikor  a  lány  következő  látogatása  alkalmával 
bejelentette  a  szüleinek,  hogy  el  akarja  jegyezni  Amélie-t.  És  onnantól 
kezdve a családban nem volt más téma, csak a csodálatos Amélie, meg 
hogy milyen nagyszerű férfi lett a fiukból. S Gérard ekkor érezte először 
milyen az, amikor háttérbe szorul, és az anyja is inkább oda volt Andréért, 
mint  őérte.  Azóta  Gérard  nem  találta  a  helyét  a  kastélyban, 
megszaporodtak az átmulatott éjszakái, s ő is feleség vadászatba kezdett, 
főleg amióta apja beismerte, mennyire vágyik már egy unokára. Azonban 
egyelőre senki sem akart Gérardhoz menni, legalábbis az úri társaságból a 
kicsapongó életvitele miatt sorra kapta a befolyásos, intelligens hölgyektől 
a kosarat.

Éppen  ezért  vigasztalódott  például  a  szobalánnyal,  aztán  a  sofőr 
lányával,  majd  az  új  fejőnővel  és  így  tovább.  Veronique  sejtette,  hogy 
Gérard most is valami egyszerű nőcskével múlatja az időt, aki szeretné 
meghódítani a pénzéért, s minden óhaját teljesíti, de szerencsére a fiának 
még  maradt  annyi  esze,  hogy  csak  a  testi  együttlétet  kívánta 
mindegyiktől, s komolyabb szándéka nem volt egyikkel sem.

De  most  Veronique  nem  akart  Gérard-ra  gondolni,  így  is  sokat 
bánkódott  már  miatta,  és  mindig  azzal  sikerült  elűznie  a  szívéből  a 
bánatot, hogy inkább Andréval foglalkozott, aki sokkal nagyobb örömöt 
szerzett a számára az elmúlt tíz évben, mint az imádott testvére. És máris 
ott volt előtte a következő kép, mely pontosan egy évvel ezelőtt készült, 
mikor  André  eljegyezte  Amélie-t.  Majd  jött  a  másik  felvétel,  ami  az 
esküvőjükön  villant,  és  megörökítette  életük  egyik  legszebb  pillanatát. 
Milyen szépek voltak, csodálatosak, mosolygósak, és csak úgy sugárzott 
róluk  a  boldogság.  Amélie  ellenállhatatlan  volt  gyönyörű  hófehér 
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csipkeruhájában,  melyet  Párizsból  hozatott,  különleges,  virágmintás 
fátylában és kezében orhidea csokorral, melyet Veronique készített neki a 
saját virágaiból. Dús, élénkvörös haját tökéletes kontyba csavarták a feje 
tetejére, s az ifjú grófné úgy nézett ki, akár egy királynő. 1935. június 5. 
örökre emlékezetes nap maradt a család és helybeliek számára, mindenki 
a menyasszony szépségéről pusmogott, és irigyelték az ifjú párt, akiknek 
minden bizonnyal anyagi gondjuk nem lesz soha.

A fiatalok  Velencébe  utaztak nászútra,  de Veronique-nak hiányoztak 
minden egyes percben, és alig várta már, hogy hazajöjjenek.

Számolta a napokat, még hat nap volt hátra a két hét távollétből, de az 
asszonynak  egy örökkévalóságnak  tűnt.  És  elcsodálkozott  saját  magán, 
amikor  rádöbbent,  hogy a  szíve egyre közelebb húzza Andréhoz,  mint 
Gérard-hoz. Holott azelőtt Gérard volt a mindene, és nem értette, hogyan 
változhattak  meg ennyire  az  érzelmei.  S  azzal  emésztette  magát,  hogy 
mindvégig rossz  anya volt,  mert  nem tudta a fiait  egyformán szeretni. 
Veronique nagyot sóhajtott, aztán ellépett a kandallótól és tovább folytatta 
becses tárgyai leltározását. Majd amikor végzett, a folyosón összefutott az 
egyik szobalánnyal.

- Nem tudod hova ment ma reggel a fiam, Marianne? - Veronique már 
bánta, hogy véletlenül megpillantotta, amikor kilovagolt.

Most mindaddig aggódhat érte, míg vissza nem jön.
-  Sajnos nem, madmoseille -  mondta Marianne,  s  a hangjában benne 

volt minden fájdalom és sóvárgás a férfi iránt. Veronique tudta, hogy a 
fiának viszonya volt ezzel a babaarcú, szőke teremtéssel, ami úgy látszik, 
nem tartott sokáig. Mindketten érezték, hogy Gérard egy újabb hódításra 
hajt, és semmit nem mondott Mariannenak. Azelőtt legalább néha közölte 
vele - ha az anyjával nem is hogy hova megy, s mikor tudnak találkozni. 
Azonban  újabban  nem  tartott  igényt  Marianne  szolgálataira,  őt  is 
ugyanúgy  megunta,  mint  a  többi  nőt.  Veronique,  miután  végzett  a 
munkájával,  rettentően  unatkozott  a  kastélyban,  éppen  ezért  örült  a 
fiataloknak,  akik  ott  fognak  lakni  a  részükre  külön  kialakított 
lakosztályban,  a  kastély  bal  szárnyában.  S  remélte,  minél  hamarabb 
megajándékozzák  őt  egy  unokával,  aki  ismét  kitöltené  minden  egyes 
percét, s akivel annyit játszhatna egész nap, amennyit akarna, mint egykor 
a fiaival.

Mennyi év telt el azóta, és mégis, mintha csak tegnap lett volna. Úgy 
sajgott  a  szíve  ilyenkor,  szerette  volna  visszapörgetni  az  idő  kerekét, 
milyen jó volt akkor... Átment Henrié dolgozószobájába, a férje éppen az 
asztalnál ült és az iratokat rendezgette. Meglepte, hogy a felesége maga 
vitt be neki egy csésze teát finom aprósüteménnyel.
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Veronique  akkor  szokott  ennyire  kedves  lenni,  mikor  magányosnak 
érezte  magát,  s  valahol  Henrié  is  azt  érezte  kedvenc  gyermeke 
távollétében. Felesége leült vele szemben az asztalhoz, s Henrie-nak is jól 
esett  egy kis  szünet,  mikor felnézhetett  az iratai  közül és nem az üzlet 
körül forogtak a gondolatai. Azonnal a fiatal házasokra terelődött a szó, 
hiszen miről is beszélgethettek volna másról, mint hónapok óta annyiszor, 
Andréról és a csodálatos Amélie-ről.

-  Szerinted  kettesben  jönnek  majd  haza?  -  kérdezte  sejtelmesen 
Veronique, mielőtt belekortyolt volna gőzölgő teájába.

-  Hát persze,  hogy ketten jönnek.  Mégis mit gondoltál,  egyikőjük ott 
marad  Velencében?  -  mondta  kissé  felháborodva  Henrié  az  ostoba 
kérdésen, nem értette a burkolt célzást.

-  Éppen  ellenkezőleg.  Úgy  gondoltam,  hogy  kettő  helyett  hárman 
jönnek vissza - mosolygott az asszony.

- A, ez nem megy ilyen gyorsan - legyintett Henrié.
- Miért ne? Eddig Andrénak minden elsőre sikerült, amit eltervezett.
-  De  ez  nem  egészen  így  működik  drágám,  jól  tudod.  Te  sem estél 

teherbe tőlem a nászutunkon. Ne akarj mindent azonnal Veronique, az a 
gyerek majd eljön, ha itt lesz az ideje.

Veronique szerint viszont már itt volt az ideje és milyen szép lenne, ha 
Amélie állapotosán térne haza Velencéből! Olyan csodálatos lány volt, s a 
fia  annyira  szerelmes  volt  belé,  élt-halt  érte.  És  ahogy  rájuk  gondolt, 
milyen boldogok voltak az esküvőjükön, a saját fiatalsága jutott az eszébe, 
amikor alig tudták kivárni a menyegzőt, hogy végre egymáséi legyenek. 
Úgy látszik, André az apja természetét örökölte, olyan csodálatos férfi lett 
belőle,  mint  egykor  Henrié  volt,  s  Amélie-nek olyan szép életet  kívánt 
Veronique, mint amilyen az övé volt a férje mellett.

Az  asszony  számára  kínkeserves  lassúsággal  teltek  a  napok,  mire  a 
fiatalok megérkeztek, és Veronique boldogan repült a fia nyakába.

Érdekes módon aznap Gérard is otthon maradt, és izgatottan várta őket, 
s  először  Amélie-t  ölelte  magához.  Mikor  újra  beszippanthatta 
parfümjének illatát és egy pillanatra megérinthette selymes haját, melyet 
Amélie  ismét  kiengedett,  Gérard  hihetetlen  vágyat  érzett  egy  ilyen  nő 
iránt, újra feléledt a szívében a féltékenység, és még mindig nem fért a 
fejébe, öccse hogyan hódíthatta meg magának.

- Ez alatt a két hét alatt még szebb lettél, drága sógornőm - bókolt neki, s 
udvariasan kezet csókolt az új családtagnak, ami nála nagy meglepetésnek 
számított.

~ 13 ~



- Köszönöm, Gérard. - Amélie bele is pirult a dicséretbe, és sejtelmesen 
mosolygott.

- Meséljetek, hogy sikerült a nászút? Milyen volt Velencében? - kérdezte 
Veronique, úszott a boldogságban, hogy újra láthatta az ifjú házasokat.

- Nagyon jó, csak túl hamar eltelt. Igaz, szerelmem? - válaszolta André, 
és megcsókolta a feleségét.

Veronique remélte,  hogy  ennek  az  elsöprő  szerelemnek  minél  előbb 
meg lesz a gyümölcse.

- Nézd, milyen édesek... - súgta oda Henrié-nak, aki büszkén nézett a 
fiára.

Mire  az  ebédlőben  leültek  a  hatalmas  asztalhoz  vacsorázni,  addigra 
Amélie már rengeteget mesélt az anyósának a nászútjukról, merre jártak 
és  milyen  nevezetességeket  néztek  meg.  A  gondolák  világa  teljesen 
lenyűgözte  Amélie-t,  s  amióta  megérkeztek,  szinte  be nem állt  a  szája, 
egyfolytában  csacsogott  Veronique-kal,  és  André  örült  neki,  hogy  a 
felesége  ilyen  jóban  van  az  anyjával.  Az  anyósa  lélegzetvisszafojtva 
hallgatta a menyét, és alig várta már a megfelelő pillanatot, amikor végre 
felteheti várva várt kérdését: Amélie nem érzi-e úgy, hogy terhes lenne? 
Aztán André az apjával kezdett beszélgetni a birtokról, hogy mi történt az 
alatt,  amíg ő távol  volt.  Majd akaratlanul  is  a  hírekre  terelődött  a  szó, 
Henrié nagyon is otthon érezte magát a politikában, állandóan a rádiót 
hallgatta.

- Megszületett  az angol-német flottaegyezmény - jelentette ki Henrié. 
Európában kezdett forróvá válni a levegő, s most már mindenhol ez volt a 
téma.  Egyesek  már  azt  találgatták,  vajon  a  Németországban  történtek 
mihez fognak vezetni.

- Szerinted ki fog törni a háború, apa? - kérdezte Gérard, csakhogy ő is 
bekapcsolódjon  az  értelmes  beszélgetésükbe,  valójában  Amélie  előtt 
szeretett volna imponálni.

-  Gérard,  miért  kell  most  ilyeneken  gondolkodni?  -  korholta  a  fiát 
Veronique, őt csak a házasok érdekelték.

- Igaza van, drágám - kelt most az egyszer a védelmére Henrié.
-  Manapság  már  egyre  többen ezt  fontolgatják,  és  nem csak  nálunk, 

hanem a környező országokban is. És szerintem könnyen lehetséges, hogy 
háború lesz, ez a Hitler egy őrült.

- Szerintem meg annyira nem veszélyes ránk nézve, mint amilyennek 
néhányan  gondolják  -  szólt  közbe  André.  -  Megkapta  a  Saar-vidéket, 
melyet olyannyira akart, mégsem robbant ki a háború.

- Figyeljétek meg, hamarosan le fognak csillapodni a kedélyek.
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André  egyáltalán nem fogta  fel  olyan tragikusan a  helyzetet  és  nem 
foglalkoztatta a háború gondolata, csak az újdonsült felesége, meg a birtok 
ügyei.

- Hitler sosem fog nyugton maradni a fenekén. Nem kellett volna ilyen 
könnyen  odaadni  a  Saar-vidéket  neki,  és  még  ez  sem  elég  ennek  a 
nácinak, a Szudéta-vidéket is akarja. És azt hallottátok, mit akar művelni a 
zsidókkal? ip ,qn - Azt én is elítélem, apa. De ha üldöztetni is fogja a saját 
országában a zsidókat, abból még nem lesz háború - érvelt André. Amélie 
lélegzetvisszafojtva  figyelte  a  beszélgetést.  Gérard  meg  sem  tudott 
szólalni, semmi értelmes nem jutott az eszébe. Honnan is jutott volna, ha 
az  utóbbi  időben  semmi  mással  nem  foglalkozott,  csak  a  lányok  után 
szaladgált?

- Ez az ember másokra is éppúgy veszélyes, nem csak a zsidókra.
-  És  hogyha  ilyen  könnyedén  megkapja  azokat  a  területeket,  miből 

gondolod, hogy egyszer csak azt fogja mondani, elég! Hiszen kapzsi és 
törtető,  ráadásul  német...  -  Henrié  gyűlölte  a  németeket,  éppen  eleget 
harcolt ellenük fiatal korában, hogy utálja őket.

-  Henrié!  -  nézett  szúrós  szemekkel  Veronique  a  férjére.  -  Muszáj 
nekünk ma este a politikáról beszélgetni? Most jöttek haza a fiatalok...

- Apa minden áldott nap a politikáról beszél - mosolygott Gérard és a 
sógornőjére pillantott. - Ezt mi már megszoktuk tőle.

- Komolyan? - csodálkozott Amélie.
- Nem is értem, miért nem ment annak idején politikusnak - viccelődött 

André, melyen jót derültek.
-  Nevessetek  csak!  -  dörzsölte  a  szemöldökét  Henrié.  -  Csak nehogy 

igazam legyen. Mi már átéltünk egy háborút az anyátokkal, senkinek sem 
kívánom azt az időszakot...

Igen, a fiúk már tudták kívülről, hiszen ezeken a katonai történeteken 
nőttek fel. Henrié esténként a háborús eseményekről mesélt nekik, hogy 
mit látott és mit tapasztalt a seregben, no meg hogy szerezte a karsérülését 
a fronton.

MÁSODIK FEJEZET

 Amélie csodálatosan érezte magát a kastélyban, ahol úgy élhetett, mint 
egy királynő. Őt is rabul ejtette a birtok szépsége, s a férjével rengeteget 
sétáltak  a  kertben,  a  sétányon és  André  megtanította  lovagolni.  André 
tökéletes  férjnek  bizonyult,  továbbra  is  ajándékokkal  halmozta  el  a 
szerelmét, legtöbbször ékszerekkel és ruhákkal.
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Hétvégenként  elmentek  Párizsba,  ami  két  és  fél  óra  autóút  volt  az 
otthonuktól,  meglátogatták  Amélie  édesapját,  s  esténként  pedig  részt 
vettek  azokon  a  fergeteges  partikon,  ahol  a  fiatalasszony  az  új 
ruhakölteményeiben tündökölhetett és a csillogó ékszereit is felvette, hogy 
tökéletesen  legyen.  Amélie  imádta  ezeket  a  partikat,  bár  André  nem 
nagyon  rajongott  értük,  de  a  felesége  kedvéért  minden  hétvégén 
elmentek, ahol mindenki megcsodálta a gyönyörű párt.

Olyan szépek voltak, csodálatosak és gazdagok. Sokan irigyelték őket, 
és  állandóan  azt  pusmogták  a  hátuk  mögött,  milyen  jó  választás  volt 
mindkettejüknek ez a frigy.

Aztán,  amikor  hazafelé  autóztak  Párizsból,  Amélie  egyfolytában  a 
barátnőiről  mesélt,  hogy ők merre jártak a nyáron,  és Amélie is  utazni 
akart,  elsősorban hajóval  szeretett  volna a férjével kiruccanni  valahová. 
Olyan rég utazott  már luxushajón -  ecsetelte,  legutóbb öt  évvel  ezelőtt 
ment az apjával Amerikába, s egyszer vissza szeretett volna menni oda. 
Égett  a  vágytól,  és  úgy  csillogott  a  szeme,  hogy  André  nem  tudott 
ellenállni,  megígérte,  majd  ketten  elmennek  az  Államokba,  ha  ez  az 
asszony szíve vágya.

- És mikor lesz az a majd? - érdeklődött Amélie. - Néhány hét múlva?
- Inkább néhány hónap múlva, kedvesem - ábrándította ki André. - A 

jövő héten megkezdődik a szüret, s rengeteg dolgom lesz a birtokon.
- Nem tudnál két hétre elszakadni a kedvemért?
-  Nem  lehet,  Amélie.  Muszáj  ott  lennem  az  embereinkkel  és 

ellenőriznem a munkát.
- Majd ott lesz helyetted az apád - érvelt Amélie.
-  Apám  idős  már  és  gyenge  a  szíve.  Nem  várhatom  el  tőle,  hogy 

reggeltől estig dolgozzon a szőlőben, mikor itt vagyok én. Igaz, minden 
nap kijön velem ellenőrizni, de ebédkor visszalovagol a kastélyba, mert 
kímélnie kell magát.

- Na és? Akkor ott van Gérard, ő biztosan beugrana helyetted...
André felnevetett.
- Ha Gérard-ra bíznám ezt a feladatot, akkor abból sose lenne borunk, 

az egyszer biztos.
- Miért? - nézett rá Amélie értetlenül.
- Mert a bátyám semmihez sem ért, főleg nem a borhoz. Soha nem volt 

hajlandó csinálni semmit, s apám így nem tudta megtanítani rá, hogyan 
vezesse a birtokot.

Amélie-nak  nagyon nem tetszett,  hogy  nem tudta  rávenni  a  férjét  a 
minél  előbbi  utazásra.  És  ő  mit  csináljon  néhány  hónapig,  mialatt  a 
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barátnői  körbe  utazzák  Európát?  Amélie  egy  álomvilágban  élt,  és 
megszokta, hogy mindig az történik, amit ő akar. Kislánykorában az apja 
teljesítette minden kívánságát, és azt remélte, ha megházasodik, akkor a 
férje teszi ugyanezt, azonban André most az egyszer mondott nemet neki. 
És  Amélie  ehhez  egyáltalán  nem  volt  hozzászokva,  ő  nem  ismerte  a 
munkát,  csak  a  szórakozást,  mint  Gérard.  Azt  pedig  álmában  sem 
gondolta volna, hogy azok a csodálatos napok, amiket a férjével kettesben 
töltöttek, ilyen hamar véget érnek.

Az ősszel megkezdődött a szüret, s André egész nap kint dolgozott a 
szőlőben az embereivel, és alig jutott ideje a feleségére. Késő este ért haza, 
hulla  fáradtan  esett  be  az  ágyba,  és  sokszor  nem  volt  kedve  a 
szeretkezéshez sem. Amélie rendkívül magányos volt és szomorú, távol a 
pezsgő,  párizsi  élettől,  amit  megszokott.  Egész  nap  unatkozott  a 
kastélyban és sokszor kisírta a szemét is magányos óráiban, ő nem erről az 
életről ábrándozott, amikor férjhez ment.

Egyik nap anyósa véletlenül meghallotta keserves zokogását a folyosón, 
és  benyitott  hozzá.  Veronique  jól  tudta  mit  érez  most  Amélie,  hiszen 
annak idején ő is átélte ezt Henrié mellett, mikor beindult a gazdaságuk, 
ami  őrületes  munkatempót  követelt.  De  hát  ebből  volt  az  a  hatalmas 
vagyonuk,  s  ez biztosította  azt  a  mérhetetlen jólétet,  amit  remélhetőleg 
életük végéig élvezni  fognak,  s  ezt  alaposan elmagyarázta  Amélie-nak. 
Veronique sokat mesélt azokról az időkről, amikor még neki is dolgoznia 
kellett,  aztán felújították a kastélyt,  és ő egyedül maradt benne,  mialatt 
Henrié odakint dolgozott a földeken.

-  És  hogyan  tudta  elviselni  ezt  a  szörnyű  egyedüllétet?  -  szipogta 
Amélie, mialatt felnézett anyósa bölcs tekintetére.

-  Úgy,  hogy  gyorsan  szültem  Henrie-nak  két  gyereket,  akik  mellett 
aztán sosem unatkoztam - mosolygott Veronique. - Szerintem ezt kellene 
tenned neked is, minél hamarabb.

Amélie tudta,  mindenki  azt  várja  tőle,  hogy mikor szüli  meg a Darc 
vagyon örökösét. Az esküvő óta nem védekeztek Andréval, s Amélie-nek 
nem  volt  olyan  sürgető  dolog,  akart  is  gyereket  meg  nem  is. 
Tulajdonképpen  még  ő  is  gyerek  volt,  s  egyelőre  jobban  érdekelte  a 
szórakozás, mint a gyereknevelés. André rengeteget dolgozott, úgyhogy 
egyből  véget  értek  a  párizsi  kiruccanások,  s  hiába  utazott  el  az  apját 
meglátogatni,  azokon  az  elegáns  partikon  nem  vehetett  részt  egyedül. 
Pedig  abban  reménykedett,  hogy  André  tudta  nélkül  elmehet  a 
barátnőivel szórakozni, amit végül az apja tiltott meg neki. Mit szólnának 
az  ismerőseik,  ha  máris  egyedül  látnák  a  fiatalasszonyt?  Amélie-nek 
vigyáznia kell a jó hírére. Úgyhogy Amélie még csalódottabban jött vissza 
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Párizsból,  mint  ahogy  elment,  és  amikor  André  hazaért  a  földekről, 
Amélie elpanaszolta neki, hogy aranykalitkában érzi bezárva magát.

- Ha állapotos leszel, másképp fogod majd látni a helyzetedet, meglátod 
- mondta André, és ő is kifejtette, mennyire szeretne egy gyereket.

A  szüret  után  meglepte  a  feleségét  egy  csodálatos  utazással,  elvitte 
Amerikába, ahová mindig is vágyott. Végre luxushajón utazhattak, ahol 
második  nászútjukat  élték,  éjjel-nappal  szeretkeztek  a  kabinjukban  és 
ritkán mentek fel a fedélzetre, ahol eléggé hűvös volt novemberben. New 
Yorkban  kötöttek  ki,  megnézték  a  Szabadságszobrot,  amitől  Amélie 
teljesen el volt bűvölve.  Erre a kényeztetésre vágyott már hónapok óta, 
hogy a férje a nap minden egyes percében csak vele foglalkozzon.

Olyan jól érezték magukat Amerikában, hogy Amélie szinte biztos volt 
benne,  áldott  állapotban tér vissza a Darc kastélyba,  s éppen ezért  érte 
derült égből a villámcsapás, amikor egy héttel az út után megjött a havija. 
Mérgében összetörte a szobájában lévő vázát, az ágyra vetette magát, és 
úgy  zokogott.  Andrét  is  rettentően  bántotta  a  dolog,  hogy  nem  tudja 
boldoggá  tenni  a  feleségét,  és  azzal  vigasztalta,  majd  a  következő 
hónapban megtörténik a csoda. Azonban hiába teltek a hónapok, Amélie-
nek nem sikerült teherbe esnie, és egyre nehezebben viselte a magányt. 
Amikor  elérkezett  az  első  házassági  évfordulójuk,  ünneplés  helyett 
veszekedés hangos zaja töltötte be a szobájukat. Ugyanis Amélie éppen 
azon  a  héten  menstruált,  és  Andrét  hibáztatta  mindenért,  azt  vágta  a 
fejéhez, hogy amióta hozzáment a férfihoz, pokollá vált az élete. Aztán 
belebújt selyemhálóingébe és rózsaszín,  pomponnal díszített papucsába, 
majd mérgesen kiviharzott a szobából, s bevágta maga mögött az ajtót.

Ezt már nem egyszer eljátszotta, s ilyenkor André mindig utána rohant, 
azonban ez esetben nem tette. Túl fáradt volt már ahhoz, hogy a felesége 
után rohangásszon, és különben is, másnap korán kellett kelnie. Úgyhogy 
inkább magára húzta a takarót, és megpróbált elaludni, mialatt könnyek 
peregtek  le  az  arcán,  nem  így  képzelte  el  a  házaséletét.  Hiszen  őt  is 
nagyon bántotta a dolog, s fogalma sem volt, miért nem jön össze nekik a 
gyerek,  de  a  felesége  borzalmas  viselkedése  még  nagyobb  fájdalmat 
okozott neki.

Amélie  legszívesebben toporzékolt  volna,  amiért  Andrét  immár nem 
tudta rángatni kénye-kedve szerint, és újabban nem érte el a férfinál azt, 
amit akart. A veszekedéseik egyre jobban sűrűsödtek a házasságuk alatt, s 
André egyik alkalommal azt  vágta a felesége fejéhez,  ha nem változtat 
kibírhatatlan  viselkedésén,  akkor  többet  nem  viszi  el  magával  sehová. 
Amélie idegesen járkált a folyosón fel-alá, és várta, hogy mikor nyílik az 
ajtó, és André mikor jön ki hozzá bocsánatot kérni, de a férfi ezúttal sem 
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jött.  Amélie  még sosem érezte  ennyire  tehetetlennek magát,  s  nagyobb 
szükséget  érzett  egy  kis  erősítőre,  mint  valaha.  Úgyhogy  elindult  a 
folyosón, magas sarkú papucsában végigtipegett a szőnyegen, mialatt a 
könnyeit  törölgette,  és  egyszer  csak  megtorpant,  amikor  a  nappali  felé 
közeledve meglátta a nyitott ajtót, ahonnan fény szűrődött ki. Lenyelte a 
könnyeket és abban reménykedett, hogy ne az anyósa legyen fent ilyenkor 
éjszaka, vagy ha igen, ügyesen kell elosonnia előtte, észre ne vegye. Olyan 
halkan  lépkedett  tovább  az  éjszaka  csendjében,  amilyen  halkan  csak 
lehetett, és maga is meglepődött, amint az ajtóhoz ért.  Gérard állt  ott a 
kandallónál egy pohárral a kezében, és a bekeretezett fényképeket nézte. 
És mintha megérezte volna, hogy figyeli valaki, egy belső hang hatására 
elfordította a fejét, s akkor meglátta Amélie-t. Abban a pillanatban, amikor 
találkozott a tekintetük, a lánynak földbe gyökerezett a lába.

- Amélie! - Gérardnak, ahogy végignézett rajta, majd elállt a lélegzete. 
Olyan  gyönyörű  volt  kiengedett,  enyhén  kócos  hajzuhatagában,  a 
köntösét elfelejtette elől összekötni, így az úgy lógott rajta, hogy láttatni 
engedte  csodaszép  selyemhálóingét,  mely  ráfeszült  a  lány  gyönyörű 
domborulataira.

- Gérard! - a döbbenet egyből kiült az arcára, amit egy lágy mosollyal 
kívánt ellensúlyozni. - Te sem tudsz aludni?

- Ebben a kastélyban nem könnyű az embernek álomra hajtania a fejét - 
mondta Gérard, és Amélie azon tűnődött,  vajon a férfi  mit  hallhatott a 
férjével történő veszekedésükből. - És tudod miért?

A lány tekintetével nemet intett, így Gérard válaszolt is rá. 
- Mert el van átkozva.
- Hogyhogy?
-A  környékbeliek  átkoztak  el  minket,  mert  mindenki  irigyelte 

anyáméktól ezt a kastélyt, mikor felépítették. Meg azt az iszonyatos sok 
pénzt, amink van. Éppen ezért nem lehetünk boldogok, túl sokat várnak 
tőlünk,  amit nem tudunk teljesíteni -  mondta,  s belekortyolt  az italába. 
Sosem fogja valóra váltani a szülei álmát.

- Mit iszol? - kérdezte Amélie, most szívesen vágyott társaságra.
-  Whiskyt.  Kérsz? -  mutatott  az asztalon lévő üvegre,  félig üres volt. 

Aztán megrántotta a vállát. - Bár nem úrilánynak való.
Gérard piszkálódásnak szánta, amire Amélie ugrott is.
-  Nem vagyok úrilány!  -  felelte,  majd megkérte a férfit,  hogy töltsön 

neki.
-  Egészségedre,  drága  sógornőm  -  koccintottak,  s  Gérard  belenézett 

abba a zöld szempárba és megtántorodott.  Majdnem orra bukott,  de az 
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utolsó pillanatban sikerült megkapaszkodnia a márványkandalló szélébe. 
- Ó, elnézést!

- Nem történt semmi baj.
- Látod, én vagyok a család fekete báránya. Az anyám újabban nem rak 

ki  rólam  képeket  -  mutatott  a  felvételekre.  Az  elején  még  ketten 
szerepeltek rajta a testvérével,  aztán már csak André mosolygott vissza 
rájuk,  a  legutolsón  Amélie-val,  az  esküvőjükön.  -  Csalódott  bennem, 
amiért  nem  váltottam  valóra  az  álmait.  Azt  hittem,  nektek  legalább 
sikerül.

Amélie-t  már-már  őrületbe  kergette  ez  a  gyerektéma.  Mindketten az 
esküvői felvételt nézték, s Gérard különös kérdést tett fel a lánynak.

- Boldog vagy, Amélie?
Amélie ráemelte a tekintetét, hirtelen azt sem tudta, mit válaszoljon a 

sógorának, merjen-e őszinte lenni hozzá.
- Itt  még boldog voltam - mondta halkan suttogva, és a menyegzőre 

gondolt. Mennyire más volt akkor minden! Azt hitte, André a tenyerén 
hordozza  majd,  elhalmozza  ajándékokkal,  lesi  minden  kívánságát,  s 
együtt  körbeutazzák a  világot.  Ehelyett  többet  foglalkozott  a  birtokkal, 
mint  vele,  s  a  házasságuk  egy  év  után  olyan  unalmassá  vált,  mintha 
legalább harminc éve együtt lettek volna. Hát, Amélie nem erre az életre 
vágyott.

- Akkor úgy látom, sorstársak vagyunk.
- Lehetséges - pislogott Amélie, aki megdöbbenve figyelte a férfit, amint 

az közelebb lépett hozzá.
- Ez az öcsém egy fajankó. Te... egy... főnyeremény vagy a számára - 

bókolt Gérard, dadogott a részegségtől.
-  Mégis mindig egyedül hagy -  sóhajtotta Amélie.  -  Fogalmam sincs, 

holnap mit fogok csinálni, nem visz magával Párizsba.
Henrié üzletet kötni ment a fővárosba Andréval, s felesleges lett volna 

Amélie  jelenléte,  csak  hátráltatná  őket  -  gondolta,  és  ezzel  a  fia  is 
egyetértett. Gérard-nak viszont felcsillant a szeme.

- Nincs kedved kilovagolni velem?
-  Rég  ültem nyeregben,  szerintem  már  el  is  felejtettem,  hogyan  kell 

bánni egy lóval.
-  Semmi baj,  majd én szívesen megtanítalak -  mosolygott  Gérard,  és 

égett a vágytól, ha a holnapra gondolt. Végre kettesben lehet Amélie-val, a 
többiek pedig elmehetnek a pokolba. Nem is baj, hogy apja csak Andrét 
viszi magával az üzleti tárgyalásaira, gondolta.
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Megbeszélték,  hogy  másnap  délelőtt  tíz  órakor  találkoznak  az 
istállóban. Gérard már fél órával hamarabb odaért, kiválasztotta a lovakat, 
és  izgatottan  járkált  fel-alá,  alig  bírta  kivárni  a  megbeszélt  időpontot. 
Remélte,  hogy  Amélie  eljön,  és  nem  gondolja  meg  magát,  a  szíve  a 
torkában  dobogott,  és  azon  töprengett,  hogy  ilyen  izgalommal  még 
egyetlen  nőt  sem  várt,  mint  a  sógornőjét.  Aztán  egyszer  csak  Amélie 
megjelent az istállóban lovaglóruhájában, sörényét lófarokba kötötte, arcát 
halvány  smink  díszítette,  és  ahogy  közel  lépett  Gérard-hoz,  az  ismét 
megérezte finom parfümjének illatát.

- Reménykedtem benne, hogy eljössz - köszörülte meg a torkát a férfi, s 
alig tudott megszólalni, mintha az ajkai is lebénultak volna a látványtól. 
Te jó ég, mekkora mázlista az öccse!

- Szerinted inkább unatkozom egyedül a szobámban?
- Attól féltem, hogy meggondolod magad.
- Ugyan, miért tenném?
- Mert egyesek szerint nem vagyok jó társaság.
-  Badarság!  Bolond lettem volna kihagyni ezt a lovaglást  -  kacsintott 

egyet,  amelytől  Gérard  teljesen  lázba  jött,  és  azon  töprengett,  vajon 
Amélie az ő kedvéért  festette ki  magát vagy unalomból,  hogy addig is 
legyen elfoglaltsága?

-  Egy  szelíd  lovat  választottam  neked  tanulásra,  aztán  idővel  majd 
felülhetsz az enyémre is.  Azzal aztán lehet menni, úgy száguld, mint a 
szélvész.

Gérard mindkét  lovat  kivezette az istállóból,  s  Amélie-t  felsegítette  a 
nyeregbe, majd felpattant az övébe, és szép lassan elindultak a dombok 
felé. Kellemes tavaszi idő volt és csodálatosan szép a táj, a környékbeliek 
szerencséseknek tartották őket, hogy itt lakhattak, azonban ők nem tudták 
élvezni  a  vidéket.  Gérard  sosem  szerette  annyira  a  birtokot,  mint  a 
testvére vagy az apja, s Amélie is visszavágyott Párizsba. Mindvégig erről 
beszélgettek, Amélie a párizsi partikról mesélt, Gérard pedig azokról az 
éjszakákról, amiket a barátaival átmulatott. Néha ők is elmentek Párizsba 
szórakozni, s köztük volt az a néhány hely, amit Amélie ismert.

- Kár, hogy nem találkoztunk hamarabb - mondta Gérard, mikor már a 
lovakat kikötötték egy fához, és kettesben sétáltak tovább a völgyben. - 
Különben lecsaptalak volna az öcsém kezéről, az egyszer biztos.

Gérard nagy nőcsábász hírében állt, s ezt Amélie jól tudta, tetszett is 
neki a hízelgés.

- Akkor is itt kötöttem volna ki, ezen a birtokon - mosolygott Amélie, és 
olyan  gyönyörű  volt,  amint  a  napfény  megcsillantotta  selymes,  vörös 
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fürtjeit. Gérard még sosem látta ilyen csodálatosnak, s hihetetlen vágyat 
érzett, hogy megérintse.

- De én legalább boldoggá tettelek volna, nem úgy, mint az öcsém - a 
férfi gyengéden megsimogatta Amélie arcát, aki inkább kislány volt még, 
mint  asszony.  Mélyen  belenézett  a  szemébe.  -  Ilyen  virágszálat  nem 
hagynék parlagon heverni,  semmi esetre sem. Még sosem láttam nálad 
szebb nőt, Amélie.

Aztán a következő pillanatban magához húzta és megcsókolta, nem bírt 
ellenállni  a  kísértésnek.  Csodás,  édes  ajka  volt,  és  Gérard  oly 
szenvedélyesen, s mohón csókolta, amilyenre Amélie már régóta vágyott. 
André mindig fáradt volt, hiányzott belőle a hév, s a házasságuk amúgy is 
ellaposodott.  Gérard  viszont  értett  a  nők  nyelvén,  jól  tudta,  hogy  kell 
bánni velük, ott csókolta és ölelte Amélie-t, ahol lehetett.

- Ó, Gérard! - ejtette ki halkan a száján Amélie, amint egy kis levegőhöz 
jutott.  Nagyon is  tetszett  neki,  amit  a  sógora  csinált  vele,  holott  tudta, 
hogy ez nem helyes. - Nekünk nem lenne szabad most itt lennünk...

-  Nem tehetek róla,  de nem tudom elnézni,  hogy ennyire  magányos 
vagy  -  válaszolta  Gérard,  s  mielőtt  a  nő  megszólalhatott  volna,  újra 
csókkal tapasztotta be a száját, aztán óvatosan benyúlt a ruhája alá.

- Ne, Gérard! Itt ne... - Amélie is ugyanúgy kívánta, mint a férfi őt.
Csak a hely miatt volt kifogása.
- Miért? Nem lát meg minket senki, ne izgulj. - Nem véletlenül hozta őt 

ide, mint előtte a többieket. Amélie szólni akart, azonban amint Gérard 
megérintette  a  mellét,  inkább  elhallgatott  és  hagyta,  hogy  a  férfi 
lehámozzon  róla  minden  ruhadarabot.  Aztán  ott  lettek  egymáséi  a 
természet lágy ölén, a fű puhaságában.

Attól  a  pillanattól  kezdve,  hogy  Amélie  Gérard  szeretője  lett,  a 
fiatalasszonyt  mintha  kicserélték  volna.  Mire  hazaért  a  férje,  Amélie 
lecsillapodott, s egyáltalán nem volt követelődző: szelíd, megértő, kedves 
teremtéssé  vált,  mint  amikor  férjhez  ment.  André  azt  hitte,  használtak 
neki  a  veszekedések,  amint  a  sarkára  állt  és  megmondta,  hogy  ilyen 
viselkedés  mellett  nem  viszi  őt  el  sehová,  a  problémák  egyből 
megoldódtak. Azonban azt álmában sem gondolta volna, hogy felesége 
vágyait éppen a testvére elégíti ki, mint ahogy nem sejtette a kastélyban 
senki sem.

Gérard  és  Amélie  diszkréten  kezelték  a  viszonyukat,  s  az  még 
élvezetesebbé tette a kapcsolatukat, hogy titkos találkákat szerveztek.

Hol kint,  a mezőn találkoztak,  hol  egy eldugott  parasztházban,  vagy 
Gérard egyik barátja vendégházában. Mindig ügyeltek arra, hogy még a 
gyanú árnyékába se kerüljenek. Ezért hazudta azt Amélie az anyósának, 
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hogy  vásárolni  megy,  amikor  a  vendégházban  találkoztak,  Gérard 
pontosan  egy óra  elteltével  ment  utána,  így  sosem tűnt  fel  senkinek  a 
távolléte. A birtokon hol Amélie ment ki hamarabb lovagolni, hol pedig 
Gérard, s egyszer a férfi az istállóban is a magáévá tette kedvesét, mikor a 
többiek elutaztak Párizsba vagy Le Harveba. A kastélyban sosem mertek 
együtt lenni, tartottak a cselédektől, hiszen mindenki a szigorú Veronique 
fennhatósága  alatt  állt.  így  nem  mindennapi,  változatos  helyszíneken 
szeretkeztek,  Amélie  azelőtt  még  sosem  próbálta  a  szabadban,  de  így 
sokkal élvezetesebbnek találta, mint később azt bevallotta. Örült, hogy a 
férfi azon a bizonyos napon rávette...

- Na látod! Tudom én, mi kell egy nőnek. Az öcsém egy fajankó, nem ért 
a  gyengébb nemhez.  Fel  sem tudom fogni,  egyáltalán hogy volt  képes 
téged felszedni.

-  Akkor  még  nem  sejtettem,  hogy  kész  katasztrófa  az  ágyban  - 
válaszolta Amélie, amint ott feküdt meztelenül a szeretője karjában.

- És én? Remélem, meg vagy velem elégedve.
- Természetesen. Te minden tekintetben felülmúlod Andrét.
Gérard  öntelten  felnevetett,  aztán  újra  magáévá  tette,  hogy 

bebizonyítsa, milyen nagyszerű férfi.
Ezúttal Amélie volt fáradt, mikor hazaért a lovaglásból, és az unalmas 

vacsora még álmosabbá tette, ahol megint a politikáról és többek között 
Hitlerről  volt  szó.  Aztán,  amikor  visszavonult  a  hálószobába,  nem 
gondolta  volna,  hogy  saját  csapdájába  esik.  André  közeledett  felé,  s 
egyáltalán nem fogadta el a kifogásait, hogy túl fáradt vagy fáj a feje.

-  Nem  értelek,  drágám.  Eddig  az  volt  a  baj,  hogy  túl  keveset 
foglalkozom  veled,  most  pedig  nem  akarsz  együtt  lenni  velem.  Nem 
kívánsz?

Igen, ez volt az igazság. Nem kívánta a férjét, Gérard-t kívánta.
Mert  Gérard  igazi  férfi  volt,  és  sokkal  jobban  kielégítette  Amélie 

vágyait,  mint a férje.  Eszméletlenül  jó volt  vele,  hihetetlen őrültségeket 
műveltek ketten,  és utólag már bánta,  hogy nem Gérard-ral  találkozott 
először.

- Nem erről van szó.
- Hát akkor miről?
Amélie-nak  semmi  jó  kifogás  nem  jutott  az  eszébe,  és  tudta,  nem 

utasíthatja vissza a férjét a végtelenségig, különben gyanút fog.
Nem kockáztathatja meg, hogy lebukjanak Gérard-ral, ezért meg kellett 

történnie.  Amélie  engedett,  s  André  rettentően  boldog  volt,  amikor  a 
magáévá tette feleségét, holott Amélie semmit nem tett ezért az érzésért. 
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Egyáltalán nem volt olyan tüzes, mint házasságuk első évében, és André 
hiába kényeztette, nem tudta élvezni a csókjait.  Hiszen hol voltak azok 
Gérard-éhoz képest! A fiatalasszony csak feküdt a hatalmas ágyukban, és 
hagyta, hogy André azt tegyen vele, amit akar, mialatt azon imádkozott, 
minél hamarabb menjen el,  minél  hamarabb legyen vége a nem kívánt 
együttlétnek.

-  Csodálatos  voltál,  drágám -  ismerte  be André,  miután forró  testük 
összetapadt,  és egy pontban értek fel  a csúcsra.  Nagyon hiányzott  már 
neki  ez  a  szerelmes  éjszaka.  Amélie  olyan  szép  volt,  André  annyira 
szerette,  és  a  szeretkezésük  közben  a  nő  érezte,  hogy  a  férje  milyen 
magányos. Elvégre reggeltől estig dolgozott, s nem jutott idejük egymásra.

Másnap Amélie kedvetlen volt lovaglás közben, s nem merte elmesélni 
Gérard-nak az éjszakáját, nehogy féltékeny legyen a férfi.

Inkább fejfájásra panaszkodott, és visszament a kastélyba, ahol lepihent. 
Amélie  tökéletes  mestere  volt  a  férfiak  ujja  köré  csavarásának,  amikor 
szüneteltetni  akarta  a  szeretkezéseket,  hol  Gérardnak,  hol  pedig 
Andrénak adta be a fejfájás mesét. Azonban Gérard-al többet volt együtt, 
jobban vonzódott a férfihoz, mint a férjéhez.

Gérard-ban is különös érzelmeket keltett sógornője, még egy nő iránt 
sem érzett így, s egyik közös sétájuk alkalmával bevallotta Amélie-nek, 
hogy szereti.

Gyorsan  teltek  a  hónapok  és  a  tél  beköszöntével  megszűntek  a 
lovaglások  a  birtokon,  de  a  szerelmesek  így  is  megoldották  a  titkos 
randevúkat.  Rendszerint  Gérard  barátjának vendégházában találkoztak, 
ahová mindig a férfi  érkezett  először,  legalább egy órával korábban,  és 
befűtött a kandallóba, hogy jó meleg legyen, mire szerelme megérkezik. 
Addig Amélie a városban általában körbejárta a boltokat, és meglátogatta 
a  fodrászát,  hogy  Veronique  szemében  ne  tűnjön  gyanúsnak  állandó 
távolléte.  Amélie  hazaérvén  büszkén  mutogatta  anyósának  a  legújabb 
ruhákat, amit vásárolt, így senki sem fogott gyanút a fiatalasszony hollétét 
illetően.  Ilyenkor  boldogságtól  ragyogott  a  szeme,  és  látszott  rajta, 
mennyire szerelmes, azt azonban senki nem merte megkérdőjelezni, hogy 
nem a férjébe.

Amélie  elégedett  volt  az  életével  mindaddig,  míg  januárban  Gérard 
meg nem betegedett. Rettentően megfázott, gyötrelmes köhögés kínozta, 
és negyven fokos láza egy hónapra az ágyhoz kötötte. Az orvos súlyos 
tüdőgyulladást állapított meg nála, úgyhogy szigorú fekvést rendelt el, s 
Gérard valóban olyan gyengének érezte magát,  hogy nem tudott  volna 
felkelni.  így abbamaradtak a titkos találkák, lopott órák, s a kastélyban 
alig találkozhattak, csak ha Amélie bement a sógora szobájába és vitt neki 
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egy forró teát. Veronique kezébe vette imádott fia ápolását, s olyannyira 
aggódott az egészségéért, hogy reggeltől estig ott ült Gérard ágya mellett, 
s  maga  etette,  törölgette  verejtékes  homlokát  és  cserélgette  a  vizes 
lepedőket forró testéről a szobalánnyal. így a szerelmeseknek esélyük sem 
volt  néhány  perces  együttlétre  sem,  Veronique  nem  volt  hajlandó 
elmozdulni a fia ágya mellől, így Amélie meg sem csókolhatta a szerelmét, 
amitől rettentően szenvedett. Aztán amint Gérard talpra állt, bepótolták 
mulasztásukat.

-  Nagyon  hiányoztál  -  mondta  Gérard,  miután  ott  feküdtek  ismét 
egymás karjaiban.

- Te is nekem. Már attól féltem, hogy elveszítelek.
- Mitől? Egy makacs láztól? Különben sem vagyok olyan ostoba, hogy 

itt hagyjalak az öcsémnek.
- Szörnyű volt ez a hónap nélküled - ismerte be Amélie.
-  Már mint  vele? -  kérdezte Gérard,  a tekintetében látszott  mennyire 

gyűlöli  a  testvérét.  S amint  ő betegen ott  feküdt az ágyában,  s  a  bájos 
sógornőjéről csak álmodozhatott, addig majd megette a féltékenység, ha 
arra  gondolt,  hogy  André  együtt  lehet  ezzel  a  csodálatos  nővel.- 
Gondolom, az öcsém próbálkozott...

Amélie tudta, hogy ez nagy szívfájdalma Gérard-nak, és túl ravasz volt 
ahhoz, mint azt bárki is sejtette volna. A környezete mindig egy ostoba 
libának  könyvelte  el,  csak  a  barátnői  voltak  tisztában  a  képességeivel, 
hogy az ujja köré csavarja a férfiakat, ami a számára gyerekjáték.

-  André nem szokott  próbálkozni.  Szerintem valami baj  lehet  vele,  s 
nem mer orvoshoz menni -  hazudta Amélie.  Azt  mondta,  amit  Gérard 
hallani akart. Bolond lett volna beismerni, hogy a férjével is éppúgy kell 
nemi életet élnie, mint vele, különben már rég lebuktak volna.

- Akkor már értem, miért nem csinált még gyereket neked. Szerintem 
nem is fog soha, anyám pedig epekedve várja. Kíváncsi vagyok, mikor fog 
csalódni  a  fiacskájában,  ha  az  nem  váltja  valóra  az  álmait  -  nevetett 
Gérard, és abban bízott, talán egyszer visszaférkőzhet szülei kegyeibe, s 
akkor újra ő lesz az első helyen, ami tulajdonképpen neki jár, hiszen ő az 
idősebb.

A következő hónap csodálatosan telt a számukra, az életük visszatért a 
régi kerékvágásba, ismét lázas izgalommal szervezték a titkos találkákat a 
vendégházban. Gérard mindig jókedvűen indult el otthonról, s boldogan 
fűtött be a szerelmi fészkükben egy február végi napon, de hiába várta a 
szerelmét.  A  kandallóban  már  pattogott  a  tűz,  odakint  pedig  nagy 
pelyhekben hullott a hó. Gérard gondterhelten állt az ablaknál és nézte, 
mikor tűnik fel Amélie, azonban a sógornője nem jött. A kapcsolatuk alatt 
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még sosem fordult elő ilyen, és Gérard nem tudta mire vélni a dolgot. Egy 
darabig még idegesen járkált fel-alá a szobában, majd mérgesen odavágta 
a piszkavasat a falhoz, felvette a kabátját és elindult vissza a kastélyba. A 
folyosón belebotlott a szerencsétlen szobalányba, s erősen megragadta a 
karját.

- Nem tudod, hol van Amélie?
Marianne nagy szemekkel nézett rá.
- De igen, a szobájában.
- És reggel óta ki sem tette a lábát onnan? - kérdezte gúnyosan, hiszen 

ezt nehezen lehetett elképzelni róla. Ki akarta deríteni, merre járt, és miért 
nem találkozott vele.

- Nem, Gérard. Annyira rosszul érezte magát, hogy le kellett pihennie. 
Megkérte, hogy ne zavarja senki - válaszolta a lány.

-  Megmondtam,  hogy  ne  szólíts  többé  Gérard-nak.  És  ha  elmondod 
valakinek, akkor gondom lesz rá, hogy repülj innen. Megértetted? - emelte 
fel a hangját a férfi. Marianne reszketni kezdett, mire elengedte a karját.

- Értettem, monsieur.
Gérard  tisztában volt  vele,  mennyire  veszélyes  az,  amire  készült,  de 

nem  bírta  ki,  hogy  ne  menjen  be  Amélie-hoz.  Magyarázatot  követelt, 
amiért  szerelme  ez  esetben  cserbenhagyta.  Talán  meggondolta  magát? 
Vele  egyetlen  nő  sem  fogja  a  bolondját  járatni.  Elindult  az  öccse 
lakosztálya felé, s amikor már majdnem az ajtóhoz ért, hirtelen Veronique 
lépett ki menye szobájából.

- Mama! - Gérard elképedve nézett rá. Tudhatta volna, hogy ebben a 
kastélyban  semmi  nem  maradhat  titokban  Veronique  előtt,  a  cselédek 
mindenről tájékoztatták.

-  Hát  te,  mit  keresel  itt,  fiam?  -  Veronique  is  legalább  annyira 
meglepődött, mint Gérard.

-  Épp az imént hallottam az egyik szobalánytól,  hogy Amélie reggel 
rosszul lett. Gondoltam megnézem, hogy van.

- Szerencsére már jól. Éppen most aludt el.
- Csak nem beteg? - érdeklődött óvatosan, elvégre a sógornője, így ő is 

aggódhat érte.
- Remélem, semmi komoly. De a biztonság kedvéért kihívtam az orvost.
Gérard-nak nagy kő esett le a szívéről,  akkor mégis igazoltan maradt 

otthon.  Ezek  után  már  nem  merte  megkérdezni  az  anyját,  bemehet-e 
hozzá.  Amikor  kijött  az  orvos,  egyszerű  gyomorrontást  állapított  meg 
nála. Aznap este Amélie még vacsorára sem mozdult ki a szobájából,  s 
amikor André hajnalban felkelt, a feleségét ismét hányinger gyötörte.
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-  Rosszul  vagy,  drágám?  -  André  megsimogatta  sápadt  arcát,  mire 
Amélie öklendezni kezdett, s kitámogatta őt a fürdőszobába. - Ne hívjak 
orvost?

- Tegnap megvizsgált.  Nincs semmi bajom - legyintett Amélie, holott 
felettébb gyengének érezte magát.

-  Akkor  ma  kihívjuk  még  egyszer.  Szólok  apámnak,  induljon  el 
nélkülem az istállóba, ma itthon maradok veled.

-  Nem szükséges,  André  -  tiltakozott  Amélie.  Tudta,  így  ismét  nem 
mozdulhat ki a kastélyból és nem találkozhat Gérard-ral.

-  Dehogynem,  ilyen  állapotban  nem  hagyhatlak  magadra,  szívem  - 
mondta,  és  megcsókolta  felesége  verejtékező  homlokát.  -  Szerintem  ez 
különben sem gyomorrontás,  annak már el  kellene múlnia.  Nem lehet, 
hogy más miatt vagy rosszul?

- Ugyan, mitől? - Amélie nem értette a célzást.
Azonban amikor az orvos újra megvizsgálta Amélie-t, igazolta André 

gyanúját.  A  felesége  állapotos  volt.  A  szobaajtó  előtt  ott  állt  André  és 
Veronique, s amint közölte velük a jó hírt, felváltva rohantak be hozzá és 
gratuláltak Amélie-nek.

- Ez csodálatos, drágám! - André majd ki ugrott a bőréből örömében, s 
megcsókolta a feleségét.

-  Gratulálok,  kedvesem  -  Veronique  arcon  csókolta  a  menyét,  majd 
mikor magához ölelte a fiát, könnyek szöktek a szemébe. - Végre valóra 
váltottátok az álmomat, André. Olyan boldog vagyok!

- Mi is, mama - pirult el André, és ahogy rápillantott Amélie-ra, ő nem 
volt túl lelkes a hírtől, azonban ezt betudták a rosszullétének.

- Ezt minél hamarabb meg kell ünnepelnünk, azonnal üzenek Henrie-
nak, hogy jöjjön haza.

Veronique már is kezébe vette az irányítást, és leszólt a konyhára, hogy 
ma  mindenki  otthon  ebédel,  úgy  terítsenek.  Amélie  még  mindig 
gyengének  érezte  magát,  így  nem  jelent  meg  az  asztalnál.  Henrienak 
dagadt  a  melle  a  büszkeségtől,  és  éppúgy  csillogott  a  szeme  a 
boldogságtól,  mint  Veronique-é,  amikor  André  közölte  vele,  hogy 
nagypapa lesz. Mindig is büszke volt a fiára,  mikor először lovagolt ki 
vele  a birtokra...,  mikor először  felügyelték a  szüretet...  Amikor kitűnő 
eredménnyel  végzett  az  iskolában  és  felvették  az  egyetemre,  aztán 
diplomát  szerzett  a  Sorbonne-on...,  majd  egyszer  bemutatta  azt  a 
csodálatos  lányt,  majd  feleségül  vette...  Ezek  a  szép  pillanatok  mind 
egymás után villantak fel Henrié szemei előtt,  melyre most feltehetik a 
siker  koronáját,  amire  oly  régóta  vártak:  André  és  Amélie 
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megajándékozzák őket egy unokával. Henrié egyetlen öröme André volt, 
a szíve mélyén mindkét gyermekét szerette ugyan, de Gérard a kezdettől 
fogva  csak  csalódást  okozott  nekik,  André  viszont  teljesítette  mindazt, 
amire egy szülő vágyhat. Minden értelemben egy tökéletes fiú volt, illetve 
most már egy sikeres, érett férfi, nagyszerű férj, s néhány hónap múlva 
apa lesz. Hihetetlen és mégis igaz.

- Hát erre inni kell! - mondta Henrié és már is nekilátott az asztalon már 
gondosan előkészített pezsgő kibontásához.

- Nem kellene ezzel megvárnunk Gérard-t? - jutott eszébe Veronique-
nak a másik fia, és a mérhetetlen boldogság mellett egy kis szomorúságot 
érzett a szívében. Kár, hogy Gérard ilyen kicsapongó életet él, az utóbbi 
időben semmit nem beszélt meg az anyjával.

Veronique szerette  volna,  ha  ő  is  jelen  van  velük  ezekben  a 
pillanatokban, de sosem számolt be arról, hová megy, éppen ezért hogyan 
tudta volna utolérni őt?

- A, ki tudja merre csavarog az a gyerek! - legyintett Henrié. Ő már nem 
idegesítette magát a fia dolgain,  mint Veronique,  Henrié beletörődött  a 
megváltoztathatatlanba. Gérard-ból sosem lesz olyan ember, akit mindig 
is szeretett volna faragni belőle. - Ebédre sem ette haza a fene, pedig az 
égvilágon semmi dolga nincs.

-  Majd  elmondjuk  neki,  amint  hazaér  -  mosolygott 
megnyugtatásképpen  André.  Megszokták  már,  hogy  a  bátyja  sosincs 
otthon, amikor kellene.

- Ez a beszéd! Nos, akkor emelem poharam a leendő unokámra...
A  pezsgőspoharak  egymás  után  koccantak  a  levegőben,  André  még 

sosem érezte ennyire boldognak magát.
- Gratulálok, fiam! - mondta Veronique.
- Éljen a legkisebb Darc örökös! Remélem, fiú lesz - kacsintott egyet az 

öreg.
- Miért? A kislányok is nagyon aranyosak. A fiúkból már úgy is sok van 

ebben a családban - szólt közbe Veronique.
-  Mindegy,  csak  egészséges  legyen  -  mosolygott  André,  aztán 

belekortyolt az italába.
- így van - helyeseltek aztán a szülők.
Majd a következő pillanatban megjelent Gérard az ajtóban. Senki nem 

számított rá, hogy váratlanul hazajön.
- Már megint lemaradtam valamiről? Mit ünnepeltek? - nézett a félig 

üres pezsgőspoharakra.
- Gérard, de jó hogy végre megjöttél! - Veronique szeme felcsillant.
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- Nagy hírünk van a számodra. Gyere, töltünk neked is!
- Igen? És mi az? Megint egy jó üzlet?
Henrié  rátette  André  vállára  a  kezét,  aki  kihúzta  magát,  és  a  bátyja 

szemébe nézett.
- A feleségem gyermeket vár.
- Ez biztos? - csodálkozott Gérard.
-  Hihetetlen,  ugye?  Nagymama  leszek  -  mondta  Veronique,  amint 

átadta a pezsgőspoharat a fiának, közben Henrié töltött neki. - Ma reggel 
újra ki kellett hívni az orvost, és megállapította. Én már annyira vártam, 
hogy összejöjjön végre!

Veronique-ról sugárzott a boldogság.
- Hát még én! - szólt André, melyen mindannyian jót nevettek, egyedül 

Gérard nem.
- Na mi lesz? Nem is gratulálsz a testvérednek? - bökte oldalba Henrié.
-  Ennyire  megdöbbentett?  Pedig éppen itt  volt  az ideje  -  mosolygott 

André.
- Ö... gratulálok, öcsi - tért észhez Gérard a gondolataiból, s alig jött ki 

hang a torkán. Fogalma sem volt, mit gondoljon.
- Köszönöm, Gérard - mondta André, majd kiitta poharából a maradék 

pezsgőjét.

HARMADIK FEJEZET 

Este, amikor a Darc család nyugovóra tért, egyedül Gérard járkált fel-
alá a szobájában,  és majd szét vetette  a méreg. Legszívesebben bement 
volna Amélie-hez, de tudta, hogy nem teheti. André feküdt ott mellette, 
akit különösen volt oka gyűlölni. Úgy a képébe vágta volna az igazságot, 
vajon  mit  szólna,  ha  tudná,  hogy  viszonya  van  a  feleségével?  Gérard 
szerelmes volt Amélie-be, és máris hiányzott neki, éppen ezért azon törte 
a fejét, hogyan lehetne kettesben vele.

A titkos találkáknak már úgy is  lőttek a vendégházban,  s  ha Amélie 
továbbra  is  gyengélkedik,  akkor  igen  nagy  bajban  lesznek,  mert 
Veronique ugyanúgy nem mozdul el mellőle, mint ahogy Gérard mellől 
sem tette,  állandóan ott  ült  az ágya felett,  melybe Gérard még mindig 
beleborzongott.  Talán  írnia  kellene  szerelmének  egy  levelet,  amit 
becsúsztathatna az ajtaja alatt, azonban annak is nagy volt az esélye, hogy 
az anyja találja meg, nem pedig Amélie.

Egyetlen megoldásként csak a szobalány jöhetett szóba, de mire a férfi 
gondosan  kieszelte  a  tervét,  Marianne  közreműködésére  már  nem volt 
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szükség. Ugyanis amikor Gérard felkelt, és elment reggelizni az ebédlőbe, 
Amélie ott ült annál a hatalmas asztalnál az anyósával. Gérard nem akart 
hinni a szemének, mikor megpillantotta. Sápadtnak tűnt ugyan, de így is 
gyönyörű  volt.  Veronique  éppen  teát  töltött  neki,  majd  köszöntek,  s 
Amélie  szándékosan  kerülte  a  tekintetét,  egyfolytában  az  anyósával 
csevegett. Gérard sem mert sokszor rápillantani a kedvesére, és egyszer 
sem találkozott a tekintetük, amitől a férfi még idegesebb lett. Nem tudta 
eldönteni,  Amélie  szándékosan  csinálja-e  vagy  ez  csak  egy  színjáték 
Veronique előtt. S amikor Veronique felállt az asztaltól és nem nézett oda 
egy  pillanatra,  Gérard  éppen  ezt  a  pillanatot  használta  ki  arra,  hogy 
Amélie kezébe csúsztasson egy összehajtogatott papírlapot az asztal alatt. 
És  akkor  először  végre  bíztató  jelet  küldött  Amélie  a  férfi  felé  a 
pislogásával, amely újra felkeltette Gérard-ban a reményt.

A cetlire mindössze csak ennyi volt írva: Az istállóban várlak háromkor. 
G.  Tudták,  hogy  Veronique  ekkor  szokott  visszavonulni  a  szobájába 
lepihenni  egy  kicsit,  s  ezt  Amélie  ki  is  használta.  Azt  mondta  a 
szobalánynak,  mikor  az megkérdezte  tőle,  hová készül,  hogy szüksége 
van  egy  kis  friss  levegőre,  úgyhogy  sétál  egyet  az  udvaron.  Amikor 
belépett  az  istállóba,  a  férfi  még  sosem  örült  meg  neki  ennyire,  mint 
akkor. Egyből elkapta és megcsókolta.

- Gérard, nem túl veszélyes ez? - pillantott körbe idegesen Amélie.
- Apámék a szőlőben vannak. De most már az sem érdekel, ha lebukunk 

- mondta, és újra megcsókolta szenvedélyesen a lányt.
Hogy hiányoztak azok a finom ajkak, s Amélie sem tiltakozott sokat.
-  Azt  hittem,  megőrülök  nélküled  -  suttogta  és  legszívesebben  most 

odaadta volna magát a férfinak ott, az istállóban.
- Tényleg terhes vagy? - kérdezte Gérard, mialatt maga is tudta, ostoba 

kérdés volt. De még mindig olyan hihetetlennek tűnt a számára, s Amélie 
szájából akarta hallani.

- Igen - ismerte be a lány, s félelem csillogott a szemében. Tisztában volt 
vele, hogy ezzel igencsak felfordul az élete, s várta a férfi reagálását.

- És kitől? - Gérard-t üldözte a kétely.
- Természetesen tőled, szerelmem.
-  Biztos?  -  Ez a  nő egy rejtély.  Állítólag Andréval  gondok voltak az 

ágyban, de mi van, ha mégsem? Gérard fejében cikáztak a gondolatok.
- Nem hiszel nekem? - nézett rá vádlón Amélie. - Hazudtam én neked 

valaha is?
- Honnan tudod ennyire biztosan, hogy tőlem van a gyerek?
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- Ha a férjem évek óta képtelen volt gyereket csinálni nekem, most mitől 
változott volna meg? Andréval gondok vannak, alig tudtunk szeretkezni 
egymással.

-  Mégis  lefeküdtél  vele?  Eddig  azt  állítottad,  hogy az  utóbbi  időben 
képtelen  a  szexre,  s  nem  mer  orvoshoz  fordulni.  -  Gérard  kételkedni 
kezdett szerelmében.

-  Akkor  meg  minek  teszel  fel  ostoba  kérdéseket?  -  Amélie  egyre 
idegesebb lett, arca elvörösödött.

- Mert André azt hiszi, hogy az övé. És ha nem feküdtél volna le vele, 
akkor  most  kétségei  lennének  a  fogantatással  kapcsolatban,  nemde?  - 
Gérard egész éjjel ezen gondolkodott, és fogalma sem volt róla, hogy mit 
higgyen. Arról pedig végképp nem, hogy mit tegyen abban a helyzetben, 
ha kiderül, hogy mégiscsak ő az apa.

-  Olykor-olykor  muszáj  volt  engednem  neki,  értsd  meg.  Különben 
lebuktunk volna... És nehogy azt hidd, hogy az valami élmény volt, mikor 
órákig próbálkoztunk,  csak vonaglott  rajtam és képtelen volt  elmenni - 
Amélie szemébe könnyek szöktek, és Gérard megsajnálta.

- Miért nem szóltál nekem erről?
Amélie látta szeretője szemében az aggódást, s ezáltal újra nyeregben 

érezte magát. Nem akarta elveszíteni a férfit.
-  És  mi  változott  volna,  ha  tudsz  róla?  Azokban  az  órákban  is 

egyfolytában rád gondoltam, és azon imádkoztam, hogy minél hamarabb 
élvezzen el - ami hol sikerült, hol nem -, s akkor végre leszáll rólam.

Amélie  zokogott,  Gérard pedig magához ölelte.  Egyre  jobban érezte, 
hogy neki kell  ez a nő, most aztán végképp.  Az ő gyermekét hordta a 
szíve alatt.

-  Nem  engedem,  hogy  hozzád  nyúljon  többé.  Te  hozzám  tartozol, 
Amélie.

- Tudom, hogy ez a gyerek a tiéd. Érzem. És bármikor megesküdnék rá. 
Szeretlek, Gérard. Andrétól pedig undorodom - zokogta.

- Jól van, ne sírj drágám - vigasztalta a férfi, még sosem látta kedvesét 
ennyire kétségbeesve.

-  Fogalmam sincs,  mit  tegyek -  szipogta  Amélie,  mialatt  elővett  egy 
zsebkendőt  és  belefújta  az  orrát.  Valóban  szorult  helyzetben  volt.  Félt 
attól,  hogy ez a kapcsolatuk végét  jelenti.  Képtelen lett  volna szakítani 
Gérard-ral, azonban előbb-utóbb úgyis rá kell kényszerülnie.

Ha a  család többi  tagja  rájönne,  azzal  Amélie  aláírná  a  saját  halálos 
ítéletét. Rettegett a botránytól.
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-  Válj  el  tőle  és  gyere  hozzám -  Gérard soha  nem tett  ilyen ígéretet 
senkinek, azonban úgy érezte, ha nem lehet az övé Amélie, abba beleőrül.

- Bárcsak megtehetném! De André sosem menne bele és a szüleid sem. 
Téged pedig azonnal  kitagadnának.  Nincs  más választásunk,  minthogy 
csendben folytatjuk a viszonyunkat,  ahogy eddig is tettük. - Gérard túl 
vakmerő volt, de Amélie félt. Nem merte elszánni magát a végső döntésre. 
A szíve szerint Gérard-t választaná, de ha az eszére hallgat, akkor minden 
erejével azon kell lennie, hogy megóvja a házasságát. Andréval, ha nem is 
érzelmi szinten, de megütötte a főnyereményt. Nála mindig elérheti azt, 
amit akar, és ott vezetheti félre a férjét, ahol és amikor szeretné, André 
sosem  jönne  rá.  És  ki  tudja,  meddig  tart  Gérard  állítólagos  szerelme? 
Eddig egy nőnek sem sikerült magához láncolnia, s Amélie-nek gondolnia 
kellett a jövőjére is.

- Nincs kedvem bujkálni tovább. André amúgy is mindent elvett tőlem, 
a gyerekemet nem fogja - dühöngött Gérard.

-  Mire  készülsz?  -  nézett  fel  rá  értetlenül  a  nő,  aki  mindig  a  bájait 
használta a célja eléréséhez.

- Mit szólnál hozzá, ha megszöktetnélek?
- Ugyan, hová? Az apádtól nem kapnál egy frankot sem. Akkor miből 

élnénk, Gérard?
- És a te apád?
-  Nem  hiszem,  hogy  lelkesedne  a  válásért.  Rossz  hírt  hoznék  a 

családunkra.
-  Biztosan  befogadna  bennünket,  főleg  ha  megtudja,  hogy  gyereket 

vársz. Nem hagyná, hogy az unokája szegénységben nőjön fel, te vagy az 
egyetlen lánya. Visszamehetnénk Párizsba, ahová mindig is vágytál.

Csábító ajánlat volt, azonban Amélie tétovázott.
- Nem tudom, át kell gondolnom. - Túl sok minden kavargott a fejében, 

nem akart elhamarkodott döntést hozni.
- Rendben van, de minél hamarabb. Alig várom már, hogy az enyém 

legyél,  örökre.  Szeretlek, Amélie - mondta Gérard. Eddig senkinek sem 
sikerült úgy rabul ejtenie, mint ennek a nőnek, akit mohón csókolt ismét, 
és nem bírta ki, hogy kezét be ne csúsztassa a ruhája alá.

-  Ne,  itt  nem lehet,  Gérard.  Megláthatnak!  -  szerelme összerezzent  a 
gyengéd érintésre.

- Nem érdekel.
-  Ne  tegyünk elhamarkodott  lépéseket.  Először  beszélek  apámmal,  s 

addig is próbálj meg uralkodni magadon, kérlek.
- Rendben. Érted bármire képes vagyok, drágám.
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Amélie-nek fogalma sem volt róla, mennyire nehéz dolgot kér a férfitől. 
És  Gérard  valóban megpróbált  uralkodnia  az  indulatain,  de  nem bírta 
tovább az esti  vacsoránál.  André boldogan fogta meg felesége kezét az 
asztal  felett,  közben a testvérét kínozta a féltékenység, mialatt a szülők 
egyfolytában csak a születendő gyermekről beszéltek.

- Ha fiú lesz, megtanítom lovagolni - mondta Henrié. - Később veszek 
neki egy lovat. Sőt, mindent megveszek neki.

- Máris el akarod kényeztetni, Henrié? - szólt Veronique.
-  A fiaimat  sem kényeztettem el.  Remélem,  az unokámból  is  sikerül 

olyan nagyszerű embert faragnom, mint amilyen André.
Gérard  vörösödni  kezdett,  s  gyűlölettel  nézett  Andréra.  Veronique 

észrevette nagyobbik fián, mennyire bántja őt ez a téma. íme, öccsének 
minden sikerül, és az utóbbi években mindenki csak vele foglalkozott.

-  Remélem  Gérard,  egyszer  te  is  találsz  magadnak  egy  csodálatos 
feleséget.  Itt  az  idő,  hogy  mindannyian  igyekezzetek  egy  kicsit,  sok 
unokát szeretnék. Nem érem ám be eggyel! - mosolygott Veronique.

A szíve vágya volt, hogy idősebb fia is révbe érjen végre. Azonban azt 
nem gondolta, ezzel mekkora lavinát indít el.

-  Már  találtam  -  szólalt  meg  Gérard,  nem  tudta  és  nem  is  akarta 
magában  tartani  tovább  azt,  ami  a  lelkét  nyomta.  Előbb-utóbb  úgyis 
kiderült volna, miért ne tudják meg most?

- Valóban? - Veronique-nak felcsillant a szeme.
- Miért titkolózol előttünk, fiam? Ki az? És mikor ismerhetem meg? - 

Henrié érdeklődését is felkeltette, s boldog mosolyt varázsolt az arcára.
- Ismeritek mindannyian - válaszolta Gérard, mire Amélie elfehéredett, 

és megpróbált jelezni neki, hogy ne mondja ki.
- Tényleg? - kérdezte André, s emlékeiben kutatott, vajon ki lehet az a 

lány a környékről? Gérard válasza azonban mindenkit letaglózott, mikor 
egyenesen az öccse szemébe nézett és kimondta.

- Ott ül melletted, André.
Amélie  abban  a  pillanatban  összerezzent,  mikor  a  tekintetek  rá 

szegeződtek.
- Tessék? - Henrie-nak kikerekedtek a szemei.
- Micsoda? Ez valami vicc? - hitetlenkedett André, és felváltva nézett 

hol Amélie-ra, hol pedig a bátyjára.
- Nem szoktam viccelni. Kérdezd csak meg a feleségedet.
André először nem akart hinni neki, de amint látta, hogy Amélie fülig 

vörösödik és remegni kezd a keze, szörnyű kétely fogta el.
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Hirtelen  nem  is  tudott  gondolkodni,  félt  feltenni  az  agyában 
megfogalmazódott kérdéseket, azonban apja megtette helyette.

-  Mit  jelentsen  ez,  fiam?  -  Henrié  felemelte  a  hangját,  de  Gérard 
egyáltalán nem félt tőle.

- Azt, hogy Amélie hónapok óta a szeretőm és a gyereke tőlem van! - 
Gérard  idegességében  felállt  az  asztaltól,  úgy  vágta  a  képükbe 
felháborodott  szavait.  Remélte,  ezzel  sikerül  legalább  akkora  fájdalmat 
okoznia a családjának, mint amekkorát ők okoztak neki.

-  Az  lehetetlen!  -  sopánkodott  Veronique.  Észre  kellett  volna,  hogy 
vegye.

- Vajon micsoda? Hogy egyszer én csináltam jobban valamit ebben az 
életben, mint a kedvenc fiacskátok? André egy fatökű, másfél éve képtelen 
volt gyereket nemzeni. Én megtettem helyette - mondta olyan gyűlölettel, 
amilyen gyűlölettel csak lehetett. Andrénál viszont elszakadt a cérna.

- Te szemét! - bármennyire is próbált uralkodni az indulatain, Gérard 
túlfeszítette a húrt. Úgyhogy ő is felpattant a székéből, mely hátradőlt a 
nagy  lendületben,  az  asztal  felett  átnyúlva  elkapta  Gérard  ingét  és 
nekiugrott a testvérének.

Amélie  és  Veronique  sikoltva  távolodott  tőlük,  mialatt  a  két  testvér 
ütötte egymást, míg Henrié szét nem választotta őket.

- Hagyjátok abba! Megőrültetek? - Henrié most már torkaszakadtából 
üvöltött, aztán elkapta Gérard karját. - Hogy voltál képes rá? Hogy merted 
elcsábítani az öcséd feleségét, mi?

Pattanásig feszült a helyzet, Veronique fájó szívvel nézte a fiait és nem 
tudta eldönteni, melyiket sajnálja jobban. Gérard mindig is féltékeny volt 
Andréra,  s  most  visszavághatott  neki.  Azonban  ezért  túl  nagy  árat 
fizetnek mind a ketten.

- André képtelen egy nőt boldoggá tenni, apa. Ha olyan nagyszerű férfi 
lenne, mint ahogy hiszitek, akkor nem kerültem volna bele a képbe.

- Ne sértegess, te naplopó! - Andréban ismét forrt a méreg, és közeledett 
Gérard felé. - Alkalmatlan vagy mindenre, egész nap nem csinálsz mást, 
csak a nőket hajkurászod. Nem tudtál valaki mást kiszemelni magadnak? 
Nem véletlenül választottad a feleségemet, ugye?

Most Veronique fogta meg André karját, hogy lecsillapítsa.
- Nem csak ő tehet róla. Igaz, Amélie? Miért feküdtél le Gérardral? - 

Veronique most jobban gyűlölte a menyét, mint eddig bárkit az életben. - 
Nem  szégyelled  magad?  Hogy  merészelted  megcsalni  a  férjedet  az 
otthonában, méghozzá a testvérével?

- Én... én sajnálom...- tört ki könnyekben Amélie.
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-  Te ostoba liba!  Abba a kézbe marsz bele,  ami megélhetést  nyújtott 
neked? Hogy tehetted ezt a fiammal? - most Veronique esett neki Amélie-
nek, rángatni is kezdte a ruháját.

-  Ne  bántsd  őt,  mama!  -  ezúttal  André  állította  meg  az  anyját,  aki 
idegességében sírva fakadt.

- Még ezek után véded őt? Kígyót melengettünk a keblünkön.
- És az unokám? Tényleg Gérard az apja? - kérdezte Henrié, mialatt a 

szívébe markolt a fájdalom. De mit ért ez ahhoz képest, amit ezekben a 
pillanatokban André érzett.

- Az nem lehet - hitetlenkedett a férj. Fel sem fogta az egészet.
Pedig  ő  olyan  boldog  volt  a  házassága  alatt,  főleg  amióta  apának 

érezhette magát. Most pedig nem volt sem felesége, sem gyereke.
-  De  igen,  André.  Ez  a  gyerek  az  enyém  -  jelentette  ki  elégedetten 

Gérard, mellyel beledöfte az öccse szívébe a kést. Azonban az igazság nem 
csak őt, hanem mindannyiukat megrengette, legfőképpen az apját. Henrié 
maga kapta el nagyobbik fiát, most már nem volt visszaút, elszabadult a 
pokol.

- Mit képzelsz magadról, ki vagy te, mi? - megragadta Gérard ingét, és 
hatalmas erejével nekivágta a falnak. - Elegem van abból, hogy állandóan 
csak a baj van veled, te semmirekellő! Szándékosan tetted, hogy fájdalmat 
okozz  Andrénak,  ugye?  Féltékeny  vagy  rá,  mert  mindenben 
eredményesebbnek bizonyult, mint te. És inkább szövetkeztél ezzel a kis 
kurvával, hogy árts a családodnak? Szíjat hasítok a hátadból, te féreg! - 
azzal ököllel a gyomrába vágott, Gérard összerogyott.

-  Ne,  Henrié!  Kérlek,  ne...  -  sikoltott  Veronique,  féltette  a  fiait, 
mindenért Amélie-t okolta.

-  Ne szólj  bele!  -  kelt  ki  magából  Henrié.  -  Már bánom, hogy annak 
idején  rád  hagytam  a  nevelését.  Állandóan  kényeztetted,  hát  itt  az 
eredménye.  Nézd meg,  mi  lett  belőle,  egy csődtömeg!  Andrénak igaza 
van,  nem  alkalmas  semmire.  Elegem  van  az  állandó  csavargásaiból, 
pénzköltéséből, a részeg éjszakáiból, meg a nőügyeiből. Nem volt elég a 
szobalány vagy a fejőnőnk? Pont a sógornődet kellett ágyba vinned? Nem 
találtál más szórakozást magadnak?

- Sajnálom, apám... - tápászkodott fel a földről Gérard. - De szeretem 
Amélie-t.

- Igen? Ezt a fehérmájút, akiben semmi tisztesség nincs? Ezek szerint 
bárkivel képes lefeküdni, s te lealacsonyodtál az ő szintjére.

- Nem igaz, Amélie szeret engem - nyögte Gérard, mialatt a hasát fogta 
és a szemében látszott, hogy retteg az apjától.
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- Igazán? Akkor legyetek boldogok! Tessék, a tiéd, Gérard. Tartsd el őt 
meg azt a fattyút,  akit csináltál  neki.  De takarodjatok innen,  kaptok fél 
órát,  hogy összepakoljatok, világos? És nem akarlak látni többé téged a 
kastélyomban Gérard, sem a birtokomon.

Mindenki  kővé  dermedt  a  döbbenettől,  csak  Veronique  kapkodott  a 
szavak után. Érezte, elveszítheti a fiát.

-  Ne tedd ezt, Henrié!  Ha Amélie-t kidobod rendben van, de Gérard 
maradjon.  Ő  mégis  csak  a  fiunk...  -  Veronique  próbálta  menteni  a 
menthetőt, de amikor belenézett férje szemébe már belátta, minden hiába.

- Mostantól kezdve Gérard nem a fiunk, nem tartozik a családunkhoz, 
mert  kitagadom.  Elárult  minket,  így  nem tartozik  közénk  többé.  Most 
pedig takarodj a szemem elől, még mielőtt a saját kezemmel fojtalak meg.

Gérard-nak  hirtelen  földbe  gyökerezett  a  lába,  s  az  agya  magába 
szippantotta apja szavait, de nem akarta elhinni. Kidobja a kastélyból?

- Nem hallottad? - szólt rá erőteljesebben Henrié, és ekkor meg kellett 
értenie,  hogy  ebben  a  kastélyban  nem  kívánatos  személy  többé.  Túl 
soknak  képzelte  magát,  önfejű  volt  és  elkövette  élete  legnagyobb 
baklövését. Nem kellett volna szólnia, de most már késő volt. És mindezt 
akkor  értette  meg,  amikor  belenézett  apja  háborgó  tekintetébe.  Tudta, 
többé  semmi  jóra  nem  számíthat  tőle.  Inkább  megfordult  és  feldúltan 
távozott  az  ebédlőből.  A  folyosóról  nagy  csörömpölés  hallatszott, 
áldozatul esett az első váza, mely Gérard kezei közé került.

Amélie is távolodni kezdett Henrié közeléből, mialatt minden porcikája 
reszketett, és a könnyek végigfolytak az arcán. A cipője kopogása tisztán 
hallatszott  a  döbbent  csendben,  mialatt  olyan  gyorsan  szedte  a  lábait, 
ahogy  tudta.  André  pedig  leroskadt  a  székre,  az  asztalra  támasztotta 
mindkét könyökét, és elkeseredésében a tenyerébe temette az arcát.

-  Henrié,  kérlek vond vissza...  ne tedd ezt  Gérard-ral.  Biztos  vagyok 
benne,  hogy  az  a  szajha  csábította  el.  Nem  kellene  ezért  a  fiunkat 
elüldöznöd innen, ha most elmegy, örökre elveszíthetjük őt - könyörgött 
neki Veronique.

-  Nem  érdekel!  -  Henrié  azonban  hajthatatlan  maradt.  -  Amit 
megmondtam, azt megmondtam. Gérard a számomra nem létezik többé.

Veronique-nak majd a szíve szakadt meg, a családja, melyre mindig oly 
büszke volt, most széthullott.  És hirtelen fogalma sem volt,  mit tegyen, 
melyik fiát vigasztalja, vagy tovább kérlelje a férjét, aki képtelen engedni? 
Aztán rádöbbent, talán Gérard-nak van a legnagyobb szüksége rá, még ha 
olyas valamit követett is el, melyre nincs bocsánat.  Ki tudja, most lehet 
vele együtt utoljára, aztán soha többé nem látja, s ez félelmet keltett benne. 
Úgyhogy  inkább  fogta  magát  és  utána  ment.  Henrié  és  André  ketten 
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maradtak  az  étkezőben,  az  apja  odaállt  a  fia  mögé,  s  bíztatásképpen 
megszorította a vállát.

- Sajnálom.
Az érintése annyira meglepte a fiát,  hogy hirtelen felkapta a fejét,  és 

amint  a  tekintetük  találkozott,  mindkettőben  fel  lehetett  fedezni  a 
mérhetetlen fájdalmat.

- Én is - mondta André. Kétségek gyötörték, és nem értette, miért éppen 
vele történik mindez? Amélie-t nem tudta kiverni a fejéből, és irtózott a 
gondolattól, hogy elveszítheti őt.

A  következő  pillanatban  felállt  és  utána  szaladt,  mert  annyi  kérdés 
fogalmazódott meg benne,  ami még tisztázásra várt.  Amikor belépett a 
szobájukba,  az  ágyon  már  ott  feküdt  Amélie  hatalmas  bőröndje,  és  a 
felesége éppen a szekrényből dobálta ki a ruháit.

- Most elhagysz? - kérdezte André. Nehéz pillanat volt ez, s olyan nehéz 
volt megszólalnia.

-  Nincs  más  választásom  -  vonta  meg  a  vállát  Amélie,  mialatt  a 
bőröndjét pakolta.

- Nem értem, hogy csalhattál meg a bátyámmal - közelebb lépett ehhez 
a nőhöz, akit még mindig nagyon szeretett, és amint az végre ráemelte a 
tekintetét, megkérdezte tőle. - Miért, Amélie?

- így alakult - válaszolta tömören. André viszont nem hagyta, hogy a 
felesége lerázza, s kezdte elveszíteni a türelmét.

-  Mi  az,  hogy így alakult?  Lennél  szíves  bővebb magyarázatot  adni? 
Jogom van tudni, elvégre a férjed vagyok, az istenit!

- Ne haragudj, nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőle - fogadkozott 
Amélie. Újabb könnyek hagyták el a szemét, de ő azonnal letörölte őket.

-  Mindent  megtettem  érted.  Mégsem  voltam  jó  neked?  Azt  hittem, 
szeretsz.

- Nem erről van szó, André. Nem tudom, mi történt köztünk, de egy jó 
ideje boldogtalannak érzem magam melletted. Szükségem volt valakire.

- Miért éppen Gérard-ra? Pont a bátyjára, akinek csak a szórakozáson 
járt az esze?

- Mert ő egészen más, mint bármelyik férfi, akivel eddig találkoztam.
Az  egyszer  biztos,  André  teljes  ellentéte,  negatív  értelemben.  És  a 

feleségének éppen egy kicsapongó, a botrányairól  híres férfi  kell  a férje 
helyett, aki otthont és biztonságot nyújtott a számára?

-  Szereted  őt?  -  André  kezdetben  habozott,  megkérdezze-e.  Persze 
ostoba kérdés volt.

- Igen - válaszolta őszintén Amélie. Felesleges lett volna hazudni.
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André úgy érezte, mintha fejbe vágták volna.
- És a gyerekkel mi lesz?
- Mégis, mi lenne? - mondta felháborodva Amélie. - Te komolyan azt 

gondoltad, hogy a tiéd?
André ennél nagyobb pofont nem kaphatott volna az élettől, mint most. 

Igen, egy napig azt hitte, hogy apa lesz, és hirtelen elveszített mindent. A 
felesége becsapta, megalázta és perceken belül kisétál az életéből.

- Nem estem teherbe tőled másfél éve. - Amélie más férfi előtt ezt nem 
merte volna kiejteni, csak a férje előtt. Henrié már rég szájon vágta volna 
érte.

Szóval  ezért  csinálta?  -  tűnődött  André.  A  felesége  ennyire  akart 
gyereket  tőle? André a föld alá süllyedt  volna szégyenében,  ez volt  az 
egyetlen dolog, amiben kudarcot vallott. Hiába volt másban sikeres, most 
nagy árat fizet érte.

- Ez még nem lenne ok arra, hogy félrelépj a sógoroddal.
- Sajnálom, de nem tehetek róla, hogy Gérard ilyen érzelmeket váltott ki 

belőlem - mondta,  majd lecsukta a bőröndöt.  Az apró csatok kattanása 
volt a jel, hogy elérkezett az utolsó pillanat. Amélie-nak mennie kell, és 
nem lesz a felesége többé.

- Hová mész?
- Vissza Párizsba - mindig is ott érezte jól magát, fogalma sem volt miért 

jött el onnan.
-  Vége?  Ennyi?  Neked semmit  sem jelent,  hogy házasok vagyunk?  - 

Andrénak homályossá vált a tekintete.
-  Valószínűleg  már  nem  leszünk  sokáig  házasok.  Apád  kitiltott  a 

kastélyából, s letelt a fél óra - cinikusan adta tudtára, hogy mennie kell. 
André  maga  sem  értette,  miért  kívánja  a  szíve  mélyén  azt,  hogy  még 
maradjon.

- És? Nincs más mondanivalód?
-  Mit  mondhatnék  még,  André?  Az  igazságot  már  tudod.  Majd  az 

ügyvédeink beszélnek egymással, helyettünk.
A férfi  nem ismert  rá a feleségére.  Ez az a csodálatos  lány,  aki örök 

hűséget  fogadott  neki  az  oltárnál?  Aki  megesküdött,  hogy élete  végéig 
szeretni  fogja?  És  most  képes  elhagyni  őt  a  bátyjáért,  hasában  Gérard 
gyerekével? Undorító! André nem értette, hogyan tévedett ekkorát, nem 
vette észre, milyen egy aljas nőszemély. És még őt képzelte el gyermekei 
anyjának? Hát már nem bánta, hogy a gyerek nem az övé.

- Remélem, minél hamarabb sor kerül rá. - Ettől a nőtől jobb minél előbb 
megszabadulni.  Eddig Amélie  sértette  meg a  büszkeségét,  most  André 
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következett, hogy visszavágjon neki. - Kíváncsi vagyok, Gérard meddig 
tart ki melletted. Minden nőt megunt fél év után és ez alól te sem leszel 
kivétel.

- Ég veled, André! - de Amélie-ről mintha minden lepergett volna.
Megrántotta a vállát és otthagyta a férjét.
André  csak  állt  a  szobában  mozdulatlanul  és  érezte,  hogy  ebben  a 

pillanatban omlott össze minden, amiről álmodott, a jónak hitt házassága 
darabokra hullott,  elvesztette gyermekét, s az élete szétcsúszott.  Próbált 
talpon  maradni  a  fájdalom  okozta  hatalmas  teher  alatt,  de  a  könnyek 
elhagyták a szemét. Még sosem érte ekkora kudarc, egy világ dőlt össze 
benne,  mialatt  Amélie  szaporán  szedte  a  lépteit  a  folyosón.  Remélte, 
Gérard  már  odakint  várja  a  bőröndjével,  s  legalább együtt  leléphetnek 
innen. Amúgy is gyűlölt itt lenni.

Azonban amikor leért a lépcsőn, elakadt a lélegzete. Veronique állt  a 
bejárati ajtónál, és úgy nézett a menyére, mintha meg tudta volna ölni.

- Most boldog vagy, Amélie? Mindkét fiam életét sikerült tönkretenned 
- mondta megvetve Veronique.

Szóval akkor Gérard már elhagyta a kastélyt, vonta le a következtetést 
Amélie, és elmosolyodott.  Lehet, hogy most szégyenkezve kell távoznia 
innen,  de  ha  visszamegy  az  apjához  Párizsba,  csodálatos  élete  lesz. 
Gérard-t pedig boldoggá teszi, főleg ha megszüli a gyermeket. S nem kell 
tovább titkolniuk a  szerelmüket,  nem kell  bujkálniuk ahhoz,  ha együtt 
akarnak lenni, és mostantól kezdve nyíltan vállalhatják a kapcsolatukat.

- Sajnálom, hogy Andréval kudarcot vallott a házasságunk, de Gérard-t 
boldoggá teszem.

Veronique gúnyosan felnevetett.
- Mondd, te engem is ennyire ostobának nézel? Azzal tisztában vagyok, 

hogy a fiaimat az orruknál fogva vezeted, de az én eszemen nem jársz túl.
- Szeretem Gérard-t, akár hiszi, akár nem - érvelt Amélie.
-  Tényleg?  Andrénak  is  ezt  hazudtad  több  száz  ember  előtt  a 

templomban. Milyen érdekes!
Amélie-nek erre tényleg nem volt ideje, minél hamarabb ki akart lépni 

azon  az  ajtón,  hogy  aztán  örömmel  repülhessen  szerelme  karjaiba. 
Azonban Veronique hirtelen az útját állta.

- Feldúlod a családom életét, és azt hiszed, hogy csak úgy kisétálhatsz 
innen? - háborodott fel Veronique, és a következő pillanatban már lendült 
is a keze. Szájon vágta menyét, amilyen erővel csak tudta, aki azonnal az 
arcához kapott fájdalmában. - Most már mehetsz... - Amélie meghökkent, 
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elképedve nézett az anyósára. Erre nem számított, de csak azt kapta, amit 
megérdemelt. Veronique nem volt olyan lágyszívű, mint André.

Amélie  könnyek  közepette  hagyta  el  a  kastélyt,  és  megfogadta 
magában, hogy soha többé nem teszi be oda a lábát. Egy dolog vigasztalta, 
hogy  Gérard  ott  várt  rá  néhány  méterre  a  főbejárattól,  és  végre 
megölelhették egymást.

NEGYEDIK FEJEZET 

A Darc  kastélyban még sosem volt  olyan borús  a  hangulat,  mint  az 
elkövetkezendő napokban,  és  még sosem költözött  ekkora  szomorúság 
egyikőjük tekintetébe sem. Mindenki egyre gondolt, de senki sem mondta 
ki,  nem  éreztette  fájdalmát,  így  a  közös  étkezések  csendben  teltek  és 
borzasztóan  unalmasan,  csak  a  legszükségesebbet  szóltak  egymáshoz. 
Andrét nagyon megviselte a felesége elvesztése, s azonnal át is költözött 
egy  másik  szobába,  de  Amélie-től  akkor  sem tudott  szabadulni.  Hiába 
próbált  menekülni az emlékei elől, mindig érezte a nő illatát,  hallotta a 
nevetését,  és nem telt el úgy egy perc sem a nap huszonnégy órájában, 
hogy ne gondolt volna rá. Ráadásul, aludni is alig tudott,  hiszen amint 
lehunyta a szemét, egyből a csodálatos Amélie-t látta maga előtt, akiről azt 
hitte,  vele  fogja  leélni  az  életét.  így  André  minden nap  úgy nézett  ki, 
mintha kifacsarták volna, de legalább a munka lefoglalta, amikor apjával 
kimentek a birtokra vagy elutaztak üzleti ügyben.

Veronique viszont magányosabbnak érezte magát, mint valaha.
Egyedül  maradt  a  kastélyban,  és  ő  ellentétben  Andréval,  nem  akart 

megszabadulni  az  emlékektől.  Sőt,  minden  egyes  nap  bement  Gérard 
szobájába  és  ott  zokogott.  Attól  rettegett,  hogy  nem  láthatja  viszont 
imádott gyermekét, mialatt tiszta szívből gyűlölte Amélie-t.

Az az ostoba liba mindent tönkretett, és a fiával együtt az unokáját is 
elvette tőle. Csak remélni merte, hogy Amélie apja Gérard-t is befogadja, s 
jó anyagi helyzetben élheti tovább az életét.  Azt jól tudta, hogy Henrié 
nem adna neki egy vasat sem, és Gérard alkalmatlan bármilyen munkára. 
Veronique megpróbálta jobb belátásra bírni a férjét, aki kijelentette, hogy 
ebben  a  kastélyban  nem  akarja  hallani  többé  nagyobbik  fia  nevét,  a 
fényképeit  kidobatta  még  a  márványkandallóról  is,  és  megtiltotta 
Veronique-nak,  hogyha bármilyen kapcsolatot  is  kezdeményez a fiával, 
akkor ő is távozhat a birtokról, mert ez a család árulását jelentené. Pedig 
Veronique titokban eltervezte magában, hogy elmegy új ruhákat vásárolni 
Párizsba, és akkor megkeresi  őket, de Henrié kiábrándította.  Nem mert 
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kockáztatni, mert neki nem volt senkije, aki befogadná, és mindannyian 
tudták, hogy Henrié nem a levegőbe beszél.

Szörnyű hónapok következtek, mindenki elveszettnek látszott a maga 
fájdalmában  és  elkeseredésében.  André  megbízott  egy  ügyvédet,  aki 
felvette  a  kapcsolatot  Amélie  ügyvédjével,  természetesen Amélie  minél 
hamarabb szabadulni akart a házasság kötelékéből, és mivel André sem 
szerette volna sokáig halogatni a dolgot, így hamar kimondták a válást. 
Júniusban,  egy  hónappal  azelőtt,  hogy  második  házassági  évfordulóját 
ünnepelte  volna,  már  kezében  voltak  a  válási  papírok.  Gérard  három 
héttel később egy tömör levélben tudatta Andréval, hogy feleségül vette 
Amélie-t.

- Ne foglalkozz velük, fiam Ez a házasság sem lesz hosszú életű, abban 
biztos  vagyok  -  mondta  Henrié  Andrénak,  miután  az  megmutatta  a 
szüleinek a levelet. - Én a helyedben inkább más nő után néznék.

- Nekem nem kell többé egy nő sem, csak a baj van velük - válaszolta 
idegesen  André,  majd  kitépte  apja  kezéből  a  levelet  és  mérgében 
darabokra szaggatta, aztán feldúlva visszament a szobájába.

Amélie-t egyszerűen nem tudta kiverni a fejéből, a szíve mélyén még 
mindig szerette, és azon tűnődött, vajon hogy alakult volna a házasságuk, 
ha  az  első  hónapokban  sikerül  teherbe  ejtenie?  Akkor  még  most  is 
boldogan élnének? És állandóan azon gondolkodott, vajon Amélie miért 
éppen a bátyját választotta? Mi van Gérard-ban, amiért bomlanak utána a 
nők? Talán az a vonzó benne, hogy nem csinál mást, csak szórakozik és 
költi a pénzt? Andrénak is volt pénze, még sem kellett senkinek. És neki 
sem kellett senki Amélie után.

Beletemetkezett a munkába, szabadidejében pedig felnyergelte a lovát 
és belovagolta a környéket.  Céltalanul  bolyongott  és egyfolytában azon 
töprengett, miért ment tönkre a házassága.

Közben  Veronique  is  nagyon  szenvedett,  s  minden  mérgét  a 
cselédségen töltötte ki. Egyszerűen nem volt más dolga, csak ellenőrizni a 
személyzetet  és  mindenbe  belekötött,  amibe  lehetett.  Veronique 
kibírhatatlanná vált, minden nap kiabált valakivel, s egyszer Marianne-t is 
pofon  vágta,  amiért  nem  takarította  ki  rendesen  Gérard  szobáját. 
Marianne  hiába  fogadkozott,  hogy  ő  mindent  gondosan  letörölt, 
Veronique  viszont  nem  volt  megelégedve  a  munkájával,  mint  ahogy 
senkiével sem, és az egyik idegőrlő pillanatában elcsattant az a bizonyos 
pofon.

- Sajnálom, Marianne - kapott a fejéhez Veronique. Rádöbbent, hogy túl 
messzire ment, de már késő volt.
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-  így mindenkit el  fog üldözni maga mellől,  madmoseille.  Egyáltalán 
nem csodálkozom rajta,  hogy Gérard lelépett  innen.  Jól  tette!  -  vágta a 
fejéhez Marianne, aztán a következő pillanatban már el is szaladt, nehogy 
Veronique még egyszer megüsse.

- Hogy merészeled? Ezt a pimaszságot! Azonnal gyere vissza! - kiáltott 
utána  Veronique,  mialatt  majd  felrobbant  a  dühtől,  de  ez  egyszer 
Marianne nem engedelmeskedett neki.

Még  aznap  összepakolta  a  holmiját,  és  másnap  reggel  elhagyta  a 
kastélyt, mindenféle bejelentés nélkül. Ugyanígy tett még két alkalmazott 
is, akik nem bírták elviselni tovább Veronique kibírhatatlan természetét és 
hisztérikus rohamait. Henrié figyelmeztette feleségét, ha nem változtat a 
viselkedésén,  akkor  hetente  vehet  fel  új  alkalmazottakat  a  kastélyba. 
Veronique-nak nehezére esett ugyan, de megpróbált kedves lenni a három 
új  cselédhez,  akik  jelentkeztek  nála  és  alkalmazta  is  őket,  egyet 
szobalánynak, kettőt pedig a konyhára kisegítőnek.

- Máris sikerült új szobalányt kerítened? - kérdezte Henrié a vacsoránál, 
és végre nem a politikáról beszélgettek.

-  Igen. Isabelle-nek hívják. Nagyon csendes teremtés,  szimpatikusnak 
tűnik.

-  Azt  elhiszem,  nálad  csak  olyan  alkalmazott  jöhet  szóba,  aki  nem 
felesel  vissza,  s  bármit  megcsinálhatsz  vele.  Kíváncsi  vagyok,  meddig 
fogja eltűrni a zsörtölődéseidet.

- Ne gúnyolódj, Henrié. Inkább az embereiddel foglalkozz a birtokon, 
akikből igencsak hiányzik a jó modor - vágott vissza Veronique.

- Nem az intelligenciájukért alkalmazom őket. Értsenek a szőlőhöz, meg 
az állattartáshoz és kész.

-  A kastélyban viszont  nem mindegy,  ki  szolgál  ki  minket,  drágám. 
Hidd el, ez a lány jó választás lesz - mondta elégedetten Veronique.

André  csak  nevetett  szülei  vitatkozásán,  s  akkor  értette  meg  anyja 
érvelését, mikor megpillantotta a lányt. Isabelle valóban egy angyal volt, 
barna szeméből szelídség sugárzott, világos barna haját egyszerű kontyba 
kötötte, és olyan ügyesen járt a keze, hogy öröm volt nézni. Valóban alig 
szólt egy szót, a köszönésen és általános tudnivalók megkérdezésén kívül 
szinte  semmit,  viszont  nagyon  ügyesen,  precízen,  gyorsan  dolgozott. 
Anyjának  igaza  van,  gondolta  André,  neki  éppen  egy  ilyen  teremtés 
kellett. Valami különös vonzerő sugárzott Isabelle-ből, és Andrét kellemes 
melegség járta át,  amikor  egyik nap véletlenül  rajta  felejtette  a  szemét. 
Isabelle magas volt és vékony, de kiváló domborulatokkal áldotta meg a 
sors. André egyből felfigyelt hatalmas keblére, melyen csak úgy feszült a 
blúz és formás fenekére, amint Isabelle fent állt egy széken, és éppen az 
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édesanyja vázáit törölgette a nappaliban. Amint felnyúlt törlőkendőjével a 
szekrény tetejére, a szoknyája feljebb csúszott a lábán, és láttatni engedték 
gyönyörű combjait. André abban a pillanatban meg is állt a folyosón az 
ajtónál és titokban figyelte a lányt, aki halkan egy ismeretlen dalt dúdolt 
magában.  André  nem  értette,  hogyan  mer  hozzányúlni  anyja  féltett 
vázáihoz, és sajnálta is a lányt, ha Veronique megtudja, milyen szidást fog 
kapni  tőle!  Legszívesebben  szólt  volna  neki,  azonban  nem  akarta 
megzavarni  a  takarításban,  mert  André  élvezte,  hogy  titkon lesheti  őt. 
Isabelle-t különben sem kellett félteni, puha hófehér ujjaival olyan gyorsan 
és gondosan tisztította a vázákat, egyáltalán nem tűnt ügyetlennek, mint 
az  elődei.  Isabelle  vígan  énekelt,  s  André  szívesen  hallgatta  a  hangját, 
azonban mintha megérezte volna, hogy figyelik, egyszer csak az ajtó felé 
pillantott,  és  észrevette  Andrét.  Isabelle-nek kellett  volna  meglepődnie, 
ehelyett André jött zavarba, és el is pirult, mint egy kisgyerek.

- jó napot, monsieur. - Isabelle rámosolygott. - Segíthetek valamit?
-  Nem,  köszönöm.  Én  csak...  ö...  éppen  erre  jártam...  -  kapkodott  a 

szavak után André.  Szégyellte  is  magát,  hiszen nem szokott  egyhamar 
zavarba jönni, főleg nem egy cseléd előtt.

- Értem - bólintott Isabelle.
-  Maga az új szobalány,  igaz? Örülök,  hogy megismerhetem - szedte 

össze magát a férfi, odalépett a lányhoz és kezet nyújtott neki. - André 
Darc vagyok.

- Isabelle Walland.
-  Elnézést,  nem akarom kellemetlen helyzetbe  hozni,  de anyám nem 

szereti, ha a vázáit más törölgeti. Nagy becsben tartja őket.
- Nagyon vigyáztam rájuk - mosolygott Isabelle, és a férfinak tetszett a 

lány nyugodtsága. Nem csoda, hogy az anyját levette a lábáról, de azért 
arra  kíváncsi  volt,  hogy  fogja  kimagyarázni  magát,  ha  Veronique 
észreveszi.

- Biztos vagyok benne. Csak tudja, volt egyszer egy lány, aki leejtette 
valamelyiket, és azóta az anyám senkinek sem engedi meg, hogy hozzá 
nyúljon.

- Már csak az utolsó darab maradt. Maga szerint mi lenne a rosszabb, ha 
meghagynám  neki  vagy  ha  gyorsan  letörölném  azt  is,  még  mielőtt 
észrevenné?  -  Kicsi  volt  a  valószínűsége  annak,  hogy  ne  vegye  észre 
előbb-utóbb. A kastélyban nem történhetett semmi olyan változás,  amit 
Veronique éles szemével azonnal ki ne szúrt volna. 

-  Valóban ostobaság lenne ott  hagyni  éppen az utolsót.  Csak kérem, 
óvatosan törölje,  nehogy megsérüljön,  és  az  anyám kirúgja  miatta.  Kár 
lenne  magáért  -  mondta  André,  mire  a  lány  megszeppent  és  fülig 
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vörösödött.  Hirtelen  szólni  sem  tudott.  -  Örülök,  hogy  találkoztunk  - 
fejezte be a beszélgetést André, majd visszament a szobájába és belemerült 
a papírmunkába.

Este,  a  vacsoránál  ismét  szóba  került  Isabelle  neve,  az  anyja  el  volt 
ámulva tőle, milyen jól végzi a munkáját, és hogy rendbe rakta a vázáit.

- Milyen rég vágytam már egy ilyen cselédre! - sóhajtotta Veronique. - 
Nem is bánom, hogy Marianne elment.

André pedig nevetett magában. Isabelle tényleg nagyszerű lány volt, s 
André  általában igyekezett  úgy intézni  a  dolgait,  hogy minél  többször 
összefuthasson vele.  Nem értette,  hogy miért,  de  úgy vonzotta  őt  ez  a 
csodálatos  teremtés,  mint  a  mágnes.  Sőt,  egyszer  odáig  merészkedett, 
hogy követte őt a szabadnapján, mikor Isabelle végre kitehette a lábát a 
kastélyból. Azonban akkor sem a városba ment, hanem elvitt egy lovat az 
istállóból,  és  kilovagolt  vele.  André  óvatosan  figyelte,  amint  a  lány 
felszállt  a  nyeregbe.  Te  jó  ég,  meg  van  őrülve,  és  ha  leesik? 
Aggodalommal nézte, azonban Isabelle rutinosan pattant fel a ló hátára, és 
szép lassan elkezdte  irányítani  az  állatot,  mely engedelmeskedett  neki. 
Határozottan  ragadta  meg  a  gyeplőt,  akár  egy  rutinos  lovas,  s  André 
ekkor döbbent rá, milyen szédületes ez a lány. Ért a lovakhoz, de vajon 
hol tanulhatta? Egyre titokzatosabbnak tűnt, és a férfinak most már egyre 
jobban furdalta az  oldalát  a  kíváncsiság,  így hát  utána ment.  Azonban 
időbe telt, mire ő is bement az istállóba a lováért, és természetesen szem 
elől tévesztette Isabelle-t. Megpróbálta követni a nyomait, amit a ló patkói 
hagytak a  pázsiton,  majd  a  termőföldeken át,  aztán az  egyik  dombnál 
elvesztette  őket.  André  sokáig  kutatta  a  tekintetével  a  messzeséget,  és 
dühöngött magában, amiért elszalasztottá ezt a lehetőséget, pedig olyan 
szívesen  beszélgetett  volna  a  lánnyal,  amire  a  kastélyban  sosem  nyílt 
alkalma.

Érezte, hogy a lova már fárad, és eszébe jutott, nem messze innen van 
egy  kis  tó,  ahol  megitathatná.  Úgyhogy  megfordult  az  állattal  és  az 
ellenkező irányba indult el, mint amerre a lány úti célját vélte.

Azonban  amint  odaért  a  tóhoz,  azt  hitte  lefordul  a  nyeregből 
ámulatában. Megpillantotta Isabelle-t,  amint éppen kibontotta a haját,  s 
barna  fürtjei  bársonyként  omlottak  a  vállára,  aztán  elkezdte  levenni  a 
ruháját...  Először  a  felsőteste  maradt  szabadon,  éppen  háttal  állt 
Andrénak, aki szinte megmerevedett a kábulattól, mikor lekerült a lányról 
az  egyszerű  viselet,  aztán  egyik  pillanatról  a  másikra  megszabadult  a 
fehérneműjétől is, és ott állt anyaszült meztelenül a férfi előtt. Azonban 
André csak hátulról látta őt, de így is szemügyre vehette pompás alakját, 
vékony derekát és csodaszép, kerek fenekét.
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Attól tartott, hogy mindjárt észreveszi őt, mint a nappaliban, de ezúttal 
néhány  méterrel  messzebb  állt  meg  tőle,  és  Isabelle  egyáltalán  nem 
foglalkozott azzal, hogy megleshetik. Örömmel indult el a tó felé, először 
megtorpant  a  parton,  és  felszisszent,  amint  beleérintette  lábát  a  hűvös 
vízbe, aztán felbátorodva egyre beljebb és beljebb merészkedett, mígnem 
beleugrott  a  tóba.  Csodálatos  látvány volt,  amint  siklott  a  vízen,  aztán 
egyszer csak megfordult, és néhány tempó után egyszerűen lebegett a víz 
tetején.  André  ekkor  pillanthatta  meg  fedetlen  kebleit,  mialatt  a  bőrén 
játszottak a napsugarak. André nem ismert magára, tisztában volt vele, 
hogy illetlenség, amit csinál, de nem tudta levenni a szemét a lányról, aki 
önfeledten fürdött a tóban. André csendben leereszkedett a nyeregből, és 
a lovát kikötötte a lány lova mellé, majd leült a fűbe és csodálta a meztelen 
szépséget.

André  fél  órán  keresztül  gyönyörködhetett  benne,  mégis  úgy  tűnt, 
mintha csak percek múltak volna el, amikor Isabelle elkezdett kiúszni a 
partra,  majd  egyszer  csak  kiemelkedett  a  vízből.  És  ahogy  lépkedett  a 
puha fű felé, dús keblei csak úgy ringtak. Isabelle előre csapta vizes haját, 
majd kicsavarta  a forró napsütésben,  mialatt  a  vízcseppek végigfolytak 
telt keblein. Kicsit megrázta magát, testét körbejárták a napsugarak, aztán 
a ledobott ruhája felé akart menni, amikor meglátta férfit, amint az ott ül a 
ruhája  mellett,  és  csodálkozó  tekintetével  tetőtől  talpig  végigmérte  őt. 
Isabelle  felsikoltott  ijedtében,  és  hirtelen  azt  sem  tudta,  hol  takarja  el 
magát, mígnem gyorsan a melleire tette a kezét.

- Ne féljen, nem akarom bántani - mondta André, mialatt belenézett a 
lány  riadt  szemébe.  Te  jó  ég,  milyen  kellemetlen  szituációba  sodorta 
magát. Csak most eszmélt rá, a lány könnyen azt hiheti, hogy ki akarja 
használni a helyzetét.

- Mit keres itt? - Isabelle érezte, a lábai remegni kezdenek.
-  Én csak a lovamat akartam megitatni,  de nem gondoltam, hogy itt 

találom.
A lány lesütötte a szemét, és abba bele se mert gondolni, milyen baja 

származhat ebből.
- Odaadná a törülközőmet, kérem?
-  jaj,  elnézést...  -  André  is  éppúgy  zavarban  volt,  de  neki  tetszett  a 

látvány.  A  törölköző  ott  hevert  mellette  a  földön,  és  ő  kedvesen 
átnyújtotta a lánynak. - Parancsoljon.

Isabelle  olyan  gyorsan  tekerte  maga  köré,  ahogy  tudta.  André 
tapintatosan elfordította a fejét, de mindegy volt, hiszen úgyis látta már, 
és ezt mindketten tudták.
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-  Ne  haragudjon,  monsieur.  Én  csak  fürödni  akartam  egyet...  - 
mentegetőzött a lány.

- Nekem kell elnézést kérnem, amiért megzavartam. Nem illik egy ilyen 
gyönyörű  hölgyet  kellemetlen  helyzetbe  hozni.  Tovább  kellett  volna 
mennem, és visszajönni a lovammal egy kicsit később.

Isabelle alig hitt a fülének. Még ő kér elnézést tőle, mikor ez a birtoka és 
az  ő  tava?  Vagyis  az  apjáé,  de ez  most  nem számított,  és  akkor  jutott 
eszébe a ló. Az nem Isabelle tulajdona, nem lett volna szabad elhoznia.

- Ne haragudjon, hogy kölcsön kértem a lovát a tudta nélkül. Ó istenem, 
most  Johnt  is  bajba kevertem.  Kérem, ne büntesse  meg őt  ezért,  az én 
hibám, én beszéltem rá, hogy elhozhassam az istállóból...  -  Isabelle-nek 
könnyes  lett  a  szeme.  Szegény fiú,  nem rég jött  ide Angliából,  s  máris 
veszélybe került az állása miatta.

-  Semmi gond.  Ha tőlem kéri,  én  is  szívesen  odaadtam volna.  Nem 
szólok  róla  senkinek,  ígérem.  Csak  ne  vágjon  már  ilyen  ijedt  képet, 
rendben?  -  mosolygott  André.  Remélte,  ezzel  sikerül  megnyugtatnia  a 
lányt, azonban annak kibuggyantak a könnyek a szeméből.

- Ó, én annyira szégyellem magam.
-  Isabelle,  ne  sírjon!  -  André  megsajnálta  a  lányt,  amiért  olyan 

megalázkodó  volt,  és  magához  ölelte.  Eddig  csak  önző,  elkényeztetett, 
sznob nőszemélyekkel találkozott, ilyen csodálatos teremtéssel még soha. 
- És ne szólítson monsieurnak. A barátaim Andrénak hívnak.

- Maga olyan jó szívű, André - nézett fel a férfira a könnyein át.
- Maga meg olyan gyönyörű, Isabelle - ismerte be André, és képtelen 

volt visszatartani magát. A nadrágjában már régóta keményedett valami, 
azonban a lány csak most érezte. André váratlanul megcsókolta, mialatt 
tartott a visszautasítástól,  de olyan kívánatosak voltak azok az ajkak és 
olyan édes a nyelve íze, hogy az megért volna egy pofont is.

Isabelle-nek  viszont  esze  ágában  sem  volt  felpofozni  a  férfit,  aki  a 
következő  pillanatban  egy  mozdulat  következtében  kibontotta  a  lány 
körül a törülközőt, mely lehullott a földre. Ismét ott volt előtte fedetlenül 
az  a  csodálatos  test,  s  most  meg  is  érinthette,  keze  egyből  a  melleire 
tévedtek, simogatni kezdte a hatalmas kebleket, milyen formásak voltak! 
Azonnal megkeményedtek a szép mellbimbók, amint a szájával cirógatni 
kezdte a környéküket. Isabelle szépsége és bája olyannyira rabul ejtette, 
hogy nyomban a magáévá tette a természet lágy ölén, a forró hőségben.

ÖTÖDIK FEJEZET 
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André este alig tudott elaludni, egész éjjel Isabelle-re gondolt. Milyen 
szép lány, haja selymes, bőre bársonyos, illatát még most is ott érezte az 
orrában, máris hiányzott a simogatása és a csókjai.

Hihetetlenül  jó  volt  vele  az  együttlét,  szerette  volna  újra  magához 
ölelni, de tudta, hogy nem lehet. Másnap korán keltek az apjával, Párizsba 
mentek üzletet kötni, úgyhogy két napot kellett várnia, hogy újra láthassa 
őt.  És  ismét  kifigyelte,  amikor  az  anyja  bement  a  városba,  Henrié  a 
dolgozószobájában  volt,  Isabelle  pedig  a  másik  szárnyban  takarított, 
akkor  beosont  a  szobába,  odalopódzott  a  háta  mögé,  és  finoman 
belecsípett a fenekébe.

- Jaj, monsieur! - ijedtében a lány még a törlőrongyot is elejtette.
- Mit óhajt?
- Téged! Mondtam, hogy ne szólíts többé monsieurnak - suttogta André, 

és meg akarta csókolni kedvesét, azonban az távolodott tőle.
- Mi a baj?
- A tónál már megkapta, amit akart. Kérem, hagyjon békén - válaszolta 

hihetetlen  bátorságával.  Ha  ezért  távoznia  kell  a  kastélyból,  akkor 
megteszi, de nem lesz bolond többé.

-  Isabelle,  azt  hitted...  azért  feküdtem  le  veled,  mert  elkötötted  a 
lovamat? És megígértem, hogy nem szólok róla senkinek? - döbbent meg 
André.

- Sajnálom, ha megbántottam.
- Hát ennyire félreismersz? Ami megtörtént, az mind azért történt, mert 

tetszel nekem. Nem szoktam védtelen lányokat kihasználni.
Gérard lehet, hogy megtette volna, ő viszont nem.
-  És  hol  voltál  tegnap?  Felém se  néztél!  -  vágta  a  fejéhez,  de  végre 

felhagyott ezzel a távolságtartó magázással.
-  Párizsba  kellett  mennem  apámmal,  üzleti  ügyben.  De  most  itt 

vagyok... Alig vártam, hogy újra lássalak - mosolygott André.
- És ezt el is higgyem? - kérdezte gőgösen Isabelle, mire a férfi magához 

húzta és megcsókolta.
-  Remélem,  most  már  elhiszed  -  győzködte  André,  aztán  magához 

ölelte. - Hiányoztál.
Isabelle nem tudta mit gondoljon, elvégre joggal hihette azt, hogy csak 

egy dologra kell a férfinak. Elvégre ő csak egy szobalány. Viszont olyan 
rendesen viselkedett vele a tónál és olyan gyengéd volt...

- Te is nekem - ismerte be végül, hiába határozta el magában, hogy nem 
fogja kimutatni az érzéseit. Aztán idegesen tekintett körbe a helyiségben. - 
Mi lesz, ha meglát minket valaki? Nem akarom, hogy...
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-  Előttem  nyugodtan  kimondhatod,  mire  gondolsz.  Hogy  az  anyám 
megtudja, attól tartasz?

- Nem szeretnék elmenni innen. - Rettentően féltette az állását.
- Én sem szeretném. Este gyere be a szobámba kilenc után, addigra a 

szüleim  már  úgyis  alszanak  -  súgta  a  fülébe,  majd  még  egyszer 
megcsókolta.  Szerette  volna  újra  megérinteni  a  kebleit,  de  abban  a 
pillanatban  nem  merte,  inkább  a  fenekén  simította  végig  a  kezét 
szenvedélyes csókjuk alatt. - Várni foglak!

- Ott leszek - ezúttal sikerült mosolyt csalnia Isabelle arcára. S Andrét 
boldoggá tette a tudat, szóval ő is akarja?

André  boldogan  hagyta  el  a  szobát,  és  várta  az  estét.  Most  újra 
megtapasztalhatta  a  randevúk  lázas  izgalmát,  de  ez  egészen  más  volt, 
mint  eddig.  Amélie-nél  nem  érzett  ilyet,  Isabelle  teljesen  más  volt,  a 
felesége ellentéte. Illetve az ex feleségéé, s amióta Isabelle betette a lábát a 
kastélyba, Andrénak sikerült elfelejtenie azt a nőt, aki kis híján tönkretette 
az életét. És valahogy Isabelle-lel sokkal jobban érezte magát az ágyban, 
mint  Amélie-vel.  Talán azért,  mert  Isabelle  sokkal  odaadóbb,  szelídebb 
volt,  és gyönyörű a teste. Azon az éjjelen is fergetegeset szeretkeztek, s 
André el volt ámulva Isabelle kebleitől, még sosem tarthatott a kezében 
ilyen hatalmasakat.

És Isabelle úgy bújt hozzá, mint egy kismacska, és sosem fordított hátat 
a férfinak, miután feljuttatta a csúcsra, és sosem panaszkodott fejfájásra, 
nem  nyavalygott  és  nem  hisztizett,  csak  önmagát  adta.  Szelídségével, 
megértésével,  egyszerűségével,  s  legfőképpen  önzetlen  szeretetével 
egyből levette Andrét a lábáról.

Isabelle  határtalanul  boldog  volt  a  Darc  kastélyban,  minden  este 
besurrant André szobájába, és kora hajnalban távozott. A szabadnapjain 
pedig előre  kilovagolt  a  tóhoz,  s  ott  találkoztak.  Egyszer  André elvitte 
magával Párizsba, amikor a lány szabadságot kapott Veronique-tól, és vett 
neki egy aranyláncot csodaszép szívmedállal.

A lány elsírta magát boldogságában, hihetetlennek tűnt a számára, hogy 
mit meg nem tesz érte ez a férfi. Már eleve nagy kockázatot vállalt azzal, 
hogy  elvitte  magával  és  együtt  mutatkozott  vele,  amint  kézen  fogva 
sétáltak az utcán, s beültek egy kávézóba.

- Mi lesz, ha valamelyik ismerősöd meglát minket? - aggódott Isabelle.
- Akkor bemutatlak neki.
- És mit mondasz majd rólam, ki vagyok?
- Isabelle Walland - vigyorgott a férfi.
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- Nem úgy értettem.
- Nos, lássuk csak, ki is lehetnél? Egy bankár lánya? Vagy egy ügyvédé? 

Talán egy hajókereskedőé, aki átutazóban van Párizsban?
Andrét  nem  érdekelte  Isabelle  származása,  csak  egy  dolog  miatt 

sajnálta, hogy nem vihette el a Ritz-be.  Kezdetben ott akart megszállni, 
azonban az egyenlő lett volna a biztos lebukással. Oda valóban befolyásos 
emberek jártak, és nem akarta Isabelle-t kellemetlen helyzetbe hozni.

Inkább  egy  kevésbé  forgalmas  szállodát  választottak,  s  Isabelle  nem 
akarta  elhinni,  hogy  ezúttal  nem  ő  szolgálja  ki  Andrét,  hanem  őt 
szolgálják  ki,  gondoskodnak  a  kényelméről  és  teljesítik  minden óhaját. 
Azonban  ő  nem  kívánt  mást,  csak  Andrét,  és  a  fellegekben  járt  a 
boldogságtól, amikor a pincér felvitte nekik a vacsorát, aztán bezárkóztak 
a szobájukba, s átadták magukat a szerelemnek. Isabelle még sosem evett 
kaviárt vagy ráksalátát, nem aludt baldachinos ágyban, és nem érezte még 
olyan jól magát egyetlen egy férfival sem, mint akkor Andréval. Amilyen 
csodálatosra  sikeredett  a  párizsi  kiruccanás,  annál  szomorúbb  volt  a 
hazatérés a kastélyba, ahol visszatért a régi rend. Isabelle ismét magára 
ölthette  fekete-fehér  uniformisát,  és  nekiállhatott  takarítani.  Andrét 
reggeltől  estig  nem  látta,  mert  a  férfi  odakint  dolgozott  a  birtokon, 
ellenőrizte  az  embereket,  a  boruk  értékesítésével  foglalkozott, 
beszerzéseket intézett, szállítókkal tárgyalt, szerződéseket kötött.

Isabelle  pedig  ugyanúgy  végezte  a  munkáját,  ahogy  eddig  és  éppen 
végzett a könyvtárban, amikor Veronique váratlanul belépett az ajtón.

- Szeretnék beszélni magával, Isabelle - mondta hűvösen, majd helyet 
foglaltak annál a hatalmas, antik asztalnál, mely még XVI. Lajos korából 
származott.

-  Miben  segíthetek,  madmoseille?  -  kissé  félénken ült  le  a  székre,  és 
nagy szemekkel nézett a kastély asszonyára. Talán valamit rosszul csinált?

-  Ebben a kastélyban kevés olyan dolog van, amely a tudtom nélkül 
történik, Isabelle. Magának viszonya van a fiammal, igaz?

Veronique egyből a lényegre tért, sosem szokott kertelni.
-  Ezt  miből  gondolja? -  Isabelle-t  elfogta a félelem. Te jó ég,  honnan 

tudta meg? Biztos meglátta őket  valaki  Párizsban,  pedig ő megmondta 
Andrénak, hogy ez őrültség, ne vigye el oda.

- Egyik éjszaka láttam kiosonni a fiam szobájából - közölte higgadtan 
Veronique,  mire  nagy  kő  esett  le  Isabelle  szívéről.  Szóval  akkor  nem 
Párizsban  látták  őket  együtt,  azonban  ez  a  lényegen  nem  változtatott. 
Lebuktak, mindennek vége... -Mióta tart, Isabelle?

A lány lesütötte a szemét.
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- Néhány hónapja.
Veronique kissé  ideges  lett.  Hát  mi  folyik  ebben  a  kastélyban? 

Hogyhogy  nem  vette  észre?  Ugyanúgy  a  bolondját  járatják  vele,  mint 
Gérard és Amélie? Mindkét fia megbolondult? De legalább ezúttal hamar 
kineszelte a dolgot, s ha Gérard-t elvesztette, Andrét meg tudja menteni, 
még mielőtt valami ostobaságot csinál ő is.

- És mit gondol, meddig fog ez tartani? - Sejtette, hogy a mai napig.
Most  biztosan  közli  vele,  nincs  többé  szüksége  rá.  Pedig  Isabellenek 

szüksége  van  erre  az  állásra  és  Andréra  is.  Olyan  jó  volt  a  férfival 
Párizsban, nem lehet vége mindennek.

- Nem tudom - mondta őszintén. Tényleg nem tudta, már semmit sem 
tudott.

-  Nézze  Isabelle,  én  eléggé  megkedveltem  magát,  és  maximálisan 
megvagyok elégedve a munkájával. Szép fizetést kap, de elégedjen meg 
ennyivel. Szeretném, ha ebben a kastélyban senki nem esne túlzásokba, és 
nem felejtené el, hová tartozik. Megértem, hogy a fiam könnyen elcsábult, 
elvégre  maga  valóban  gyönyörű.  André  az  utóbbi  időben  el  volt 
keseredve  a  válása  miatt,  és  nyilván  való,  hogy  vigasztalódnia  is  kell 
valakivel.  Kérem,  ne  ringassa  magát  illúziókba.  Az  előző  szeretője  is 
szobalány  volt,  és  remélem,  nem  akar  az  sorsára  jutni.  Azt  hiszem, 
világosan beszéltem, nemde?

- Igen, megértettem. Többet nem fog előfordulni, madmoseille.
Isabelle a könnyeivel küszködött.
-  Helyes!  Tudtam,  hogy  maga  okos  lány,  nem  úgy,  mint  a  többiek. 

Higgye  el,  minél  hamarabb  elfelejti  a  fiamat,  annál  jobb  -  válaszolta 
Veronique,  majd  felemelkedett  a  székéről,  és  öntelten  távozott  a 
könyvtárszobából. Elérte, amit akart.

Isabelle az asztalra borult, úgy zokogott. Tisztában volt vele, hogy ez 
mit jelent. Választhat André és az állása között, s neki nagyon kellett ez az 
állás. Tudta, milyen dolog a munkanélküliség, s ha Veronique kiteszi az 
utcára,  nincs  hova  mennie.  Nem  számíthat  senkire,  a  szüleit  korán 
elvesztette,  még kisgyerekként,  és  az  egyik  rokona  nevelte  fel,  de  ő  is 
meghalt  már.  Előfordult  már vele,  hogy egy ideig nem kapott  munkát, 
egyik napról a másikra tengődött, éhezett, és aludt az utcán is, mert nem 
kapott szállást sehol. Ez a kastély a megváltást jelentette a számára, ennél 
jobb helyet el sem képzelhetett volna, és nem akart visszasüllyedni oda, 
ahonnan  kezdte,  az  utcára.  Gyűlölte  a  nincstelenséget,  az  éhséget,  a 
kiszolgáltatottságot. Túl nagy ár lenne mindezt feladnia egy férfiért, akivel 
valóban jól érzi magát, de ki tudja meddig lesz így? André a társadalom 
felső rétegéhez tartozott, a Darc vagyon várományosa, és egyszer ő fogja 

~ 50 ~



átvenni apjától a birtok vezetését, s akkor nem lesz szüksége egy egyszerű 
szobalányra.  A személyzettől  hallotta,  mi történt  a  feleségével,  és  most 
fordult  meg  a  fejében  először,  hogy  Veronique-nak  igaza  van.  És  ha 
tényleg csak vigasztalódik vele, mert a felesége aljas módon átejtette és 
lelépett a testvérével? Majd jön egy befolyásos családból származó gazdag 
nő, akivel nem kell titokban hálnia a szobájában, az majd leveszi a lábáról, 
és nyíltan járhatnak el vacsorázni, részt vehetnek a csodálatos partikon, 
jótékony  rendezvényeken,  nyugodtan  mozoghatnak  felső  körökben. 
Isabelle viszont alkalmatlan erre, mert ő egy senki, és előbb-utóbb André 
rá fog unni,  bármennyire  jó a lelke.  Ők ketten máshová születtek,  más 
világban  éltek  és  máshová  tartoztak.  Veronique  éppen  az  imént 
figyelmeztette rá, ne felejtse el, honnan jött. Isabelle okos lány és felfogta, 
nincs  esélye.  Örülhet,  hogy  kapott  néhány  szép  hónapot  ajándékba 
Andrétól, de nem várhat tőle semmit. Túl nagy ár lenne mindent feladnia 
egy makacs szerelemért, ami ki tudja meddig tart még.

Isabelle érezte, rettentően nehéz lesz lemondania a férfiról, de meg kell 
tennie, ha nem akar éhezni többé. Nem megy vissza az utcára.

Este André hiába várta, pedig égett a vágytól, hogy újra magához ölelje 
kedvesét, de az nem osont be hozzá. André kezdetben nem tudta mire 
vélni a dolgot, Isabelle sosem szokott elkésni. Talán beteg?

Délelőtt látta takarítani, jutott eszébe, akkor még nem volt semmi baja. 
André fel-alá járkált a szobájában, és az meg sem fordult a fejében, hogy 
Isabelle  esetleg  meggondolhatta  magát.  Idegesen  pillantott  az  órájára, 
kedvese másfél órája késett, s ekkor a férfi úgy döntött, nem vár rá tovább. 
Belebújt fekete bársony köntösébe, felhúzta papucsát, és elindult a másik 
szárny alagsorába, ahol a cselédek szálláshelye volt. Nem tudta pontosan, 
melyik Isabelle szobája, még sosem járt ott, ezt a folyosót Gérard sokkal 
jobban ismerte.

Véletlenül felkeltett egy másik lányt, aki aztán útba igazította. Isabelle 
az ágyában feküdt és zokogott, mikor az ajtaján kopogtak.

Először  meg  sem  hallotta  a  hüppögései  közepette,  aztán  a  kopogás 
megismétlődött. Sőt, egyre erősödött.

- Ki az? - emelte fel ijedten a fejét.
- André.
A lány testén remegés futott végig. Na még csak ez hiányzott! Hirtelen 

szólni sem tudott.
- Beengedsz, Isabelle?
-  Nem lehet.  -  Azt  hitte,  a  szíve  szakad  meg.  Odaosont  az  ajtóhoz, 

mialatt  attól  rettegett,  nehogy  észrevegyék  őket  a  többiek.  Ha  ez 
Veronique fülébe jut, neki befellegzett. És a megélhetése múlott rajta.
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- Miért? - lepődött meg André. - Valami baj van? Beteg vagy?
- Nem. Kérlek, menj el! - suttogta Isabelle, mialatt folytak a könnyei.
Veronique hangja  ott  csengett  a  fülében.  Meg  kell  tennie,  elég  erős 

hozzá.
- Addig egy tapodtat sem mozdulok innen, míg nem láttalak - André 

nem adta fel.
- Ne nehezítsd meg a dolgomat. Menj el!
- Nyisd ki az ajtót, Isabelle! - a férfinak kezdett elfogyni a türelme. Nem 

értette, mi ütött ebbe a lányba. Nem válaszolt, mire André ütni kezdte az 
ajtót. - Engedj be, Isabelle. Ne akard, hogy felverjem az egész folyosót!

Isabelle nem bírta sokáig, a következő pillanatban már engedett is a zár, 
az ajtó kinyílt, és ott állt a férfi előtt mezítláb, kifakult hálóingében. A sok 
mosástól  már eltűnt  a színe,  talán halványsárga lehetett  új  korában,  de 
ezáltal némileg átlátszóvá vált, és a férfi azonnal észrevette, hogy nincs a 
lányon fehérnemű.  Rendkívül  szép volt  így is,  bármit  viselt,  és  izgató, 
azonban a lábai remegtek és a tekintetében félelem lapult.

- Most boldog vagy?
André  a  következő  pillanatban  betolta  a  lányt  a  szobába,  és 

szenvedélyesen  megcsókolta,  mialatt  nagyot  csapódott  az  ajtó  a  hátuk 
mögött.

- Megőrültél? - morgott Isabelle, amint a csóktól levegőhöz jutott. - Fel 
akarod  ébreszteni  a  többieket?  Még  csak  az  hiányzik,  hogy  rólunk 
pletykáljanak a kastélyban!

- Mi történt? Miért nem akartál beengedni?
- Mert a tűzzel játszunk, André. - Azzal tényleg nagy kockázatot vállalt, 

hogy  lejött  a  lányért  ide,  de  ugyanezt  tette  Párizsban  is.  Értelmetlen 
veszélybe sodorta mindkettőjüket.

- Miért nem jöttél fel hozzám? Nálam biztonságosabb...
- Nem akarok tovább az ágyasod lenni. - Istenem, hányszor felkészült 

már erre gondolatban a nap folyamán, és most egyenesen a képébe vágta. 
Nagy bátorság kellett hozzá, de megtette.

-  Többet  jelentesz  nekem  egy  szeretőnél,  te  is  tudod.  -  André  nem 
értette, mi ütött hirtelen ebbe a lányba. Ő nem hasonlított a bátyjára, akit 
csak az érdekelt, hogy minél több nőt csalogasson az ágyába.

-  Ennek  nincs  így  értelme,  André.  Mindketten  kockára  tesszük  a 
helyzetünket.  Én  csak  egy  szobalány  vagyok,  és  minden  este  az 
állásommal játszom, amikor titokban beosonok hozzád. Te más világban 
élsz,  máshová  születtél,  s  egyelőre  azért  vagy  velem,  mert  még  nem 
találtál az úri körödből hozzád illő hölgyet. De egyszer találkozni fogsz 
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vele, aki levesz a lábadról, és az első feleséged helyére léphet. És ez így 
lesz jó André, én nem férek bele az életedbe. Inkább hagyjuk abba most, 
még  mielőtt...  -  elcsuklott  a  hangja,  és  elfordult  a  férfitól,  azonban  az 
egyből  megragadta  a  lány  mindkét  vállát,  és  visszafordította,  hogy  a 
szemébe nézhessen.

- Mielőtt belém szeretsz?
- Mielőtt nagyobb baj lesz belőle... - Isabelle-nek könnyes lett a szeme, s 

ebből  André  megértette,  hogy nem ő akarja  a  szakítást.  Hanem valaki 
más.

-  Te  nem  szoktál  így  beszélni,  amit  az  imént  mondtál,  az  anyám 
szavaira emlékeztet - rátapintott a lényegre. Isabelle szeméből kibuggyant 
egy ártatlan könnycsepp. - Igazam van? Itt járt nálad?

-  Ne  nehezítsd  meg  a  dolgomat,  kérlek.  Inkább  menj  el!  -  a  lány 
legszívesebben könyörgött volna neki, hogy hagyja békén.

- Mit mondott neked? - André kezdett ideges lenni. Az nem lehet, hogy 
az anyja miatt veszítse el ezt a teremtést.

- Semmit.
-  Megfenyegetett?  -  Isabelle  lesütötte  a  szemét.  Istenem,  mibe 

keveredett?  Nem lett  volna szabad engednie,  de most  már késő volt.  - 
Megtiltotta, hogy beszélj róla?

-  Csak  felnyitotta  a  szememet,  és  rádöbbentett  az  igazságra,  melyre 
magamtól is rá kellett volna jönnöm. - Bolond volt, amiért beleszeretett a 
férfiba. Nincs jövője ennek a kapcsolatnak, bármennyire is jó Andréval, 
sosem fogja elvenni őt, és Isabelle nem is kívánhatja tőle. Csak addig lesz 
jó neki, míg nem jön más, társadalmi rangban hozzá való személy.

- Mit mondott Isabelle, bökd már ki végre! - André kezdte elveszíteni a 
türelmét.

- Finoman célzott rá, hogy ne felejtsem el, hol a helyem. - A lány nem 
bírt hallgatni tovább. Mindent elmesélt a szerelmének.

- Ezt nem hiszem el - csóválta a fejét André.
- Keress magadnak egy másik szobalányt, ha szórakozni akarsz. Nekem 

szükségem van erre az állásra.
André  nem  akart  hinni  a  fülének.  Anyja  szavai  ennyire  hatásosak 

voltak, s Isabelle azonnal bedőlt neki?
- Senkivel nem volt viszonyom ebben a kastélyban rajtad kívül, Isabelle. 

Gérard volt  az,  aki  ráhajtott  minden nőre,  s  Marianne-ra  is  kivetette  a 
hálóját.  Anyám  csak  azért  mondta  ezt  neked,  hogy  könnyen 
összeugrasszon minket, hát nem érted?
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- Ez esetben mindegy, nem? Ha nem vetek véget a kapcsolatunknak, 
akkor  kirúg  innen.  -  Veronique-nak  megvoltak  a  maga  fegyverei,  s 
minden cseléd tartott tőle.

- Nem fog. Majd én beszélek vele.
- Kérlek, ne! - a lányba azonnal belenyílalt a félelem. - Ha rájön, hogy 

mindent elmondtam, nekem vége. Nincs hova mennem.
- Ebből a kastélyból nem fogsz elmenni, Isabelle. És nem hagyom, hogy 

az anyám irányítsa az életemet, nem határozhatja meg kivel töltsem az 
éjszakámat és kivel nem. Engem nem érdekel, hogy cseléd vagy, Isabelle. 
Akkor is szeretlek... - Végre kimondta, amit gondolt.

Ez a lány az első pillanatban rabul ejtette, mikor meglátta a folyosón.
- Nem lehet, André.  Nem illünk össze -  a férfi  elhallgattatta, csókkal 

tapasztotta be a száját.
- Tojók az előítéletekre, a rangomra, a vagyonomra. És nem érdekelnek 

a befolyásos úri hölgyek, a feleségem is pontosan ilyen volt, anyám szerint 
minden  tekintetben  megfelelt,  jó  neveltetést  kapott,  mégis  lelépett  a 
bátyámmal. - Még soha senkinek nem beszélt őszintén erről, mert senki 
nem érthette meg úgy, mint Isabelle.

- Sajnálom.
-  Nehéz  időszak  volt,  de  szerencsére  túl  vagyok  rajta.  Te  segítettél 

abban,  hogy  túl  jussak  rajta,  melletted  önmagámra  találtam,  és  végre 
sikerült  elfelejtenem  Amélie-t.  De  ha  te  nem  szeretsz,  mondd  meg 
nyugodtan, mert akkor felmegyek a szobámba, és nem zavarlak többé.

Őszinte volt, mint mindig, s ezt a lány nagyra értékelte benne.
- Szeretlek, André - suttogta a könnyein át, s a férfinak nem kellett ennél 

több. Magához húzta, és ott csókolta, ahol érte. Lassan lebontotta róla a 
hálóinget, és ismét ott voltak előtte fedetlenül azok a csodálatos keblek, 
melyeket a férfi úgy szeretett.

Gyengéden az ágyra fektette Isabelle-t,  mely sokkal keskenyebb volt, 
mint amit megszokott és nyikorgott is, de ez a férfit nem érdekelte, mikor 
magáévá tette kedvesét. Aztán nevetett magában, ha most az anyja látná, 
biztosan  megbotránkozna  rajta,  amiért  egyetlen  -  megmaradt  -  fia  így 
lealacsonyodott. De Andrét nem érdekelte a vagyona és a rangja okozta 
különbség, csak Isabelle.

-  Félek,  André  -  ismerte  be  a  lány,  mialatt  ott  feküdtek  egymás 
karjaiban, meztelen testük még mindig összetapadt.

- Mitől?
- Attól, hogy elveszítelek - most a lány volt őszinte hozzá.
- Miért veszítenél el? Nem bízol bennem?
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- Igen, de az anyád...
- Anyámtól nem kell tartanod, majd én megvédelek tőle, ne félj.
Azonban  Isabelle  tartott  Veronique  Darctól,  akinek  nagyobb  volt  a 

hatalma és a ravaszsága, mint azt bárki is gondolná.
- Boldog vagy velem, Isabelle?
-  Hát  persze,  hogy  boldog vagyok.  -  Bárcsak  övé  lehetne  ez  a  férfi, 

minden tekintetben.
- Akkor ne törődj semmivel, csak szeress. A többit majd én elintézem, 

drágám -  mosolygott  André,  és  megsimogatta kedvese arcát.  Tisztában 
volt vele, mekkora kincs ez a lány, akiért bármire képes lenne.

HATODIK FEJEZET 

Amikor André reggel felkelt tudta, nagy csatát kell vívnia az anyjával. 
Eddig még sosem került komolyabb összetűzésbe vele, mindig egyeztek a 
nézeteik, és ez lesz az első alkalom, mikor nem értenek majd egyet. Ennek 
ellenére André könnyű szívvel lépett  be az ebédlőbe,  más valószínűleg 
félt  volna  a  helyében,  de  ő  nem.  Esztelenség  volt,  amire  készült: 
megvédeni egy szobalányt a kastély úrnőjétől, azonban neki nem remegett 
a lába, amint lement reggelizni, mint Gérard-nak azon az éjszakán, amikor 
kipattant  a  botrány.  André  mindig  is  bátor  volt  és  vakmerő,  kiállt  az 
igazáért  és  főleg  azért,  akit  szeretett.  Ha  korábban  valaki  azt  mondta 
volna neki, hogy belehabarodik valamelyik cselédbe, biztosan kineveti. De 
megtörtént, mert szerelmes volt Isabelle-be, egy olyan nőbe, aki minden 
küzdelmet megért.

Veronique az  asztalnál  ült,  és  a  teáját  kortyolgatta,  miközben 
nyugodtan böngészte szokásos újságját. Maga volt a tökély halványszürke 
bársonyruhájában,  haja  beállítva,  arcán  tökéletes  smink,  s  a  legszebb 
ékszerei  ragyogtak  rajta,  vékony  ujjain  gyémántgyűrűk,  nyakában 
ugyanolyan  csillogó  kövekből  álló  nyakék,  melyek  a  lila  és  kék  sötét 
árnyalataiban  pompáztak,  köztük  elvétve  egy-egy  bíborvörös 
gyémántdarab.  Micsoda  kollekció,  ezt  még  tavaly  kapta  Henriétől  a 
születésnapjára.

- Jó reggelt, anya.
-  Jó  reggelt,  fiam  -  Veronique  boldogan  pillantott  fel  újságjából,  és 

rámosolygott szeme fényére. íme, két fia közül már csak ő maradt neki, 
boldogságának egyetlen forrása. - Hogy aludtál?

-  Jól,  mivel nem voltam egyedül.  -  André nem akart kertelni,  egyből 
megindította anyja felé a támadást.
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- Tessék? - Veronique szemei kikerekedtek.
- Nem értem, mit csodálkozol ezen, hiszen nagyon jól tudod.
- Nem tudom, miről beszélsz - tettette az ártatlant Veronique, s közben 

nagyokat pislogott.
-  Isabelle-ről.  Nem kellett  volna megfenyegetned tegnap.  -  Most  már 

nyílt lapokkal játszott.
- Én nem fenyegettem meg senkit. Miket hazudozott össze neked az a 

lány? - Veronique szemei szikrákat szórtak. Mi történt Andréval? Hogy 
merészel ilyen hangnemben beszélni az anyjával?

-  Isabelle  sosem hazudna nekem, ellentétben veled.  Nem én szűrtem 
össze a levet Marianne-nal, hanem Gérard. Vagy elfelejtetted?

Veronique arcára kiült a döbbenet.  André mindent tud, de hogy volt 
bátorsága Isabelle-nek elmondani neki? Veronique rettentően dühös lett, 
fülig vörösödött, keresztül húzták a számításait.

- Mi ütött beléd, André? Nem ismerek rád. Úgy látszik, Isabelle teljesen 
elvette az eszedet.

- Nem szeretném, ha bántanád őt.
- Miért véded ennyire ezt a lányt? Hiszen csak egy közönséges cseléd! - 

emelte  fel  a  hangját  Veronique,  szavai  ott  szúrtak,  ahol  kellett:  a  fia 
szívében.  André  nem  értette  ezt  a  maradi  felfogást,  és  undorodott 
mindazoktól a nőktől, akik lenéztek másokat. S most értette meg igazán, 
anyja miért szerette annyira Amélie-t, mert Amélie is ilyen volt. És ezek 
után André valóban elgondolkodott azon, vajon hogyan lehetett szerelmes 
belé,  és még el is vette. Amélie az orránál  fogva vezette, csak a kisded 
játékaira használta, ellentétben Isabelle-lel. Azt hitte, állandóan partikra és 
csodálatos  utazásokra  járnak  majd,  s  André  teljesíti  minden  óhaját,  és 
teljesen alárendeli magát felesége akaratának. Amélie úgy gondolta, erről 
szól  a  házasság.  Isabelle  viszont  egészen  más  volt,  csak  ezt  a  többiek 
képtelenek voltak elismerni.

-  Senki  nem tehet arról,  hová születik.  -  De ezt az anyjának hiába is 
magyarázta.

- Nem gondoltam volna, hogy ennyire ostoba vagy, André. Elvette az 
eszedet, igaz?

- Ne akard irányítani az életemet, anya. Gérard nőügyeibe sem szóltál 
bele  -  vágott  vissza  André.  Tudta,  mekkora  fájdalmat  okoz  ezzel 
Veronique-nak.

-  Ha  időben  tudtam  volna  a  dologról,  akkor  megakadályozhattam 
volna. De úgy látom, te is ugyanazt a hibát fogod elkövetni, mint a bátyád. 
Le akarsz alacsonyodni Gérard szintjére, s inkább szobalányokkal hálsz?
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- Szobalányokkal? Isabelle az egyetlen.
- Igen, ő az első, aztán majd jön az összes többi.
-  Én  nem  játszom  a  nőkkel,  mint  Gérard.  Szeretem  őt.  -  André  is 

csodálkozott magán, hogy ezt csak úgy ki tudta jelenteni az anyja előtt.
- Nem tudod, miket beszélsz. Mivel vett le a lábadról az a kis cafka? 

Talán azokkal a hatalmas kebleivel? Azért, mert olyan jó vele az ágyban, 
még nem kellene félretenned az eszedet.

- Nem tűröm, hogy sértegesd őt! Isabelle nagyon rendes lány, magad is 
megmondtad. Nem ezt érdemli... Amélie-ről kellene így beszélned, nem 
róla!

Veronique-nak feltűnt,  hogy a fia túlságosan is védi Isabelle-t.  Lehet, 
hogy  mégis  szereti?  Ez  nehezebb  ügy,  mint  gondolná.  De  André  nem 
lehet olyan ostoba, mint Gérard, hogy tönkreteszi az életét egy nő miatt. 
Amélie legalább gazdag és befolyásos családból származik, de Isabelle egy 
senki.

- Remélem, nincsenek komolyabb terveid vele - végigfutott a hátán a 
hideg.

- Még magam sem tudom - ismerte be őszintén André, mely Veronique-
ban aggodalmat keltett.

- Ha csak szeretkezni akarsz valakivel, hát nem bánom. Elvégre Isabelle 
nagyon  szép  lány,  és  biztosan  egy  élvezet  lehet  az  ágyban.  De  kérlek 
André,  hogy  gondolkozz.  Szerinted  mi  sülhet  ki  ebből?  -  Veronique 
hangnemet változtatott, s amint André szemébe nézett, aggodalom ült a 
tekintetében.  -  Azt  akarod,  hogy az apád téged is  kitagadjon? Ne légy 
ostoba! Elég volt elveszítenem az egyik fiamat, nem akarom a másikat is, 
különben azt nem élném túl...

Veronique-nak könnybe lábadt a szeme.
-  Nem  vagyok  olyan  ostoba,  mint  Gérard.  Ne  félj  anya,  nem  fogsz 

elveszíteni,  de ne szólj  bele a magánügyeimbe. Had döntsem el én, mit 
akarok. És ne bántsd Isabelle-t, ő tehet a legkevésbé az egészről.

André úgy érezte, az első csatát megnyerte. Azonban Veronique nem 
adta fel,  a  férjénél  próbálkozott.  Elmondta Henrie-nak,  hogy a  fiuknak 
viszonya  van  egy  cseléddel,  és  Veronique  majd  hanyatt  esett  a 
döbbenettől,  amikor  a  férje  semmi  kivetnivalót  nem talált  a  dologban. 
André fiatal,  élnie kell. Örülhetnek neki, hogy túltette magát a válásán. 
Henrié nyugtatgatta Veronique-ot, szerinte nem kell beleszólniuk, hiszen 
nem tartották komolynak ezt a kapcsolatot.

Minden háznál megesik az ilyesmi, s amíg egy férfi szabad, addig miért 
ne tenné? André most Isabelle-lel vigasztalódik.
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- Csak nehogy baj legyen belőle - zsörtölődött az asszony.
- Mi baj lenne? Andrénak meg van a magához való esze, tud vigyázni.
Isabelle rendkívül boldog volt,  mikor André elmesélte,  mire jutott az 

anyjával. Veronique szemet huny a viszonyuk felett, szinte hihetetlen. De 
akármikor  találkozott  az  asszonyával,  kővé  dermedt  a  folyosón,  s 
remegett  a  keze,  a  szíve  pedig  a  torkában  dobogott.  Mindig  is  tartott 
Veronique-tól, hogy beszól neki valamit, azonban az asszony eleget tett fia 
kérésének,  és nem bántotta a lányt.  S Isabellenek egyszer megfordult  a 
fejében, hogy köszönetet kellene mondania neki, amiért nem hajította ki a 
kastélyból,  aztán  rájött,  hogy  mindezt  nem  Veronique-nak,  hanem 
Andrénak  köszönheti.  Ha  a  férfi  nem védi  meg  őt,  könnyen  az  utcán 
találhatná  magát.  Másnap  szokatlanul  sápadt  volt,  és  a  szerelmesek 
néhány percre tudtak csak találkozni egy csók erejéig, aztán a lány ígéretet 
tett  a férfinak, hogy aznap meglátogatja.  De este André hiába várta,  és 
komolyan  aggódni  kezdett  a  szerelméért,  nem  bírta  ki,  hogy  ne  lássa 
Isabelle-t.

Amikor lement az alagsorba, Isabelle alig bírta kinyitni az ajtót, olyan 
gyenge volt.

- Mi a baj, drágám? Beteg vagy? - visszatámogatta a lányt az ágyába, 
még sosem látta ilyen sápadtnak és letörtnek.

-  Semmi  komoly.  Remélem,  holnapra  elmúlik.  -  Isabelle  próbált 
rámosolyogni a szerelmére, azonban rosszullétét nem tudta leplezni.

-  Ne  haragudj,  hogy  ezt  mondom,  de  borzalmasan  nézel  ki.  Inkább 
hívok egy orvost.

- Ne! - kiáltott fel a lány, és megragadta a férfi karját. André megtorpant 
és lemerevedett, főleg mikor belenézett kedvese riadt tekintetébe.

- Mitől félsz, Isabelle? Nem fog mást csinálni veled, csak megvizsgál. - 
Andrét meglepte, szerelme ennyire tart az orvosoktól?

- Nem akarom, hogy megvizsgáljon.
- Miért?
-  Nélküle  is  tudom,  mi  bajom van -  vágta  rá  a  lány,  s  a  következő 

pillanatban könnyek folytak végig az arcán.
- Miért vagy rosszul, Isabelle?
- Gyermeket várok, André - zokogta, és belefúrta fejét a párnájába.
Rettentően szégyellte magát.
- Gyereket vársz, tőlem? Ez... ez biztos? - hitetlenkedett a férfi.
Az hogy lehet? Alig vannak együtt pár hónapja, bár André egyáltalán 

nem gondolt a védekezésre. Amélie-t másfél év alatt sem tudta teherbe 
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ejteni, s amikor elhagyta őt, maga is elhitte, hogy vele van a baj, és nem 
lehet gyereke. Erre jött Isabelle, s egyből teherbe esett tőle.

- Sajnos, igen - hüppögte a lány.
- Nem örülsz neki?
-  Mi  lesz  így  velünk,  André?  Ha  a  szüleid  megtudják,  biztosan 

kikapartatják belőlem... - Isabelle még a gondolatától is megborzongott.
Most  aztán  mindennek  vége,  örökre  elbúcsúzhat  a  kastélytól  és  a 

szerelmétől.  Veronique-nak  gondja  lesz  rá.  Hogy  lehetett  ilyen  ostoba, 
hogy nem vigyázott?

- Ez a mi gyerekünk, és senki nem veheti el tőlünk. - André nem akarta 
elhinni,  újra apának érezhette magát.  Amélie egyszer már megfosztotta 
ettől az érzéstől, még egyszer nem fogják megtenni vele, mert nem engedi. 
- Végre apa leszek, apa! - kiáltotta André, örömében felkapta Isabelle-t, és 
megpörgette a szoba közepén.

HETEDIK FEJEZET 

André maga is  őrültségnek tartotta azt,  amire készült,  legalább is  az 
esze szerint, azonban most az egyszer a szíve parancsolt.  Isabelle olyan 
dologgal ajándékozza meg, amire mindig is vágyott, gyermeket szül neki. 
André  a  fellegekben járt  a  boldogságtól,  s  ahogy belépett  a  nappaliba, 
fülig ért a szája. Apja a hintaszékében ült, és politikai lapot böngészett, 
anyja aprósüteményt ropogtatott, és egy vastag könyvet olvasott. André 
megköszörülte  a  torkát,  hogy  észrevegyék jelenlétét.  Miután üdvözölte 
szüleit, leült anyjával szembe a kanapén, aki ráemelte tekintetét, mintha 
megérezte volna, hogy mondani akar nekik valamit.

-  Mitől  van  ilyen  jó  kedved,  fiam?  -  Veronique  hangjára  Henrié  is 
felemelte a fejét. - Csak nem sikerült meggyőznöd a Farlow fivéreket? - A 
borukkal Angliában is terjeszkedni szerettek volna.

- Nem. Más bejelenteni valóm van.
Kíváncsi tekintetek meredtek Andréra 
- Valóban? - csukta be a könyvét Veronique.
- Halljuk! - Henrié feltolta szemüvegét a feje tetejére.
- Nos,  bizonyára tudjátok, mi van köztem és Isabelle között  -  kezdte 

óvatosan, s mialatt várt a végkifejlettel, felváltva nézett a szülei szemébe. 
Viszonyuk  nyílt  titoknak  számított  a  kastélyban,  ismerte  annyira  az 
anyját, hogy az elfecsegte az apjának. - El akarom venni feleségül.

- Micsoda? - Veronique hangja pánikszerű sikoltásba csapott át.
Hát a kisebbik fia is megőrült?
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- Tessék? - nézett rá nyomatékosan Henrié. Először azt hitte, csak tréfál.
- Szeretem őt, apa - mondta büszkén és boldogan.
- Szó sem lehet róla, André. - Veronique viszont felpattant a helyéről, és 

idegesen járkált fel-alá a nappaliban. - Össze akarod kötni az életed egy 
szobalánnyal? Ez még viccnek is rossz!

-  Te  egy  megfontolt  üzletember  vagy,  André.  Nem  kéne  jobban 
átgondolnod a dolgot? - Henrié is alig találta a szavakat. Még hogy elveszi 
Isabelle-t! Nem ilyen menyet képzelt el magának.

- Nem szoktam tréfálkozni. Már döntöttem.
- És miért? Hogyhogy? Hiszen annyi nő van még a világon, nem kellene 

elkapkodnod.
- Amélie-t kapkodtam el.
- Megértem, ha szerelmes vagy, fiam. Attól még nem kell elvenned, ha 

én is elvettem volna minden nőt, akibe szerelmes voltam... - magyarázta 
Henrié, aztán a feleségére pillantott és elhallgatott.

Inkább nem folytatta tovább.
- Gondolkozz André, mit adhatna ő neked, amit más nem? - Veronique 

már bánta azt a napot, amikor felvette a lányt. Lehet hogy szép, de akkor 
sem értette, hogyan csavarhatta el ennyire a fia fejét?

- Mert jó az ágyban? - Veronique másra nem tudott gondolni.
- Gyereket vár tőlem, anya.
- A, akkor ezért a nagy sietség! - Veronique-ot nem hatotta meg a hírt, 

Henrie-t viszont igen.
- Micsoda? Unokám lesz? - Henrié arcán látszott, hogy örül a hírnek, s 

ebből Veronique megértette, egyedül maradt az Isabelle elleni harcban. De 
nem adta fel.

- Biztos, hogy te vagy az apa? Azt hittem, neked nem lehet...
- Én is, mert Amélie elhitette velem, hogy kész csődtömeg vagyok. És 

most  végre  rendbe  hozhatom  az  életem,  hamarosan  lesz  gyerekem  és 
feleségem is. - André arcáról sugárzott a boldogság.

- Attól, hogy Isabelle terhes, még nem muszáj elvenned.
- Én szeretem őt anya, hát nem érted? - emelte fel a hangját André.
Veronique sosem volt képes megérteni őt.
- Csak néhány hónapja ismered.
- Ennyi bőven elég volt ahhoz, hogy megismerjem. Te is kedvelted őt az 

első  pillanattól  kezdve,  már  elfelejtetted?  Csak  azóta  bánsz  vele  olyan 
ellenségesen, amióta tudsz a viszonyunkról. - Ez volt az igazság. Isabelle 
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csodálatos lány, egy tündér, és ezt az anyja is észrevette az első percben, 
amikor betette a lábát a kastélyba. Nem véletlenül alkalmazta.

-  De hozzád nem egy szobalány való,  hanem olyas valaki...  -  kezdte 
volna a mondandóját Veronique,  azonban a fia félbeszakította. Kettejük 
csatája volt ez, mialatt Henrié hallgatott, ő beleegyezett André döntésébe.

-  Mint  Amélie? Pedig ő jó nevelést  kapott,  mégis lelépett  Gérard-ral, 
nem igaz?

- És arra nem gondoltál, hogy Isabelle nem véletlenül esett ilyen hamar 
teherbe?  így  akar  megfogni  téged,  és  amint  látom,  ez  sikerült  is  neki. 
Befészkeli magát a családunkba. - Veronique ellenségének tartotta azt a 
lányt, aki nem volt más, csak egy cseléd, s fel akart kapaszkodni. És hogy 
lehet André ennyire vak, hogy ezt nem veszi észre?

- Most már elég, Veronique! - szólt közbe Henrié, s egyből leteremtette a 
feleségét.  -  Meddig  akarsz  még  veszekedni?  Csak  a  gonoszság  beszél 
belőled.

- Isabelle sosem lenne képes ilyesmire,  ő egy áldott  jó teremtés,  te is 
tudod. Nem értem, miért vagy ennyire ellene. Azért, mert nem született 
befolyásos családba? Te sem voltál  gazdag, amikor apa beléd szeretett, 
mégis elvett feleségül - érvelt André.

- Miért éppen őt? Miért nem mást?
-  Felesleges  magyarázkodni  -  zárta  le  a  vitát  Henrié.  Neki  a  leendő 

unokája puhította meg a szívét. - Mikor szeretnél megnősülni? - fordult a 
fia felé.

- Néhány héten belül.
- Az lehetetlen - jelentette ki Veronique. - Ennyi idő alatt képtelenség 

mindent megszervezni.
- Ezzel ne törődj, anya. Majd én elintézem. Nem akarok nagy felhajtást, 

csak egy egyszerű szertartást  szűk családi  körben.  Még szeptemberben 
nyélbe szeretném ütni a dolgot.

Veronique-nak le kellett ülnie, még mielőtt elájult volna.
- Azt hiszem, akkor kereshetek másik szobalányt magamnak - mondta 

savanyúan.  Mert  az  egyértelmű  volt,  hogy  Isabelle  nem  fog  többé 
takarítani ebben a kastélyban.

André  fel  is  költöztette  szerelmét  a  lakosztályába,  s  este  már  együtt 
jelentek meg a vacsoránál. Egyedül Henrié volt kedves hozzá, és gratulált 
a babához, Veronique viszont távolságtartóan és hűvösen viselkedett.

-  Tudom, hogy nem engem szánt  a menyének,  de mégis  köszönettel 
tartozom  a  jóságáért,  asszonyom  -  mondta  Isabelle,  miután  kettesben 
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maradtak. André nem véletlenül hívta át az apját a dolgozószobába, üzleti 
megbeszélés címén.

- A jóságomért?
- Igen, mert elfogadott.
- Sajnos, nem rajtam múlott. Andrénak köszönje - válaszolta tömören, és 

olyan gyűlölettel nézett erre a lányra, meg tudta volna fojtani egy kanál 
vízben.

- Bármennyire is próbálja eltitkolni, én tudom, hogy nincs kőből a szíve. 
Csak idő kell hozzá, hogy megenyhüljön. De arra megesküszöm magának, 
boldoggá teszem a fiát.

- A történtek után ez a legkevesebb, kedvesem. Különben gondom lesz 
rá,  hogy repülj  ebből a kastélyból - mondta, majd feldúltan távozott az 
ebédlőből.

Isabelle  tisztában  volt  vele,  nem  lesz  könnyű  dolga,  ha  Veronique 
szívébe  akar  férkőzni,  de  nem  tartotta  lehetetlennek.  André  is  bízott 
benne,  majd  ha  lecsillapodnak  a  kedélyek,  és  Isabelle  világra  hozza  a 
gyermeküket, akkor minden megváltozik.

André,  ahogy  ígérte,  mindent  megszervezett,  és  szeptemberben 
megtartották  az  esküvőt.  Párizsban  vette  meg  a  gyűrűket,  s  amikor 
megmutatta  a  leendő  feleségének,  az  örömében  elsírta  magát.  André 
megkérte az anyját, hogy segítsen Isabelle-nek a ruha kiválasztásában, s 
összetűzésbe is kerültek miatta. Veronique úgy vélte, egy hófehér, szűkre 
szabott,  elegáns  estélyi  pontosan  megfelelne  az  arának,  de  André 
kijelentette,  Isabelle  nem  viselhet  egyszerű  darabot  élete  legfontosabb 
napján. Lehet, hogy ezúttal nem rendeznek akkora felhajtást, s nem lesz 
nagy dínomdánom, de Isabelle-nek is  jár  egy csodálatos  menyasszonyi 
ruha, legalább olyan gyönyörű, mint Amélie-nek.

- Csak hogy azt tudni kell  viselni is, drágám. Nem mindegy ki bújik 
bele - mondta rosszmájúan Veronique.

-  Isabelle  tudni  fogja  viselni,  efelol  biztos  lehetsz,  anya.  -  Veronique 
képtelen volt megbékélni fia választottjával, s ez rosszul esett Andrénak. - 
És ha ott szeretnél lenni, amikor kimondjuk az igent, akkor legyél szíves 
nem hátráltatni az előkészületeket.

- Ezt hogy értsem?
-  Elegem  van  a  gonoszkodásodból.  Isabelle-t  feleségül  veszem,  ha 

akarod, ha nem. Vagy jobban örülnél, ha titokban kelnénk egybe valahol 
máshol, egy ismeretlen faluban?

Veronique szóhoz  sem jutott  a  döbbenettől.  Nyelt  egy nagyot,  aztán 
mégis megerőltette magát.
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- Rendben, akkor elviszem a varrónőmhöz és olyan ruhája lesz, amilyet 
szeretne.

Isabelle  a  világért  sem  akart  akadékoskodni,  és  mondta  Andrénak, 
szívesen  megvarrja  ő  maga.  Félt  elmenni  az  anyósával,  de  mivel  a 
szerelme  ragaszkodott  hozzá,  így  belegyezett.  S  Veronique  roppant 
kedvesen viselkedett vele, elvitte a szabójához, és magukra hagyta őket. 
Nem kívánt beleszólni semmibe, de azért azt Henrie-nak megjegyezte az 
este, kíváncsi lesz a ruhára, mennyire lesz ízléstelen.

-  Miért  vagy  ilyen  rosszindulatú,  drágám?  -  kérdezte  Henrié,  mikor 
kettesben voltak a hálószobájukban, és éppen a lefekvéshez készülődtek.

- Mert ez a lány az orránál fogva vezet mindkettőtöket, hát nem veszed 
észre?

- Szerintem Amélie vezetett minket az orrunknál fogva.
- Andrénak akkor sem kellene elvennie. - Veronique szinte őrjöngött a 

dühtől tehetetlenségében.
-  Nézd,  én  nem  örülök  neki,  hogy  így  alakultak  a  dolgok,  és  más 

feleséget szántam a fiunknak, aki nem jött be, ugyebár. De ha André ezt a 
lányt  szereti  és  már  úton  van  az  unokám,  ám  legyen  -  mondta  ki 
egyszerűen és tömören a véleményét. -  Hagyjuk, had járja a saját útját. 
Lehet, hogy boldog lesz vele.

-  Ezt nem hiszem el.  Mi van ebben a nőben,  hogy te sem bírsz  neki 
ellenállni? -  Jól  befészkelte magát a családba az a fruska,  de majd vele 
meggyűlik a baja.

- Mégis mit akarsz, mit tegyek? André akkor is elvenné Isabelle-t, ha a 
fejem tetejére állok. A viselkedésed pedig csak olaj a tűzre, ha eddig nem 
vetted volna észre. Vagy azt akarod, hogy André is elmenjen innen? Nem 
szeretném a másik fiamat is elveszíteni, ő az egyetlen reménységem.

Sok  igazság  volt  abban,  amit  Henrié  mondott,  és  Veronique-nak 
rettentően fájt, amiért Gérard-t elüldözte. Megtiltotta, hogy beszéljen vele 
vagy levelet írjon neki, s már fél éve nem is látta idősebb gyermekét. Erre 
most a másik fia méri rá a csapást, s bezzeg Henrié őt nem tagadja ki a 
botlásáért.  Veronique semmi jót nem fűzött ehhez az esküvőhöz, s még 
maga  is  megdöbbent,  mint  ahogy  mindenkit  ámulatba  ejtett,  amint 
Isabelle  megjelent  csodálatos  ruhájában.  Gyönyörű  menyasszony  volt 
csipkével  díszített  ruhakölteményében,  és  ahogy  lépkedett  hatalmas 
szoknyájában,  úgy nézett  ki,  akár  egy hercegnő.  Milyen jól  állt  neki  a 
smink és a gondosan feltűzött haj, nyakában vastag gyöngysor lógott, és 
aki nem ismerte, meg nem mondta volna, hogy pár héttel ezelőtt még a 
polcokat törölgette a Darc kastélyban. Magas sarkú, hófehér cipőjében is 
olyan kecsesen mozgott, mintha mindig ezt csinálta volna, s tekintetéből 
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határtalan  boldogság  tükröződött,  amikor  odaállt  André  mellé,  hogy 
aztán  összeadják  őket.  A  hátsó  sorokban  is  mindenki  a  menyasszony 
szépségéről pusmogott, és azt találgatták, vajon melyik befolyásos család 
sarja. André büszke volt a kedvesére, és szentül hitte, Isabelle-nél keresve 
sem találhatott volna jobbat. Hálát adott az égnek, hogy az útjába sodorta.

André fülig szerelmes volt, ez tény, és úgy kényeztette feleségét, ahogy 
tudta.  Rengeteg  új  ruhát  vásárolt  neki,  ékszereket,  cipőt,  kalapot.  Meg 
akarta  lepni  egy  nászúttal  is,  amit  aztán  Isabelle  visszautasított. 
Szeptemberben  már  javában  benne  voltak  a  szüretben  és  jól  tudta, 
mekkora szükség van Andréra a birtokon.  Különben sem érezte magát 
elég erősnek egy utazáshoz, még mindig hányinger kínozta, így Andrét 
sikerült meggyőznie, hogy halasszák el, míg meg nem születik a baba. Az 
ifjú férj az esküvő után belevetette magát a munkába, ismét reggeltől estig 
dolgozott  a  szőlőben,  Isabelle  pedig türelmesen várta haza a  férjét.  Az 
ideje  nagy  részét  egyedül  töltötte  a  kastélyban,  ugyanis  Veronique 
ódzkodott mindenféle találkozástól a menyével, így ügyesen elkerülte őt, 
amit Isabelle tulajdonképpen nem is bánt. Kötéssel, hímzéssel és varrással 
töltötte ki az idejét, új ruhákat készített a kicsinek, majd nagyokat sétált a 
kertben,  és  amikor  ideje  engedte,  beszélgetett  a  cselédekkel,  akikkel 
továbbra is jóban volt.  André többször ment el üzleti  útra az apjával,  s 
ekkor mindig hozott valami meglepetést imádott feleségének, ezúttal egy 
aranykarkötőt.

- Te jó ég! Nem félsz, hogy elkényeztetsz?
- Egyáltalán nem. Nos, hogy tetszik?
- Ez gyönyörű, de nem kellett volna - fogadkozott Isabelle. Szerény volt 

és hálás, André pontosan ezt szerette benne.
- Egy ilyen csodálatos feleségnek, mint amilyen te vagy, ez jár.
Szeretném, ha boldog lennél.
-  Én ajándékok nélkül is boldog vagyok melletted. Ne vegyél nekem 

drága  holmikat,  még  a  végén  azt  hiszik,  hogy  a  pénzedért  mentem 
hozzád.

- Nem érdekel mások véleménye. Megérdemled és kész.
Isabelle úgy érezte magát,  mintha egy tündérmesébe csöppent volna. 

André  a  tenyerén  hordozta,  Henrié  is  megkedvelte  őt,  azonban  az 
bántotta, hogy Veronique sehogy sem akarta elfogadni. Isabelle magányos 
óráiban  azon törte  a  fejét,  hogyan puhíthatná  meg az anyósát,  hogyan 
férkőzzön a kegyeibe. Veronique-ot azonban sokkal súlyosabb problémák 
kínozták,  minthogy az újdonsült  menyével  foglalkozzon,  aki  jogtalanul 
ugyan, de velük együtt élvezhette azt a pompát és gazdagságot, melyet ők 
ketten hoztak létre Henrie-val.
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Mégsem  az  fájt  neki  a  legjobban,  hogy  André  Isabelle-t  választotta, 
hanem hogy nem láthatta nagyobbik fiát, Gérard-t. Még a mai napig sem 
tudott úgy elmenni a szobája előtt, hogy ne nézett volna be, nem ült volna 
le  az  ágyára  és  ne  nézegette  volna  a  fényképeit.  Az  emlékek  mindig 
megrohanták, most is ott volt előtte, amikor kisgyermek volt,  és együtt 
játszottak a kertben, vagy amikor megdorgálta sokadik csínytevései után, 
hallotta  a  nevetését  és  érezte  férfias  illatát  a  szobában,  mely  örökre 
befészkelte magát az orrába.

Mindig  olyan  csinosan  öltözködött,  megborotválkozott,  melytől  még 
sármosabbnak látszott. Nem csoda, hogy a lányok úgy rajongtak érte, amit 
aztán Gérard ki is használt, de nem kellett volna így végződnie.

Százszor átgondolta már, hol ronthatta el a nevelését, hiszen ő csak jót 
akart a drága kisfiának, a szeme fényének, mikor kényeztette, és túl sok 
mindent megengedett neki. Hát, meg is lett az eredménye, s mindannyian 
megszenvedtek miatta. Gérard sok csalódást és bosszúságot okozott, de 
ennek ellenére nagyon szerette őt, hiszen elsőszülött fia volt. Borzasztóan 
hiányzott  neki,  s  megtapasztalta  egy  anya  legnagyobb  fájdalmát,  mert 
elszakították a gyermekétől. Éjszakánként, mikor nem jött álom a szemére, 
egyfolytában  azon  töprengett,  vajon  hol  lehet  most  a  fia,  s  tud-e 
nyugodtan  aludni?  Mert  ő  nem  tudott...  Holnap  lesz  október  elseje,  s 
ebben a hónapban fog megszületni az unokája.  Annyira fájt  neki,  hogy 
nem láthatja, nem ölelheti majd magához azt a csöppséget, és legfőképpen 
az,  hogy  Henrié  nem  hajlandó  tudomást  venni  róla.  Inkább  André 
gyermekét várja, azt a porontyot, ami egy szobalány hasában fogant, és 
nem  Gérard-ét,  akié  legalább  befolyásos  családba  születik,  és  címet, 
rangot, elismerést kap majd. Hát mi különbség lesz a két kisbaba között, 
Isabelle-é mitől lesz jobb, mint Amélie-é? Igazságtalannak tartotta Henrié 
döntését. Tudta, a férje mindig is jobban szerette Andrét, mint Gérard-t. 
Azonban Veronique úgy érezte, nem bírja tovább ezt a távollétet a fiától. 
Hát eldöntötte, hogy titokban megkeresi őt.

Otthon azt hazudta, ruhát megy vásárolni Párizsba, és első útja Jean-
Yves-hez  vezetett,  a  bankba,  egykori  nászához.  Ő  volt  az  egyetlen 
személy,  aki  elvezethette  a  fiához.  A  lábai  remegni  kezdtek,  amikor 
belépett  a bankba,  az emberek sorban álltak az ablakoknál,  mígnem az 
egyiket üresnek találta, ahol egy szőke hölgy merengett bele a papírjaiba. 
Veronique odalépett elé, s elővette mosolyát és kedvességét.

- Jó napot kívánok, Jean-Yves de Marcory-t keresem - mondta a maga 
természetességével,  ahogy  megjelent  tetőtől  talpig  elegánsan,  hibátlan 
sminkjével  és frizurájával,  jó  pár évet  nyugodtan letagadhatott  volna a 
korából.
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- Be van jelentve hozzá? - mosolygott vissza rá a szőke hölgy.
Rendkívül bájos volt, úgy Isabelle korabeli lehetett, Veronique-ot éppen 

ezért bosszantotta az akadékoskodása.
- Nem. Személyes ügyben keresem.
- Akkor sajnálom, de nem segíthetek. Az igazgató úr nagyon elfoglalt, 

csak  bejelentett  vendégek mehetnek be  hozzá.  Mást  nem áll  módjában 
fogadni  -  tájékoztatta  udvariasan  Veronique-ot,  aki  legszívesebben 
megrázta  volna  ezt  a  bájos  cicababát.  Csak  nem  gondolja,  hogy 
megakadályozhatja abban, hogy megkeresse a fiát? Azonban Veronique-
ot kemény fából faragták és tudta, hogyan kell túljárni egy ilyen ostoba 
liba eszén.

- Ó! Engem biztosan fogadni fog, ha megtudja ki vagyok. Kérem szóljon 
fel neki, hogy Veronique Darc keresi.

A nő elképedt Veronique akaratosságán, hát amikor felemelte a telefont, 
és  azt  az  utasítást  kapta,  hogy  kísérje  fel  az  asszonyt  az  igazgató  úr 
irodájába.

- Na látja! Ugye, megmondtam - vigyorgott öntelten Veronique, és úgy 
lépkedett a hölgy mellett, mint egy dáma. Tulajdonképpen az is volt.

Jean-Yves  de  Marcory  meglepődve,  de  barátságosan  fogadta  az 
asszonyt.  Roppant  elegáns  volt  tökéletesre  szabott,  világosbarna 
öltönyében, fekete bőrcipőjében mint mindig, ahogy egy igazgatóhoz illik. 
A  homloka  felett  kissé  kopaszodott  már,  de  vörös  haja  hátrasimítva 
ugyanolyan jól állt neki, ahogy azelőtt. Istenem, Amélie hogy hasonlított 
rá, tőle örökölte dús haját és gyönyörű szemét. Jól esett kezet fognia az 
elegáns férfival, aki hellyel kínálta a kellemes irodában. Veronique levette 
pasztellszínű  kalapját  és  krokodilbőr  táskáját,  majd  kényelmesen 
elhelyezkedett  a  bőrszéken.  Rögtön jobban érezte  magát,  ritkán forgott 
ilyen  társasági  körben,  ahová  tulajdonképpen  tartozott,  a  kastélya 
magánya  után  szinte  felüdülésnek  számított  ez  a  találkozás,  ebben  a 
pompás  irodában,  ahol  minden  csillogott,  a  bőrgarnitúra  és  a  díszes 
faragású,  sötétbarna  szekrények  komolyságot  sugalltak,  melyet 
hatalmasra  nőtt  szobanövények  élénk  zöldje  tett  vidámabbá,  s  a 
bíborvörös szőnyeg csak fokozta a kellemes összhatást.

-  Örülök,  hogy  az  irodámban  üdvözölhetlek,  Veronique.  Minek 
köszönhetem ezt a váratlan meglepetést? - Azt hitte, nem látják egymást 
viszont. Közös jövőt álmodtak a gyermekeikkel, amit nem sikerült valóra 
váltaniuk.

- Bárcsak más körülmények között találkozhatnánk, Jean-Yves.
Az asszonynak szomorúvá vált a tekintete, nem szokott hozzá ehhez a 

szerephez,  ő  mindig  csak  követelt  az  emberektől,  nem  szokott  kérni 
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senkitől, sosem szorult rá... Azonban most más volt a helyzet, kénytelen 
lealacsonyodni  a  számára  megalázó  szintre,  és  képes  lesz  könyörögni 
ennek a férfinak, ha kell. - Tudom, nem szép dolog tőlem, hogy csak most 
kerestelek meg, azonban a férjem megtiltotta, hogy bármilyen kapcsolatba 
lépjek Amélie-vel vagy a családjával.

-  Azt  meg  lehet  érteni.  Ami  a  gyerekeink  között  történt,  az 
megszégyenítő mindannyiunkra nézve, és Henrié kemény ember. Én sem 
vagyok büszke a lányomra - sóhajtotta Jean-Yves, s ránézett az asztalán 
lévő, aranykeretes fényképre, melyről a csodaszép Amélie mosolygott rá. 
De  ő  legalább  nem  tagadta  ki  és  nem  üldözte  el  az  otthonából,  s 
valószínűleg a saját unokáját sem fogja megtagadni.

Talán  köszönetet  kellene  mondania  neki,  fordult  meg  az  asszony 
fejében,  amiért  befogadta  az  ő  fiát  is,  és  ezzel  megmentette  a 
tönkremenéstől. Veronique bele se mert gondolni, mi lenne ha Gérard-nak 
az utcán kellene élnie, hiszen képtelen lenne eltartani magát.

-  Titokban utaztam Párizsba,  Henrie-nak fogalma sincs  róla,  hogy itt 
vagyok és  ha  megtudja,  isten irgalmazzon nekem. -  Nem volt  könnyű 
helyzetben Veronique, az egyetlen férfi, akitől tartott az életben, az a férje 
volt.

- Tőlem nem szokott kiszivárogni semmi. Számíthatsz a diszkréciómra, 
Veronique - a férfi hangja nyugtatóan hangzott.

-  Hatalmas kéréssel  fordulnék hozzád, ami rettentően sokat jelentene 
nekem, és csak te segíthetsz. Mát több, mint fél éve nem láttam a fiamat. 
Henrié megfenyegetett, ha valaha is megpróbálnám felvenni a kapcsolatot 
vele, akkor én is távozhatnék a kastélyból. Henrié úgy gondolja, Gérard 
elárult minket, és halottnak tekinti a fiunkat. De én nem tudok úgy tenni, 
mintha meg sem született volna, Gérard igenis él és szüksége van rám. 
Már  nem  bírom  tovább,  muszáj  újra  látnom  őt,  különben 
megbolondulok... - elcsuklott a hangja, és egy fájdalmas könnycsepp folyt 
le az arcán.

- Ne sírj, Veronique. - Jean-Yves belenyúlt a zsebébe és előhúzott egy 
zsebkendőt, majd átnyújtotta az asszonynak, akit őszintén sajnált. Ő sem 
gondolta volna, hogy ekkora fájdalmat okoz neki Amélie, az anyja korai 
halála óta ő volt a kedvence, a szeme fénye, a mindene. Meg tudta érteni 
Veronique szenvedését, ha elveszítené a gyermekét, biztosan belehalna. - 
Miért  ne találkozhatnál vele? Egyébként bíztam benne,  hogy ha Henrié 
nem is, de legalább te megteszed az első lépést. Csak azt gondoltam, hogy 
sokkal hamarabb.

- Nem mertem, Jean-Yves. Féltem Henrie-tól, és minden este az járt a 
fejemben, vajon hol lehet az én kicsi fiam. Hogy van, és vajon gondol-e 
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rám?  Azt  sem  tudom  hol  lakik,  csak  abban  bíztam,  hogy  Amélie-val 
otthonra talál nálad.

- Igen, vettem nekik egy lakást a város másik felében.
-  Komolyan?  -  csillant  fel  az  asszony  szeme.  -  Úgy  szeretném 

meglátogatni  őket!  És  lassan  megszületik  az  unokám  is,  istenem, 
menynyire várom!

- Már megszületett - mondta Jean-Yves. Ez az asszony tényleg nem tud 
semmit a fiáról. Hogy lehet így élni?

- Tényleg? - Veronique-nak majdnem leesett az álla. - És mikor?
- Egy hete.
Veronique hirtelen azt  sem tudta,  örüljön-e vagy sírjon.  Te jó ég,  ha 

most  nem veszi  a  bátorságot  és nem jön el  ide,  akkor nem tudja meg. 
Gérard  nem  értesítette  őket.  Igaz,  miért  is  tette  volna,  hiszen 
megszakítottak vele mindenféle kapcsolatot?

- Szóval akkor nagyszülők vagyunk, Jean-Yves! - az anyai érzések mégis 
a  felszínre  törtek  benne,  végre  megérinthette  a  boldogság  szele,  amit 
ezúttal Gérard okozott neki, annyi bosszúság után. Veronique örömében 
felpattant a székről és a férfi nyakába ugrott. - És mi lett?

- Kisfiú. Róbertnek hívják.
- Róbert. Gyönyörű név. - Szóval fiú született, melyre oly régóta vártak, 

és abban a pillanatban eszébe jutott  Henrié.  Bárcsak ott  lehetne vele és 
együtt örülhetnének, hiszen a férje szíve vágya volt egy újabb fiúgyermek, 
aki  tovább  viheti  a  Darc  nevet.  De  Henrieez  nem  érdekelte,  Gérard-t 
örökre  kizárta  az  életéből,  a  férje  mostantól  kezdve  Andréval  és  a 
születendő gyerekével foglalkozott. Veronique viszont nem volt ennyire 
szívtelen, őt meghatotta a hír, s elhomályosult a tekintete. - Olyan jó lenne, 
ha láthatnám és a karomba vehetnem.

- Szerintem ennek semmi akadálya, biztos otthon vannak a lányomék. 
Felhívom  őket,  jó?  -  mondta  Jean-Yves,  és  máris  nyúlt  a  telefonhoz,  s 
tárcsázta a számot.

Veronique csodálkozva figyelte, nem értette miért olyan jó hozzá Jean-
Yves, de azt tudta, örökre hálás lehet neki, amiért valóra váltja azt, amiről 
hosszú hónapok óta álmodott. És nem akart hinni a fülének, amikor Jean-
Yves beleszólt a telefonba.

-  Szervusz,  Gérard.  Van egy meglepetésem a  számodra.  Nem fogod 
elhinni, kivel találkoztam ma. - Egy pillanatnyi csend keletkezett.

Veronique lázas izgalommal figyelte a történteket, a szíve hevesen vert, 
arca kipirosodott, rátört a lámpaláz. Te jó ég, valóban Gérard az? Vajon 
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mit  fog  mondani  neki?  -  Nagyon  kedves  neked,  itt  áll  mellettem,  és 
beszélni szeretne veled. Adom őt, rendben?

Jean-Yves  mosolyogva  nyújtotta  át  a  kagylót,  s  Veronique  remegő 
kézzel fogta meg a készüléket, és remegett a hangja is, amikor beleszólt.

-  Halló!  Tényleg te  vagy, Gérard? -  Még mindig olyan hihetetlennek 
tűnt a számára, aztán hatalmas lelkesedés éledi fel vonal másik végén.

- Anya! Eljöttél Párizsba? - boldogság csengette a fiú hangjában, egyből 
felismerte az anyját, persze telefonon keresztül más volt őt hallani.

-  Igen,  fiam.  Titokban  elszöktem  otthonról,  hogy  láthassalak  téged 
végre... - most már Veronique zokogott a kagylóba, de ezúttal a boldogság 
könnyei voltak ezek, alig bírta befejezni a mondatot. - Meg az unokámat...

- Gyere el hozzánk, tudod hol lakunk?
- Nem, még nem. - Olyan fájdalmas szavak voltak ezek. Fogalma sincs, 

hol  lakik  a  saját  fia,  azonban  ennek  mától  vége,  mint  ahogyan  a 
szenvedéssel  teli  napoknak  is.  Gérard  lediktálta  neki  a  címet,  és 
magyarázni  kezdte  az  anyjának,  merre  menjen.  Aztán  egyszer  csak 
meggondolta magát.

- Tudod mit? Inkább maradj a bankban, máris odamegyek érted.
Veronique legszívesebben kiugrott volna a bőréből, olyan boldog volt.
- Ide jön értem, Jean-Yves! Köszönöm, köszönöm...  hogy segítettél...  - 

hüppögte,  s  hálálkodva  ölelgette-csókolgatta  a  férfit.  -  Egy  életre 
leköteleztél...

- Ugyan már Veronique, hiszen ez volt a legkevesebb... Bárcsak többet 
tehettem volna! - szerénykedett a férfi. A történtek őt is éppúgy mellbe 
vágták, azonban nem ő szenvedett miatta a legjobban.

És körülbelül húsz perc múlva megtörtént a csoda, amikor a bank előtt 
megállt egy fekete Royce-Rolls,  és Gérard kiszállt  belőle.  Veronique azt 
hitte, álmodik. Alig látott a könnyein keresztül, de kitárta a karját, és a fia 
gyorsított léptekkel rohant felé, hogy aztán felkapja apró termetű anyját, s 
örömében megpörgesse a levegőben, a nyílt utcán.

- Gérard! El sem hiszem, hogy újra látlak - suttogta Veronique, amint 
szorosan ölelték egymást újra. Gérard ott volt a karjai közt, újra hallhatta a 
hangját, érezhette testének melegét és magába szippanthatta férfias illatát. 
Istenem,  hogy  örült  neki  a  fia,  mely  kellemes  érzéssel  töltötte  el, 
hihetetlenül jól esett neki, amiért nem haragudott rá.

- Hiányoztál, anya - vallotta be Gérard, és most ismét olyan volt, mint 
kisfiú korában, úgy kapaszkodott Veronique-ba, rég nem látott anyjába, 
mint amikor kisgyerek korában az iskolába vitte. Gérard nehezen viselte 
az elválást, nem szeretett iskolába járni, ahol egy fél napra elszakították az 
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anyjától,  azonban  most  sokkal  hosszabb  időt  kellett  egymástól  távol 
tölteniük.

- Te is nekem, fiam.
-  Ne  haragudj  rám,  nem akartam fájdalmat  okozni  sem neked,  sem 

pedig Andrénak - mégis megtette. Sejtette, mennyire gyűlölik őt otthon. S 
már  kezdte  feladni  a  reményt,  hogy  valaha  is  viszont  láthatja  családja 
bármelyik tagját. Túl nagy ár volt ez egy szerelemért, amire utólag rájött 
ugyan,  de  már  késő  volt.  Azonban  az  anyja  megtörte  a  jeget,  és  eljött 
hozzá.

- Nem haragszom - válaszolta, mialatt a könnyei leperegtek az arcán. 
Hogy is haragudhatott volna rá? Hiszen mégiscsak a fia, és minden nap 
epekedve várta, hogy visszajön a kastélyba, és bocsánatot kér az apjától. 
Azonban  nem  tette,  mert  tudta,  Henrié  úgysem  bocsátana  meg  neki. 
Egyedül Veronique reménykedett benne, s egyszer talán meghallgatásra 
találnak az imái, mint ahogy félszegen dédelgetett álma valóra vált a mai 
napon, megtalálta elvesztett fiát.

- Úgy örülök, hogy itt vagy! Ha tudnád mennyit gondoltam rád. Miért 
nem  jelentkeztél?  Miért  nem  adtál  hírt  magadról  soha?  -  nem 
szemrehányásként mondta, hanem kíváncsiságból kérdezte.

-  Felesleges  lett  volna.  Tisztában  voltam  vele,  hogy  zárt  kapukat 
döngetek. Nem válaszoltatok a levelemre... - Bár azt Andrénak címezte, 
melyben megírta, hogy elvette az egykori feleségét. Hát azon egyáltalán 
nem csodálkozott, amiért André nem küldött neki egy gratuláló táviratot. 
Azonban az anyjának nem írt egy sort se, mert azt hitte, egy véleményen 
van az apjával.  Elvégre az utóbbi  időben mindig André pártjára állt,  s 
Gérard kirekesztve érezte magát.

- André széttépte, miután megmutatta nekünk. De legalább megtudtuk 
belőle,  mi  van  veled.  jean-Yves-től  hallottam,  hogy  megszületett  az 
unokám. Miért nem szóltál róla?

- Azt hittem, nem érdekel benneteket.
- Hogyne érdekelne! Hiszen nagyon jól tudod, mennyire vágytam rá.
-  Nagyon aranyos,  a haja az anyjáé,  a szeme viszont az enyém Nem 

szeretnéd megnézni?
-  Dehogynem!  Amióta  hallottam,  hogy  megszületett,  alig  bírok 

magammal.
-  Gyere,  akkor  elviszlek  hozzám  -  azzal  átkarolta  az  anyját,  és 

udvariasan besegítette a rájuk várakozó Royce-Rolls-ba.
Veronique a fellegekben érezte magát a boldogságtól és le sem vette a 

szemét a fiáról. Csak nézte, bámulta karakteres arcvonásait és néha elejtett 
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mosolyát. Milyen elegáns volt, erős, jó vágású férfi és immár családapa. 
Veronique büszke volt Gérard-ra és a lakáshoz vezető úton eszébe sem 
jutottak  a  kellemetlen,  fájdalmas  emlékek,  bosszúságok,  csak  a  jóra 
gondolt, mialatt melegség járta át a szívét.

Bárcsak  hamarabb  összeszedte  volna  minden  bátorságát,  bárcsak 
hamarabb meg merte volna tenni, hogy eljöjjön megkeresni őt Párizsba, 
szembeszállni  Henrié  akaratával.  Mennyi  szenvedést  megspórolhatott 
volna  magának,  s  mennyi  időt  nyert  volna,  azonban  most  itt  volt, 
gyengéden megérintette  a  fia  kezét  a  hátsó  ülésen,  és  újra  éreztethette 
vele,  hogy  még  mindig  szereti.  S  bármi  történjen,  ő  akkor  is  az  anyja 
marad, pokolba Henrie-val meg a többiekkel.

-  Én még ma is  ugyanúgy szeretlek,  mint  rég -  vallotta be  őszintén, 
mikor találkozott a tekintetük, és mélyen egymás szemébe néztek.

- Én is szeretlek, anya - mondta Gérard, s Veronique észrevette, hogy 
elhomályosult  a  tekintete.  Küzdött  ellene,  nehogy  elsírja  magát  és 
gyengének látsszon, éppen ezért inkább újra átölelte az anyját.

Mindketten  követtek  el  hibákat,  méghozzá  óriási,  jóvátehetetlen 
ballépéseket. Talán ha Veronique nem kényezteti el Gérard-t és nem tesz 
különbséget a két gyermeke között, akkor Andréval akár szerethetnék is 
egymást,  s  Gérard-t  egy  nő  sem  veszi  rá  arra,  hogy  ekkora  fájdalmat 
okozzon  a  testvérének.  Elszeresse  a  feleségét...  Azonban  történt  ami 
történt,  és  mindez  felejtődni  látszott  azokban  a  percekben,  amikor  ott 
utaztak egymás mellett a kényelmes bőrülésen, és egyre gondoltak, csak 
nem  mondták  ki.  Anya  és  fia  újra  egymásra  talált,  s  egy  csapásra 
megbocsátották a másik vétkeit.

Az út hátralevő részét kellemesen, felszabadulva tették meg, beszéltek 
és  nevetgéltek.  Veronique  rég  érezte  magát  ennyire  felszabadultnak,  s 
bolondnak tartotta Henrie-t, akinek fogalma sincs arról,  milyen örömtől 
fossza meg saját magát. Ellenben Veronique ezzel örökre beírta nevét a 
sors  könyvébe,  és  fia  számára  örök  tanúságot  tett  arról,  hogy  képes 
lemondani  az  elveiről,  a  büszkeségéről  annak  érdekében,  hogy  újra 
boldog lehessen, ismét nyugodtak legyenek az éjszakái, és könnyű szívvel 
ébredjen reggel, s újra élvezni tudja, ha rásüt a nap. Azonban Henrié túl 
makacs volt ahhoz, hogy belássa: ő is éppúgy felelős a gyermekeiért, mint 
Veronique, hiszen együtt nevelték és formálták őket olyanná, amilyenekké 
váltak. Henrié is ugyanabba a csapdába esett  bele a feleségével együtt, 
mert ő is különbséget tett a két fia között, melyet a mai napig képtelen 
belátni,  és  ami  a  legrosszabb,  hogy esze  ágában sincs  változtatni  rajta. 
Veronique  azonban  az  elmúlt  fél  év  alatt  hatalmas  változáson  ment 
keresztül, s nemsokára láthatja az unokáját.
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- És hogy van Amélie? - szólalt meg Veronique néhány perces hallgatás 
után,  mikor  hirtelen kifogytak  a  szóból  és  az  ablakon bámultak kifelé, 
nézték Párizs  őrült  forgalmát.  Mennyire  más  világ ez  a  birtokhoz és  a 
csodálatos kastélyhoz képest, ahol egyáltalán nem érezni a nyüzsgést, az 
autók zaját, emberek tolongását, s a rohanó élet pillanatait.

- Köszönöm, jól. Most már elég erős ahhoz, hogy magától felkeljen és 
kimozduljon otthonról.

Veronique őszintén  remélte,  hogy Amélie  nem haragszik  rá.  Csúnya 
körülmények  között  váltak  el  egymástól,  mikor  mérhetetlen  dühében 
felpofozta a lányt, és most megfordult az asszony fejében, hogy ezúttal 
Amélie alázhatja meg őt a saját lakásában... Azonban bízott benne, hogy 
ez nem történik meg, és egyszer mindenkinek sikerül fátylat borítania a 
múltra.  Veronique  hamar  rádöbbent,  felesleges  a  gyűlöletre  pazarolni 
minden  egyes  percet  és  energiát  ahelyett,  hogy  a  boldog  pillanatnak 
élnének. Az idő úgyis gyorsan száll, mely alatt olyan pillanatoktól fosztják 
meg magukat, melyekről kár lenne lemondani.

- Nagyon megszenvedett a szülésnél? - Veronique furcsán érezte magát, 
néhány  héttel  ezelőtt  képes  lett  volna  egy  kanál  vízben  megfojtani  a 
menyét, most viszont aggódott érte, mikor eszébe jutottak saját gyötrelmei 
a vajúdások alatt, amikor világra hozta a fiait.

- Erős fájdalmai voltak, melyek sokáig kínozták, de szerencsére túl van 
rajta  -  válaszolta  Gérard,  és a  tekintetéből  látszott,  nem akar bővebben 
beszélni róla.

Veronique pedig egy mosollyal elintézte a dolgot, ami néhány perccel 
később lefagyott az arcáról, amint a sofőr megállt egy hatalmas emeletes 
ház előtt. Veronique maga sem tudta miért, de görcsbe rándult a gyomra, 
amint Gérard kisegítette a kocsiból,  azért  tartott ettől  a találkozástól.  A 
félelem  és  a  lázas  izgalom  egyaránt  keveredett  benne,  így  amikor 
beszálltak  a  liftbe,  a  lábai  remegni  kezdtek,  és  biztosan  rátört  volna  a 
klausztrofóbia, ha két perc múlva nem érnek fel a hatodikra. Veronique 
megkönnyebbülve  lépett  ki  fia  mellett  a  széles  folyosón leterített  piros 
bársonyszőnyegre. Aranyozott lámpatartók, gyönyörű festmények lógtak 
a falakon, majd egy hatalmas, két szárnyú hófehér ajtó fogadta őket.

- íme, itt a mi lakásunk - mondta Gérard, mialatt a kulcsaival babrált.
Veronique inkább érezte magát egy ötcsillagos szállodában, mint egy 

lakásban. És ahogy Gérard kinyitotta az ajtót, első lakosztálybeli pompa 
tárult  a  szeme  elé,  akár  a  Ritzben  is  lehettek  volna.  Hófehér 
márványpadló, hatalmas, ember nagyságú tükör ezüst kerettel,  mellette 
ezüstszínű állófogas, s az előtérből rengeteg ajtó nyílt mindenfelé. Gérard 
bevezette  az  egyikbe,  az  volt  a  nappali  csodálatos  okkersárga 
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ülőgarnitúrával,  krém  színű  szőnyegekkel,  mely  mögött  egy  zongora 
terült el, de így is csak a szoba felét tudta kitölteni, a másik oldalon egy 
étkezőasztal párnás székekkel, egy zsúrkocsi, rajta mindenféle itallal, majd 
a  bárpult,  mely  mögött  az  üvegajtós  szekrényben  ott  sorakoztak  a 
kristálypoharak és a felbontatlan üvegek, a tömény szesztől  egészen az 
ásványvízig.  A pult  előtt  négy bárszék  magasodott,  odébb nagyra nőtt 
pálmák és különféle szobanövények nyújtózkodtak a plafon felé, a falakon 
értékes  műalkotások,  olajfestmények,  s  a  mennyezetről  két  hatalmas 
aranycsillár  lógott  le,  mely szórta szét fényeit.  Azonban most pihent,  a 
tágas ablakok virágmintás függönyein áthatoltak a nap sugarai, és kellő 
világosságot  teremtettek  a  nappaliban.  Veronique  úgy  képzelte,  a 
nászutasoknak szoktak ilyen kényelmes környezetet teremteni, és a lelke 
mélyén megnyugodott, hogy ebben a lakásban él a fia. Hála JeanYves-nek, 
a fiatalok semmiben sem szenvednek hiányt. Veroniquenak majd elállt a 
lélegzete, amint megállt az ajtóban és körbetekintett, azonban azon sokkal 
jobban meglepődött,  amikor megpillantotta a menyét. Amélie ott ült az 
egyik fotelban, rózsaszín hálóingben és selyem köntösben, meztelen lábai 
felrakva az asztalra, dús haja rendezetlenül lógott a vállára, a szemei alatt 
sötét  karikák  tátongtak,  kezében  hosszú  szárú  cigaretta,  melybe 
beleszívott,  majd elégedetten fújta ki  a füstjét.  Hát egyáltalán nem tűnt 
sem szépnek, sem csodálatosnak. Azelőtt Amélie rengeteget foglalkozott a 
külsejével, reggel mindig kisminkelte magát, most pedig ott ült bágyadtan 
a fotelba roskadva abban az állapotban, ahogy felébredt. Nem zavartatta 
magát,  hogy  az  óramutató  már  közeledett  a  délhez,  arca  viseltes  volt, 
fáradtság  tükröződött  róla,  haja  rendkívül  kócos  és  egyáltalán  nem 
zavartatta, hogy vendég érkezett hozzájuk és ebben az állapotban látják 
őt.

-  Szervusz,  drágám  -  Gérard  hiába  köszönt  neki,  akár  a  falhoz  is 
beszélhetett volna. - Nézd, ki jött el hozzánk.

Amélie szúrós tekintettel nézett az anyósára.
- Szervusz, Amélie - szólalt meg Veronique. Megfordult a fejében, hogy 

mond neki valami hízelgőt, de nem ment. Sosem tudott hazudni, és hogy 
egy  ilyen  fiatal,  elkényeztetett  nőszemélynek  udvaroljon,  az  meg főleg 
nem volt az ő stílusa. Az asszony nem akart mást, csak újra találkozni a 
fiával  és  megölelni  az  unokáját.  A békesség  kedvéért  jobbnak látta,  ha 
megőrzi  a  nyugalmát,  és  szemet  huny  Amélie  förtelmes  viselkedésén, 
holott a szíve mélyén még mindig gyűlölte és gyűlölni is fogja. Amélie-t 
hibáztatta a történtekért, amiért Gérard-t rávette erre az esztelenségre.

-  Jó  napot!  -  köszönt  vissza  hűvösen.  -  Minek  köszönhetjük  ezt  a 
meglepetést?
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Amélie  nem tűnt  túl  barátságosnak,  amin Veronique egyáltalán nem 
csodálkozott. Nem értette, Gérard hogy szeretheti ennyire ezt a nőt, hogy 
képes volt feladni a családját érte. Pedig milyen nagyszerű választásnak 
tartotta  annak  idején  a  kisebbik  fiának!  Andrénak  igaza  volt,  Amélie-t 
mindannyian félreismerték.

- Anyám titokban jött el Párizsba, hogy megkeressen engem és szeretné 
látni az unokáját - válaszolt Gérard az asszony helyett.

- Éppen most aludt el - adta tudtára Veronique-nak, mialatt szikrákat 
szórt  a  tekintete.  Örült,  hogy  most  fordított  helyzet  állt  elő,  ezúttal  ő 
alázhatja meg az anyósát, mint ahogy azt Veronique tette vele fél évvel 
ezelőtt a kastélyában, azonban Gérard keresztül húzta a számításait.

-  Nem  baj,  majd  csendben  megyünk  be  hozzá.  Biztos  nem  fog 
felébredni, drágám. - Gérard viszont nem foglalkozott a két nő esetleges 
rivalizálásával. Rendkívül boldog volt, hogy eljött hozzá az anyja, aki az 
egyetlen  kapcsolatot  jelentette  a  családjával,  amit  ostobasága  miatt 
veszített el. - Gyere anya, megmutatom neked a kis Robertet...

Veronique büszkén követte a fiát, mialatt Amélie-t majd szétvetette a 
méreg, s idegesen szívott bele a cigarettájába.

- Köszönöm, Gérard - mondta halkan az asszony, mielőtt beléptek volna 
a gyerekszobába.

- Én köszönöm, hogy eljöttél hozzám, és szóba állsz velem - mosolygott 
Gérard, aztán lenyomta a kilincset.

Veronique testét  kellemes  melegség  járta  át,  amint  belépett  a  tágas 
szobába,  ahol  a  falak  narancssárgára  voltak  festve,  melyen  állatokat 
ábrázoló képek lógtak, a sötétítőfüggöny halványsárga volt, melynek az 
árnyalata egyezett  a baldachinos kiságyéval,  és a színek hatására egész 
nap  olyan  világosság  uralkodott  a  szobában,  mintha  mindig  odasütött 
volna  a  nap.  Ott  volt  még  egy  heverő,  virágmintás  pléddel  letakarva, 
melyen játék mackók sorakoztak, egy hintaszék a világosbarna szőnyegen, 
ami lovakat  ábrázolt,  a  polcokon rengeteg játék sorakozott,  és  a  másik 
sarokban  egy  mini  asztal  terült  el  négy  mini  faszékkel,  úgyhogy  úgy 
nézett ki az egész, mint egy játszóház. Csodálatos környezetet varázsoltak 
oda a gyermeknek, és Veronique azon gondolkodott, vajon kinek az ötlete 
lehetett? Ugyanis Amélie-ből ezt a varázslatos ízlést nem nézte ki.

Halkan  léptek  oda  a  kiságyhoz,  ahol  a  kis  Róbert  az  igazak  álmát 
aludta.

-  Istenem,  mennyire  aranyos!  -  suttogta  Veronique  a  fiának,  nehogy 
felébressze a csecsemőt,  és ismét könnyek környékezték meg a szemeit. 
Annál nagyobb öröm valóban nincs, mikor egy anyából nagymama válik, 
és  megpillanthatja  első  unokáját,  éppen  ezért  egyből  Henrié  jutott  az 

~ 74 ~



eszébe,  mekkora  bolondság  az,  amit  művelt.  Bárcsak  ott  lehetne  most 
velük, és együtt örülhetnének neki!

- Ugye? Az apja fia - mosolygott Gérard. Ő is régóta várt már erre a 
pillanatra, és attól félt, sosem fog bekövetkezni, sosem mutathatja meg az 
anyjának a szeme fényét. S most már élni kezdett benne a remény, talán 
egyszer az apjával is megteheti ugyanezt. Látta a boldogságot Veronique 
arcán, és nem érdekelték Amélie intelmei, benyúlt a kiságyba, és óvatosan 
felemelte a gyereket. - Meg szeretnéd fogni?

Mikor  Gérard  felemelte,  akkor  látszott,  mennyire  pici  még  ez  a 
gyermek, aki közben megmozdította a fejét és a szemhéját.

- Nem lesz ebből baj? - Csak nehogy felsírjon, imádkozott  Veronique, 
nem akart összetűzésbe kerülni a menyével. Kár lett volna veszekedéssel 
zárni ezt a számára gyönyörű napot.

- Miért lenne? - vonta meg a vállát Gérard, s a következő pillanatban 
máris átadta a csöppséget az anyjának. Az asszony azt sem tudta, hogyan 
fogja, olyan rég tartott már a kezében csecsemőt, és az jutott az eszébe, 
amikor még a fiai voltak ekkorák. Istenem, hogy elszaladt felettük az idő!

A  gyermek  nyöszörgött  egy  kicsit,  aztán  kényelmes  helyet  talált 
magának  nagyanyja  karjai  közt,  és  úgy  elszunnyadt,  mintha  meg  sem 
mozdították volna. Veronique meglepődött, milyen könnyű és mennyire 
jó gyerek. Egy élmény volt magához ölelnie, ringatnia, mialatt csodálattal 
bámulta kerek arcocskáját,  apró kezecskéjét és vöröses haját.  Jean-Yves-
nek igaza volt,  a haját  Amélie-től  örökölte,  a szeme viszont olyan volt, 
mint a Darc család bármely férfitagjáé.

Mindkét fia örökölte Henrie-tól a szemgödrét, és úgy látszik, az unokája 
is.

NYOLCADIK FEJEZET

 Veronique csodálatos élményekkel gazdagodva tért vissza a birtokra, 
de mielőtt elindult  volna Párizsból,  még vásárolt  néhány ruhát,  hogy a 
családjának ne tűnjön fel a távolléte. Egész úton hazafelé zokogott, és azon 
töprengett,  vajon miért alakult így az életük? Még friss volt az élmény, 
találkozás a rég nem látott fiával, és órákon át dajkálta az unokáját, akinek 
a létezéséről a mai napig nem is tudott.

De még a karjában most is ott érezte a gyermek pihe súlyát, az orrában 
a  babák  jellegzetes  illatát  és  a  fia  ölelését,  amikor  elbúcsúzott  tőle. 
Szerencsére Amélie elvonult a szobájába, így nem kellett az asszonynak 
összefutnia  vele.  Mennyire  megváltozott  -  gondolta  mintha 
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lealacsonyodott volna az elhanyagolt nők szintjére. A szemében látszott a 
gyűlölet,  szavában  nem  volt  enyhe  kedvesség  sem,  és  Veronique 
elcsodálkozott  káros  szenvedélyén,  csak  remélni  merte  az  unokája 
egészsége  érdekében,  hogy  a  terhessége  alatt  nem  cigarettázott  sokat. 
Most már értette, André miért irtózott tőle, miért választott magának egy 
egyszerű  lányt,  s  az  asszony  azon  tűnődött,  vajon  Gérard  boldog-e 
mellette? Megérte-e feladni mindent ezért a nőért?

Amikor  megérkezett  a  kastélyba,  Isabelle  a  nappaliban ült,  és  terítőt 
hímzett.  Veronique megállt  az ajtóban és nézte a lányt.  Mennyire  más, 
mint  Amélie,  azonban  mégsem  tudott  hajlani  rá,  hogy  elfogadja  vagy 
szeresse fia választottját. Jól tudta, hogy Isabelle nem célratörő, becsvágyó 
és önző, hanem egy visszahúzódó, csendes teremtés, akinek aranyból van 
a szíve, és nagyon szereti Andrét.

Volt  benne valami,  ami miatt  Veronique is  megkedvelte már az első 
alkalommal,  ezért  alkalmazta,  de  hogy  a  cselédség  soraiból  a  kastély 
hercegnőjévé lépjen elő, azt már nem tudta lenyelni. Hiába lesz megfelelő 
társa  a  fiának,  s  csodálatos  anyja  az  unokájának,  aki  mindent  megtesz 
majd  a  családja  boldogságáért,  akkor  is  csak  egy  szobalány,  ami 
Veronique szívében mindig is egy nagy tüske marad.

Az  asszonynak  világ  életében  nehezére  esett  a  megbocsátás,  és 
kompromisszumot is nehezen kötött bárkivel, az élet mégis meg akarta 
tanítani  rá,  azonban  mindez  nem működött.  Még  Amélie  viselkedésén 
csak-csak  szemet  hunyt,  és  elfogadta  Gérard  feleségeként,  azonban 
Isabelle-t  képtelen volt  családtagnak tekinteni,  képtelen volt  bezárnia  a 
szívébe. Egyszerűen nem ment. És ha belegondolt, hogy ő is unokát szül 
majd neki, ellepte a bánat. Egyik unokája sem születik olyan körülmények 
közé, ahogy ő szerette volna.

És  máris  hiányzott  neki  Róbert.  Milyen  gyönyörű  gyerek,  azonban 
elszomorította a tudat, hogy keveset láthatja. Már előre azon kellett törnie 
a  fejét,  mit  találjon  ki,  hogy  ismét  elszökhessen  Párizsba,  és  titokban 
találkozhasson Gérard-ral. Ahelyett, hogy boldogan látná őket vendégül a 
kastélyban,  csodálatos  ebéddel  várná  őket  hétvégenként,  és  annyit 
játszhatna  az  unokájával  a  gondozott  kertjében,  amennyit  csak  akarna. 
Henrié  éppúgy  megismertetné  a  kis  Róberttel  az  állatokat,  és  idővel 
megtaníthatná lovagolni,  mint egykor a fiait,  azonban mindez csak egy 
álom volt, s maradnak a titkos találkák, fájdalmas búcsúzások és sóvárgás 
egy szebb jövő iránt. A család élete sosem lesz már a régi, nem tudnak 
meghitt,  nyugodt,  boldog  környezetet  teremteni.  Veronique  nem  látott 
reményt rá, csak ha Henrié visszafogadná kitagadott fiát.
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A férje viszont nem így gondolta, egyszerűen nem hajlandó tudomást 
venni nagyobbik fiáról, mert ott van neki André, aki Gérard helyett valóra 
váltja  azt,  amit  Henrié  mindig  is  szeretett  volna.  Tisztességes  férfi  lett 
belőle,  aki  hamarosan  családot  alapít,  és  eszével,  ügyességével,  kiváló 
üzleti érzékével átveheti apjától a Darc birodalmat és tovább fejlesztheti. 
így Veronique-nak egyik szeme sírt, mert örült ugyan André sikereinek, 
azonban állandóan bánkódott Gérard miatt.

A következő két hét maga volt a pokol az asszony számára, állandóan 
az unokájára gondolt, és rettentően fájt neki, hogy nem ölelheti magához 
és nem mesélhet róla senkinek.  Hamarabb nem mert elutazni  Párizsba, 
mint  általában  szokott,  nehogy  Henrié  gyanút  fogjon.  Aztán,  amikor 
elérkezett  a  nap,  ismét  boldognak  és  felszabadultnak  érezte  magát,  s 
mielőtt  találkozott  volna a fiával,  betért  egy bababoltba,  és rengeteg új 
holmit és játékot vásárolt a kicsinek.

Aztán  Gérard-ral  a  városban  találkoztak,  beültek  egy  cukrászdába, 
majd felmentek a lakásba. Amélie nem volt otthon, amit egyikőjük sem 
bánt, és Veronique tudta jól, hogy miatta ment el hazulról, de jobb is így. 
Egyikőjük sem kedvelte  a  másikat,  és  azt  színlelni,  hogy milyen jóban 
vannak,  nem  voltak  képesek.  Amélie  megoldotta  a  problémát,  így 
legalább nem kell találkozniuk. És Veronique-ot nem érdekelte, csak a fia 
és az unokája. Azt azonban Gérard nem mondta el az anyjának, mennyit 
veszekedtek a múltkor,  miután elment,  és Amélie nem akarta,  hogy az 
asszony újra lássa a gyereket.

- Te is ki vagy tiltva a kastélyból, úgy lettünk onnan elzavarva, mint a 
kutyák. Hát ő se jöjjön ide, ha eddig nem volt kíváncsi ránk, az unokájára 
se  legyen  -  mondta  feldühödve  Amélie,  még  mindig  élt  benne  az  a 
megalázó  helyzet,  ahogy  egyetlen  bőrönddel  kilépett  a  szabadba  az 
éjszaka közepén, és senkit nem érdekelt, hogy jut el Párizsba vagy éppen 
az utcán hajtja álomra a fejét. És amikor Veronique pofon vágta, az volt az 
utolsó  csepp  a  pohárban.  Mégis  hogy  merészelte,  mikor  az  apja  sem 
pofozta meg soha gyerekkorában? Mindenesetre azt az éjszakát nem fogja 
elfelejteni, amíg él.

- Az apám zavart el minket, nem ő. És talán jogosan, de nekem elegem 
van ebből a vitából. Az anyám akkor láthatja ezt a gyereket, amikor csak 
akarja, világos? A családomtól örökre elszakadtam, hála neked drágám, 
azonban az anyámtól nem fogok.

Gérard-nak már csak az anyja maradt, akire számíthatott, s nem akarta 
elveszíteni  őt  is,  mint  a  többieket.  Amélie  dúlt-fúlt  mérgében,  de  nem 
tudott mit tenni, úgyhogy közölte a férjével, inkább a barátnőjével tölti ezt 
a napot. Csinosan felöltözött, kifestette magát, és otthagyta Gérard-nak a 
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gyereket. Azonban a férfi  nem törődött vele, izgatottan várta az anyját, 
akivel ismét jól érezték magukat, s ezek a pillanatok minden szenvedést 
megértek. Veronique ringatta, altatta Robertet és dúdolt neki, amit Gérard 
mindig is hiányolt a feleségétől, majd amikor kellett, tisztába is tette az 
asszony.

-  Na  de  anya,  a  te  kezeiddel?  Inkább  szólok  a  dadának  -  ámult  el 
Gérard.

- Ugyan, minek? Ha tudnád, hogy téged is hányszor tettelek tisztába - 
sóhajtott  Veronique,  és  életének arra  a  korszakára  gondolt,  mikor  még 
kicsik voltak a fiai. Akkor érezte utoljára boldognak magát, amikor még 
minden  úgy  alakult,  ahogy  ő  akarta.  A  gyerekei  kitöltötték  a 
mindennapjait  és  álmában  sem  gondolta  volna,  hogy  évekkel  később 
széthullik a család.

-  Komolyan?  Amélie  sosem  lenne  képes  rá  -  válaszolta  Gérard.  És 
Veronique  megérezte,  hogy  valami  nincs  rendben  köztük.  Amélie  túl 
elkényeztetett volt ahhoz, hogy bármit is csináljon, és azon kívül, hogy a 
gyereket megszülte, nem tulajdonított túl sok jelentőséget neki. Azt hitte, 
a gyerek ellátása a dada dolga. Ritkán vette a kezébe, és még szoptatni is 
lusta  volt,  mert  attól  tartott,  hogy  a  gyerek  miatt  nem  lesznek  többé 
szépek a mellei,  s  az alakjáért  is aggódott,  mikor nyeri  vissza tökéletes 
formáját. Nem maradt rajta sok súlyfelesleg a szülés után, de nem fért bele 
kedvenc  ruháiba,  amiben  azelőtt  a  partikon  tetszeleghetett.  Hiába  volt 
Gérard  felesége,  a  hiúságán  nagy  csorbát  ejtett,  hogy  a  férfiak  nem 
bámulják meg az utcán, nem fordulnak meg és nem fütyülnek utána.

- Boldog vagy mellette, fiam? - kérdezte az asszony, s mélyen belenézett 
Gérard  szemébe.  Némi  bizonytalanságot  vélt  felfedezni  a  tekintetében, 
amit a fia ügyesen próbált leplezni.

-  Hát  persze,  anya.  Amélie  oda  van  értem,  csak  amióta  Róbert 
megszületett, egy kicsit mély ponton van. Szokatlan neki, ha éjjel felsír és 
nem lehet tőle aludni. Meg szerintem a szülésen sem tudta túltenni magát, 
sokat szenvedett... - Gérard még mindig ott hallotta a fülében fájdalmas 
kiáltozásait, amitől most is végigfutott a hátán a hideg.

-  Megértem.  Egy  gyerek  világra  jötte  nem  egyszerű  dolog,  én  is 
megkínlódtam rendesen  mindkettőtökkel,  holott  a  legnagyobb  rendben 
ment minden. El tudom képzelni, mennyire nehéz lehet egy koraszülés...

- De hát Róbert nem koraszülött.
- Nem? - nézett csodálkozva a fiára Veronique.
- Legalábbis az orvos nem mondta, hogy az lett volna - vonta meg a 

vállát Gérard.
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-  De  hiszen  korábban  érkezett  meg  a  vártnál.  Amikor  Amélie 
bejelentette,  hogy  terhes...  Akkor  biztosan  több  hetes  volt,  mint 
gondoltam.  Valószínűleg  elszámoltam  magam,  azt  hittem,  ebben  a 
hónapban fog megszületni, de ez a csöppség megelőzte a számításaimat, 
nem  igaz?  -  gondolkodott  hangosan  Veronique,  aztán  lehajolt  az 
időközben  tisztába  tett  gyerekhez,  és  gügyögni  kezdett  neki.  Két  hete 
látta, s ez alatt az idő alatt is mennyit változott, hogy megnőtt és mégis 
olyan pici volt még.

Ezúttal közel sem volt olyan szörnyű a búcsúzás, mint a múltkor, mikor 
elvált  a  fiától.  Veronique  tudta,  hogy  ezentúl  bármikor  jön  Párizsba, 
meglátogathatja őket, és elhatározta magában, sűríteni fogja az utazásait, 
akár tetszik Henrie-nak akár nem. Inkább játszik az unokájával, minthogy 
újdonsült menyével legyen összezárva a kastélyban.

Miután  Veronique  elment,  Gérard  idegesen  járkált  fel-alá  a 
gyerekszobában  és  egyfolytában  az  anyja  szavaira  gondolt.  Miből 
gondolta,  hogy  Róbert  koraszülött?  Kezdett  utána  számolni  a 
hónapoknak,  Amélie  valóban  februárban  jelentette  be,  hogy  terhes.  És 
Róbert valóban korábban jött a világra a vártnál, de olyan nehéz szülés 
volt, s Gérard csak az apaságával foglalkozott, és más meg sem fordult a 
fejében.  De  hát  hogy  is  fordulhatott  volna  meg  ilyesmi,  megbízott  a 
feleségében. Azonban egy dolog nem stimmelt, ami egyre jobban kezdte 
idegesíteni.  Odahajolt  a  kiságy  fölé,  és  a  benne  szunnyadó  gyermekét 
nézte. A megszólalásig hasonlított Amélie-re és nehéz volt megmondani, 
miben hasonlított  őrá. Talán a szeme, amit most csukva tartott,  és az a 
jellegzetes szemgödör, melyet a Darc családtól örökölhetett, de nem csak 
Gérard-nak volt  ilyen szemgödre.  Mindenféle  szörnyűség megfordult  a 
fejében,  és  tudta,  csak  az az  orvos  segíthet  tisztázni  a  kételyeit,  akinél 
Amélie szült.

Átszaladt a nappaliba, előkereste a szülész számát és tárcsázta, mialatt 
remegett a keze az idegességtől. Szerencsére még aznapra kapott tőle egy 
időpontot, amikor megmondta, hogy csak néhány percről lenne szó, így 
az orvos fogadta őt a kórházban a rendelése után. Gérard ráparancsolt a 
dadára, hogy addig vigyázzon a gyerekre, majd egy pillanat alatt belebújt 
a kabátjába, és feldúltan távozott otthonról. A dada elképzelni sem tudta, 
mi  történhetett,  és  Gérard  jóval  később  ért  haza,  mint  tervezte.  Már 
sötétedett, mikor belépett az ajtón, és sokkal feszültebbnek látszott, mint 
amikor elment. Marjorie segített levenni a kabátját, s akkor érezte meg azt 
a tömény dohányszagot, mely a szövetből áradt.

-  Itthon  van  a  feleségem,  Marjorie?  -  kérdezte  Gérard,  s  ekkor  az 
alkoholszag is megcsapta a dada orrát.
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- Még nem érkezett haza, monsieur.
A válasz még jobban feldühítette a férfit, s elkapta a tőle legközelebb 

lévő vázát a folyosón és a földhöz vágta.
- A francba!
Marjorie felsikoltott rémületében. Te jó ég, mi lelte ezt az embert?
A lábai remegni kezdtek, mialatt attól rettegett, nehogy hozzá érjen.
Egyből vigyázba állt és háttal a falhoz simult, olyan keskeny hely volt 

közöttük a folyosón, könnyen az áldozatául eshet a haragjának, gondolta. 
Gérard  ráemelte  a  tekintetét  a  lányra,  és  mintha  megérezte  volna  a 
félelmét, megpróbált kedvesebb hangon hozzá szólni.

- Ne féljen, nem fogom bántani. De a feleségem megkapja a magáét, hol 
a fenében csavarog ilyenkor?

Ránézett az órájára, valóban késő volt már ahhoz, hogy egy tisztességes 
asszony ne legyen otthon a gyermekével. Azonban Marjorie tudta, hogy 
most  nem  Amélie  távolléte  váltotta  ki  a  férje  haragját,  itt  sokkal 
komolyabb dologról lehet szó. De vajon mit követhetett el, mely Gérard-t 
ennyire feldühítette? - tűnődött a dada, mialatt a férfi bement a nappaliba, 
és erősen becsapta maga mögött az ajtót.

Marjorie már előre sajnálta az asszonyt, mi lesz, ha hazajön?
Gérard bevonult a nappaliba, és valószínűleg legurított a torkán még 

néhány  pohár  whiskyt,  mert  sokkal  spiccesebb  állapotban  volt,  mire  a 
bejárati  ajtón  belépett  Amélie.  Amint  kibújt  a  kabátjából,  Gérard 
kitántorgott  a  szobából  és  végignézett  a  feleségén,  aki  most  is 
ellenállhatatlan  volt  csillogó  jégkék  ruhájában,  haja  kontyba  fűzve, 
gyönyörű gyémánt fülbevalót viselt, sminkje kissé elmosódott, de a rúzs 
színe még mindig olyan élénknek tűnt, mint a lángoló vörös haja. Gérard 
ha  ránézett,  azonnal  feléledt  benne  a  vágy,  és  legszívesebben  felkapta 
volna,  hogy  a  hálószobába  vihesse,  azonban  most  haragudott  rá.  Sőt, 
egyenesen gyűlölte őt, amiért átejtette.

- Hol a fenében voltál ilyen sokáig? - vonta felelősségre, holott azelőtt 
sosem szokta. Amélie meg is lepődött a kérdésen.

-  Mondtam, hogy a  barátnőmhöz megyek,  nem? -  válaszolta  Amélie 
felháborodva. Nem szokott hozzá, hogy számon kérjék bármiért is.

Mindig oda ment, ahová akart, és azt csinált, amit akart, amibe senki 
nem szólhatott bele. Még a férje sem. S éppen ezért választotta Gérard-t, 
mert  ő  is  ugyanahhoz  a  szabad,  felelősségmentes  életvitelhez  szokott, 
amihez Amélie.

- De az még reggel volt - emelte fel a hangját Gérard.
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-  Olyan  jól  éreztük  magunkat,  hogy  el  is  ment  a  nap.  Sokáig 
beszélgettünk. .. - mentegetőzött Amélie. Nem értette mi ütött Gérardba, 
úgy  viselkedett,  mint  Veronique  a  kastélyban,  az  anyósa  kérte  mindig 
számon, merre jár. Pedig akkor csak azért merészelte elhagyni a kastélyt, 
ha  vásárolni  indult  a  városba.  Még  a  gondolatától  is  kirázta  a  hideg, 
látszott, hogy Gérard újra az anyja befolyása alatt van. Valószínűleg ezt a 
szabad  életmódot  André  sem tűrte  volna  el,  éppen  ezért  választotta  a 
testvérét.

- És eszedbe sem jutott, hogy van egy férjed meg egy fiad, aki itthon 
vár?

- Eddig is elmentem szórakozni és ezután is el fogok. Tudtommal te 
sem ülsz állandóan itthon, én sosem szólok bele a dolgaidba.

- Csakhogy néhány hete anya vagy, Amélie. És egy anyának a gyerek 
mellett a helye. Amióta megszülted, nem igazán foglalkozol Róberttel. - 
Gérard többet törődött vele férfi létére, mint a felesége.

- Valóban? Szerinted ki szoptatja meg? Ha tudnád mennyit szenvedek 
miatta, mindig megrágja a melleimet, most is be vannak gyulladva. 

- És a ma esti szoptatás? - 
Gérard jól tudta, hogy késő este már nem kelti fel emiatt a gyereket, ha 

már egész nap nem törődött vele. - -  A gyerekkel való foglakozás nem 
csak a szoptatást jelenti.

- A többi pedig a dada dolga. Mit gondolsz, miért fizetjük? Szép pénzt 
kap tőlünk, úgyhogy dolgozzon is meg érte! - háborodott fel Amélie, és 
feldúltan elindult  a  nappali  felé,  azonban Gérard erősen megragadta a 
karját.

- Neked ennyit jelent a fiad?
- Nyugodtan törődhetsz vele szabadidődben, ha már olyan szerencsés 

helyzetben  vagy,  hogy  apámnak  köszönhetően  nem  kell  dolgoznod. 
Róbert  nem csak  az  enyém,  hanem a te  fiad is  -  vágta  a  férje  fejéhez, 
azonban álmában sem gondolta volna, hogy ezzel mekkora lavinát indít 
el.

- Mitől vagy ilyen biztos benne?
- Részeg vagy Gérard, azt sem tudod, mit beszélsz - Amélie elborzadt a 

férje szájából áradó alkoholszagtól.
- Lehet, hogy egy kicsit többet ittam a kelleténél, de amikor elmentem 

az orvosodhoz, még józan voltam.
- Milyen orvoshoz?
-  A  nőgyógyászodhoz,  drágám.  Azt  mondta,  Róbert  nem  volt 

koraszülött.
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- Na és? - Amélie túl ostoba volt ahhoz, hogy felfogja, mit jelent ez.
-  Akkor,  ha  jól  számolom,  januárban  estél  teherbe,  amikor  nem 

szeretkeztünk egyszer sem, mert tüdőgyulladással feküdtem a szobámban 
egész hónapban. Meg tudnád ezt magyarázni, drágám?

Amélie  elsápadt,  amint  gondolkozni  kezdett.  Egy  szót  sem  tudott 
kinyögni,  az  arca  azonban  mindent  elárult.  Fülig  vörösödött,  melyre 
Gérard egyre nagyobb haragra gerjedt.

- Szóval, akkor ez azt jelenti, hogy nem tőlem van a gyerek?
Amélie riadtan nézett a férjére, aki elkapta és megrázta az asszonyt, aki 

maga is gyerek volt még, egy nagyra nőtt, elkényeztetett gyerek.
- Válaszolj, te ribanc!
- Gérard, engedj el! Ez fáj... - könnyek gyűltek Amélie szemében.
-  Ezek szerint  lefeküdtél  Andréval  -  hitetlenkedett  a  férfi,  most  már 

tisztán  látott.  Amíg  ő  az  ágyat  nyomta,  addig  Amélie  mással 
vigasztalódott. Jól felültette a Darc testvéreket, két vasat tartott a tűzben.

- Miért hazudtad azt, hogy az öcsém használhatatlan az ágyban, hogy 
fatökű?

Gérard kiabált, s Amélie attól tartott, hogy megüti.
- Vele sosem élveztem annyira a szexet, mint veled... - Most már nem 

tudta a férjét az orránál fogva vezetni, egyszerűen kicsúszott az irányítás a 
kezei közül. Ugyanúgy, mint Andrénál, néhány hónap házasság után.

- Azt mondtad, nem tud teljesíteni az ágyban. Ez a gyerek az övé, a 
fenébe is! - a felismerés szörnyű fájdalma majdnem kettéhasította a szívét. 
Nem  véletlenül  hitegette  őt  Amélie,  s  most  már  értette,  mekkora 
megrázkódtatás lehetett az öccsének, mikor közölték vele, hogy nem övé a 
gyerek.  És  most  ugyanabba  a  csapdába  esett  Gérard  is,  a  saját  bőrén 
tapasztalhatta, milyen érzés az, amikor elveszít valakit, történetesen egy 
csodálatos kisfiút, akire annyira büszke volt...

Ellentétben  Andréval,  Gérard  legalább  néhány  héttel  tovább  hihette 
apának magát  és ahogy ránézett  a feleségére,  akkora gyűlölet  és harag 
gyülemlett fel benne, hogy nem bírta tovább. - Átvertél, te rohadt ribanc!

A következő pillanatban nekiugrott a feleségének, megragadta a torkát 
és szorította tiszta erejéből. Amélie sikoltozni kezdett.

-  Ne,  Gérard!  Hagyd  abba...  én  nem...-  a  könnyek  kibuggyantak  az 
asszony szeméből, alig kapott levegőt az erős ujjak szorításától.

- Én nem vagyok André, és nem tűröm, hogy lóvá tegyenek. Azt hiszed, 
ezt is megúszhatod? Majd megmutatom én, kivel van dolgod!

 Mindent feladott ezért a nőért, a családját, a becsületét, a jó hírét.
És mit kapott érte cserébe? Megaláztatást, szégyent, kirekesztettséget.
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Az  apja  kitagadta,  s  már  sosem  fogadja  vissza,  a  felesége  elárulta, 
megfosztotta az apai örömöktől, s ezért meg kell lakolnia.

-  Engedj  el,  kérlek...  -  alig  bírta  kiejteni  a  szavakat,  és  az  így  is 
elviselhetetlen szorítások még elviselhetetlenebbé váltak. Amélie pánikba 
esett,  mikor  megkörnyékezte  a  halálfélelem.  Szabályosan  fuldoklott,  és 
egyetlen esélynek azt találta a túlélésre, ha nekitámad a férjének. Úgyhogy 
a nagy körmeivel belekapott Gérard arcába, mellyel sikerült sebet ejtenie a 
bőrén, s a vér kibuggyant belőle.

-A, még kaparsz is? -  ezúttal Gérard ordított fel fájdalmában, mialatt 
elengedte a felesége nyakát. Amélie nem győzött levegőt venni.

A férfi végighúzta az arcán a kezét, és amint megpillantotta saját vérét, 
Amélie néhány perces szabadságának vége volt.

- Segítség! - kiáltott fel, mikor a férfi szájon vágta és újra megragadta, 
azonban  most  nem  engedte  el  a  nyakát,  míg  Amélie  arca  lilulni  nem 
kezdett,  majd  egy  hang  sem  jött  ki  a  torkán.  Megpróbált  védekezni, 
ellenállni, míg egyszer csak a kapálózása abba maradt.

Gérard  legalább  akkora  fájdalmat  akart  okozni  ennek  a  nőnek,  akit 
halálosan  szeretett,  s  akiért  mindenre  képes  volt,  még  a  családjáért  is 
lemondott, mint amilyet Amélie okozott neki. Az agyát elöntötte a düh, a 
kétségbeesés,  az  elkeseredettség  sötét  ördöge,  és  nem  könyörült  rajta 
addig  a  pillanatig,  míg  úgy  gondolta,  hogy  most  már  elég.  Eleget 
kínlódott, azonban mire elengedte volna, már késő volt. Gérard egyszer 
csak arra lett figyelmes, hogy a felesége lehunyja a szemét, majd minden 
erejét elengedve a földre csuklott.

Végtagjai  nagyot  huppantak  a  padlóra,  mint  egy  rongybaba,  és  ott 
feküdt  tehetetlenül,  meg  sem  mozdult.  Ekkor  Marjorie  szaladt  ki  a 
szobából,  és  megpillantotta  a  földön  fekvő  asszonyt  meg  a  férjét,  aki 
ijedten nézett felváltva hol a dadára, hol pedig az élettelen testre.

-  Mi történt?  -  kérdezte Marjorie,  majd halálra rémült  a  sikoltozások 
hallatán, azonban amit most látott, az minden ijedtséget felülmúlt.

-  Nem  tudom...  én  csak...  -  dadogott  Gérard,  és  ekkor  jutott  el  a 
tudatáig, mit tett valójában. De az nem lehet, aztán lehajolt a feleségéhez, 
és most ő könyörgött neki, hogy mozduljon meg. - Amélie, hallasz engem? 
Adj valami életjelet magadról, drágám...

Olyan gyorsan történt minden, hogy Gérard fel sem fogta, előbb még 
gyűlölte, annyira haragudott rá, hogy a halálát kívánta. Most pedig azon 
imádkozott, ne legyen baja, és aztán a mellkasát figyelte, majd észrevette, 
hogy  nem  lélegzik.  Akkor  már  érezte,  a  helyzet  menthetetlen, 
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eszeveszettül kereste a csuklóját, s akkor az ő könnye is kicsordult, mikor 
nem tapintotta a pulzusát.

- Szegény asszonyom! Azonnal hívok orvost - Marjorie már is szaladt be 
a nappaliba a telefonhoz. Gérard viszont ráordított.

- Nem kell orvos! A feleségemnek már nincs szüksége rá.
-  Miért?  -  Marjorie  térdei  remegtek,  és  alig  merte  kiejteni  azt  a 

borzalmas szót... - Meghalt?
Gérard nem válaszolt rá, nem merte kimondani, hogy megfojtotta.
Mindketten  Amélie  testére  néztek,  melynek  a  színe  megváltozott, 

azonban  a  rúzs  még  mindig  ott  fénylett  a  csodálatos  ajkakon,  s 
ugyanolyan gyönyörűnek látszott abban a lélegzetelállító, kék ruhájában, 
mintha még mindig élt volna. És Gérard nem akarta elhinni, hogy nem él, 
hiszen az előbb még mozgott, és ő csak meg akarta büntetni azért, mert 
becsapta.  És  amennyire  gyűlölte  a  feleségét  az  előző  pillanatban,  most 
olyannyira szerette, és máris hiányzott neki. A dada is odatérdelt Amélie 
fölé, és megállapította, ami ezek után nem volt kérdés.

- Nem lélegzik... - felelte félénken, és ahogy Gérard-ra nézett, találkozott 
a tekintetük. Nem mert szólni többet, inkább magát korholta, amiért nem 
ért  oda  hamarabb,  akkor  megakadályozhatta  volna  a  tragédiát.  A 
következő gondolata az volt, hogy hívni kellene a rendőrséget, azonban 
megmozdulni sem mert, amint belenézett a férfi szemébe. Te jó ég, csak 
nehogy ő is az asszonya sorsára jusson!

- Én nem akartam, Marjorie. Véletlen volt... - magyarázkodott Gérard, 
mire a lány felállt  és lassan hátrálni kezdett. - Ne féljen tőlem, kérem... 
nem vagyok gyilkos!

Gérard felemelte a hangját, s abban a pillanatban elsírta magát, zokogva 
ráborult a feleségére. Marjorie nem tudta, most sajnálja-e ezt a férfit vagy 
megvesse, azonban rettentően félt tőle. Mi van, ha megint elveszti a fejét? 
Egy  pillanatig  nézte  az  elkeseredett  férjet,  és  azon  tűnődött,  vajon  mi 
válthatott ki ekkora veszekedést köztük, hogy idáig fajultak a dolgok? S 
abban a pillanatban hangos sírás hallatszott a gyerekszobából.

-  Megyek és felveszem -  Marjorie  egyből  beszaladt  a szobába,  ami a 
megváltást  jelentette  a  számára.  Azon  tűnődött,  hogy  magára  zárja  az 
ajtót, és segítséget kér valahonnan, de hogyan? Még mindig ki volt téve a 
veszélynek,  nem érezhette magát biztonságban mindaddig, míg el  nem 
hagyja a lakást. A gyermeket kétségbeesve szorította magához és dajkálta, 
azonban Róbert nem akart megnyugodni. Sírt, hiszen éhes volt, elfogyott 
az  előre  lefejt  anyatej,  és  Amélie  nem szoptatta  meg az  este,  inkább a 
barátnőjénél múlatta az időt.
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- Csitítsa el azt a kölyköt! - rontott be néhány perccel később Gérard a 
gyerekszobába. Marjorie azt hitte, bevizel ijedtében. Remélte, a gyermek 
éles hangja nem hozza ki  a férfit  a sodrából  annyira,  hogy kárt tegyen 
benne is. Akkor inkább őt bántsa, gondolta a dada.

- Nem bírom, monsieur.
- Miért? Talán nem ért  a gyerekekhez? Magának kell tudnia,  mi baja 

van.  -  Most  már  nem úgy  tekintett  rá,  mint  a  fiára,  hanem  mint  más 
kölykére, és ennek hangot is adott.

- Éhes. Nem kapott elegendő anyatejet - közölte Marjorie.
-  Adja  ide nekem! -  Marjorie  kővé dermedt.  Vajon mit  akar  csinálni 

ezzel a csöppséggel? - Nem hallotta? Azonnal adja át nekem!
Gérard  fenyegető  hangja  a  lányt  egyből  engedelmességre  késztette. 

Marjorie remegve nyújtotta át a csöppséget neki, közben azon imádkozott, 
nehogy  kidobja  az  ablakon  vagy  valami  hasonlót  műveljen  vele.  A 
következő pillanatban viszont megkönnyebbült, mikor látta, hogy a férfi 
ringatni próbálja.

- Pakoljon össze két bőröndöt, egyet a gyermeknek, egyet pedig nekem. 
Lehetőleg villám gyorsan, rendben? - Gérard tisztában volt vele, itt nem 
maradhat. Minél hamarabb el kell tűnnie a gyerekkel együtt.

- Igen is, monsieur. - Csak ne bántson, remegte a tekintete.
Marjorie  még sosem pakolt  össze  ilyen rövid idő alatt  egy bőröndöt 

sem,  mint  akkor.  S  amint  a  pakkokat  odacipelte  a  bejárati  ajtóhoz,  a 
hányinger  kerülgette,  amint  elhaladt  Amélie  holteste  mellett.  Te  jó  ég, 
meddig fog még itt  feküdni  szerencsétlen pára?  Vagy Gérard megkéri, 
hogy  segítsen  bevonszolni  a  nappaliba  vagy  felfektetni  egy  ágyra?  Ő 
képtelen  lesz  hozzányúlni,  nem  fog  hullát  cipelni,  még  ha  az  életébe 
kerülne, akkor sem. Eközben Gérard meleg takaróba bugyolálta Robertet, 
majd átadta a dadának.

- Most pedig lemegyek és kiállók a kocsival. Ajánlom, hogy addig ne 
csináljon semmiféle ostobaságot, rendben? - Marjorie bólintott, mire a férfi 
megmarkolta a két jókora bőröndöt és elindult lefelé a lifttel.

Addig a dada ott maradt egy légtérben asszonya hullájával, mialatt a 
csecsemőt ringatta és könnyek peregtek le az arcán. Megfordult a fejében, 
hogy  talán  most  kellene  hívnia  a  rendőrséget,  azonban  annyira  tartott 
Gérard haragjától, nem volt mersze hozzá.

Mire a férfi visszatért a gyerekért, Marjorie ugyanúgy állt ott a folyosón 
és zokogott. Ez alatt a pár hét alatt nagyon megszerette ezt a csöppséget, 
és  jól  tudta,  hogy  örökre  el  kell  válnia  tőle.  Istenem,  mi  lesz  ezzel  a 
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gyerekkel,  ha felnő? Ki  fogja elmondani  neki,  hogy az apja megölte az 
anyját?

-  Sajnálom,  Marjorie  -  mondta  Gérard  és  kivette  a  dada  karjából 
Robertet.  -  Egy  óra  múlva  visszajövök,  addig  ne  szóljon  senkinek, 
megértette?

A lány nem szólt semmit, csak némán bólintott és kifejezéstelenül nézett 
fel  a  férfira  a  könnyein  át.  Gérard  ekkor  gyengéden  megsimogatta  a 
könnycseppektől  átitatott  arcát,  majd egy halvány mosoly jelent  meg a 
szája szélén.

- Nem lesz semmi baj, ne féljen. Magam fogom értesíteni a rendőrséget 
ígérem,  csak  előtte  elintézek  néhány  dolgot  -  mondta,  és  a  dada azon 
filózott, vajon megkérdezze-e, hogy hová viszi a gyereket.

Azonban  már  nem  maradt  ideje  rá,  hiszen  Gérard  a  következő 
pillanatban  kilépett  az  ajtón,  Marjorie-t  pedig  rosszullét  fogta  el.  Nem 
tudta  elkerülni,  hogy  újra  rá  ne  nézzen  gyönyörű  asszonyára,  és 
öklendezni  kezdett.  Gyorsan a szája elé  tette a  kezét,  majd beszaladt  a 
fürdőszobába és mindent kihányt idegességében, amit aznap evett.

Fogalma sem volt mennyi ideig öklendezett odabent, de amikor végre 
erőt vett magán, képtelen volt ismét átlépni Amélie-n, hogy bemehessen a 
telefonhoz a nappaliba. Inkább kiszaladt a folyosóra és segítségért kiáltott, 
kétségbeejtő sikoltozásával felverte az egész házat, a szomszédok egymás 
után jöttek ki a lakásaikból. Mindenki értetlenül állt a történtek előtt.

André  és  Isabelle  fáradtan  feküdtek  egymás  karjaiban  egy  kiadós 
szeretkezés  után,  s  mélyen  aludtak  már,  amikor  az  ablaküvegen  egy 
kisebb kő pattant. Először André emelte fel a fejét,  majd azt hitte, csak 
álmodik,  és  megpróbált  visszaaludni.  Azonban  a  nesz  újra 
megismétlődött, és ki lehetett venni belőle, hogy valaki odakintről dobálja 
szobája  ablakát,  s  a  következő  kő  be  is  repesztette  az  üveget,  melyre 
Isabelle is felriadt.

-  Mi  volt  ez?  -  kérdezte  a  férjét,  aki  abban a pillanatban kiugrott  az 
ágyból és odaosont az ablakhoz.

A csipkefüggönyön keresztül nem látott mást, csak egy alakot és szólt a 
feleségének, hogy oltsa fel a villanyt. Ekkor ez az alak mutatott valamit 
neki, amit André képtelen volt kivenni, így kinyitotta az ablak mindkét 
szárnyát, és akkor azt hitte, eláll a lélegzete.

- Ki az? - lépett mögé Isabelle.
- Ő Gérard, a testvérem - mondta. Kabátban volt és sapkában, az arca 

szinte alig látszott, de ő száz ember közül is felismerte volna.
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- Vajon mit keres itt, ilyen későn? Elmúlt éjfél - ásította Isabelle, miután 
odaállt ő is a férje mellé, és szemügyre vette az alakot.

Gérard. a felismeréstől felbátorodva intett Andrénak.
- Azt akarja, hogy menjek le hozzá - mondta André. Tudta, valami nagy 

baj lehet, amiért Gérard vette a bátorságot, és az éjszaka közepén titokban 
ide jött a birtokra és felkeltette. De miért éppen őt?

Az utóbbi időben egyáltalán nem voltak jó viszonyban, és ami! or elvitte 
tőle Amélie-t megfogadta, hogy soha többé nem áll szóba vele.

Azonban  most  úgy  gondolta,  kivételt  tesz,  a  kíváncsisága 
felülkerekedett józan eszén.

-  Most  mit  fogsz  csinálni?  -  kérdezte  Isabelle,  miután  André  a 
köntöséhez nyúlt és felhúzta a papucsát.

- Meghallgatom, mit akar tőlem. Biztos nyomós oka van annak, hogy 
felkeltett minket az éjszaka kellős közepén.

- És ha az apád észreveszi?
- Nem fogja. Gondolom, Gérard nem véletlenül jelzett az ablakomon - 

azzal  csókot  lehelt  Isabelle  szájára,  és  megkérte,  hogy  maradjon  a 
szobájukban.

André halk léptekkel suhant le a lépcsőn, majd óvatosan nyitotta ki a 
bejárati  ajtót,  amikor  elakadt  a  lélegzete.  Gérard  állt  ott  a  maga  teljes 
valójában, karjában egy csecsemővel. André nem akart hinni a szemének, 
és a hirtelen jött megdöbbenésében meg sem tudott szólalni, csak bámulta 
a testvérét hosszú pillanatokig. Azt hitte, nem látja többé.

- Bemehetek? - Gérard is elfelejtett köszönni. Fogalma sem volt, hogy 
fogja fogadni őt André. Elvégre jogában állna, hogy azonnal kipenderítse 
innen,  azonban Gérard bízott az öccse jó szívében, és megkönnyebbült, 
amikor  az  odébb  állt,  és  a  tékozló  fiú  végre  beléphetett  egykori 
otthonának kellemes melegébe.

Istenem, mennyire hiányzott már neki a kastély és a családja. Százszor 
megbánta már,  amiért  ilyen ostoba volt,  és mindent feladott  egy nőért. 
Hiába. Amikor űzött vadként menekült el innen, azt hitte, elkövette élete 
legnagyobb  baklövését,  és  álmában  sem  gondolta  volna,  hogy  ennél 
sokkal borzasztóbb helyzetbe is kerülhet.

-  Mit  keresel  itt?  -  kérdezte  André,  s  rá  kellett  döbbennie,  hogy 
ugyanúgy  gyűlöli  a  testvérét,  mint  azon  az  éjszakán,  amikor  kitört  a 
botrány. Soha nem fogja elfelejteni neki, hogy elcsábította a feleségét.

- Ne haragudj, amiért felkeltettelek, de most vészhelyzet van.
Mindketten a csecsemőre néztek, aki láthatóan nyugodtan aludt az erős 

karokban.
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- Miért hoztad magaddal a gyereket?
- Mert vissza akarom adni neked. - Úgy beszélt róla, mint egy ellopott 

tárgyról. És Andrénak az fordult meg a fejében, hogy Amélie kidobta őket. 
Mindig is egy elkényeztetett liba volt, aki alkalmatlan a gyereknevelésre 
és bármely más feladatra. Gérard is képtelen megállni a saját lábán, így 
inkább lemond róla,  azonban ezt a gondot nem fogja az öccse nyakába 
sózni. Gérard az apja, nevelje fel ő.

- Semmi közöm a gyereketekhez. - André nem értette, miért mondta azt, 
hogy  visszaadja  neki.  Hiszen  sosem  volt  az  övé,  mindössze  két  napig 
hihette az apjának magát, miután Amélie megadta neki a kegyelemdöfést.

- Csakhogy Róbert nem az enyém. A te fiad, André.
-  Ez  valami  vicc?  -  nézett  a  bátyjára  értetlenül,  s  beletellett  néhány 

percbe, mire eljutott az agyáig, mit jelent ez.
- Sajnos, nem az. Amélie átvert engem - Gérard maga sem hitte volna el, 

ha nem beszél a nőgyógyásszal.  Nem értette, hogy történhetett ez meg, 
mint ahogy azt sem, hogy megölte miatta a feleségét.

- Nem értem. - Ez a fiú nem lehet az övé. Az ő gyermekét Isabelle várja.
- Róbertnek két hét múlva kellene megszületnie, de mivel hamarabb jött 

a  világra,  ez  azt  jelenti,  hogy  januárban  fogant.  Beszéltem  Amélie 
orvosával, aki megerősítette a gyanúmat. Abban a hónapban semmi nem 
történhetett köztem és Amélie közt, mert tüdőgyulladással mindvégig az 
ágyamban feküdtem. Te voltál együtt vele, ami azt jelenti, hogy te vagy az 
apa.

Andréval majdnem megfordult a világ. Mi ez, valami rossz álom?
-  Ez  lehetetlen!  -  amennyire  szeretett  volna  korábban gyereket  előző 

feleségétől, most annyira ódzkodott tőle.
- Róbert három hetes és nem koraszülött. Kérdezd meg anyát, ha nem 

hiszed.
- Micsoda? Anyánk tud róla?
-  Csak  véletlenül  tudta  meg,  hogy  unokája  lett,  és  eljött  minket 

meglátogatni. Ő is későbbi szülésre számított, s a csodálkozása keltette fel 
a figyelmemet. André, ha nem így lenne, nem jöttem volna el ide éjjelek 
éjjelén.

- És hol van Amélie? - Ő mit szól ehhez? Vajon tud róla, hogy Gérard 
elhozta ide a fiát?

-  Meghalt.  -  Gérard  egész  úton  erről  gondolkodott,  mialatt  padlóig 
nyomta a gázt, hogy mondja el neki?

- Meghalt? - kezdett minden összezavarodni André fejében.
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- Megfojtottam... - vallotta be őszintén Gérard, szomorúan lehajtotta a 
fejét.

-  Mit  csináltál?  -  Ez  kész  téboly!  Mi  jöhet  még?  Úgy  érezte  magát, 
mintha egy izgalmas krimi kellős közepébe csöppentek volna. Nem, ez 
még a józan ész határain is túl megy. Valószínűleg csak egy rossz álom, s 
rövidesen  fel  fog  ébredni.  Azonban  mikor  belenézett  Gérard  komor 
tekintetébe, rá kellett döbbennie, hogy komolyan beszél.

- Nem akartam André, véletlen volt. Annyira mérges voltam rá, ma is 
késő  este  jött  haza,  és  én  csak  számon  akartam  kérni  tőle,  miután 
beszéltem az orvosával...

-  És  ő?  Mit  mondott?  -  Vajon  előre  tudta?  Vagy  csak  így  akarta 
megkaparintani a testvérét is?

-  Meglepődött,  de  nem tagadta...  Meg  sem próbálta  megmagyarázni 
érted,  André?  Én  meg  elvesztettem  a  fejem  és  nekiestem,  de  csak  rá 
akartam  ijeszteni.  Szerettem  volna  látni,  ahogy  szenved,  és  azért 
könyörög, hogy bocsássak meg neki, de nem tette. S mire elengedtem a 
nyakát, már elkéstem... lerogyott a padlóra, s nem mozdult meg többé... - 
Gérard úgy zokogott az öccse előtt, mint egy elkeseredett kisgyerek. Véget 
vetett Amélie életének, melynek következtében a saját életének is vége, 
azonban a gyereket még megmentheti.

- Mikor történt ez?
- Néhány órája. Bepattantam a kocsiba, és meg sem álltam a kastélyig. - 

Tudta, hogy amint kiteszi a lábát a lakásból, Marjorie azonnal értesíti a 
rendőrséget, csak abban bízott, hogy félelmében minél később teszi meg, s 
addig ő  egérutat  nyer.  -  Már  biztosan  tűvé teszik  értem egész  Párizst. 
Pedig én nem akartam megölni őt, esküszöm neked! Őrülten szerettem, a 
családomról is lemondtam érte... Sőt, még most is szeretem, az aljassága 
ellenére...

- Elhiszem, Gérard, elhiszem...  - egy pillanatra úgy tűnt, hogy André 
megsajnálja a bátyját, aki miatt oly sokat szenvedett hónapokon keresztül.

- Te vagy az egyetlen, mások nem fognak hinni nekem - törölgette a 
szemeit.

- Most mit akarsz csinálni?
- Menekülök. - Egyszer már elmenekült innen, azonban ez most egészen 

más lesz. - El kell rejtőznöm valahol.
- Miért nem adod fel magad? - André mindig a becsületesség híve volt.
- Minek? Nekem már úgyis mindegy, ha elkapnak, halálra ítélnek, vagy 

ha átkozottul szerencsém van, akkor életem végéig börtönben rohadhatok.
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- Talán egy jó ügyvéd segíthet. - André maga sem értette, miért akar 
kiutat  találni  a  bátyja  számára,  mikor  ő  megalázta  és  cserben  hagyta. 
Talán a jó szívének köszönhette, vagy mert a lelke mélyén még mindig ott 
élt  a  testvéri  szeretet,  egy  olyan  kapocs  a  két  fiú  között,  mely  ellen 
elkövethetnek bármit, mégis örökre összeköti őket?

-  Kár  lenne  pénzt  és  időt  pazarolni  rá.  Hiába  sírom  el  magam  a 
bíróságon,  hogy sokat  ittam és  fogalmam sem volt  mit  teszek.  A tény 
akkor is  tény marad. Megöltem a feleségemet -  látszott  az arcán,  hogy 
Gérard  majd  belehal  a  fájdalomba,  amint  kiejtette  ezeket  a  súlyos 
szavakat.  Reménytelen  helyzetbe  került,  és  ha  egy  életen  át  sikerül  is 
elbújnia, s nem állítják bíróság elé, isten előtt felelnie kell a tettéért. Hogy 
fog elszámolni a lelkiismeretével?

Újabb könnycsepp buggyant ki a szeméből, s amint megmozdította a 
karját,  hogy  letörölje,  a  gyermek  felébredt,  és  hangos  sírásba  kezdett. 
Gérard  riadt  arcán  soha  nem  látott  félelem  ült,  mindketten  azonnal 
körbenéztek  az  aulában,  nehogy  észrevegye  őket  valaki.  A  csendben 
messzire  hatolt  a  baba  hangja.  Csak  remélhették,  hogy  a  szüleik  nem 
hallották meg.

-  Sietnem  kell,  még  mielőtt  késő  lenne.  -  Gérard-nak  megfordult  a 
fejében, ha az öccse nem veszi el tőle, akkor leteszi a lépcsőre.

Mégsem viheti  magával,  csak hátráltatná a  menekülésben,  és  amúgy 
sem lenne képes rá, hogy ellássa.

- Rendben - válaszolta André, mialatt kitárta a karját. Gérard alig hitt a 
szemének, azonban nem maradt ideje a csodálkozásra, átadta az öccsének 
a fiút, akit egészen a mai napig a sajátjának érezhetett.

-  Köszönöm, André -  még soha nem volt  ennyire  hálás  az öccsének, 
mint abban a pillanatban. Már bánta, hogy annak idején szóba állt Amélie-
val.

- Ugyan, mit? Mégis csak én vagyok az apja - mondta, s a hangjában fel 
lehetett fedezni a büszkeséget.

- Köszönöm, hogy szóba áltál velem a... történtek után... - Gérard alig 
találta a szavakat. - Örökre hálás leszek neked érte...

Kezet nyújtott Andrénak, aki arra gondolt, ő is hálás lehet a bátyjának 
azért, mert megszabadította Amélie-től. Ki tudja, ha vele művelte volna 
ugyanezt, valószínűleg ő is megfojtotta volna.

-Anyától  hallottam,  hogy  van  feleséged.  Még  nem  volt  alkalmam 
gratulálni  hozzá.  -  Sok  mindentől  megfosztotta  magát,  azonban  a  java 
még hátra van.

- Remélem, őt nem fogod elcsábítani tőlem - mosolygott André.
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- Nem, eszem ágában sincs. Már rég megbántam, amit tettem. - Gérard 
még  a  gondolatától  is  megborzongott.  -  Legyetek  nagyon  boldogok, 
André. Remélem, egyszer meg tudsz bocsátani nekem.

-  Hát...  egyszer  talán  igen...  -  sóhajtotta  a  férfi.  Nehéz  volt 
mindkettejüknek, máshogy is történhetett volna.

Gérard szó nélkül  magához ölelte  a  testvérét,  aztán amilyen hirtelen 
jött, olyan hirtelen ki is lépett a hideg éjszakába. André pedig ott állt a 
csecsemővel a karjában, s vegyes érzelmek kavarogtak benne.

Azt sem tudta, hogyan tartsa, amikor a gyermek ismét sírni kezdett.
Fogalma sem volt róla, hogyan kell egy kisbabával bánni. Majd sarkon 

fordult és elindult felfelé a lépcsőn, melynek tetején ott állt Isabelle. André 
egy pillanatra megtorpant.

- Mióta vagy itt?
- Ne haragudj, nem bírtam ki, hogy ne jöjjek utánad.
- Van egy fiam, Isabelle - közölte vele André, mialatt homályossá vált a 

tekintete. Egy kisfiú, melyre mindig is vágyott, csak hát... nem éppen ilyen 
körülmények között...

- Tudom. Mindent hallottam - válaszolta Isabelle, és óvatosan odasimult 
a férjéhez, nehogy megnyomja a gyereket.

TIZEDIK FEJEZET

 Amikor reggel André elmesélte a szüleinek az éjszaka történteket, ők is 
éppúgy értetlenül álltak a történtek felett, mint André.

-  Itt  volt  Gérard?  Miért  nem  szóltál?  Miért  nem  keltettél  fel?  - 
háborodott  fel  Veronique,  mialatt  hallgatta  az  egyik  fiát,  s  könnyet 
hullatott  a  másikért.  Te  jó  ég,  Gérard  még  nagyobb  veszélybe  sodorta 
magát.

-  Jobb  is,  különben  szíjat  hasítottam  volna  a  hátából  -  mérgelődött 
Henrié. Mindent elkövetett, hogy elfelejtse végre, kitagadta és halottnak 
tekintette, azonban így is fájdalmat okozott neki....

- Bolond vagy, Henrié! - kelt Gérard védelmére az asszony. Még sosem 
mert szembeszállni a férjével, azonban most megtette, és nem érdekelte a 
következménye. - Lehet, hogy sosem látjuk viszont.

-  Nem is baj.  Látod, milyen jól  tettem, hogy kitagadtam? Álmomban 
sem gondoltam volna, hogy gyilkos válik a fiamból. Ki tudja, ha itthon 
marad, egyik éjjel minket folyt meg a saját ágyunkban.

- Gérard nem lenne képes ilyesmire.
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-  Térj  már  észhez,  Veronique!  Megölte  a  saját  feleségét!  -  kiáltotta 
Henrié,  és  úgy  érezte,  nyomban  megüti  a  guta.  Mi  történt  ezzel  az 
asszonnyal? Ő is megbolondult, mint a fia?

- Akkor is a mi fiunk, Henrié. A te természetedet örökölte. Nem tudom, 
mit csináltál volna, ha én teszek veled olyat, mint Amélie.

Szerintem azon nyomban agyon csaptál volna mérhetetlen haragodban, 
nem?

- Ez akkor sem mentség! - sokszor Henrie-t is úgy elvakította a gyűlölet, 
olyan dühös szokott lenni egy pillanat alatt, hogy akár ölni is tudott volna. 
És Gérard ezt megtette. - Nem értem, hogy lehetett gyilkos belőle. Ekkora 
szégyent, mi lesz, ha az ismerőseink megtudják? Hogy fogok az emberek 
szemébe nézni?

- Szegény Gérard, vajon hol lehet most? - Veronique még a gondolatától 
is  megborzongott,  vajon  hol  húzta  meg  magát?  Most  élete  végéig 
bujkálnia kell, üldözötté vált, mint egy kivert kutya. És mindez amiatt a 
nőszemély miatt... Veronique gyűlölte Amélie-t. Nem elég, hogy Andrét 
kis híján tönkretette, most a másik fiának is befellegzett.

-  Remélem, már rég elkapták.  Ilyen embernek a  börtönben a  helye - 
Henrié még sosem haragudott így a fiára, mint azokban a percekben. Nem 
is tudta, mit kívánjon neki, hogy élete végéig bujkáljon vagy a börtönben 
rohadjon.

- Hogy beszélhetsz így róla?
- Miért véded őt ennyire, Veronique?
- Mert a fiam.
- Igen, a te kedvenc, elkényeztetett fiacskád... Nézd meg, mi lett belőle! 

Idáig  vezetett  a  nevelésed,  meg  az  elveid  -  nézett  szemrehányóan  az 
asszonyra.

- Nem gondolod, hogy a mi hibánk, amiért Gérard-ból földönfutó lett? 
Te vagy az apja, és ugyanolyan felelősség terhel érte téged is, mint engem. 
- Veronique tisztában volt vele,  mekkora hibát követett el,  azonban azt 
nem bírta elviselni,  hogy a férje az egészet az ő nyakába varrja,  hiszen 
Henrie-nak is része volt benne.

- Két fiút neveltünk fel, Veronique. Itt van André, belőle miért nem lett 
gyilkos?  Megmondjam?  Azért,  mert  beleszóltam  a  nevelésébe,  és  a 
kezembe vettem a sorsát. Mellette vezettem a birtokot, kastélyt építettem 
neked, és lehetővé tettem azokat a luxuskörülményeket, melyről mindig is 
álmodtál.  Egyedül  Gérard  volt  a  gondjaidra  bízva,  de  arra  is  képtelen 
voltál,  hogy  tisztességes  embert  faragj  belőle!  -  üvöltött  Henrié  a 
feleségével, az asszony pedig zokogott.
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- Nem hagynátok abba? - szólt közbe André, mert nem bírta hallgatni 
tovább  ezt  a  felesleges  vádaskodást.  Ő  sosem  tett  szemrehányást  az 
anyjának azért,  mert különbséget  tett  köztük, és a szíve mélyén jobban 
szerette  Gérard-t,  mint  őt.  -  Kár  a  múlton  rágódni,  úgysem  tudtok 
változtatni rajta. Nem vagytok kíváncsiak az unokátokra?

Ekkor mindketten elhallgattak, André pedig sarkon fordult és otthagyta 
őket. A szülei egymásra néztek, aztán követték a fiukat a szobájába, ahol 
az ágyon ott ült Isabelle, karjában Róberttel.

-  Szeretném  bemutatni  neked  a  fiamat,  apa  -  mondta  André,  amint 
Henrié közelebb lépett a menyéhez, és nézte az alvó gyermeket.

Attól tartottak, hogy Henrié nem fogja elfogadni az unokáját, aztán az 
öreg mindenkit meglepett, amikor kitárta a karját, és Isabelle átadta neki a 
csecsemőt. Henrie-nak könnyes lett a szeme, és Veronique jól tudta, mit 
érez,  hiszen  ő  is  átélte  ezt,  amikor  először  vette  a  karjába  Párizsban. 
Szerencsére  időben összeszedte  a  bátorságát,  és  elment  a  fiához,  így  a 
sorstól ajándékba kapott néhány hetet, mialatt magához ölelhette, és ismét 
közeli kapcsolatba kerülhetett vele, újra az anyja lehetett. Azonban most 
már lemondott a reményről, Gérard-ból üldözött lett, és tudta, a fia sosem 
tér majd vissza, és valószínűleg többé nem látják őt.

És  Veronique  sejtése  egy  hónap  múlva  beigazolódott,  Gérard-t 
megtalálták  Le  Harve-ban,  amint  egy  Amerikába  tartó  hajóra  akart 
felszökni, és menekülés közben a rendőrök lelőtték. Veronique számított 
rá ugyan, hiszen tisztában volt vele, hogy Gérard képtelen elbújni sokáig, 
túl ügyetlen volt ahhoz, hogy kimeneküljön az országból, azonban amikor 
megtudta,  mégis  összeomlott.  Az újságokban nagy szenzációként  jelent 
meg, hogy elkapták a párizsi gyilkost, akit menekülés közben agyonlőttek, 
s Veronique belebetegedett a szégyenbe.

Megkérte Henrie-t,  hogy hozassák haza a holttestét,  és  temessék el  a 
birtokon, s ezúttal a férjének nem volt ellenvetése. Mindannyiuknak fájt, 
ami történt, elvégre ők nem ilyen embert akartak faragni a fiukból, és nem 
ilyen  sorsot  szántak  neki.  És  az  Isten  most  megbüntette  őket, 
megtapasztalhatták  a  legnagyobb  fájdalmat,  ami  egy  szülő  szívében 
létezhet, el kellett temetniük a gyermeküket.

A szertartás szerény volt,  szűk családi körben zajlott,  nem is küldtek 
parti  cédulát  senkinek,  hiszen  ki  lett  volna  kíváncsi  egy  gyilkos 
temetésére? De Henrié nem is bánta, hogy mások nem jöttek el, Veronique 
utoljára ráborult a koporsóra, úgy búcsúzott a fiától, miután leengedték a 
mélybe. Henrié és André alig bírta tartani a zokogó asszonyt, ő volt az 
egyedüli  ebben  az  életben,  aki  önzetlenül  szerette  Gérard-t  minden 
borzalmas tette ellenére.
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TIZENEGYEDIK FEJEZET

 Veronique  fia  elvesztése  után  teljesen  összeomlott,  nem  érdekelte 
semmi,  alig  evett  valamit  és  csontsoványra  fogyott.  Egész  nap  ki  sem 
mozdult a szobájából, csak céltalanul nézett maga elé, s naponta egyetlen 
egyszer volt hajlandó erőt venni magán, és kimenni a szabadba, amikor 
elment  a  fia  sírjához.  Minden nap  friss  virágot  vitt  neki,  és  órákon  át 
merengett,  nézte  a  fejfáját,  és  azért  imádkozott,  bárcsak  ő  is  utána 
mehetne.  Veronique  élő  halottá  vált  attól  a  pillanattól  kezdve,  hogy 
értesült a fia elvesztéséről.

A  nappalok  csigalassúsággal  teltek  a  számára,  s  magányos,  kínzó 
hosszú perceiben nem gondolt másra, csak a saját szenvedésére, sokszor 
egész nap nem evett egy falatot sem, és annyira legyengült, hogy többször 
összeesett,  s  a  családját  megijesztette,  amikor  állandóan  orvost  kellett 
hívni hozzá. Egyszer, az egyik esése alkalmával úgy beverte a fejét, hogy 
elvesztette az eszméletét, felszakította a szemöldökét, melyből folyt a vér, 
és kórházi ápolásra szorult.

A nővérek ott természetesen beleerőltették az ételt, de amint hazakerült, 
nem tellett bele egy hét, és ismét úgy nézett ki, mint akibe csak hálni jár a 
lélek.

-  Anya,  enned  kell  valamit,  értsd  meg  -  győzködte  André,  miután 
Henrié  már  feladta  a  felesége  istápolását,  és  a  vacsoránál  bevallotta  a 
fiataloknak,  hogyha  ez  így  megy  tovább,  hamarosan  Veronique-ot  is 
eltemethetik.

- Ugyan, minek? - mondta Veronique, az ágyában feküdt tehetetlenül, 
és  a  mennyezetet  bámulta.  Délelőttönként  Isabelle  is  megpróbált  a 
közelébe  férkőzni,  hátha  anyósa  hajlandó  beszélgetni  vele,  azonban 
Veronique egyből a tudtára adta, hogy nem kér a társaságából. Egyedül 
André maradt, akire talán hallgatna - mondta Henrié, és az asszony üres 
székét bámulták az asztalnál.  Most  már a meghitt  vacsorák sem voltak 
olyanok, mint rég. André éppen ezért felpattant a székéről, és berontott az 
anyja szobájába.

-  Ez már tűrhetetlen,  amit  csinálsz,  anya.  Minden nap ránk hozod a 
szívbajt, az orvos szinte bérletet válthatna a kastélyunkba.

- Nem értem, miért hívjátok ki mindig - válaszolta komoran Veronique, 
de tekintetét nem emelte a fiára. - Mondtam, hogy nincs szükségem rá.

- Inkább hagytunk volna ott vérben ázva a kövön?
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- Legalább most nem lenne velem annyi gond - vonta meg a vállát az 
asszony  és  André  elszörnyülködött  rajta,  hogyhogy  nem  érdekli  az 
égvilágon semmi?

- Miért? Meg akarsz halni?
-  Úgyis  felesleges  vagyok,  nagyon  jól  el  vagytok  ti  nélkülem  is.  A 

legjobb  helyem  odakint  lenne,  Gérard  mellett...  -  vallotta  be  őszintén 
Veronique,  és  a  legszörnyűbb  az  volt  az  egészben,  hogy  komolyan  is 
gondolta.  Tudta,  megutálta  a  családja,  Henrié  azért,  mert  Gérard 
neveléséért őt tette felelőssé, Isabelle-t a mai napig nem szívelte, és sosem 
lesz  képes  rá,  hogy  a  fia  feleségének  tekintse.  Andrénak  pedig  többek 
között azzal okozott a legnagyobb fájdalmat, hogy mindig Gérard pártjára 
állt, őt tűntette ki a szeretetével, s kisgyermek koruk óta különbséget tett a 
két  testvér  között.  Azonban  André  ezt  már  rég  elfogadta,  hogy  bármi 
történjék is,  anyja szívében Gérard foglalja  el  az első helyet,  és  nem is 
akart ő a bátyja helyére kerülni.

Sosem  tette  szóvá  a  gyermekkorában  elszenvedett  fájdalmakat, 
olyannak fogadta el az anyját, amilyen. Sosem tett szemrehányást neki, és 
most is ő volt az egyedüli, akit érdekelt az anyja állapota.

- Hogy mondhatsz ilyet? Hát nem volt elég egy tragédia a családban? 
Tudom, hogy közülünk te szeretted a legjobban Gérard-t, de nekem is fáj 
az elvesztése, és biztos vagyok benne, hogy apának is, csak nem mutatja.

-  Henrié  csak  téged szeret,  senki  mást.  Meggyűlölt  engem,  amiért  a 
bátyádból nem tudtam olyan embert formálni, amilyet mindig is szeretett 
volna.

-  Ez  nem igaz.  Apa  mindig  is  szeretett  mindannyiunkat,  bármennyi 
bosszúságot okozott is neki Gérard. Gondolod, hogy őt nem viselte meg a 
fia  elvesztése?  Nekem  is  lelkiismeret-furdalásom  van,  hiszen  én 
találkoztam vele utoljára, és ha beengedem őt, vagy segítek neki bujkálni, 
talán még mindig élne. És elmehetnék messzebbre is az okok keresésében, 
ha  annak  idején  nem  találkozom  Amélie-val  és  mást  veszek  feleségül, 
akkor még most is itt lakhatnánk együtt a kastélyban. Valamilyen szinten 
mindenkit felelőssé lehetne tenni Gérard haláláért, s egy életen keresztül 
lehetne keresni az okokat és másokat hibáztatni, de felesleges. Sajnos, ami 
megtörtént, azon már nem tudunk változtatni. S bármennyire nehéz is, túl 
kell lépnünk rajta, érted?

- És ha én nem akarok? Nekem nem élet az élet Gérard nélkül.
-  Emlékszel,  mikor  Amélie  elszökött  vele,  mennyire  kiborultam? 

Hányszor  vigasztaltál,  és  éppen  te  mondtad,  hogy  nem  hagyhatom  el 
magam, talpra kell állnom, mert az élet megy tovább.
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Veronique egy  szót  sem  szólt,  a  szemei  meggyűltek  könnyel,  és 
fájdalmában inkább az ajkába harapott. André látta rajta, mennyire küzd 
az  ellen,  hogy  el  ne  sírja  magát,  és  nagyon  sajnálta  az  anyját,  de  ha 
megfeszül sem tud többet tenni érte. Nem ülhet az ágyánál minden nap, 
és nem tuszkolhatja belé erőszakkal az ételt, neki is meg volt a saját gondja 
és elfoglaltsága. Csak az este maradt, hogy foglalkozzon a feleségével és a 
gyermekével, melynek a gondolata még nagyon új volt a számára. Még 
nem tudott felhőtlenül örülni a fiának. Bárcsak más körülmények között 
jött volna a világra, a Gérard által teremtett helyzet felkavarta a családot, s 
mindenki  belemerült  a  maga  gyászába,  fájdalmába  és  szomorúságába. 
André is elfáradt mindig a nap végére, és megértette az apját, amiért már 
nem  volt  türelme  az  anyjával  foglalkozni.  Ő  is  éppúgy  belefáradt  a 
gondokba, a történtek megviselték, azonban neki még a birtok ügyeivel is 
foglalkoznia kellett. Szóval senkinek sem volt könnyű dolga a családban, s 
nem  értette,  anyja  miért  játszotta  a  sértődöttet,  mintha  mártír  halálra 
készült volna. André még néhány pillanatig figyelte anyja szenvedő arcát, 
aztán sarkon fordult, és kirohant a szobából.

Nem tudta,  mi  lesz  ennek  a  vége,  de  sokszor  ő  is  úgy érezte,  hogy 
megőrül. Rengeteget dolgozott az utóbbi időben, megküzdött az anyjával 
Isabelle-ért,  lebonyolította  az  esküvőt,  közben  ugyanúgy  helyt  állt  a 
birtokon,  mialatt  a  lelkiismeretével  is  el  kellett  számolnia.  Ahányszor 
lehunyta a szemét,  Gérard arca jutott  eszébe,  ahogy ott  állt  az ajtóban, 
karjában Róberttel. Még mindig olyan hihetetlennek tűnt, hogy van egy 
fia. Amélie jól átejtette mindkettőjüket, vagy tényleg nem tudta, hogy kitől 
esett  teherbe?  Vagy  amikor  ő  is  rádöbbent,  inkább  nem  szólt,  mert 
tisztában volt vele, hogy Gérard elhagyja? Inkább hallgatott, vagy valóban 
túl ostoba volt  ahhoz,  hogy rájöjjön arra,  amire a férje,  és felkeresse az 
orvosát...  Ez  már  örök  rejtély  maradt,  s  amennyire  gyűlölte  a  bátyját 
azelőtt, most legalább annyira sajnálta, és újra meg újra feléledt benne a 
testvéri  szeretet,  bárcsak  segített  volna  neki!  Talán  együtt 
megszervezhették volna Gérard szökését egy olyan országba, ahol örökre 
elbújhatott volna a francia hatóságok elől, ugyanis a testvére alkalmatlan 
volt  bármilyen  probléma  megoldására.  Tudta  jól,  hogy  ha  segíti  a 
szökésben vagy bújtatja egy darabig, az törvényszegésnek minősül, de ha 
nem haragudott volna rá annyira, talán még ezt a kockázatot is vállalja 
érte,  hiszen  mégis  csak  a  testvére...  Azonban  most  már  késő  volt,  s  a 
következő pillanatban,  amint  végighaladt  a  folyosón,  az  fordult  meg a 
fejében,  talán ő sem tudta volna megmenteni  az életét.  Hiszen úgysem 
bújtathatta  volna  élete  végéig,  a  környékbeliek  valószínűleg  besúgták 
volna őket.

~ 96 ~



Amikor  belépett  a  hálószobába,  Isabelle  ott  ült  az  ágyon 
selyemhálóingjében,  egy  vastag  könyvvel  a  kezében,  és  melegen 
mosolygott,  amint  megpillantotta  a  férjét.  Egész  nap  arra  várt,  hogy 
André  hazaérjen  és  hozzá  bújhasson.  Csodálatos  asszony  volt,  és 
hihetetlen,  mit  el  nem  viselt  a  férjéért,  olyan  gyermek  gondozását  és 
nevelését vállalta magára, aki nem is az övé. Valószínűleg a történtek neki 
is éppúgy megsebezték a szívét, azonban sosem mutatta ki fájdalmát, és 
nem szólt egy szót sem, hanem csendben elfogadta a helyzetet.

Látta, hogy André a szíve mélyén örül ennek a gyereknek, hiszen már 
régóta álmodozott egy fiúról, akit - a terveikkel ellentétben - nem Isabelle 
szült  neki.  Isabelle  így  is  sokat  köszönhetett  Andrénak,  s  abban  a 
pillanatban beletörődött abba, hogy Róbert anyjának kell lennie, ha nem 
akarja  elveszíteni  a  férfit,  amikor  azon a  bizonyos  éjszakán meglátta  a 
karjában, amint felfelé hozta a lépcsőn...

- Hogy van az édesanyád? Sikerült a lelkére beszélned?
- A, dehogy! Ha így folytatja, meg fog halni, a fenébe is! - Egy gyors 

mozdulattal  letépte magáról az ingjét,  és idegesen a földhöz vágta.  -  A 
legszívesebben  elköltöznék  innen  -  mondta  hirtelen  felindultságában, 
azonban tudta,  ezt  nem teheti.  Akkor biztosan széthullana a család, az 
apjának szüksége van rá egyetlen fia és vigaszaként, arról nem is beszélve, 
mi lenne nélküle a birtokkal.

Másnap  délelőtt  apja  is  észrevette  rajta,  hogy valami  nincs  rendben, 
André nagyon ideges volt, egész nap kiabált az embereivel.

Henrié úgy döntött, inkább ad neki egy kis pihenőt, André az utóbbi 
időben úgyis túlhajszolta magát.

- Csak nem szabadságra akarsz küldeni? - nevetett, mikor visszavitték a 
lovaikat az istállóba. - Ennyire gyengén teljesítettem a mai napon?

- Nem erről van szó. Mindenkinek szüksége van egy kis lazításra.
- És ha én nem akarok lazítani? Különben sem mehetek el éppen most, 

amikor annyi munka van a birtokon.
- Elég emberünk van, minden gond nélkül tudnánk helyettesíteni téged 

néhány hétig.
- Néhány hétig? - André talán egy-két napba beleegyezett volna, de mit 

csináljon hetekig? - Meg akarsz szabadulni tőlem?
- Nem ártana, ha néha megálljt parancsolnál magadnak. Nem kellene 

ilyen fiatalon túlhajtanod magad, nem beszélve arról, hogy mellette kevés 
időt szakítasz a családodra. Mit szól ehhez Isabelle? Miért nem viszed el 
őt valahová, mielőtt megszületik a gyerek? Hidd el nekem, utána úgy sem 
lesz időtök semmire...
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André  fejében  szöget  ütött  a  gondolat,  s  ekkor  döbbent  rá,  hogy az 
utóbbi két hónapban nem sokat törődött a feleségével. És Isabelle igazán 
megérdemelné,  hogy  egy  kicsit  kényeztesse  őt,  hiszen  annyi  mindent 
megtett érte, s még nászútra sem vitte el. Kedvese meglepően jól viselte a 
terhességét,  nem  úgy,  mint  annak  idején  Amélie,  aki  a  rosszulléteitől 
kezdetben fel sem tudott kelni az ágyból. Isabelle viszont kitűnően érezte 
magát,  s  egy  hosszabb  utazásra  is  alkalmas  lenne,  gondolta  André. 
Egyiküknek sem ártana egy kis kikapcsolódás,  annyi minden történt az 
elmúlt  pár  hétben,  mely  mindannyiuk  idegeit  próbára  tette.  Másnap 
André elintézett néhány telefont, és a következő hétre már le is foglalta a 
jegyeket, azonban Isabelle-nek csak az utolsó pillanatban szólt.

- Van már programod holnapra, drágám?
-  Gondoltam,  bemegyek  a  városba  és  veszek  néhány  új  holmit 

Róbertnek. Ezek a kisbabák hétről hétre változnak, már ki is nőtte minden 
ruháját. - Amióta Róbert hozzájuk került, Isabelle egész napját lefoglalta, 
nem volt ideje unatkozni. Úgy gondozta, mintha a sajátja lenne, s André 
éppen ezért érezte úgy, hogy meg kell hálálnia a feleségének azt a sok 
odaadást,  amit  érte  és  a  családjáért  tesz.  Amélie  erre  sosem lett  volna 
képes...

- És utána?
Isabelle meglepődve nézett a férjére, és elmosolyodott.
- Mit terveztél a számomra?
- Remélem, tudsz majd arra időt szakítani, hogy kiválaszd a legszebb 

ruháidat és bepakoltasd a bőröndjeidbe a szobalánnyal.
Isabelle nem szorult az alkalmazottak segítségére,  és André tudta jól, 

hogy úgyis ő fog becsomagolni magának, nem úgy, mint az anyja vagy 
megannyi más gazdag nő.

- Miért?
- Mert elutazunk, drágám.
- Na de... - Isabelle hírtelen szólni sem tudott a döbbenettől, azonban az 

arcára kiült a boldogság. - Hová?
- Az egyelőre maradjon az én titkom - válaszolta sejtelmesen André.
- És a birtok?
-  Ne  aggódj,  beszéltem  apámmal,  majd  ő  helyettesít  engem  néhány 

hétig.
- Néhány hétig? Te jó ég, hová viszel engem?
-  Egy  olyan  csodálatos  helyre,  amire  örökre  emlékezni  fogsz, 

szerelmem. Legalább bepótoljuk a nászutunkat - mondta, majd magához 
húzta a feleségét és megcsókolta.
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- És mikor indulunk? - kérdezte, amint levegőhöz jutott.
- Két nap múlva.
Isabelle nem akart hinni a fülének, s furdalta az oldalát a kíváncsiság, 

vajon hová viszi őt, ahol a legszebb ruháira lesz szüksége?
Két  napig  lázas  izgalomban  volt,  aztán  majd  kiugrott  a  bőréből 

örömében, amikor a taxi előállt, és André felsegítette rá az új rókabundát, 
amit nem rég hozatott neki Párizsból.

- Nos, indulhatunk hölgyem? - kacsintott egyet a feleségére, és Isabelle 
boldogan belékarolt, majd André besegítette a kocsiba, és kezdetét vette 
az utazásuk.

- Most már elárulod, hová megyünk? - érdeklődött, mialatt gyengéden 
hozzásimult  a  férjéhez  Isabelle.  Úgy  érezte,  mintha  egy  tündérmesébe 
csöppent volna.

- Először Le Harve-ba.
André tisztában volt vele, egy életre szóló élmény lesz a feleségének ez 

a három hét, hiszen neki sosem volt alkalma kimozdulni a kastélyból, és 
azelőtt  sem utazhatott  el  sehová,  csak  amikor  titokban elvitte  magával 
Párizsba.  Utólag már bánta,  hogy nem mentek nászútra,  azonban most 
lesz alkalom bepótolni.  Éppen ezért  André valami különleges  dologgal 
akarta meglepni a feleségét, ami sikerült is, és titkon leste az arcát, mikor a 
taxi megállt a kikötőnél, és Isabelle kiszállt belőle. Még sosem látott ilyen 
gyönyörűséget,  akkora  hatalmas  hajót,  mint  ami  ott  állt  a  mólónál,  és 
rengeteg ember tolongott előtte.

A legénység már hordta fel a poggyászokat a hajóra, melynek oldalán 
ott díszelgett az aranybetűs felirat: Oceans Heart. A bejáratnál két férfi állt 
díszegyenruhában, sapkájuk teteje fehér lett az enyhe hóesésben.

- Hogy tetszik?
- Csodálatos... eddig csak az újságokban láttam ilyet... - sokat olvasott 

már  róla,  de  azt  álmában  sem  gondolta  volna,  hogy  a  saját  szemével 
láthatja, élőben. Régebben olvasott egy könyvet a Titanicról, ahhoz tudta 
hasonlítani. - Egyszerűen elképesztő! Hogy tudnak ekkora hajót építeni?

- Ez egy négyszintes luxushajó, Isabelle.
- Mint a Titanic? Vagy a Normandie?
-  Pontosan  -  bólintott  André,  maga  is  meglepődött  felesége 

tájékozottságán. Isabelle rengeteget olvasott, egyre nagyobb műveltségre 
tett  szert,  s  egyáltalán nem volt  egy üres  fejű liba,  mint azt Veronique 
gondolta róla. André tudta, hogy értelmes lány, mikor beleszeretett, csak 
egy kicsit csiszolni kell rajta és senki nem fogja megmondani, honnan jött. 
Éppen ezért gondolta, hogy ideje bevezetni feleségét a társasági életbe. - 
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Csak  ezt  az  amerikaiak  építették  és  nem  mi,  franciák.  Sajnos,  a 
Normandie-ra  már  nem  kaptam  jegyet,  úgyhogy  kénytelenek  leszünk 
ezzel menni New Yorkba.

Valójában  az  lett  volna  az  igazi,  a  Normandie-n  utazni,  a  franciák 
büszkeségén. Azonban túl későn pattant ki az utazás ötlete André fejéből 
ahhoz,  hogy  jegyet  foglaltathasson  rá,  így  is  fel  kellett  használnia 
befolyásoltságát.

- New Yorkba? - hökkent meg Isabelle.
-  Igen.  Most  nem  akartam  Európában  maradni.  Londonba,  Rómába 

vagy Madridba bármikor átugorhatunk, főleg ha meglesz a gyerek, de az 
Atlanti-óceánt  nem  mindig  szelheti  át  az  ember.  Mivel  tudtommal 
Amerikában még nem jártál,  gondoltam,  szívesen  megnéznéd  velem a 
Szabadság-szobrot  -  olyan  helyeket  sorolt  most  fel,  melyről  a  felesége 
azelőtt legfeljebb csak álmodozhatott. Meg is tette a hatását, a könnyeivel 
küszködött, s egyből André nyakába ugrott.

- Ó, drágám! Ez hihetetlen...
- És mégis igaz, nemde?
-  Istenem,  mivel  érdemeltem  ezt  ki?  -  felpillantott  a  férjére,  s  egy 

rakoncátlan könnycsepp máris kibuggyant a szeméből,  és végigfolyt az 
enyhén bepúderezett arcán.

- Mert te vagy a legcsodálatosabb feleség a világon - válaszolta habozás 
nélkül,  majd  megsimogatta  kedvese  arcát.  -Jaj,  nehogy  elkezdj  sírni  itt 
nekem, különben azonnal hazaviszlek!

- Azt inkább ne...  -  szipogta Isabelle,  majd elővett egy zsebkendőt és 
belefújta az orrát. - Remélem, nem tettem tönkre a sminkemet.

Máris  kényes,  úrihölgynek  érezte  magát.  Azelőtt  sosem  használt 
festékeket,  s  képes  volt  olyan  gyorsan  elmaszatolni  egy-egy  hirtelen 
mozdulatával, hogy észre sem vette. Mindig az egyszerűségre törekedett, 
s természetes szépségével hódított.

- így is gyönyörű vagy. De szerintem indulnunk kellene, ha időben el 
akarjuk foglalni a lakrészünket, nem gondolod?

André  az Oceans  Heart-on az első  lakosztály  egyikét  foglaltatta  le  a 
számukra, ahová négy hálószoba tartozott, külön étkező, nappali és saját 
sétafedélzet.  Ugyanezen  a  fedélzeten  három  luxuslakosztályt  tartottak 
fenn,  melyek mind másképp voltak berendezve,  hogy az elkényeztetett 
gazdagok  ugyanúgy  rivalizálhassanak  egymással,  mint  azt  az 
öltözködésükkel,  ékszereikkel és megannyi  mással  is  teszik.  Irtóztak az 
egyforma  viselettől,  az  egyforma  ékszertől,  csillogástól,  hajviselettől, 
mindenki  egyedit  akart,  különlegeset,  fényűzőt.  S  ezt  a 
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luxuslakosztályukon meg is kapták, ezen a hajón törekedtek az éppoly 
tágas, lélegzetelállítóan gyönyörű lakosztályokra, hogy az egyik pompája 
vetekedhessen a másikéval.

Imádták egymásnak mutogatni őket, s ha egy másik utazás alkalmával 
is  az  Oceans  Heart-ot  választották,  lehetőségük  volt  újabb  és  újabb 
kényelmet,  varázslatot  érezni  kabinjaikban,  mely  élvezhetőbbé  tette 
utazásaikat.  A  lakosztályok  mellett  néhány  szobát  fenntartottak  a 
személyzetnek a felső szinten, amit általában a szobalányok,  nevelőnők 
foglaltak el, de erre a Darc házaspár nem tartott igényt. A kiszolgálás is 
tökéletes volt és rendkívül gyors, amint felléptek a hajóra, az egyik tiszt 
máris  megmutatta  a  kabinjukat,  és  intézkedtek,  hogy  a  csomagjaik  is 
azonnal felkerüljenek a lakrészükbe. Isabelle elámult, amikor kinyitották 
az ajtót, és lázasan beszaladt minden szobába, mint egy kisgyerek, majd a 
látottaktól  megszédülve  lehuppant  a  sötétkék  bársony  pamlagra  a 
nappaliban.

- Te jó ég, minek nekünk ennyi szoba?
-  Nem  volt  kisebb  lakrész  ezen  a  fedélzeten,  s  nem  akartam  a 

másodosztályra menni. így legalább lesz hol kergetőznünk... - tréfálkozott 
André,  és  nézte,  amint  feleségének  majdnem  tátva  marad  a  szája  a 
csodálkozástól,  ahogy  tekintetével  végigmérte  a  csodálatos  fafaragású 
bútorokat, a bárpultot és a bárszekrényt, meg a padlón elnyújtózó krém 
színű szőnyegeket. Az asztalra már oda volt készítve egy kosár gyümölcs, 
s  amint  André  kinyitotta  a  bárszekrény  kétrészes  üvegajtaját,  melyre 
delfinek voltak csiszolva,  a férfi  füttyentett  is egyet a gazdag választék 
láttán.

-  Ejha,  ezt  nevezem!  -  A  pezsgőtől  kezdve  a  whiskyn  és  a  francia 
borokon  át  minden  megtalálható  volt  egészen  az  ásványvízig.  André 
mosolygott, majd kiemelt egy palackot a sok bor közül, melynek a címkéje 
a családja emblémájával volt ellátva. - Nocsak, nocsak! Előre tudták, hogy 
jövünk, vagy amúgy is tesznek ki belőle?

- Úgy látom, eléggé sikeres vagy... - kuncogott Isabelle.
-  Köszönöm  a  bókot,  drágám.  Szerintem  meg  leszek  elégedve  a 

kiszolgálással - mondta André, majd leült a felesége mellé, és gyengéden 
átkarolta. - Hogy érzed magad?

-  Még  mindig  nem  akarom  elhinni...  Nem  álmodom?  Egyszerűen 
fantasztikus,  úgy néz ki,  mint  egy úszó szálloda.  -  Isabelle  még sosem 
látott ilyet, és sosem volt ekkora fényűzésben része. Ha eszébe jutott, hogy 
voltak napok, amikor éhezett és az utcán kellett aludnia, most pedig... - Te 
jó ég, megérdemlem én ezt?
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- Ha nem érdemelnéd meg, nem hoztalak volna ide. - És még nem is 
sejtette, hogy ennek a csodálatnak a java még csak most kezdődik.

- Egy vagyonba kerülhetett.
-  Minden  pénzt  megérsz  nekem,  Isabelle.  Remélem,  boldog  vagy 

mellettem. - Az elmúlt hónapok próbára tették a szerelmüket, s most itt 
volt az ideje, hogy végre élvezhessék azt, amiért megküzdöttek.

Ezen a hajón nem érhették utol a gondok, nem zavarta őket gyereksírás, 
s  nem  kellett  elviselniük  Veronique  zsörtölődését,  különcségét, 
sértődöttségét.  Ezúttal  nem  kell  gondolniuk  Gérard-ra  vagy  Amélie-ra 
nap mint nap, amikor rápillantanak Róbertre. Ez a hét kizárólag az övék, 
ahol élvezhetik a házasságukat, melyben ők ketten vannak, míg meg nem 
születik közös gyermekük...

- Soha nem voltam ennél boldogabb. Te vagy a legcsodálatosabb férj a 
világon!  Hogyan  háláljam  ezt  meg  neked?  -  Isabelle  egy  életre  szóló 
élmények gazdagodása előtt állt, s ezt André tudta jól, éppen ezért vitte el 
egy másik földrészre.

- Inkább én tartozom hálával neked, amiért elfogadtad és megszeretted 
a fiamat - mondta őszintén André. - Meg hogy elviseled az anyámat, meg 
a magányt, ami rád zúdul, mialatt én a munkámmal foglalkozom... - annyi 
mindenért köszönetet akart mondani neki, s még most sem hitte el, hogy 
ilyen  csodálatos  asszonyt  választott  magának.  Megérte  harcolnia  érte, 
szembeszállnia  az  anyjával  és  az  elvárásokkal,  feleségül  venni  egy 
társadalmilag hozzá nem illő lányt, aki olyan kincs volt a számára, melyet 
bárki megirigyelhetett volna.

- Melletted sosem voltam magányos - suttogta a fiatalasszony, s André 
tekintete a ruhájára nézett, majd gyengéden megérintette a felesége hasát.

- Szeretlek, Isabelle - mondta, és máris megcsókolta a feleségét, mielőtt 
az  szólni  tudott  volna.  Andréban  felébredt  a  vágy,  úgy  simogatta  és 
szeretgette Isabelle-t, mintha isten tudja, mikor tette volna ezt. Azonban 
az a tizenkét óra is túl sok idő volt ahhoz, hogy ne érezze a hiányát, bőre 
selymességét,  teste  forróságát.  S  máris  elkezdte  lehámozni  róla  zöld 
selyemruháját.

- André, mit csinálsz? - nem tiltakozott, csak csodálkozott, amint a férje 
már félig le is vetkőztette pillanatok alatt.

- Mit szólnál hozzá, ha kitennénk a ne zavarjanak táblát?
- Máris? Hiszen még ki sem csomagoltunk!
- A csomagolás ráér, viszont minél előbb ki szeretném próbálni az új 

hálószobánkat - válaszolta, majd gyorsan kiakasztotta a táblát az ajtóra, ha 
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esetleg erre járna a személyzet. Aztán felkapta kedvesét, és beszaladt vele 
a pazar szobák egyikébe, ahonnan egy óra múlva jöttek csak ki.

TIZENKETTEDIK FEJEZET

 Miután Isabelle kicsomagolt, Andréval felfedezőútra indultak a hajón. 
André  többször  utazott  már  luxushajón,  számára  nem  jelentett 
különösebb  újdonságot  az  első  osztály  fedélzetének  sétáló  részlege,  a 
könyvtárszoba, a bár, egy játszóház a gyerekeknek és a hatalmas ebédlő, 
ahol  csodálatos  estélyeket  is  szoktak  rendezni  a  vendégek  tiszteletére. 
Minden  olyan  csodálatos  volt,  kiegészítve  a  téli  kerttel,  ahol  a  hatás 
fokozódására  egy-két  szökőkút  is  csobogott,  s  Isabelle  teljesen  le  volt 
nyűgözve,  s ha nem tudta volna, hogy egy hajóra szálltak fel,  azt hitte 
volna, hogy egy ötcsillagos szállodában vannak.

Két medence volt, egyik a fedélzeten, melyet az időjárás miatt most nem 
lehetett használni,  a másik pedig a téli kert mellett, üvegfallal ellátva. S 
mialatt  az emberek a forró vízben kényeztették magukat,  lehetett  látni, 
ahogy  odakint  nagy  pelyhekben  esik  a  hó.  Isabelle  teljesen  el  volt 
kápráztatva a látványtól, s furcsának tartotta, hogy ez a luxusbirodalom 
csak  a  hajó  legfelső  szintje,  s  a  gazdagok  világa  el  van  különítve  az 
alacsonyabb osztályoktól. Isabelle sosem szerette a megkülönböztetéseket, 
s most érezte a rangnak, hatalomnak, pénznek a súlyát. Ő, aki odalentről 
jött, álmában sem gondolta volna, hogy a társaság krémje ilyen fényűző 
életet  él,  pazar  környezetben  élvezhetnek  minden  jót,  ami  létezik  a 
világon.  S  odalent,  a  másod  vagy  harmadosztályon  nem  is  sejtik, 
mennyire  más  élet  ez,  ami  idefent  van.  Isabelle  ekkor  döbbent  rá, 
Veronique-nak mennyire  igaza volt.  Ő nem közéjük való,  és  furcsán is 
érezte  magát,  elkülönítve  az  egyszerű  emberektől,  akiknek  megannyi 
gond szakadt a nyakukba, azonban ezen az álomfedélzeten nem lehetett 
érzékelni  az  élet  árnyoldalát,  csak  a  szépet,  különlegességet,  pompát, 
luxust  és  a  technika  csodáit.  Még  mindig  nem fogta  fel,  hogyan  lehet 
ekkora úszóbirodalmat építeni.

- Nem találok szavakat... Fantasztikus! - ámuldozott Isabelle, aki ennél 
nagyobb  pompát  elképzelhetetlennek  tartott,  s  André  nem  súgta  meg 
neki,  hogy a Normandie - ahová eredetileg akart jegyet szerezni  -  még 
ennél  is  csodálatosabb.  De egy biztos,  lesz  még mivel  elkápráztatnia  a 
feleségét,  hiszen annyi  gyönyörű hely van a világon,  ahol  Isabelle még 
nem  járt.  A  luxushajó  csak  egy  a  sok  közül,  melyet  a  gazdagok 
kihasználhatnak  pénzük  költésére,  és  André  örült,  amint  lepillantott  a 
feleségére.  Sikerült,  amit  eltervezett,  egy  életre  szóló  élmény marad ez 
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Isabelle-nek, és azt már most megfogadta, hogy máskor is el fogja vinni 
legalább ennyire pazar utazásokra.

Az ebédet a lakosztályukban fogyasztották el, a pincér zsúrkocsin tolta 
be a megrendelt  finomságokat,  s  olyan bőséges volt,  hogy Isabelle  úgy 
érezte, majd szét pukkan a hasa, annyira teleette magát.

- Te jó ég! Mire hazaérünk, szerintem gurulni fogok - mondta, de nem 
tudott  ellenállni  a  desszertnek,  mely  a  séf  különlegessége  volt,  habos-
gyümölcsös tortaszelet.

-  Remek mesterszakács  dolgozik  a  hajón  -  ismerte  el  André,  miután 
legyűrte az utolsó falat tortát a torkán, és úgy érezte, egy hétre elegendő 
táplálék van a gyomrában.

Nem sokkal később az első tiszt kopogott be hozzájuk, és udvariasan 
átnyújtott  egy  levélkét,  melyben  egy  meghívó  volt  aznap  vacsorára  a 
kapitány asztalához.

-  Grand  kapitánnyal  fogunk  vacsorázni?  -  kérdezte  meghökkenve 
Isabelle. Tudta, mekkora elismerésnek számít egy ilyen meghívás, és azon 
tűnődött, vajon a férje valóban ilyen befolyásos embernek számít? Azzal 
tisztában volt, hogy a borával országszerte ismertté vált, és most már más 
országokban  is  terjeszkedtek,  mint  Nagy-Britannia  és  az  Amerikai 
Egyesült  Államok,  s  most  döbbent  rá,  mit  jelent  ez  valójában.  Egyik 
percről a másikra érik egyre nagyobb meglepetések, eddig otthon csak azt 
érezte az egészből,  hogy a Darc család rendkívül gazdag és befolyásos, 
azonban azt nem gondolta volna, hogy ekkora hatalommal és elismeréssel 
bír. És Isabelle a Darc vagyon egyetlen örököséhez ment férjhez. Szóval 
ezért ellenezte annyira Veronique a szerelmüket, ezért áskálódott ellenük, 
s  mintha  Isabelle  egy  tündérmesébe  csöppent  volna,  egy  egyszerű 
alkalmazottból lett valaki, a semmiből lépett elő egyenesen a társadalom 
krémjébe, az elit körbe, a legfelsőbb osztályba. Veronique nem véletlenül 
akart a felső rétegből választani a fiának valakit...

Ehelyett most egyetlen gyermeke ott ült a szobalányával, aki bizonyos 
idő után átveszi Veronique helyét és a kastélya királynője lesz, a gyerekei 
pedig, akiknek majd életet ad, tovább viszik a messze földön híres nevet, 
tekintélyüket,  s  azt  a  hatalmas  birodalmat,  melyért  Henrié  olyan 
keményen megdolgozott. És tessék, íme, itt van egy olyan ember, akivel 
még életükben nem találkoztak, ennek a luxusszigetnek a kapitánya, és 
máris velük akarja tölteni az első estét a hajón. 

- Ismered őt?
- Nem, de itt a kiváló alkalom. Az első nap általában ismerkedési estet 

rendeznek  a  vendégeknek,  hogy  megismerkedhessünk  a  többiekkel. 
Legalább  megtudjuk,  kikkel  fogjuk  eltölteni  az  elkövetkezendő néhány 

~ 104 ~



napot  ezen  a  csodálatos  hajón.  A  kapitány  illendőségből  meghívja  az 
asztalához az első osztályon utazókat, ahol az ember új ismeretségre tehet 
szert, barátságok köttetnek vagy - ami a legfontosabb - új üzletek. Itt ez a 
szokás Isabelle, mely tulajdonképpen taktika is, de jó taktika. Összekötjük 
a  kellemeset  a  hasznossal  -  magyarázta  André  a  feleségének,  akinek 
természetesen  fogalma sem volt  ezekről  a  dolgokról,  sok  mindent  kell 
még tanulnia.

- Ó! - pirult el Isabelle. - És nekünk muszáj ott lennünk?
- Egy ilyen ajánlatot vétek lenne visszautasítani, drágám. Nem szeretnél 

ott ülni a főasztalnál?
- Nem erről van szó. Csak nem tudom, hogy fogok viselkedni, elvégre 

én nem tartozom ebbe a körbe. Félek, hogy egy-két ostoba mondatommal 
szégyent hozok rád... - Végtére senki nem tanította meg vele, hogyan kell 
egy  ilyen  eseményen  megjelenni,  viselkedni,  beszélni,  jó  benyomást 
kelteni.  Isabelle nem értett a politikához, az üzlethez, egyletekhez, nem 
járt  bevásárlóközpontokba,  szalonokba,  vagy  olyan  felkapott  helyekre, 
melyről  bármit  is  mesélni  tudna.  Akkor  hogy  kapcsolódhatna  be  a 
hölgyek beszélgetésébe?

-  Nem  kell  félned.  -  André  átnyúlt  az  asztal  felett,  és  megérintette 
szerelme reszkető kezét. - Tudom, hogy ügyes leszel. Én bízom benned, és 
mindvégig  ott  leszek  melletted,  ne  aggódj.  Inkább  azon  gondolkozz, 
melyik ruhádat fogod felvenni.

Isabelle tisztában volt vele, hogy ez alól nem térhet ki, mindenképpen 
meg kell jelennie a férje oldalán, és nem hozhat szégyent rá. Mivel André 
felesége  lett,  valószínűleg  a  jövőben  is  részt  kell  majd  vennie  ilyen 
estélyeken, és jobb minél hamarabb elkezdeni, bíztatta a férfi, azonban ő 
cseppet sem aggódott annyira, mint Isabelle.

-  Vagy  olyan  okos  és  intelligens,  mint  bármelyik  más  gazdag  nő. 
Gondolod, hogy az a sok üres fejű, buta liba többet ér nálad, akik csak a 
férjük oldalán villognak, és a pénzük miatt házasodtak?

- Hát,  szerintem a többiek éppen ezt gondolják rólam is - ismerte be 
Isabelle.

-  Itt  senki  sem tudja,  hogy  szobalány  voltál,  Isabelle.  Különben sem 
azon múlik, ki hova születik, hanem hogy ki mit bizonyít az életben. Te 
egy csodálatos feleség vagy és méltó arra, hogy engem bárhová elkísérj 
vagy  képviselj,  különben  nem  hoztalak  volna  el.  Sőt,  ha  semmit  sem 
látnék ebben az  aranyos  kis  fejecskédben,  csak  nagy ürességet,  el  sem 
vettelek  volna  -  bíztatta  André,  azonban  ahogy  elkezdtek  készülődni, 
Isabelle-nek soha nem érzett izgalom járta át minden porcikáját.
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A hajón nagy gondot fordítottak ennek az estélynek a megszervezésére, 
mint  minden bálra,  amit  ott  rendeztek.  A kapitány tisztában volt  vele, 
különleges vendégei mennyire szeretik a mulatságokat, imádnak partikra 
járni, és éppen ezt a hangulatot akarta megteremteni a hajóján is, nemcsak 
ismerkedési estet, hanem búcsúestélyeket is szervezett, ezzel kényeztetve 
az  utasait,  már  ha  a  személyzet  és  a  berendezések  által  nyújtott 
kényeztetést lehetett fokozni. És minden bizonnyal igen, mert a gazdagok 
éltek-haltak  ezekért  az  összejövetelekért,  s  örültek,  hogy  nem  csak  a 
búcsúestélyeken  táncolhatták  ki  magukat.  Éppen  ezért  nagy  gondot 
fordítottak az előkészületekre, az asztalokat ünnepi díszbe öltöztették, az 
abrosz  finom  csipkéből  készült,  rajta  ezüst  gyertyatartókban  hófehér 
csavart  mintás  gyertyák,  az  asztal  közepén  csodálatos  kristályvázák, 
melyben  szépen  elrendezett  fehér  virágok  pompáztak.  Aranyszélű 
porcelán  étkészletből,  ezüst  evőeszközökből  és  halványkék 
selyemszalvétákból  állt  a  díszteríték.  A  pincérek  lázasan  dolgoztak, 
igazgatták  a  székeket,  beleállították  a  gyertyákat  a  tartóikba,  mialatt  a 
zenekar  is  elfoglalta  a  helyét,  és  egy-két  próbahang  szűrődött  ki  az 
ebédlőből,  mielőtt  elkészült  volna  minden  a  vendégek  fogadására.  És 
mielőtt  megnyitották  volna  a  termet,  a  kapitány  utoljára  végigszaladt 
immár díszegyenruhájába öltözve, kitüntetéseivel a vállán, és leellenőrizte 
a szorgos kezek munkáját, s a személyzet igyekezetét.

Aztán  kinyílt  a  csodálatos  fafaragású  ajtó,  és  amint  az  első  vendég 
megjelent,  a  zenekar  játszani  kezdett,  és  halk  hegedűszó  zengte  be  a 
helységet,  ringató-andalító  hatást  keltve  az  emberekben.  Kellemes  és 
izgalmas hangulatot teremtett, ahogy a házaspárok egymás után, a zene 
ritmusát követve, lépkedtek lefelé a lépcsőn, hogy elfoglalják helyeiket. A 
férfiak  büszkén  jelentek  meg  fekete  frakkjaikban  a  feleségükkel, 
elismerően  bólogattak,  a  hölgyek  pedig  parádéztak  lélegzetelállító 
ruhakölteményeikben és csodálatos ékszereikben.

Mindenki  a  legszebb  formáját  hozta,  a  hölgyek  imádtak  rivalizálni 
egymással,  új,  méregdrága  ékszereiket  csillogtatni,  és  mutogatni 
tervezőjük legújabb alkotásait. A vadítóan piros szaténtól, bársonyos kék 
ruhán át a visszafogott szürke kelméig mindenfajta estélyi megtalálható 
volt, szemet kápráztató, csillogó ékszerekkel, tökéletes frizurákkal, mintha 
egy divatbemutatóra csöppent volna az ember.

Voltak,  akik  káprázatosan  néztek  ki  és  voltak,  akik  eltúlozták 
megjelenésüket  a hihetetlen szereplési  és figyelem-felkeltési  vágyukban, 
túl erős lett a sminkjük, túl sok volt rajtuk az ékszer vagy a ruhájukon a 
csillogó szál, mely a különleges helyett inkább visszataszítónak mutatta 
őket.  Egy duci  hölgy  tetőtől  talpig  aranyba  öltözött,  színarany  csillogó 
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ruhája,  súlyos ékszerei,  kézitáskája és még a cipője pántja is aranyozott 
volt, vastag többkarátos aranylánca kidörzsölte nem túl vékony nyakát, s 
a  lánc körül  majdnem ugyanolyan vastag vörös csík húzódott  a  bőrén. 
Mindemellett  a  ruhája  úgy  tapadt  a  testére,  hogy  látszott  rajta  a 
súlyfelesleg minden bugyra.

Bájos arcára pillantva meg lehetett állapítani, hogy valószínűleg azelőtt 
modell lehetett,  mely még mindig őrizte szép vonulatát annak ellenére, 
hogy a tokája egy kicsit  lejjebb húzta a vonásokat  és átformálta hatást, 
azonban a szemöldöke még mindig gyönyörű volt. Talán fiatal korszakát 
nem  tudta  feledni  vagy  egy  modellre  akart  hasonlítani?  És  ahogy 
slamposan végigballagott a székek között, az asztalnál ülők csodálkozva 
mérték  végig  hatalmas  termetét,  és  a  hölgyek  között  egy-egy  elvétett 
nevetés, gúnyos kacaj tört fel és keveredett a hegedűszó lágy dallamával.

Aztán a  nevetés  hirtelen elcsendesedett,  mert  olyasvalaki  lépett  be  a 
terembe, akit még nem láttak és nem ismertek, mégis olyan benyomást 
keltett mindenkiben, mintha már látták volna valahol.

Különös, megragadó, szelíd szépsége volt ugyan, mely ismerősnek tűnt, 
és  mégis  különleges  volt  egyben.  Lehet,  hogy a  teremben tartózkodott 
még  olyan  személy,  aki  most  először  jelenik  meg  ebben  a  körben,  a 
zenészek közül valaki, aki első este játszik befolyásos társaságban, vagy a 
pincérek közül olyan, aki abszolút kezdő, és most szolgál fel először ilyen 
eseményen,  azonban  egyikőjük  sem  izgult  úgy,  ahogy  Isabelle,  amint 
gyengéden belekarolt  Andréba,  és mosolyogva jelent meg imádott férje 
oldalán. Az a csodálatos nő, ahogy betette a lábát a terembe, maga sem 
gondolta volna, hogy ennyien megnézik majd, a gyomra összeszorult, és 
remegett  félelmében.  Azonban úgy tartotta magát,  ütemesen,  egyszerre 
lépkedett  lefelé  férjével  azon a  néhány  lépcsőfokon,  hogy nem lehetett 
észrevenni  izgatottságát,  s  mikor  beljebb  vezették  őt  a  terembe  és 
elhaladtak  az  asztalok  között,  egyre  több  tekintet  szegeződött  rájuk,  s 
néhányan meg is fordultak utána az erősebb nem képviselői közül.

Isabelle  leírhatatlanul  gyönyörű  volt  vállpánt  nélküli  smaragdzöld 
selyemruhájában, melyben hatalmas dekoltázsa szépen pihent. Alig bírta 
tartani  a  terhességtől  megduzzadt  kebleit  -  melyek  amúgy sem voltak 
kicsik -, s a ruha kiválóan követte végig csodálatos alakjának vonulatát, 
melyben látszott kissé megnövekedett pocakja.

Ha az ember nem figyelte szúrós szemekkel,  akkor nem lehetett róla 
megmondani,  hogy  áldott  állapotban  van.  Sötétbarna  haja  lágyan 
csavarodott  dús  konttyá  a  feje  tetejére,  néhány  rakoncátlan  tincs  apró 
göndörökben  lógott  le  a  füle  előtt,  zafírköves  nyakláncot  viselt,  és 
ugyanolyan zafírkövek lógtak a füléből - három is egymás alatt -, melynek 
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az  aranyozott  vége  majdnem elérte  szabadon hagyott,  érzéki  vállainak 
vonulatát. Fekete kézitáskát hozott magával, és szintén fekete cipőt viselt, 
melynek orrát apró fehér üveggyöngyök díszítették.

Megjelenésével  elismerő  pillantásokat  söpört  be  magának,  még  a 
kapitány figyelmét is felkeltette, amint közeledtek a főasztalhoz. S Isabelle 
úgy  mozgott,  illedelmesen  bólintott  jobbra-balra,  ahonnan  köszönés 
parányi  jelét  is  érzékelte,  no meg mosolygott  mindenfelé,  azzal a bájos 
mosolyával,  amivel  annak  idején  a  férjét  is  meghódította.  Néhány 
pillanatra  rabul  is  ejtett  mindenkit,  amint  libbent  a  ruha  szoknyarésze 
magabiztos  lépései  nyomán,  megfeszülve  csípőjén,  kerek  fenekén  és 
kirajzolódva erős combjain. A mellei hol megemelkedtek egy hajszálnyit, 
hol pedig lejjebb estek, amint igyekezett nem kapkodni a levegőt, nehogy 
idegesnek látsszon. És az arcán megjelent egy kis bőrpír, mely a lámpaláz 
eredménye, azonban mások természetes színnek vették. Isabelle maga volt 
a  csodálat,  a  káprázat,  a  természetesség,  s  arca  talán  azért  keltett 
ismertséget  mindenkiben,  mert  szépsége  olyan  volt,  mintha  több 
modellből  lett  volna  összegyúrva  egyetlen,  kiváló  hercegnővé,  dámává 
vagy királynővé. Egy biztos, ha a jelenlévőkön múlt volna, egyből rákerült 
volna a korona szépsége jutalmazásául. De Isabelle nem csak szép volt, 
magabiztosnak  tűnt,  intelligensnek,  és  volt  benne  valami  vonzó 
kisugárzás,  melegség,  kislányos  báj,  tüneményes  mosoly,  kellemes 
pillantás, egyszerre volt rendkívüli, elegáns és rettentően kívánatos.

Amikor  megpillantották  a  teremben,  fogalmuk sem volt  ki  ő,  de  az 
mindenki  számára  egyértelművé  vált,  hogy  a  főasztalnál  foglal  majd 
helyet, és a kapitány büszkén intett a fiatal pár felé.

-  Örülök,  hogy  a  hajómon  üdvözölhetem  önöket.  Köszönöm,  hogy 
elfogadták a meghívásomat ma estére - szólalt meg illedelmesen Grand 
kapitány,  mialatt  le  nem  vette  a  szemét  Isabelle-ről.  -  Madame,  maga 
elképesztően gyönyörű...

Isabelle  boldogan  mosolygott,  és  kecsesen  felemelte  a  kezét,  mely  a 
kapitány  hatalmas  tenyerében  pihent  meg,  s  az  őszülő  halántékú  férfi 
boldogan csókolt kezet. Csak aztán fordult Andréhoz.

-  Monsieur...  örülök,  hogy  személyesen  is  megismerhetem.  Sokat 
hallottam már önről, az édesapjával már volt szerencsém találkozni.

- Valóban? - André elismerően bólintott és az emlékei között kutatott. 
Vajon az apja mikor utazott utoljára luxushajón?

- Egyszer sokat időztünk Le Harve-ban, és akkor volt alkalmam részt 
venni  a  termékbemutatójukon,  ahol  az  édesapja  nyitotta  meg  a 
rendezvényt.  Bámulatos,  ahogy abból  a  szőlőből  ilyen nagyszerű ízt  ki 
tudnak hozni, a boraik a kedvenceim közé tartoznak.
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-  Ezt  örömmel  hallom  -  mosolygott  André.  Mindig  jól  esett  neki  a 
dicséret, bárhol járt, szerencsére sok felé ismerték és szerették azt a bort, 
amiért keményen megdolgoztak az apjával meg az embereikkel.

- Kérem, foglaljanak helyet - lépett odébb a kapitány, és máris kihúzta a 
széket  Isabelle  előtt,  aki  lágyan  tette  le  tökéletes  testét,  háttal  ült  a 
nagyközönségnek  ugyan,  de  így  is  magára  vonta  a  férfiak  figyelmét. 
André, ha nem ismerte volna felesége szerénységét és visszafogottságát, 
aggódhatott volna a házasságáért.

A  kapitány  elnézést  kért  egy  pillanatra,  és  mialatt  fogadta  a  többi 
vendéget is, André odahajolt a feleségéhez és halkan a fülébe súgta: 

- Na, mit szólsz?
- Nem gondoltam volna, hogy ekkora sztár vagy - válaszolta Isabelle, a 

hírnevük megelőzte őket.
- Szerintem te nagyobb elismerésnek örvendesz a jelenlévők között. A 

férfiak úgy bámulnak téged folyamatosan, hogy majd kiesik a szemük. Jó 
lesz, ha vigyázok rád, különben kezdhetek féltékeny lenni. - S André hálát 
adott  az égnek,  hogy nem Amélie a felesége,  ő  biztosan kihasználná  a 
helyzetet.

- És ha más miatt néznek? - A szíve a torkában dobogott. Te jó ég, mi 
van ha máris kiszúrták, hogy ő nem közéjük való?

-  Az  elképzelhetetlen.  A  helyükben  én  is  megnéznék  egy  ilyen 
csodálatos  asszonyt,  amilyen  te  vagy,  drágám  -  bókolt  André,  és  egy 
röpke csókot nyomott felesége ajkára. Rendkívül büszke volt rá.

Isabelle  kiválóan  vizsgázott,  rabul  ejtett  mindenkit  a  teremben 
előkelőségével  és  szépségével,  s  ezzel  megerősítette  Andréban  a 
feltételezést: nem az számít, hogy ki honnan indult, milyen mélyről tört 
fel. Senki meg nem mondta volna róla, hogy fél évvel ezelőtt Isabelle még 
csak egy szobalány volt... S most sajnálta először, hogy az anyja nem lehet 
itt velük. Vajon mit szólna, ha látná, milyen teljesítményt nyújt a menye? 
Belesárgulna  az  irigységbe,  mint  ahogy  azt  a  sok,  hiú,  öntörvényű, 
beképzelt, üres fejű, ostoba nőszemély tette némelyik asztalnál.

Amennyire  tartott  Isabelle  ettől  a  vacsorától,  annyira  gördülékenyen 
ment minden. Összeismerkedtek a másik két luxuslakosztályban lakókkal, 
az egyik egy idős házaspár volt, akik szintén ketten utaztak, a másik pedig 
egy kétgyermekes pár volt, ahol az asszony öt évvel volt idősebb náluk, a 
férj  pedig  tizenöttel.  Minden  olyan  csodálatosra  sikeredett,  s  miután 
Isabelle-nek  sem  támadtak  nehézségei  a  beszélgetések  során,  végre 
felengedhetett,  és  ő  is  élvezte  a  pompás vacsorát.  Titkon örült,  hogy a 
férjének sikerült rábeszélnie a megjelenésre. Valóban érdekes emberekkel 
találkozhatott és beszélgethetett, mialatt a pincérek felszolgálták az ételt. 
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A hajón a menü kiválasztására is nagy hangsúlyt fektettek, mint minden 
másra, mely fenségesre sikeredett. Ügyeltek a széles választékra, az ízekre 
és a bőségre, a kaviártól a füstölt lazacon át a salátákig bármit meg lehetett 
kóstolni,  főleg  a  különleges  francia  sajtokkal  kedveskedtek  a 
vendégeknek,  s mire mindevvel jól  laktak, akkor még nem volt  vége a 
lakomának. Következett a desszert, az est meglepetése a sült fagylalt volt, 
mely leginkább Isabelle-nél  hódított,  hiszen a többiek megszokták már, 
azonban ő otthon ritkán fogyasztott ilyet.

A vacsora alatt több mindenről esett szó, először a szokásos kérdések 
hangzottak  el,  honnan  jöttek  és  mivel  foglalkoznak.  Annak  az  idős 
házaspárnak, akik velük szemben ültek, hajógyára volt Amerikában, ők 
természetesen többet beszélgettek a kapitánnyal, a középkorú férfi pedig 
jogász volt és politikai pályára készült. Úgyhogy az estébe akaratlanul is 
belopta  magát  a  politika,  s  egyből  Európa  helyzete  került  a  vitatéma 
központjába.  Hitler  kegyetlenségeiről  beszéltek,  s  őrültnek  nevezték. 
Ekkor  Andrénak  az  apja  jutott  az  eszébe,  ő  viszont  a  közelgő  veszély 
ellenére  még  mindig  nem  hitte,  hogy  megtörténhetnek  mindazok  a 
szörnyűségek,  melyekről  sokan  károgtak.  Az  igaz,  hogy  egyre 
borzasztóbbá  vált  a  helyzet,  és  sokan  tartottak  Hitlertől,  de  André 
jóhiszeműségének  köszönhetően  nem  érezte  azt,  hogy  ez  az  ember 
katasztrófahelyzetet  idézhet  elő  Európában,  és  kirobbanhat  egy  újabb 
háború.  Bízott  az  emberek  épeszűségében,  és  titkon  remélte,  amit  már 
csak  egyre  kevesebben,  hogy  nem  tör  ki  újabb  pusztítás,  mely  egész 
Európán  ismét  végigvonulna,  vagy  ne  adj  isten,  más  földrészeket  is 
érintene, mint az első világháború. S te jó ég, azt a világháborút már szinte 
mindenki úgy emlegette, hogy az első. Pedig eddig ez volt az egyetlen, 
azonban egyre több országban körvonalazódott már, s befészkelte magát 
az agyakba, hogy bizony kitörni készül a második. André viszont  nem 
foglalkozott  azzal,  mi  lesz  majd.  Ő csak  a  birtokkal  törődött,  az  üzleti 
ügyekkel, no meg bájos feleségével.

Aztán, valami véletlen folytán témát váltottak, és rájuk került a sor.
Mikor André elárulta, mivel foglalkozik, nagy sikert aratott az asztalnál 

ülők körében, főleg amikor a pincér már korábban kivitt nekik egy nemes 
vörösbort,  melynek címkéjén természetesen ott  díszelgett  a  Darc  család 
emblémája.

- Ez a bor a magáé? - kérdezte az idősebb házaspár férfi tagja, egyből 
kiszúrta az üveget, és miután André bólintott, nem győzték dicsérni.

- Én különben is imádom a francia borokat, de ezt különösen - mondta a 
másik,  majd  rendeltek  még  egy  üveggel,  s  a  vacsora  végeztével  újra 
koccintottak.
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Isabelle  mosolyogva húzta  ki  magát  alóla,  mivel  a  férjével  elárulták, 
hogy állapotos, akkor az örömhír hallatán nem győztek gratulálni az ifjú 
házasoknak.

- Nem is vettem észre, pedig nekem különös szemem van az ilyesmihez 
- szólalt meg az idősebb hölgy, majd a fiatalabb.

- És mikorra várja a babát, kedvesem?
- Április végére.
-  Ó,  és  milyen  jól  tartja  magát!  Remélem,  nem  kínozzák  állandó 

rosszullétek - tette aztán a kezét Isabelle kezére, majd miután az nemet 
intett a tekintetével, azonnal folytatta, és úgy tűnt, mint aki nem is akarja 
abbahagyni.  -  Nagyszerű!  Nekem is szerencsém volt a terhességemmel. 
Tudja, én már kétszer szültem, és egyáltalán nem bántam meg. Higgye el, 
a legszebb dolog az anyaság. Imádom a gyerekeimet, és a férjemmel úgy 
döntöttünk,  hogy  nem  állunk  meg  ennyinél,  én  szívesen  szülnék  még 
kettőt  is.  Fredet  a  munkája  hosszú  időre  elszakítja  otthonról,  s  addig 
legalább nem unatkozom, míg haza nem ér...

Isabelle  megpróbálta  élvezettel  hallgatni  az  asszonyt,  aki  mindent 
elmesélt a terhesség és szülés részleteiről, s olyan gyorsan hadart, hogy 
alig értette. De szerencsére franciául beszélt, mert az asszony francia volt, 
az idős házaspár pedig törte a nyelvet, így sokszor váltottak át angolra, 
amikor a kapitánnyal csevegtek. A jelenlévők közül mindenki beszélt két-
három nyelvet,  és  Isabelle  rádöbbent,  hogy nem ártana neki  is  nyelvet 
tanulnia, úgyis rengeteg szabadidővel rendelkezik, s majd ha hazaér el is 
kezdi.

Egy idő után André is unalmasnak tartotta a társaságot,  és felkérte a 
feleségét táncolni.  Sokan megbámulták őket, szép pár voltak, de André 
tudta, hogy legtöbben Isabelle-t csodálják, aki laza könnyedséggel forgott 
a táncparketten, és élvezte az estet. Hamar el is fáradt, és korán távoztak a 
zenés  mulatságból,  s  Isabelle  megkönnyebbült,  amikor  visszamentek  a 
lakosztályukba. Végre, túl volt rajta, és nem is volt olyan borzasztó.

- Jól viselkedtem? Remélem, nem hoztam szégyent rád... - mosolygott a 
férjére a pamlagon ülve, mialatt az a nyakkendője kibontásával bajlódott.

- Látod, én megmondtam, hogy nem kell izgulnod. Fantasztikus voltál 
ma este, drágám! - mondta, majd lehajolt a feleségéhez és megcsókolta. 
Aztán nem bírt ellenállni  varázsának, gyengéden felemelte, és bevitte a 
hálószobába.

Az  utazás  csodálatos  volt,  s  valóban  úgy  érezték  magukat,  mintha 
nászúton lennének, és olyan hamar eltelt az a pár nap a hajón, hogy szinte 
észre  sem vették.  Isabelle  el  sem hitte,  hogy ismét csomagolhat,  hiszen 
nem rég pakolt ki a bőröndökből.
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- Legközelebb hozunk magunkkal egy szobalányt, akár tetszik neked, 
akár  nem.  A  te  állapotodban  nem  ajánlatos  megerőltetni  magad  - 
zsörtölődött André, amint ránézett felesége arcára. Olyan fáradtnak tűnt, 
és múlt éjjel még hányt is, amitől a férfinak lelkiismeret-furdalása támadt. 
Csak nem lesz Isabelle tengeribeteg... André önző módon magára gondolt, 
és nem vette figyelembe azt a tényt, hogy szerelme bármilyen jól is érzi 
magát, mégis áldott állapotban van.

- Most is hoztál egyet, nem? - kacsintott rá Isabelle.
-  Te már nem vagy alkalmazott,  és  szeretném, ha nem is  tekintenéd 

magad annak. Úrinő vagy, és ezek után leszel szíves így is viselkedni. És 
ha  hazamegyünk,  felveszek  egy  dadát,  aki  foglalkozik  Róberttel  és 
hamarosan a leendő gyermekünkkel. - André nem értette, Isabelle miért 
ennyire makacs. Más nő örülne ennek a helyzetnek, hogy minden gondot 
levesznek  a  válláról,  és  az  égvilágon  semmit  sem  kell  csinálnia,  csak 
amihez éppen kedve van, a felesége viszont ódzkodott ettől a szereptől, 
meg akart maradni annak az egyszerű teremtésnek, aki volt.

- Rendben van - válaszolta szelíden Isabelle, mire André meglepődve 
nézett rá.

- Komolyan? Eddig hallani sem akartál róla.
- Beleegyezem azzal a feltétellel, ha veszel fel mellé egy angol tanárt is. 

Ugyanis eldöntöttem, hogy nyelvet fogok tanulni.
André elvigyorodott. Te jó ég, Isabelle napról napra rádöbbentette arra, 

milyen  nagyszerű  feleség,  és  hogy  a  férfinak  mekkora  szerencséje  van 
vele.  Nem szólt  semmit,  hanem hálája jeléül magához ölelte  asszonyát. 
Nem kellettek a szavak, így is jól  tudták, mit éreznek egymás iránt,  és 
André hihetetlen boldog volt.

- Majd én becsomagolok helyetted, rendben? - A szerelem mellett azt is 
érezte,  hogy Isabelle  mennyire  fáradt,  sokkal  többet  is  aludt  az  elmúlt 
időben. - Addig pihenj le egy kicsit...

Úgysem  sokáig  élvezhetik  még  ennek  a  lakosztálynak  a  kényelmét, 
gondolta. Holnap az Oceans Heart kiköt New Yorkban.

- Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar átszeljük az Atlanti-óceánt - 
sóhajtotta Isabelle, aztán bement a szobába.

Másnap szomorúan ébredt reggel, tudta, hogy el kell hagyniuk a hajót, 
de André nevetve mondta, hogy ezzel a nászútjuk még nem ért véget, s 
különben  is  lesz  visszaút,  hiszen  valahogyan  haza  kell  térniük 
Franciaországba.  A  Darc  házaspár  is  izgatottan  ment  fel  a  fedélzetre 
éppúgy, mint a többiek, miután a kapitány előre tájékoztatta őket, mikor 
körvonalazódik  ki  New  York  városa  a  ködből.  Az  emberek  tolongtak 
odakint, ahol rettentően csípős szél fújt, és borzasztóan hideg volt. Isabelle 
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lélegzetelállítóan festett  fehér  szőrmebundájában és kalapban,  mint  egy 
királynő, ahogy belekarolt a férjébe, és a csípős hideg pirossá varázsolta 
kissé  sápadt  arcát.  A  hölgyek  nyavalyogtak  a  hideg  miatt,  egyesek  a 
kapitányt becsmérelték, miért nem szólt egy kicsit később, hiszen amint 
felmentek a fedélzetre, még olyan távolinak tűnt New York.

- Néhány percet igazán várhatott volna, addig nyugodtan feltehettem 
volna  a  sminkemet  -  morgott  a  hátuk  mögött  egy  szőke  nő,  és  a 
kistáskájából  elővett  egy  piciny  tükröt,  majd  elszörnyülködött,  miután 
belepillantott. - Te jó ég, el is maszatolódott! Mit fog szólni a nagynéném, 
ha ilyen borzalmas állapotban szállok le a hajóról?

Azonban  amint  a  luxushajó  szelte  az  Atlanti-óceán  vizét,  egyre 
közelebb kerültek a végállomáshoz,  és akkor már senki nem törődött  a 
zord idővel, mikor megpillantották a Szabadság-szobrot. Sokan csak ezért 
jöttek el New Yorkba, s valójában André is ezért hozta el a feleségét ide, 
hogy olyat lásson, amit még soha. És mintha az égiek is azt akarták volna, 
hogy éppen ebben a  pillanatban érkezzenek oda,  mert  a  felhők mögül 
hirtelen előbukkant a nap, és megcsillogtatta a csodálatos szobrot tetőtől 
talpig,  mely  fürdött  a  napfényben,  ahogy  azok  cikáztak  a  koronán,  a 
felemelt  karon  és  a  fáklyán,  és  szikrázó  aranyként  csillogott  az  egész, 
szívet megdobogtató, gyönyörű szobor.

-  Ez  elképesztő,  André...  Hát  nem  csodálom,  hogy  az  amerikaiak 
annyira büszkék rá... - Eddig csak olvasott róla és a képzeletében létezett, 
azonban most ott állt  előtte, és a saját szemével láthatta,  mialatt a hajó 
ringatózott a vízen, és a legénység már lázasan készült a kikötésre.

- Azt akartam, hogy egyszer lásd velem te is, és örök élmény legyen - 
karolta  át  gyengéden  André  ezt  az  asszonyt,  akit  mindennél  jobban 
szeretett.  -  Ki  tudja,  mikor  lesz  alkalmunk  újra  eljönni  ide?  Állítólag 
Európa a vesztébe rohan.

Isabelle  mélyen  belenézett  a  férje  szemébe,  és  most  az  egyszer  nem 
tudta kivenni belőle, mire gondol pontosan. Megdöbbentette a mondata, 
holott eddig éppen ő volt az, aki csak legyintett a baljós előítéletekre, és 
nem foglalkozott a szóbeszéddel.

- Szerinted ki fog törni egy újabb világháború?
- Nem tudom. De egy biztos, azt nem engedem, hogy bántódásod essék.
Az emberek hiába nem akartak tudomást venni az európai helyzetről, 

mégis  ott  motoszkált  a  fejekben,  és  a  gondolat  befészkelte  magát  az 
agyakba. Ha ki  is tör a háború,  André nem hitte,  hogy őket bármilyen 
veszély  fenyegetné,  inkább  a  világpiacért  aggódott,  mely  fenekestül 
felfordítaná az üzleti életet.
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TIZENHARMADIK FEJEZET

 Isabelle  és  André  nagyon  jól  érezték  magukat  New  Yorkban,  s  a 
hazafelé  tartó  út  az  óceánon  még  gyorsabban  elszállt,  mint  gondolták 
volna. Visszafelé ismét az Oceans Heart-on utaztak, ahol a kapitány ismert 
barátként  fogadta  őket,  és  megtudták  tőle,  hogy  ez  a  hajó  utolsó  útja, 
melyet  megtesz  Franciaországba  ebben  az  évben,  aztán  hazahozza  a 
legénységet az Államokba, s egy időre leállnak a zord időjárás miatt.

- Nem túl szerencsés állandóan jéghegyeket kerülgetni, ha nem muszáj, 
madame  -  mosolygott  Isabelle-re,  mikor  az  sajnálatát  fejezte  ki  a 
kényszerpihenő miatt.  -  Ez ront  a hajó képességeinek jó hírén,  még azt 
hiszik, túl lassúak vagyunk.

Isabelle  nem  bánta  volna,  ha  akár  napokkal  később  értek  volna  Le 
Harve-ba,  ő  nagyszerűen  érezte  magát  ezen  a  hajón.  Azonban  voltak 
olyanok, akik egyáltalán nem osztották a véleményét, és az első osztályon 
utazók  között  volt  egy  házaspár,  akik  kis  híján  az  idegeire  mentek  a 
vacsoránál.  A  középkorú  asszonynak  szinte  semmi  sem  tetszett,  s 
belekötött az élő fába is. Szerinte hozzá nem értők tervezték ezt a hajót, ha 
már ekkora hodályt építettek, az nem igaz, hogy nem tudtak annyi helyet 
szorítani,  hogy  a  medence  mellett  lehessen  még  egy  teniszpálya  is. 
Különben is, ő már utazott más hajón, ahol a nappalijuk sokkal pazarabb 
volt, itt viszont az első lakosztály olyan, mintha máshol a másodosztályon 
utaznának,  hiányolta  a  szobából  a  pianínót.  És  a  hajó  nevéről  nem  is 
beszélve:  Oceans  Heart,  az  óceán  szíve...  Egyáltalán,  hogy  lehet  egy 
luxushajónak ilyen nevet adni, ami máris lekicsinyíti, mert hiányzik belőle 
az  előkelőség.  Miért  nem lehet  a  Tengerek  Királynője?  Vagy az Óceán 
Hercegnője? Furcsán hangzott ugyan, de még mindig jobb, mint az Óceán 
Szíve...

Isabelle alig várta, hogy vége legyen a vacsorának és megszabaduljon 
ettől a borzalmas nőszemélytől.

- Ne izgulj, két nap múlva kikötünk, és akkor nem látod soha többé - 
súgta a fülébe André. Aztán a hölgy elkezdett angolul csevegni a mellette 
ülővel, és Isabelle most az egyszer hálát adott az égnek, hogy nem beszéli 
a nyelvet, elege volt a sok sületlenségből.

Azonban amikor megérkeztek Le Harve-ba, úgy érezte, inkább elviseli 
még néhány napig azt az asszonyságot, csak ne kelljen elhagyniuk a hajót. 
Szomorúan búcsúztak el a kapitánytól, és mielőtt beszálltak volna a rájuk 
várakozó  taxiba,  Isabelle  még  egyszer  visszafordult,  és  alaposan 
szemügyre  vette  azt  a  csodálatos  úszó  luxusszigetet,  és  hálát  adott  az 
égnek, hogy néhány napig a lakója lehetett.

~ 114 ~



Hazafelé nem győzött hálálkodni Andrénak, amiért meglepte ezzel az 
úttal,  amit  sosem fog elfelejteni.  Az utazás  kicserélte  mindkettőjüket,  s 
amikor újra otthon lehettek, és az inas segített levenni Isabelle bundáját a 
kastély aulájában, Veronique titkon a lépcső tetejéről figyelte őket, és alig 
hitt  a  szemének.  Nem  győzött  csodálkozni  mekkora  változáson  ment 
keresztül a menye, csodálatos halványszürke ruhakölteményt viselt, haja 
gondosan fel volt tűzve, arcát visszafogott smink díszítette, a luxushajón 
már  hozzászokott  a  nem  mindennapi  megjelenéshez,  szépségét, 
eleganciáját bárki megirigyelhette volna. S Veronique akárhogy is nézte, 
semmi kivetnivalót nem talált rajta, Isabelle valóban úgy festett, mintha 
mindig is magasabb körökben forgott volna. És mennyire jól állt neki a 
konty,  azelőtt  otthon  általában  leengedett  hajjal  lehetett  látni,  miután 
André felesége lett, szobalányként pedig egyszerű csavart kontyot viselt, 
azonban ez a gyenge hullám a hajában és azok a begöndörített, leengedett 
tincsek egészen más külsőt varázsoltak neki, az elegáns ruhájáról pedig 
nem is beszélve. Az biztos, senki nem mondta volna meg róla, hogy ő nem 
volt más, csak egy egyszerű szobalány, míg André feleségül nem vette. És 
Veronique-nak az az érzése  támadt,  ha valaki  el  is  árulná származását 
magasabb körökben, valószínűleg kinevetnék az illetőt, senki nem hinné 
el  róla,  hogy  Isabelle  nem  is  olyan  rég  még  port  törölgetett  a  Darc 
kastélyban.

- André! - kiáltott fel örömében Veronique, amint megpillantotta a fiát, 
és máris szaladt lefelé a lépcsőn, hogy a nyakába ugorhasson és magához 
ölelhesse végre.

- Szervusz, anya - mosolygott André, és örömmel tapasztalta, hogy az 
anyja már nem nyomja az ágyat. Sőt, mostanában már törődik is magával, 
beállított  haján  látszott,  hogy  nemrég  járt  fodrásznál,  azonban  amint 
André magához szorította, érezte, hogy csont sovány.

- Örülök, hogy újra itthon vagytok. Üdvözöllek, kedvesem - a fia után 
Isabelle-t is megölelte puszta formalitásból csupán, aztán ismét Andréhoz 
fordult, mintha csak ő létezett volna a számára. - Na mesélj, milyen volt az 
út!

-  Csodálatos...  Kár,  hogy  ilyen  hamar  haza  kellett  jönnünk  -  André 
mondott  pár  szót  a  luxushajóról  és  New  Yorkról,  aztán  tekintetét 
elismerően futatta végig az anyján. - Istenien éreztük magunkat, de amint 
látom, te is nagyon jól vagy. Örülök, hogy összeszedted magad, anya.

- Hát, miután ti  elmentetek, valakinek kézbe kellett vennie az itthoni 
dolgokat is. Addig vigyáztam Róbertre.

- Tényleg, hogy van a fiam? - érdeklődött André. Tudta, hogy egy kis 
távollét  mindenkinek  jót  tesz.  Legalább  ők  kipihenték  magukat, 
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Veronique-ot  pedig  az  unokája  kibillentette  a  depressziójából.  André 
sejtette, ha itt hagyják a kisbabát, anyja biztosan nem fogja hagyni, hogy 
más gondjaira bízzák.  Már az első napon el  is  küldte a nevelőnőt,  akit 
André három hétre alkalmazott.

- Jól. Rengeteget változott ez alatt a három hét alatt, majd meglátod.
-  Tényleg? Már alig várom, hogy újra megfoghassam - mondta André, 

és  elindultak  a  saját  lakrészébe  vezető  folyosón,  amikor  az  anyja 
belekarolt és visszafordította.

- Erre gyertek, Robertet átköltöztettem a szobám mellé - mondta a maga 
természetességével  Veronique,  ebből  is  látszott,  hogy  imádott 
rendezkedni. Hát, most hozta is a formáját.

- Tessék? - meredt rá döbbenten André. Isabelle meg sem mert szólalni.
- Jól hallottad, drágám.
- Miért?
- Azt szerettem volna, ha magam mellett tudhatom. A ti hálószobátok 

túl messze volt nekem, s így legalább egyből meghallottam, amikor felsírt.
André és Isabelle egymásra néztek, mindkettőjük ugyanazt érezte, hogy 

Veronique ki akarja sajátítani magának a gyereket.
- El fogtok ájulni, ha meglátjátok, milyen szép gyerekszobát rendeztem 

be neki! - áradozott Veronique, s büszkén vezette be őket az új szobába, 
mely hatalmas volt, és egy játszóházhoz hasonlított.

Veronique  új  gyerekholmikat  is  vásárolt,  rengeteg  játékot,  s  egy 
kisvasutat, mely elfoglalta a fél szőnyeget.

- Ez valóban meseszép, anya. De nem gondolod, hogy felesleges volt? - 
kezdte  óvatosan  André.  Róbert  közben  az  igazak  álmát  aludta  a 
kiságyban.

- Miért? Az unokám megérdemli, hogy elhalmozzam mindenféle jóval, 
és úgy gondolom, ez a szoba a legjobb hely a számára ebben a kastélyban 
-  válaszolta  elégedetten Veronique.  Látszott,  hogy büszke  volt  magára, 
azonban a következő pillanatban az arcára fagyott a mosoly.

- Szerintem a legjobb helye a másik szárnyban van, mellettünk.
- A hálószobátokban? Ugyan már! Itt sokkal jobban fogja érezni magát, 

majd meglátjátok. Arról pedig nem is beszélve, hogy így könnyebb lesz 
nektek is, nem kell éjjelente felébrednetek arra, ha sír.

-  Nagyon  örülök  neki,  hogy  meg  akarsz  kímélni  minket  anya,  de  a 
fiamat mégis inkább szeretném magam mellett tudni. Úgyhogy mindjárt 
intézkedem, hogy vigyék vissza a kiságyát oda, ahol eddig is volt - végre 
nyíltan kimondta, mire Veronique-nak elakadt a lélegzete.
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- Szó sem lehet róla! Az unokám itt van a legjobb helyen, te úgysem érsz 
rá  napközben  vele  foglalkozni,  Isabelle-nek  pedig  a  terhességére  kell 
összpontosítania.

- Meg a fiamra. Elvégre mi vagyunk a szülei. - Úgy látszik, az anyját 
nem lesz egyszerű meggyőznie. Nem gondolta volna, hogy veszekedésre 
érkeznek  haza,  azonban  azt  mégsem  hagyhatta,  hogy  Veronique 
rendelkezzen a kisfiú felett.

- De Isabelle nem az anyja, és Róbertnek a lehető legjobb neveltetést kell 
kapnia  -  Veronique  ragaszkodott  az  elképzeléséhez,  és  megindította 
menye ellen a támadást.

- Mint Gérard? - André tudta, hogy ezzel megbántja az anyját, de nem 
érdekelte. Nem szerette, ha fájdalmat okoznak a feleségének.

-  Mit  akarsz ezzel  mondani?  -  Veronique szemei  szikrákat  szórtak.  - 
Hogy nem jól végeztem a dolgom? Téged is én neveltelek fel.

-  Róbertnek viszont én vagyok az apja, és vele úgy történik minden, 
ahogy  én  akarom,  világos?  -  emelte  fel  a  hangját  André,  mire  Róbert 
felébredt és azonnal felsírt.

Isabelle  ösztönösen nyúlt  érte a kiságyba és felvette,  mire Veronique 
odalépett hozzá, és el akarta venni tőle.

-  Azonnal  add  ide!  -  sikította  Veronique,  amin  Isabelle  annyira 
ledöbbent,  mintha  megbénult  volna,  és  máris  az  anyósa  karjaiban 
zokogott a gyerek.

- Miért vetted el a feleségemtől a gyerekünket? - André nem akart hinni 
a szemének.

-  Mert  nálam jobb kezekben van.  Bízd rám André,  majd  én gondját 
viselem - sziszegte Veronique, közben Isabelle a könnyeivel küszködött.

-  Nem  szeretném,  ha  ez  előfordulna  még  egyszer.  Robertet  együtt 
fogjuk  felnevelni  a  feleségemmel,  akár  tetszik  neked,  akár  nem.  És  ha 
valamilyen  tanácsra  lesz  szükségünk,  akkor  majd  szólunk.  Most  pedig 
add át nekem! - parancsolt az anyjára. Veronique kővé dermedt fia éles 
hangjától,  egy pillanatig habozott,  aztán átnyújtotta neki  a csecsemőt.  - 
Menjünk,  Isabelle!  -  pillantott  a  feleségére,  és  feldúltan  távozott  a 
gyerekszobából.  Isabelle  némán követte,  Veronique  pedig úgy nézett  a 
menyére,  mint  akit  meg  tudna  fojtani  egy  kanál  vízben.  Mit  művelt 
Andréval? Teljesen átformálta, s azóta nem volt hatalma felette. Minden 
őrültségre rávette, és Veronique-nak az fájt a legjobban, hogy ő hozta ebbe 
a kastélyba ezt a lányt. Akkor még nem sejtette, hogy ő lesz az első számú 
ellensége,  hiszen  amióta  Isabelle  színre  lépett,  André  egyik  őrültséget 
követi  el  a  másik  után.  Pedig  ha  nem  lenne,  most  André  biztosan 
Veronique-ra bízta volna az unokáját...
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- Sajnálom, drágám - mondta André, miután végre magára csukhatta az 
ajtót a szobájukban, és leült a tágas franciaágyra.

- Nem te tehetsz róla - válaszolta szerényen Isabelle, mialatt próbálta 
megnyugtatni a gyermeket, akinek bizonyára furcsa volt, hogy nem látta 
őket három hétig.

Mindkettejükben még ott élt azoknak a csodálatos napoknak a varázsa, 
öröme és felszabadultsága, amit a luxushajón töltöttek.

És tessék, alig érkeztek haza egy órája, és máris mintha minden ködbe 
veszett volna. Veronique gondoskodott róla, hogy még az életkedvüket is 
elvegye.  Pedig  mennyire  jó  volt  kettesben,  ki  hitte  volna,  hogy 
veszekedésre  jönnek  haza,  és  Andrénak  meg  kell  harcolni  a  saját 
gyermekéért.

-  Többé nem hagyom, hogy az anyám vagy bárki megalázzon téged. 
Elköltözünk  innen  -  jelentette  ki  André.  Ezalatt  a  néhány  hét  alatt 
rádöbbent, mennyire más a szülei nélkül élni, és csak úgy óvhatja meg a 
családját és a boldogságát, ha külön költöznek. Olyan jó volt nekik édes 
kettesben, s André nem akart többé összetűzésbe kerülni az anyjával.

-  Miattam  nem  kell  elhagynod  a  családodat  -  válaszolta  őszintén 
Isabelle. Ő már úgyis megszokta, hogy anyósától csak ellenségeskedésre 
számíthat, és a szíve mélyén hiába örült volna André elhatározásának, jól 
tudta, hogy hosszú távon nem tenne jót neki. Az anyja úgyis a menyét 
okolná  a  család  széthúzásáért,  s  Andrénak  egy  bizonyos  idő  elteltével 
fájna,  hogy  nem  lakhat  tovább  a  kastélyban,  és  nem  nevelheti  fel  a 
gyermekeit  ugyanott,  ahogy  azt  mindig  is  megálmodta.  Neki  a  Darc 
birtok volt a mindene...

-  Ez  akkor  sem  mehet  így  tovább,  Isabelle.  Elegem  van!  Egyszer 
mindenkinél  betelik  a  pohár,  és  úgy  látszik,  nálam  most  jött  el  ez  a 
pillanat.

Este  nem  jelentek  meg  a  vacsoránál,  jobban  mondva  André  nem 
engedte meg Isabelle-nek, hogy az étkezőbe menjen, inkább felhozatták a 
vacsorájukat a szobájukba. Aztán André egyedül átment a szüleihez, és 
közölte  velük  a  puszta  tényeket,  hogy  a  számításai  szerint  egy  hétig 
hajlandók maradni a kastélyban, minél előbb elköltöznek.

- Na de, André... - Veronique nem jutott szóhoz. Fogadni merte, hogy 
Isabelle áll a dolgok hátterében, biztosan megsértődött a veszekedés miatt.

-  Sajnálom,  anya.  Hála  a mesterkedésednek -  mondta,  aztán bevágta 
maga mögött az ajtót.

- Mit jelentsen ez? Mit műveltél már megint? - nézett mérgesen Henrié a 
feleségére.
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- Én csak jót akartam, esküszöm... - könnybe lábadt az asszony szeme.
Aztán már csak az apja kiabálása hallatszott  ki  a  folyosóra,  azonban 

Andrét  ez  nem érdekelte.  Elege  volt  a  veszekedésekből,  olyan jól  meg 
voltak Isabelle-lel kettesben a hajón, és vágyott azokra a meghitt, nyugodt, 
boldog napokra. Fél óra múlva az anyja kopogott a szobájuk ajtaján, majd 
sírva könyörgött Andrénak, hogy ne menjenek el. Veronique bocsánatot 
kért  Isabelle-től,  és  megesküdött  rá,  hogy  soha  többé  nem  szól  bele  a 
fiatalok dolgaiba, s Isabelle is azt tehet a kastélyban, amit akar. André úgy 
gondolta, ad még egy esélyt az anyjának. Csak egy feltétellel egyezett bele 
a  maradásba,  ha  saját,  külön  életük  lesz  a  számukra  fent  tartott 
lakosztályban.

Másnap átköltöztették a gyerekszobát és egy kisebb étkezőt alakítottak 
ki  kettejük  részére,  André  többé  nem  akart  a  szüleivel  vacsorázni. 
Megbízta Isabelle-t, hogy vásároljon új bútorokat, és nyugodtan rendezze 
át  a  szobákat,  ahogy  neki  tetszik.  Az  elkövetkezendő  napokban  nagy 
felfordulás volt a kastélyban, mikor megérkeztek a szállítók, és felcipelték 
a  bútorokat  az  emeletre.  Új  szőnyegeket,  sötétítőt  és  csipkefüggönyt  is 
hozattak  Párizsból,  s  amikor  az  utolsó  simításokkal  is  készen  voltak, 
Andrénak  nagyon  tetszett  az  újjávarázsolt  otthonuk.  Külön  szobát 
rendeztek be a nevelőnek, és további szobákat tartottak fenn a születendő 
gyermekeiknek.  Veronique-nak nehezére  esett  ugyan,  hogy távol  tartsa 
magát  a  szervezkedéstől,  s  amikor  Henrie-val  együtt  megtekintették  a 
lakosztályt, legnagyobb meglepetésükre az asszony gratulált Isabelle-nek 
a jó ízléséért és kiváló munkájáért.

Veronique valóban  betartotta  az  ígéretét,  nem  szólt  bele  a  fiatalok 
életébe,  nem  bántotta  Isabelle-t,  és  mindig  meghúzódott  a  háttérben. 
Lecsillapodtak  a  kedélyek,  s  mindenki  érdeklődve  várta  a  karácsonyt, 
mely meglepően jóra sikeredett. Kellemesen teltek az ünnepek, Veronique 
kitett  magáért,  a  szokásához  híven  hatalmas  karácsonyfát  állíttatott,  és 
rengeteg ajándékot tett a fa alá. A fiatalokat szentestén áthívta vacsorázni, 
s  miután  elfogyasztották  a  fenséges  lakomát,  addigra  mindenkinek  jó 
kedve támadt a régi történetektől, melyet Henrié és Veronique meséltek 
felváltva a fiuk gyerekkoráról. És hosszú évek óta először néztek úgy ki, 
mint egy boldog család. Róbert rettentően aranyos volt, amint mindvégig 
ott  ült  Isabelle  ölében,  mialatt  a  felnőttek nevetgéltek,  kártyáztak vagy 
kockáztak.

Hamar elteltek az ünnepek, mindenki örült a sok ajándéknak, s Isabelle 
meglepődött, mikor kibontotta a Veronique-tól kapott ajándékdobozokat, 
gyönyörű selyemruhák voltak benne, meg egy pár krokodilbőrből készült 
cipő.  Minden  jel  arra  mutatott,  hogy  Veronique  el  akarja  ásni  a 
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csatabárdot,  és  ott  kedveskedett  a  menyének,  ahol  tudott.  Segített  neki 
angol nyelvtanárt keresni,  és amíg Isabelle tanult,  addig ő vigyázott az 
unokájára, és a félreértések elkerülése végett engedélyt kért a menyétől, ha 
éppen  kedve  támadt  kivinni  a  csöppséget  a  szabadba.  Mindenről 
beszámolt,  hová szeretné vinni a gyermeket,  és Isabelle-nek sosem volt 
kifogása ellene, hogy az asszony örömét lelje benne.

Isabelle a szíve mélyén örült a kedvességnek, s végre megnyugodhatott, 
azonban  igyekezett  megtartani  Veronique-kal  szemben  a  tisztes 
távolságot, azért még valamelyest tartott az anyósától.

Teltek a hónapok, Isabelle egyre nehezebben viselte a terhességét.
Az orvossal újra átszámolták a napokat, május elejére várta a babát, és 

volt,  hogy  alig  tudott  felkelni  az  ágyból  vagy  megmozdulni,  aztán  a 
hatalmas hasa miatt nehezére esett az ülés és a fekvés egyaránt. Az orvost 
többször kellett kihívatni, mert André aggódott a feleségéért. A lábai és a 
kezei  duzzadtak,  azonban  a  doktor  megnyugtatta  őket,  hogy  minden 
rendben van, ez csak a terhesség utolsó szakaszának a nehézségei.  Azt 
azonban hozzátette, hogy túl nagy a baba és valószínűleg hamarabb fog 
megszületni  a  vártnál,  s  az  sem  lehetetlen,  hogy  császármetszést  kell 
alkalmazni.

Veronique aggódott  a  menyéért,  s  naponta  többször  bement  a 
szobájába,  hogy  gyümölcsöt  vigyen  be  neki  vagy  valami  innivalót, 
azonban Isabelle semmit sem kívánt és semmihez sem volt kedve.

És  az  orvos  gyanúja  beigazolódott,  május  helyett  április  második 
felében  megindult  a  szülés.  Enyhe  hátfájással  kezdődött,  s  Isabelle 
egyáltalán nem gyanakodott, amikor éjjel felébredt a fájdalmakra, melyek 
nem tűntek olyan vészesnek, hogy szóljon miatta a férjének. André egy 
csókot lehelt a felesége arcára, mielőtt elindult a birtokra, aztán egy óra 
múlva, amikor a fájások sűrűsödtek, Isabelle kezdett kétségbeesni. Egyre 
elviselhetetlenebb görcsök kínozták, s megpróbált  felkelni,  hogy szóljon 
valakinek, azonban nem tudott.

Nyögött, kiabált és a könnyeivel küszködött egyszerre, amikor egyszer 
csak kinyílt az ajtó és Veronique lépett be a hálószobába, hogy bevigye 
neki a reggelit. Azonban amint rápillantott Isabelle-re, azonnal észrevette, 
hogy valami baj van, és a tálca remegni kezdett a kezében.

- Mi történt, Isabelle? Rosszul vagy? - Isabelle sápadt volt és izzadt, az 
arcizmai megfeszültek, mikor egy nagyobb fájdalomhullám végighaladt a 
testén.

-  Azt  hiszem,  jön  a  gyerek  -  válaszolta  sziszegve,  és  máris 
összeszorította a fogát, újabb görcs érkezett.
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Veronique azonnal  ledobta a tálcát az asztalra,  ki  is löttyintve a friss 
pohár tejet, máris az ágy mellett termett és felemelte a takarót.

- Te jó ég! - a lepedő és Isabelle hálóinge nedves volt, ki lehetett volna 
facsarni belőle a magzatvizet. - Mikor kezdődött?

- Hajnalban... de nagyon fáj, nem bírom már tovább... - nyögte Isabelle 
és a könnyei végigfolytak az arcán.

- Csak kitartás kedvesem, messze vagyunk még a végétől, amint látom - 
mondta Veronique, miután felmérte a helyzetet. Kétszer szült már, és ő is 
megszenvedett a fiaiért rendesen, úgyhogy volt annyi tapasztalata, mikor 
kell kétségbeesni és mikor nem. - Megyek, hívom az orvost.

Amilyen  nyugodtan  és  higgadtan  viselkedett  Veronique,  olyan 
idegesen jött vissza néhány perc múlva.

- Azt mondták, most nem tud jönni, csak egy kicsit később. Éppen egy 
másik szülést vezet le, ami tegnap délután indult meg egy kismamának - 
közölte Veronique, s nagyot sóhajtott.

-  Uramisten! Mi lesz most velem? -  Isabelle  bepánikolt,  fogalma sem 
volt, hogy fogja kibírni ezeket a fájdalmakat. Azt hitte, belehal.

- Ne félj, itt leszek melletted. Az első szülés nem szokott olyan gyorsan 
menni, ahogy azt szeretnénk. Mire komolyra fordulna a dolog, addigra az 
orvos is ide fog érni. - Legalább is remélte Veronique.

Az  előkelő  cím  ez  esetben  nem  hozott  szerencsét,  senki  sem 
szabályozhatta a szüléseket.

A másik pillanatban megjelent az egyik szobalány, hozott meleg vizet 
és tiszta törülközőket.

- Köszönöm, Yvonne. Kérem, szaladjon át a szomszéd birtokra, ott lakik 
egy asszony,  aki  bába,  ha jól  tudom. Keresse  meg és  hozza ide,  minél 
hamarabb! - mondta Veronique, majd miután a lány kiszaladt a szobából, 
odaült a menye mellé, és megszorította a kezét.

- Nem lesz semmi baj...
-  Annyira  félek...  -  reszketett  Isabelle.  Álmában sem gondolta  volna, 

hogy egy gyermek világra jötte ekkora szenvedéssel jár. - Nem bírom már 
sokáig!

-  Dehogynem!  Jól  tudom,  mit  érzel,  de  muszáj  erősnek  lenned  és 
kitartanod  -  megpróbálta  vigasztalni  Veronique,  majd  az  egyik  tiszta 
kendőt vízbe mártotta és rátette Isabelle verejtékező homlokára.

- Én Gérard-ral tizennyolc órát vajúdtam, Andréval pedig tizenegyet.
- Mennyit? Te jó ég, ez ilyen hosszú? Addig én biztos nem fogom bírni.
- Muszáj, drágám... muszáj... -Veronique megsimogatta a menye arcát, 

azonban  az  a  következő  pillanatban  felordított  a  fájdalomtól,  aztán 
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zokogott. - Jól van, jól van... Nyugodj meg, ha a sírással törődsz, elvonja a 
figyelmedet, és nem marad erőd akkorra, amikor majd igazán kell. Ha ki 
kell nyomnod a gyereket.

Isabelle elképedve nézett az anyósára.
-  Nem  tudom...  nem  tudom  végigcsinálni...  -  nyögte  újra,  majd 

összeszorította a fogát.
- Dehogynem! Képes vagy rá, Isabelle.
A fájdalmak nemhogy enyhültek volna, még elviselhetetlenebbé váltak, 

s Veronique is éppúgy izzadt, mint a menye, mialatt fogta annak reszkető 
kezét és biztatta. Mást nem tehetett érte. Aztán fél óra múlva visszatért 
Yvonne.

-  Hol  van  az  asszony?  -  kérdezte  Veronique,  aki  majd  bekapta  őt 
hirtelen haragjában. A lány félve válaszolt.

- Nincs otthon. Elutazott a gyerekeihez Le Harve-ba.
-  Nagyszerű!  -  Veronique  a  jelen  helyzetben  megpróbált  nyugodtan 

gondolkodni, kitalálni valami okosat, azonban nem tudott.
- És most mi lesz?
- Mi lenne? Bízzunk benne, hogy az orvos hamarosan ideér. - S még a 

kórházban azt mondták, hogy nem nagy dolog egy szülés!
Csak rendben menjen minden, imádkozott magában Veronique.
- És ha nem jön időben?
- Akkor megszülünk nélküle - válaszolta az asszony, majd eszébe jutott 

valami. - Szóljunk Andrénak? Utána küldhetek valakit a birtokra.
Nem tanácsos dolog, ha egy férfi jelen van felesége vajúdásánál, de ha 

Isabelle úgy szeretné, akkor Veronique azonnal hazahívja őt.
- Nem tudom... - Isabelle tanácstalan volt, aztán arra gondolt, mi lesz, 

ha nem éli túl ezt a gyötrelmet. Egyre inkább úgy érezte, hogy belehal a 
szenvedésbe, s egy óra múlva meggondolta magát. Nem véletlenül nem 
szólt neki reggel, mert akkor André biztosan beleteszi egy kocsiba, és a 
neves párizsi kórházba viszi, azonban Isabelle nem akart kórházba menni, 
irtózott  attól  a  helytől.  Azonban  most  ennek  lehetetlen  volt  a 
valószínűsége, ehelyett sokkal nagyobb veszély fenyegette. - Látni akarom 
Andrét...-  suttogta  alig  hallhatóan,  s  amint  kimondta,  Veronique  máris 
intézkedett.

Kiment,  szólt  az  egyik cselédnek,  aztán amikor visszatért  a  szobába, 
maga is kezdett kétségbeesni, ugyanis halálfélelem látszott Isabelle arcán. 
És jól tudta, mire gondolt: attól tartott, hogy nem látja többé a férjét, s úgy 
érezte,  nem  fogja  kibírni  ezeket  a  fájdalmakat,  ha  tovább  kínozzák. 
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Azonban  a  görcsök  nem  akartak  szűnni,  s  hiába  szorította  Veronique 
kezét, fogytán volt az ereje.

-  Meg fogok halni...  -  mormolta  Isabelle,  alig  érthetően hagyták el  a 
száját a szavak, s a könnyek végigfolytak az arcán. - Nem bírom tovább.

-  Nem  adhatod  fel,  Isabelle!  Gondolj  a  gyerekre,  meg  a  férjedre, 
szükségük van rád. Nem hagyhatsz cserben minket -  győzködte,  aztán 
Veronique-nak  is  könnyes  lett  a  szeme.  Istenem,  mit  fog  mondani 
Andrénak, ha későn ér haza? Miért nem szólt neki korábban?

És  azon  gondolkodott,  hogyan  tudna  segíteni  a  menyének,  akit  a 
gyötrelmes kínok olyannyira legyengítettek, hogy mozdulni sem tudott. 
Isabelle nagyokat nyögött és fujtatott.

- Nem megy - zihálta.
-  Dehogynem!  Erős  vagy,  meg  tudod  csinálni.  Mi  nők,  mindent 

kibírunk, úgyhogy vegyél egy mély levegőt, és nyomj. Nyomj, Isabelle! - 
Neki is borzalmasan hosszú és fájdalmas volt mindkét szülése, azonban 
Isabelle  állapotát  aggasztóbbnak  találta.  Túl  legyengült  ahhoz,  hogy 
megszülje ezt a gyermeket.

Fogalmuk sem volt mennyi idő telt el azóta, hogy Veronique a fiáért 
küldött,  de  mintha  egy  örökkévalóságnak  tűnt  volna,  és  azon 
gondolkozott, vajon mit fog szólni André, ha meglátja a feleségét ebben az 
állapotban.  Talán  mégis  jobb  lenne,  ha  nem  engedné  be  hozzá,  azt 
azonban  nem  merte  megkockáztatni,  hogy  akaratát  ráerőltesse  a  fiára, 
ugyanis  akárhányszor  megpróbálta,  mindig  kudarcot  vallott.  Csak  így 
fennállt a veszélye, hogy ez örök nyomot hagy a férfiban, ha élete párját 
ebben a kiszolgáltatott, borzalmas helyzetben megpillantja, a lepedő már 
tiszta mocsok volt. S Veronique úgy sejtette, hogy messze vannak még a 
gyermek  világra  jövetelétől,  éppen  ezért  tiltotta  ki  Henrie-t  mindkét 
alkalommal a szobából, mikor a fiait megszülte. Nehogy megundorodjon 
tőle,  vagy  csalódottságot  érezzen,  mely  megmérgezné  a  házasságukat. 
Éppen ezért összerezzent, amikor kinyílt az ajtó, és nagy meglepetésére az 
orvos lépett be rajta.

- Hála égnek, hogy itt van, doktor úr - mondta az ősz hajú, szemüveges 
orvosnak. - A legjobb pillanatban érkezett...

Veronique még sosem volt ennyire hálás, mint abban a pillanatban, és a 
doktor puszta jelenléte Isabelle-ben is reményt keltett.

-  Jöttem,  ahogy  tudtam -  mondta,  amint  letette  a  táskáját  és  egyből 
megvizsgálta a kismamát.

-  Nem  bírom  megszülni,  nem  bírom  -  nyögte  Isabelle,  a  sírással 
küszködve.
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- Amint látom, nincs nagybaj, szerencsére. Csak kitartás, kedvesem... - 
egy meleg mosolyt küldött a férfi a kismama felé, miután meghallgatta a 
hasát. Fáradtnak tűnt, alig aludt az éjjel a másik szülés miatt, és ez sem 
látszott  könnyűnek,  azonban  azt  már  felmérte,  hogy  valószínűleg  nem 
kell beavatkoznia, a természetre bízza a dolgot.

- Meddig tart még? - kérdezte Isabelle, mialatt nagy nehezen felemelte a 
fejét, hogy a doktorra nézhessen.

-  Ezt  nehéz  megjósolni,  az  első  szülés  nem  szokott  olyan  könnyen 
menni.  Még  néhány  órára  biztosan  szükség  lesz...  -  válaszolta  a 
tapasztalatával,  és  megérintette Isabelle  kezét.  -  Csak az a fontos,  hogy 
rám  figyeljen,  és  mindent  csináljon  úgy,  ahogy  mondom.  Ha  együtt 
tudunk működni, akkor nem lesz semmi baj, rendben?

Isabelle  bólintott,  s  ismét  megfeszültek  az  arcizmai.  Veronique 
fellélegzett végre, főleg amikor neszt hallott odakintről.

- Lehet, hogy itt van André - mondta. - Beengedjem hozzád, kedvesem?
- Jobb lenne, ha kint maradna - szólt közbe az orvos. - Csak hátráltatná a 

munkámat.
- Majd később - válaszolta Isabelle.
- Persze, miután megszületett a gyerek, az lesz a legjobb - mosolygott 

Veronique,  aztán  kiment,  hogy  váltson  a  fiával  néhány  szót, 
megnyugtassa  egy  kicsit,  aztán  jött  is  vissza,  hogy  segédkezhessen  a 
szülésnél.

André  fel-alá  járkált  idegességében  a  folyosón,  Henrié  nyugtatgatta, 
majd bementek a nappaliba, és töltött neki egy kis erősítőt. A babára még 
három órát  kellett  várni,  mire kibújt  a  feje,  aztán Isabelle  nyomot még 
egyet,  s  az  orvos  világra  segítette  az  egészséges,  gyönyörű  kislányt. 
Hangos  gyereksírás  zengte  be  a  szobát,  mire  Veronique  könnye  is 
kicsordult, amint megpillantotta az unokáját.

- Kislány, André... kislány! - szaladt örömmel a fia után, és boldogan 
ugrott a nyakába.

- És Isabelle? Hogy van?
- Jól, hála égnek. Mindjárt bemehetsz hozzá.
A szobalány gyorsan kicserélte a véres lepedőt Isabelle alatt, és együtt 

fürdették  meg  a  gyermeket  az  orvossal,  miután  az  elvágta  a 
köldökzsinórt.  Amikor  André  belépett  a  szobába  és  megpillantotta 
feleségét  kimerülve  az ágyon,  keblén a  gyermekükkel,  soha  nem látott 
boldogság jelent meg az arcán.

- Ugye, milyen gyönyörű? - próbált mosolyogni Isabelle, még mindig 
nagyon szörnyen érezte magát.
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-  Akár  az  anyja  -  felelte  André,  majd  lehajolt  feleségéhez  és 
megcsókolta. - Szeretlek, drágám...

TIZENNEGYEDIK FEJEZET

 Megható pillanat volt, amikor André kezébe vette a hatalmas pólyában 
szendergő Sophie-t. Olyan kicsi volt és olyan törékeny, s a csecsemő meg 
sem  mozdult,  amint  átadták  az  apja  karjába.  André  szemében  könny 
csillogott,  mérhetetlen  boldogság  járta  át  testének  minden  porcikáját. 
Felemelő  érzés...  Az  is  meghatotta,  amikor  először  a  fiát  a  kezébe 
nyomták,  bár  akkor  mások  voltak  a  körülmények,  azonban  most  úgy 
érezte,  teljesült  az álma, amire mindig is vágyott.  Felesége mosolyogva 
pillantott fel rájuk, és André soha nem volt még ilyen hálás neki, amiért a 
nagy kínok közepette világra hozta a kislányukat, s egy kis lelkiismeret-
furdalást is érzett egyben, ha Isabelle kiáltásaira gondolt. Nem hitte volna, 
hogy  egy gyermek világra  hozatala  ennyi  szenvedéssel  jár,  s  Isabelle-t 
még sosem látta ennyire kimerültnek,  fáradtnak, megviseltnek.  Néhány 
pillanatig  még  gyönyörködtek  a  babában,  aztán  André  odaadta 
Veronique-nak, hogy bevigye az újonnan berendezett gyerekszobába, és 
Henrie-val magukra hagyták őket. André odakuporodott a felesége ágya 
mellé, és megsimogatta az arcát.

- Köszönöm drágám, te egy hős vagy... - mondta, majd csókot lehelt az 
asszony  homlokára.  Isabelle  csak  bólintott,  és  látszott  rajta,  hogy  még 
nincs jól, de a szemeiben boldogság csillogott. - Sajnálom, hogy fájdalmat 
okoztam neked.

Ha  ezt  tudja  előre,  biztosan  nem  ragaszkodott  volna  a  gyerekhez, 
hiszen volt olyan pillanat, amikor azt hitte, elveszíti mindkettőjüket. Ha az 
apja nincs mellette, biztosan berontott volna a szobába, azonban jobb volt, 
hogy nem tette. A szülésnek le kellett zajlania, s nem gondolta volna, hogy 
megtörténik a csoda. Lett egy gyönyörű kislányuk, s André most érezhette 
át először igazán az apaság érzését. Róbertnél más volt a helyzet, Amélie 
és Gérard megfosztották ettől a csodálatos dologtól, s André hálát adott az 
égnek, hogy végre ő is átélhette. Isabelle megajándékozta vele...

- Ugyan már! Túléltem, és ez a lényeg - válaszolta kedvesen Isabelle, 
mire André magához ölelte.

-  Nem  gondoltam,  hogy  ilyen  nehéz  lesz.  Különben  megkíméltelek 
volna.

-  Hogyne!  Akkor  most  nem  lenne  gyerekünk,  és  így  utólag  azt 
mondom,  megérte.  -  Örült,  hogy  túl  volt  a  fájdalmakon,  persze  a 
kimerültségtől alig tudott ébren maradni. - Ugye, milyen szép?
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- Gyönyörű.
- Nem baj, hogy lány lett? - Isabelle úgy érezte, a férje titkon fiút várt.
-  Éppen  ellenkezőleg.  Nagyon  remélem,  hogy  a  mamája  szépségét 

örökölte.
Isabelle elmosolyodott, aztán lehunyta a szemét. André megsimogatta a 

haját,  ami  össze  volt  kócolva,  és  a  nagy  erőfeszítések  közepette 
összetapadt az izzadtságtól, de Andrét nem izgatta. Aztán magára hagyta 
a feleségét a szobalánnyal, és átment a szülei után a gyerekszobába. Ott 
nem győzték csodálni a kis jövevényt,  a szülők gratuláltak neki, André 
pedig megköszönte Veronique-nak, hogy a nehéz helyzetben a felesége 
mellett állt.

Másnap André egy hatalmas virágkosarat csináltatott a feleségének, és 
maga  vitte  fel  a  szobájukba.  Isabelle  meghatódott,  és  majdnem  elsírta 
magát  a  boldogságtól,  főleg  mikor  André  előhúzott  a  zsebéből  egy 
hosszúkás, apró ékszerdobozt, melyben egy csodálatos huszonöt karátos 
arany nyakék lapult. Isabelle aznap még olyan gyengének érezte magát, 
hogy nem tudott felkelni az ágyból, s André a virágkosarat odaállította a 
hálószobájukba  közvetlen  a  baldachinos  ágyuk  mellé,  hogy  a  felesége 
gyönyörködhessen  benne.  Kellemes  virágillat  járta  be  a  szobát,  és  az 
ajándéközönnek ezennel nem volt vége, Veronique is rengeteg mindent 
vásárolt  még  Isabelle-nek  és  a  gyereknek,  a  babaholmiktól  kezdve  a 
játékokon át a babakocsiig.

Délelőtt  az  anyósa  benézett  Isabelle-hez,  és  a  maga által  összeállított 
gyümölcskosárral lepte meg, hogy minél előbb erőre kaphasson.

Sophie  érkezése  nem  várt  nyugalmat  és  boldogságot  hozott  a  Darc 
kastélyba,  ami  újra  összekovácsolta  a  családot.  Az  élet  a  két  gyermek 
körül  forgott,  és  Veronique  nem  győzött  segíteni  Isabelle-nek  a 
csöppségek ellátásban, mialatt Isabelle a lányát etette és pelenkázta, addig 
Veronique Róberttel foglakozott. Az ellenségeskedés szűnni látszott a két 
nő  között,  és  délutánonként  együtt  mentek  le  sétálni  a  kertbe,  mialatt 
Isabelle  tolta  a  babakocsit,  s  mindenki  boldognak érezte  magát.  André 
otthon maradt néhány hétig a családjával, s amikor belevetette magát a 
munkába, mindig igyekezett hazaérni az esti fürdetésre. Csodálatos napok 
következtek az életükben, melyet a két gyermek tett változatossá, minden 
percüket élvezhetővé.

Isabelle  és  André  megteremtették  azt  a  családi  idillt,  meghitt 
hangulatot,  melyről  Veronique  és  Henrié  mindig  is  álmodott.  Mialatt 
észre sem vették, hogy rohannak a hónapok, és ahogy a gyerekek nőni 
kezdtek, egyre nagyobb örömet szereztek a szüleiknek és nagyszüleiknek. 
Hihetetlen, miket műveltek a kertben, s amikor Sophie is totyogni kezdett, 
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Róbert  pedig  már  szaladt,  onnantól  kezdve  egy  perc  nyugalmat  sem 
hagytak a környezetüknek. Rengeteget játszottak, kirándultak, lovagoltak, 
kutyát  sétáltattak,  és  Veronique  egy  kész  játszóteret  építtetett  az 
unokáinak a díszsövényei mögé, meg egy kisebb medencét és mesterséges 
tavat, melybe gyönyörű tavirózsákat hozatott a Svájcban élő nővérétől.

A nyár olyan hamar elrepült, egyszer csak arra eszméltek, hogy Róbert 
első  születésnapját  ünneplik  szeptemberben.  Isabelle  hatalmas  ünnepi 
tortát  rendelt  neki,  s  Róbert  nem győzte elfújni  a rajta lévő gyertyákat, 
mialatt  együtt  énekeltek és  nevettek,  egyedül  Veronique volt  szomorú, 
amint  ott  ült  az  asztalnál,  és  nézte,  ahogy  unokája  próbálja  magába 
tömködni a nagyra vágott tortaszeletet, arca csupa csoki volt, még az orra 
hegye is. Erről Veronique-nak Gérard jutott az eszébe, amikor kicsi volt, ő 
evett  így,  és  szomorúság  költözött  a  szívébe,  amint  rá  gondolt. 
Megrohanták  az  emlékek,  tartalmas,  nehéz,  hosszú  év  volt  mögöttük. 
Visszagondolt arra, hogy pontosan egy évvel ezelőtt mennyit szenvedett 
azokban a napokban,  amikor megmakacsolta magát  és titokban elment 
Párizsba, hogy végre meglátogassa a fiát. Istenem, Gérard mennyire örült 
neki,  milyen  boldogan  ölelte  magához  az  anyját,  és  milyen  büszkén 
mutatta meg a néhány hetes Robertet. S akkor még élt a fia, ki gondolta 
volna,  hogy  olyan  szörnyen  végzi,  a  rendőrök  lövik  le  egy  kikötőben, 
amikor  megpróbál  elszökni  előlük...  Veronique-nak  nagyon  hiányzott 
Gérard, aznap az egész délutánt a sírjánál töltötte, ott zokogott halkan, és 
azon töprengett, miért kellett ennek így történnie.

Gérard halála után a többiek úgy viselkedtek, mintha nem is létezett 
volna,  és  kitörölték  őt  az  emlékezetükből.  Soha  nem  esett  szó  róla,  s 
Veronique-nak az az érzése támadt, hogy csak ő maradt egyedül ezen a 
világon,  aki  őrzi  az  emlékét,  és  akinek még mindig fájdalmat  okoz  az 
elvesztése.  Henrié  említést  sem  tett  róla,  holott  mennyire  boldog  volt, 
amikor megtaníthatta őt lovagolni,  és kiskorában mindig magával vitte, 
vagy ha a kocsival kellett elmenniük, odaültette az ölébe, és Gérard erősen 
csimpaszkodott a kormányba, mikor az apja beindította a motort, annyira 
élvezte. Azonban mindez feledésbe merült, Henrié számára csak André 
létezett és az unokái.

Veronique ismét kisebb depresszióba esett, azonban Henrié nem ért rá 
foglalkozni  a  feleségével,  ennél  sokkal  komolyabb gondok izgatták.  Őt 
nem  érdekelte  a  múlt,  inkább  a  jövőjük  foglalkoztatta,  s  rettentően 
aggódott  a  politika  miatt.  A  világ  figyelme  Európára  összpontosult, 
mindenki érezte, hogy Európa a vesztébe rohan.

Hitlert sokan őrültnek tartották, és féltek tőle. Egyre valószínűbbé vált, 
hogy  kirobbant  egy  újabb  világháborút,  nyílt  titok  volt,  hogy 
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Németország fegyverkezik.  1938 szeptemberében,  amikor a Darc család 
Róbert születésnapját ünnepelte, bekövetkezett a csehszlovák válság. Akik 
eddig naivan nem hittek Hitler  veszedelmességében és  elszántságában, 
azoknak most bebizonyította, hogy bármire képes, akár felforgatja egész 
Európát  is,  hogy  elérje  céljait.  A  müncheni  konferencián  Chamberlain, 
Daladier,  Hitler  és  Mussolini  megegyeztek  abban,  hogy  a  többségben 
németek lakta területeket Németország kapja meg. És októberben a cseh 
Szudéta-vidéket megszállták a német csapatok, Benes köztársasági elnök 
lemondott. Döbbenten hallgatták a rádiót, s André sem akart hinni a saját 
fülének.

- Látjátok, én megmondtam. Nem tud nyugton maradni ez a mocskos 
náci. Nem volt elég neki a Saar-vidék, és higgyétek el nekem, a Szudéta-
vidéknél sem fog megállni - Henrié rettentően ideges volt, bele is ejtette a 
villát a tányérjába.

- Te jó ég! Mégis ki  fog törni a háború? -  értetlenkedett Isabelle,  sok 
mindent hallott,  és az utóbbi időben mindenki ettől rettegett.  A minap, 
mikor  az  anyósával  Párizsba  mentek,  a  divatszalonokban,  a 
cukrászdákban  is  erről  suttogtak  az  emberek,  mindenki  ezzel  riogatott 
mindenkit, s véget nem értek a találgatások. A hétköznapokba beférkőzött 
a politika, s a feszültség ott vibrált a levegőben.

-  Egyelőre  még  nem  tört  ki,  nem  kell  rögtön  a  legrosszabbra 
gondolnunk.  Ez a lépés még nem jelent veszélyt ránk nézve - próbálta 
megnyugtatni a kedélyeket André.

-  Sajnos,  apádnak igaza van,  fiam -  szólalt  meg Veronique,  s  André 
nyugtalanságot látott a szemeiben. - Mi már átéltünk egy világháborút, és 
senkinek  sem  kívánom.  Emlékszem,  egyedül  maradtam  veled  meg  a 
bátyáddal,  s  minden  egyes  nap  izgultam,  nehogy  Henrie-val  történjen 
valami a fronton. Ráadásul annyi pénzünk sem volt, mint most...

-  Szerencsére,  az  anyagiak  miatt  nem  kell  aggódnunk  -  mosolygott 
André, és megérintette a felesége kezét az asztal alatt.

-.  Egy esteleges háború kitörése nem várt fordulatot hozhat az üzleti 
életben. És ha Hitler megtámadja Franciaországot, nem lesz ember, aki a 
szőlőnket fogja művelni, s nem fogunk tudni eladni egy palack bort sem. - 
Henrié  emlékezett  azokra  az  időkre,  amikor  apja  egykori  festményeit 
kellett eladniuk ahhoz, hogy meg tudjanak élni.

Vajon mihez kezdtek volna, ha nincsenek értékeik, és előrelátóan nem 
építettek volna egy pincét, ahová elrejtették azokat a németek elől? Henrié 
csak remélhette, hogy erre a megoldásra - mint a legkiválóbb rejtekhely - 
soha többé nem lesz szükség.
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- Miért támadna meg minket? - André aggasztónak érezte az Európában 
kialakult  helyzetet,  azonban  még  mindig  nem  tartotta  akkora 
katasztrófának, mint a szülei.

- Látom, gőzöd sincs a politikához. - Henrié kezdett volna magyarázni a 
fiának, azonban Veronique közbeszólt.

- Nem beszélhetnénk inkább valami másról? - Talán mégsem tör ki a 
háború,  gondolta  Veronique,  kár  előre  aggodalmaskodni.  -  Bízzunk 
benne, hogy lecsillapodnak a kedélyek...

Mások  is  azzal  nyugtatgatták  magukat,  hátha  Hitler  meggondolja 
magát, és valami csoda folytán mégis megáll, azonban a hatalomvágyát 
nem lehetett csillapítani. Egy hónap múlva megszületett a bécsi döntés, 
mely ismét átrendezte Európa térképét. Kimondták, hogy Magyarország 
visszakapja Szlovákia déli övezetét és Kárpátalja déli részét. Az emberek 
kiélezett  fülekkel  hallgatták  a  híreket,  s  azt  suttogták,  nem  lesz  békés 
karácsonyuk  az  európaiaknak.  Az  ünnepekre  viszont  mintha  tényleg 
elfelejtődtek  volna  az  ellentétek,  csillapodni  látszottak  a  kedélyek,  ami 
valóban csak a látszat volt.

Az  újév  felgyorsult  események  sorozatát  hozta.  Henrié  nem  tudott 
másra figyelni, csak a politikára, melynek következtében állandóan feszült 
volt, s idegességében fel-alá járkált a szobában, és a feleségével is többször 
összeveszett.

-  Most  mondták  be,  hogy  az  angol  és  francia  kormány 
Spanyolországban elismerte a Franco -rezsimet - közölte az aktuális hírt 
az asszonnyal, mikor az belépett a dolgozószobájába.

- Nem hagynád ezt abba? Annyira belebonyolódsz a politikába, hogy 
rámegy az egészséged. Minek idegesíted magad előre, mikor még ki sem 
tört  a  háború?  Különben  is,  jól  élünk  és  rengeteg  tartalékunk  van, 
úgyhogy  nem  értem mire  jó  ez  a  túlzott  aggódás?  A  sok  idegeskedés 
viszont árt a szívednek.

- Te ehhez nem értesz, fogalmad sincs,  mekkora veszélynek vagyunk 
kitéve  -  hergelte  magát  továbbra  is  Henrié,  Veronique  pedig  úgy  tett, 
mintha  meg  sem hallotta  volna,  nem kívánt  reagálni  rá,  inkább  témát 
váltott.

- Apropó! Bevetted már a gyógyszereidet?
- Minek? A szívemnek nincs semmi baja - válaszolta mérgesen Henrié. 

Veronique ettől  tartott,  a  múlt  hónapban vette észre,  hogy a férje  nem 
szedi a gyógyszereit, de ki tudja mióta nem használta a tablettáit?

-Az orvos azt mondta... - kezdte óvatosan az asszony, azonban Henrié 
egyből letorkolta.
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-  A pokolba az orvossal!  - mérgében felpattant a székről és hatalmas 
tenyerével  az  antik  asztal  közepére  csapott.  Veronique  összerezzent,  s 
Henrié  a  következő  pillanatban  rájött,  túl  messzire  ment.  Úgyhogy 
valamivel  barátságosabb  hangon  folytatta.  -  Nagyobb  gondom  is  van 
annál,  hogy  beszedjem  azokat  a  marhaságokat,  melyeket  kitalálnak 
nekem.

-  De  a  szervezetednek  szüksége  van  rá,  Henrié  -  válaszolta 
meghökkenve  Veronique.  Alig  ismert  rá  a  férjére,  az  utóbbi  időben 
borzasztóan viselkedett.

- Nekem inkább nyugalomra és egyedüllétre van szükségem. Úgyhogy 
szépen kérlek, hogy hagyj magamra. Inkább menj és vigyázz Róbertre!

Veronique-ot hamar kitessékelte a férje a szobából, és az asszony este 
sírva  mesélte  el  Andrénak  a  történteket.  André  megígérte,  hogy 
megpróbál a lelkére beszélni, azonban mindannyian tudták, hogy Henrié 
annyira megmakacsolta magát, továbbra sem fogja szedni a gyógyszereit, 
s ők nem kényszeríthették rá. Veronique nem értette, miért bolondult bele 
annyira a politikába, őt is nyugtalanította a jövő, azonban közel sem volt 
annyi  félnivalójuk,  mint  azoknak az embereknek,  akik nem éltek olyan 
fényűző  életet,  mint  ők.  És  márciusban  Veronique  utolsó  reménye  is 
elszállt,  amikor  újabb  pokol  zúdult  a  csehekre,  Hitler  tovább  akarta 
darabolni az országukat, s a német csapatok bevonultak Prágába. Közben 
Kárpátalját megszállták a magyar csapatok, és közös határt hoztak létre a 
lengyelekkel.

Amikor  Sophie  áprilisban  egy  éves  lett,  Isabelle  lázas  izgalommal 
szervezte  a  születésnapi  ünnepséget,  azonban  a  család  nem  tudott 
felhőtlenül örülni, mint amikor Róbert fújta el a gyertyákat a tortáján.

Abban  a  hónapban  támadta  meg  Olaszország  Albániát.  Májusban 
angol-francia-szovjet  tárgyalások  kezdődtek  Moszkvában.  Most  már 
kezdett  egyértelművé  válni,  hogy  Európában  ismét  háború  lesz. 
Mindenkin úrrá lett a félelem.

André a birtok ügyeivel volt elfoglalva, gondok támadtak az állatokkal, 
nagy  részük  megbetegedett,  és  kocsival  ment  el  késő  este  az  orvosért, 
hogy  nézze  meg  őket.  Öt  marha  elpusztult,  melyekről  utóbb  kiderült, 
hogy  az  egyik  legeltetésnél  elhagyott  szögeket  ettek,  melyek 
kilyukasztották a gyomrukat.

- Hogy történhetett ez meg? - csodálkozott Isabelle, amikor André este 
elmesélte neki.

-  Ezek  nagyon  buta  állatok,  Isabelle  -  magyarázta.  -  Mindent 
megesznek,  ami  az  útjukba  kerül  anélkül,  hogy  tudnák,  mennyire 
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ártalmas nekik. Múlt tavasszal az egyik egy jókora követ nyelt  le,  amit 
nem tudott megemészteni.

Henrié odakint össze is hívta az embereit, és jól letorkolta őket, amiért 
nem figyeltek jobban. Biztos más területekre is kihajtották őket legeléskor, 
gondolta, hiszen eddig nem fordult elő ilyesmi.

André  nem  győzte  csitítani  az  apját,  aki  azzal  fenyegetőzött,  hogy 
mindenkit  kirúg,  aki  nem  végzi  rendesen  a  munkáját.  Az  arcizmai 
megfeszültek, a feje elvörösödött mérhetetlen dühében, annyira felzaklatta 
magát. És amikor a lovakkal visszaindultak az istállóba, megtörtént a baj, 
amitől  Veronique annyira féltette...  André az apja után ment a lovával, 
mikor  egyszer  csak arra  lett  figyelmes,  hogy Henrié  a szívéhez  kap és 
rádőlt a ló hátára.

- Apa, mi a baj? Rosszul vagy?
Azonban mire André közelebb irányította volna lovát az apjáéhoz, hogy 

elkapja a kantárját, Henrié a mellkasába hasító éles fájdalomtól szólni sem 
tudott,  s  képtelen  volt  tovább  tartani  magát.  A  következő  pillanatban 
leesett az állatról.

- Uramisten... - szörnyülködött André, és egy pillanatra mozdulatlanná 
dermedt, amint látta, hogy apja teste hatalmas sószsákként huppan le a 
földre. Gyorsan lepattant a lováról,  és a hátára fordította az öreget,  aki 
mozdulatlanul feküdt a karjában, és az arca szürkévé vált. - Apa, mi van 
veled? Szólalj meg, kérlek...

Azonban Henrié továbbra is szótlan és mozdulatlan maradt, nem adott 
életjelet magáról. André segítségért kiáltott, s idegesen kereste a pulzusát, 
amit  nem  lehetett  tapintani.  Megpróbálta  szabaddá  tenni  a  mellkasát, 
mikor tudatosodott benne, hogy az apja nem lélegzik.

Addigra  két  férfi  már  ott  termett  körülötte,  hogy  megpróbáljanak 
segíteni neki, de nem lehetett. Henrié Darc szíve nem vert többé.

TIZENÖTÖDIK FEJEZET

 Veronique ragaszkodott hozzá, hogy Henrie-t Gérard mellé temessék. 
Az  asszonyt  rettentően  megviselte  férje  halála,  és  elájult  a  temetésen, 
mikor a koporsót a mélybe eresztették. Henrié halála mindenkit nagyon 
megrázott a családban, s nehéz idők következtek.

Az  általa  hagyott  űrt,  fájdalmat  nehéz  volt  elviselni,  azonban  még 
nehezebb volt talpon maradni és helyt állni a mindennapokban.

Veronique  ismét  mély  depresszióba  süllyedt,  André  pedig  azt  sem 
tudta hová kapjon idegességében, a birtok vezetése az ő nyakába szakadt. 
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Rengeteget  dolgozott,  Isabelle-t  pedig  kifárasztotta  a  két  gyerek.  S 
mindannyian  úgy  érezték,  hogy  véget  értek  a  boldog  hónapok, 
megszűntek  a  közös  családi  programok,  a  megszokott,  nyugodt  idill, 
melyet  a  gyerekek  is  hiányoltak.  Veronique  abszolút  nem  foglalkozott 
velük, csak a saját bánatával, André pedig esténként sokszor csak jó éjt 
puszit  tudott  adni  a  gyermekeinek,  s  állandóan  feszült  volt,  amikor 
hazaért. Mindig azon kellett gondolkodnia, hogyan tartsa erős kézben a 
birtokot,  ahogy  az  apja  tette  annak  idején,  sok  gondja  támadt  az 
emberekkel, és ismét nyakukon volt a szüret.

Isabelle mindent elkövetett, hogy a férjének nyugodt hátteret teremtsen, 
s  nem  akart  dadát  alkalmazni  a  gyerekei  mellé,  akik  láthatóan  így  is 
megsínylették,  hogy  alig  foglalkozik  velük  valaki,  egyedül  Isabelle... 
Róbert  sokkal  kényesebb  és  hisztisebb  lett,  nem  akart  szót  fogadni  az 
anyjának, aki nem tudta minden egyes percét a fiúnak szentelni, ugyanis 
Sophie megbetegedett. Mellette igyekezett az anyósával is foglalkozni, aki 
ismét nem akart enni. Sajnálta az asszonyt, és az jutott az eszébe, amikor ő 
szenvedett a szülésnél, Veronique mennyit segített neki, most éppen ezt 
akarta viszonozni neki. Azonban Veronique nem engedte közel magához, 
mint  ahogy  senkit  sem,  egyedül  Andrét.  Már  csak  ő  maradt  neki,  az 
elsőszülött fia és a férje után. Úgy érezte, eljött a pokol, és álmában sem 
gondolta volna, hogy a fájdalmát még lehet fokozni ezek után.

Azonban a következő hónapban nemcsak a Darc család került padlóra, 
hanem mindenkit hidegzuhanyként ért a hír, amikor bejelentették, hogy 
Hitler  megtámadta  Lengyelországot.  Döbbenten  hallgatták  a  rádiót, 
melyre Veronique is felkelt, és amikor meghallgatta az újabb híreket is, az 
asztalra borult és sírva fakadt.

-  Henrie-nak  igaza  volt,  mégis  kitört  a  háború...  -  zokogta.  Egyből 
eszébe jutottak azok a borzalmak, amiket az első világháború alatt kellett 
átélnie a férjével. Henrié volt az egyetlen reménye és támasza, azonban 
most nem lesz mellette.

-  És  most  mi  lesz  velünk?  -  nézett  Isabelle  aggódva  a  férjére. 
Mindannyian jól  tudták, mit jelent ez rájuk nézve miután bejelentették, 
hogy Franciaország az angolokkal együtt hadat üzent Németországnak.

-  Nem esik  bántódásotok,  ne  féljetek  -  válaszolta,  és  magához  ölelte 
reszkető feleségét. - A francia hadsereg nem fogja engedni, hogy Hitler 
bekebelezzen  minket,  mint  a  lengyeleket.  A  gyerekek  biztonságban 
lesznek, drágám.

Azonban Isabelle nem csak a gyerekekért aggódott. Könnyes szemmel 
fürkészte André tekintetét.

- És te? El fognak vinni...
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-  Igen,  valószínűleg  mennem  kell  -  sóhajtotta  a  férfi,  és  azon 
imádkozott, Isabelle nehogy megérezze, mennyire fél. Amitől az apja óvta 
őt, most bekövetkezett, és André a történeteire gondolt, hányszor mesélt 
nekik  arról,  hogyan  harcolt  a  németek  ellen  a  fronton.  Ők  meg  csak 
legyintettek, s nem vették komolyan a politikai nézeteit.

Holott Henrié ugyanolyan jól értett ahhoz is, mint az üzlethez.
A háború hírére pánikba estek az emberek, sokan menekülni akartak 

Európából, amíg nem késő. Rengeteg család pakolta össze a holmiját, és 
próbált  nyugodtabb  helyre  költözni,  azonban  senki  sem  tudta,  jól 
cselekszenek-e,  vagy  hogy  hol  lehetnek  a  legnagyobb  biztonságban. 
Egyesek  azt  fontolgatták,  hogy  kibújnak  a  katonai  kötelesség  alól, 
azonban olyan szigorúan vették a bevonulást, nem kivételeztek senkivel. 
André egész éjjel azon töprengett, vajon mi vár rájuk. Súlyos nehézségei 
támadtak a birtokon, épphogy megkezdődött a szüret, s néhány embere 
leszámolt, hogy délebbre költöztesse a családját, a férfiak nagy részének 
pedig be kellett vonulniuk.

A  munkások  létszáma a  felére  csökkent,  nem  volt  ki  szüreteljen,  és 
André  attól  tartott,  hogy  a  szőlőfürtök  odakint  fognak  megromlani  a 
töveken, ha ez így megy tovább. És mégsem ez jelentette a legnagyobb 
bajt,  nemcsak  az  üzlet  miatt  kellett  aggódnia,  hanem  saját  magáért  is, 
amikor  egy  hét  múlva  megkapta  a  behívóját...  Veronique  és  Isabelle 
zokogva várták haza, a levél ott hevert az asztalon,  ki se bontották, de 
mindannyian tudták, mit tartalmaz. André kibontotta, és remegett a keze, 
amikor elolvasta.

- Be kell vonulnom - mondta csendesen, mire Veronique felpattant az 
asztalról.

-  Nem!  -  kiáltott  fel  kétségbeesésében.  Ismét  érezte  a  szívében  azt  a 
félelmet és kétségbeesést, amikor annak idején Henrié kapott ilyet.

- Nem mehetsz el, André. El kell intéznünk valahogy, az apádnak volt 
ismeretsége a hadseregnél, hátha lehetne beszélni velük...

- Bárcsak ilyen egyszerű lenne az egész! - sóhajtotta André.
-  És  ki  fogja  vezetni  a  birtokot,  ha  elmész?  -  a  fiát  ez  érdekelte  a 

legkevésbé. - Hivatkozhatnál a munkádra, a családi helyzetre, hogy nem 
rég vesztetted el az apádat, vagy a gyerekekre...

-  Nem  fogok  könyörögni  senkinek,  vagy  talpat  nyalni  azért,  hogy 
kapjak pár hónap haladékot. Olyan mindegy, előbb-utóbb úgy is be kell 
lépnem a hadseregbe. - Különben sem hozhat szégyent az apjára, még a 
végén azt fogják hinni róla, hogy hazaáruló. Henrié is kivette a részét a 
harcokból, hát most ő is kifogja.
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- Csak van valami megoldás, a fenébe is! - Veronique elkeseredésében és 
dühében legszívesebben toporzékolt volna.

- Mégis mit tegyek, rejtőzzek el? Azt szeretnéd, ha agyonlőnének?
Háború van, anya! - André jól tudta, nem lehet kibújni a katonaság alól, 

csak abban reménykedhetett, hogy épp bőrrel megússza. Talán nem fog 
olyan  sokáig  tartani,  mint  ahogy  néhányan  megjósolták,  hamarosan 
visszatérhet a családjához, és ott folytathatják életüket, ahol abbahagyták.

- Én csak... nem akarlak téged is elveszíteni... - zokogta Veronique, és a 
fia vállára borult. Ő volt az egyetlen, aki megmaradt neki, és nem akarta 
Andrét is eltemetni Henrié és Gérard után.

Éppen elég volt a sorscsapásokból.
- Nem fogsz, anya. Vigyázok magamra, megígérem.
És  ha  őt  is  kivezényelik  a  frontra,  mint  Henrie-t?  Újból  retteghet 

valakiért,  akit  a  legjobban  szeretett.  Isten  nem  lehet  hozzájuk  ennyire 
kegyetlen,  legalább  Andrét  hagyja  meg  neki...  Veronique  bement  a 
szobájába,  és egész éjjel  imádkozott  a fiáért.  Ez volt  az egyetlen dolog, 
amit tehetett érte. S most kellett rádöbbennie, mennyire nem jelent semmit 
a  rang  és  a  cím,  hiába  befolyásos  emberek,  nem  tudnak  hasznot 
kovácsolni belőle. S mialatt Veronique majd megőrült a tehetetlenségtől, 
addig Isabelle félve bújt a férjéhez, miután csodálatosat szeretkeztek. Te jó 
ég,  már  csak  néhány  napjuk  van  hátra,  amit  együtt  tölthetnek, 
tudatosodott Isabelle-ben a gondolat.

Aztán ki tudja, mikor látja viszont a férjét?
-  Nem  tudom,  hogy  fogom  kibírni  nélküled  -  suttogta  szomorúan, 

mialatt visszatartotta könnyeit, nem akarta, hogy André sírva lássa.
-  Te  nagyon  bátor  vagy  és  talpraesett,  drágám.  A  gyerekeknek 

szükségük  van  rád,  és  amint  tudok,  hazajövök  -  mondta,  majd  egyre 
szorosabban ölelte magához ezt a csodálatos asszonyt, akit a világ minden 
kincséért sem hagyna el. Azonban most kénytelen volt megválni tőle egy 
kis időre. - Szeretlek...

- Én is nagyon szeretlek - súgta Isabelle, majd megcsókolták egymást, és 
újra szeretkeztek.

Másnap André nem ment ki a birtokra dolgozni, bár nem is lett volna 
kivel.  Rengetegen  kapták  meg  a  behívójukat,  és  voltak,  akik  önként 
jelentkeztek.  Egészen  fiatalok  is,  akik  épphogy  betöltötték  a 
nagykorúságukat, s az egyik lovász fia még egy évvel idősebbnek hazudta 
magát, hogy az apjával együtt mehessen a seregbe. Úgy látszott, minden 
férfi  el  fog  menni  a  környékről,  és  az  asszonyok  féltek,  magukra 
maradnak  a  gyerekeikkel  és  az  öregekkel.  Senki  nem  foglalkozott  a 
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szőlővel és semmi mással sem, a termelés megállt, munkahelyek szűntek 
meg,  és  az  otthon  hagyott  családokat  a  megélhetés  veszélybe  kerülése 
fenyegette. Isabelle-nek és Veronique-nak az anyagiak miatt nem kellett 
aggódniuk,  szerencsére  Henrié  is  meg André is  tartalékolt,  és  rengeteg 
ékszerük,  értékes  festményük  és  műkincsük  volt,  amit  eladhatnak,  ha 
annyira válságosra fordulna a helyzet. André nem látta ennek szükségét, 
de nem árt a biztonság. Egész nap a családjával törődött, minden idejét 
nekik akarta szentelni, játszott a gyerekekkel, azonban a kastélyban mégis 
borús hangulat uralkodott, hiszen azt senki nem tudta kiverni a fejéből, 
hogy hadban állnak Németországgal.

-  Legalább  ajándékba  kaptam ezt  a  napot,  amit  veletek  tölthettem - 
próbálta más szemmel nézni a dolgokat, s legalább megtörte azt a kínos 
csendet  a  vacsoránál,  mely  már  az  idegeire  ment.  Senki  nem  mert 
megszólalni, senki nem akart enni, csak turkáltak a tányérjukon.

- És elveszik az összes többit, míg véget nem ér a háború. Nem jó üzlet - 
válaszolta savanyúan Veronique.

- Megpróbálom elintézni, hogy minél hamarabb eljöhessek szabadságra. 
Emlékszem, apát is többször hazaengedték, mikor még kicsi voltam.

És  mennyire  más  volt  az  élet  akkor,  gondolta  Veronique.  A  sok 
értelmetlen pusztítás után az emberek meg voltak győződve róla,  hogy 
Európa  tanul  a  hibáiból,  és  soha  többé  nem  lesz  háború.  Azonban  a 
mostani még annál is szörnyűbbnek ígérkezett.

Az éjszakájuk még borzalmasabb volt az előzőnél, s Isabelle ezúttal a 
szeretkezésüket  végigzokogta,  mert  az  járt  a  fejében,  hogy  talán  ez  az 
utolsó  együttlétük.  Alig  aludtak  valamit,  csak  nyugtalanul  forgolódtak 
egymás mellett, és Isabelle bele se mert gondolni, milyen érzés lesz majd 
egyedül  lefeküdnie,  nem  lesz  kihez  odabújnia.  André  korán  kelt,  a 
bőröndje  már  el  volt  készítve,  és  ott  árválkodott  a  sarokban.  Reggel 
átment  a  gyerekszobába,  ahol  a  csöppségek  még  mélyen  aludtak,  ők 
voltak az egyedüliek a kastélyban, akik nem érezték a feszültséget, meg a 
félelmet,  mely  egyébként  ott  lakozott  mindannyiukban.  André 
megpuszilta őket, egyik sem ébredt fel, aztán halkan becsukta az ajtót. A 
folyosón  ott  állt  Isabelle  hálóingben,  fehér  vastag  köntösbe  bújva,  és 
vacogott. Eljött a búcsú pillanata, a szíve a torkában dobogott, és minden 
erejével azon volt, hogy ne látsszon gyengének.

-  Nem akarom,  hogy  elmenj  -  mondta,  és  végignézett  ezen  a  férfin, 
milyen  jóképű  volt  még  mindig!  Élete  legjobb  döntését  hozta,  amikor 
hozzá ment, és naivan azt hitte, nem szakíthatja el tőle semmi.

- Nem szívesen hagylak itt, te is tudod. Vigyázz a gyerekekre!
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Nehezére esett ezt mondania a feleségének, aki a sírás határán állt, és 
André éppúgy küzdött a könnyeivel, mint ő.

- Csak ha megígéred, hogy te is vigyázol magadra.
-  Megígérem  -  André  elmosolyodott,  s  azonnal  magához  ölelte  a 

feleségét.  -  Szeretlek,  Isabelle...  azt  akarom,  hogy  sose  felejtsd  el, 
mennyire...

- Én is nagyon szeretlek - válaszolta Isabelle, és a következő pillanatban 
már csókolóztak. Mennyire édes volt és milyen fájdalmas!

- írni fogok neked, amint lehet.
-Hogyha engedik...
- Semmi nem gátolhat meg abban, hogy ne tudassam veled, hol vagyok. 

Rendben? - Isabelle bólintott. - Légy türelemmel, hamarosan visszajövök.
Még egyszer megölelte,  aztán kezébe vette a bőröndjét,  és  elindult  a 

lépcső  felé.  Veronique  már  odalent  várta,  az  aulában.  Ő  is  egyből  a 
nyakába ugrott,  és megcsókolta fiát,  mielőtt kilépett volna a kastélyból. 
Remélte, hogy nem utoljára. Isabelle a lépcső tetejéről figyelte őket, majd 
az ablakhoz rohant, s a könnyeit szabadon engedte, amikor motorzúgást 
hallott odalentről, aztán André kocsija megjelent a távolban. Azt hitte, a 
szívét kettétöri a fájdalom, mikor a kocsi kihajtott a kastély kapuján, és 
eltűnt a szeme elől. Néhány pillanatig állt ott némán, aztán visszaszaladt a 
hálószobába, és bebújt a takaró alá, úgy zokogott csendesen. A párna még 
őrizte  férje  nyomát,  fejének  süppedését,  az  orrában  még  érezte 
parfümjének illatát. Isabelle lehunyta a szemét, s André arcát látta maga 
előtt, azonban nem maradt sok ideje az elmélkedésre, a gyerekszobából 
sírás hallatszott. Sophie nyöszörgött, Isabelle pedig felpattant, és átment 
hozzá, hogy magához ölelhesse.

Semmi kedve nem volt felkelni, aztán valahogy mégis erőt vett magán, 
átöltözött és miután megreggeliztette a gyerekeket, a dada gondjaira bízta. 
Ő egy falatot sem evett, a gyomra még mindig görcsben volt, és átment 
anyósához,  s  maga  is  meglepődött,  amikor  nyitva  találta  az  ajtaját. 
Veronique az ágyán ült, és egy üveg whiskyt szorongatott a kezében. A 
megdöbbenéstől  hirtelen  szólni  sem  tudott,  rettentően  sajnálta  ezt  az 
asszonyt.  Veronique  megérezte  a  jelenlétét,  s  amikor  rápillantott, 
egyáltalán nem érezte zavarban magát. Már rég nem adott a társadalmi 
előítéletekre,  és  azt  kívánta,  bárcsak ő is  minél  hamarabb a  férje  mellé 
feküdhetne. Úgy érezte, André távozásával mindenét elvesztette...

-  Ketten  maradtunk -  mondta  szomorúan,  és  üres  tekintettel  bámult 
maga  elé.  Isabelle-nek  is  legszívesebben  sírhatnékja  támadt  volna, 
azonban már annyit zokogott az ágyában, hogy elfogytak a könnyei.
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- Vissza fog jönni... tudom... - ez az egy dolog maradt számára, amiben 
hihetett,  kapaszkodhatott,  reménykedhetett.  Veronique-nak  viszont 
semmilyen támpontja nem maradt. Gúnyosan felnevetett, és meghúzta az 
üveget.

- Te túl fiatal vagy még, Isabelle. A fiatalok könnyebben elhiszik azt, 
amiben reménykednek.

-  Henrie-nak  sem  esett  semmi  baja,  mikor  kivezényelték  a  frontra. 
André  is  hazakerül  épségben,  majd  meglátja  -  érvelt  Isabelle,  mire 
Veronique nem válaszolt.

Jobbnak látta, ha magára hagyja. Inkább felvette a kabátját, és kiment a 
birtokra.  Az első  útja  a  munkásszállóra  vezetett,  mely  meglepően üres 
volt, csak néhány asszony maradt ott a gyermekével, akiknek tényleg nem 
volt  hova  menniük.  A  lovak  szomorúan  álltak  az  istállóban,  míg  a 
másikban három asszony dolgozott kőkeményen, mire végeztek a fejessel. 
Túl kevesen voltak hozzá, de legalább csináltak valamit a férjeik helyett, s 
addig  sem  emésztették  magukat.  Isabelle-ben  ekkor  tudatosult,  hogy 
senkire  sem  számíthat,  és  André  helyébe  kell  lépnie.  Veronique  nem 
foglalkozott sem a birtokkal, sem az unokáival. Ekkor határozta el, hogy 
összehívja az asszonyokat és megbeszéli velük, miben venné a legnagyobb 
hasznukat. Szüksége volt rájuk, s legalább ők valamennyire tapasztaltak 
voltak a gazdaság terén, értettek az állatokhoz.

Fáradtan  gyűltek  össze  a  közös  ebédlőben  és  Isabelle-nek  jól  esett 
beszélgetni  velük, legalább kölcsönösen vigasztalták egymást,  és együtt 
érezhették, hiszen mindannyian egy cipőben jártak. A férfiak eltűntek a 
környékről.  A gyerekek sírtak  anyjuk karjaiban,  s  Isabelle  is  ott  érezte 
szívében  az  elválás  friss  fájdalmát,  s  máris  rettentően  hiányzott  neki 
André. Istenem, hány családnak kellett átélnie mindezt, mely pokoli volt, 
és vajon hányan fognak még elmenni? Voltak, akik most pakolták össze a 
holmijukat  és  hagyták  el  a  birtokot,  távoli  rokonokhoz,  barátokhoz 
utaztak,  vagy  egyszerűen  más  országban  kerestek  menedéket.  Isabelle 
azzal nyugtatgatta magát, hogy a férjeik igen, de ők nincsenek veszélyben. 
A francia hadsereg nem fogja engedni, hogy Hitler megvalósítsa a céljait. 
És Anglia a szövetségesük.

Az első éjszaka borzalmas volt André nélkül, és Isabelle elképzelni sem 
tudta, hogy fogja kibírni a többit. Az amerikai utazásukra gondolt, milyen 
csodálatosan  érezték  magukat,  s  talán  soha  nem  lesz  alkalmuk  még 
egyszer luxushajón utazni, partikra járni, kirándulni vagy együtt játszani a 
gyerekekkel.  Isabelle  minden nap félelemmel hallgatta a híreket,  és azt 
hitte, megőrül tehetetlenségében. Ez a várakozás és aggódás felőrölte az 
idegeit,  és  hogy  bele  ne  bolonduljon,  vagy  ne  meneküljön  az  italhoz, 
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inkább  ő  is  belevetette  magát  a  munkába.  Délelőttönként  kijárt  az 
istállóba,  és  ellenőrizte  a  megmaradt  embereket,  beszélgetett  az 
asszonyokkal,  akikkel  sokkal  belsőségesebb  viszonyt  alakított  ki,  mint 
gondolta. Szerencsére az állatokkal most nem volt sok gond, mint néhány 
hónappal  ezelőtt,  és  a  tejük  sem  apadt  el.  Isabelle  Néha  kilovagolt  a 
birtokra,  és  arra  gondolt,  milyen  rég  tette  ezt,  azonban  a  lelkén  nem 
könnyített.

Elment a tóhoz, ahol annak idején Andréval egymásba szerettek, és az 
emlékek  ismét  a  felszínre  törtek  még  elviselhetetlenebbé  téve  a  férfi 
hiányát. Egyedül a gyerekek tartották Isabelle-ben a lelket, meg az angol 
tanárnő, aki folyamatosan járt hozzá, és hozta a városból a híreket. Sajnos, 
egyre többen váltak munkanélkülivé.

Egy  hónappal  André  bevonulása  után  egy  levél  érkezett  a  férfitól, 
melyben tudatta, hogy jól van, és fogalma sincs mikor engedik el néhány 
napra. A dolgok nem úgy alakultak, ahogy tervezte, de legalább Isabelle-
nek erőt adott, hogy épségben tudhatta. Egyelőre.

Aztán Veronique számára is  jött  egy levél,  a  nővére írt  Svájcból,  aki 
felajánlotta  segítségét,  és  biztosította,  hogy  bármikor  fogadni  tudja 
otthonában a családot, ha Franciaországban aggasztóvá válna a helyzet.

- Talán jobb lenne, ha mi is elköltöznénk, ahogy a többiek teszik. Svájc 
semleges ország,  ott  nagyobb biztonságban lennénk,  mint  itt  -  mondta 
Veronique.

Isabelle-nek viszont esze ágában sem volt elhagyni a kastélyt, ide várta 
vissza a férjét. És decemberben végre megtörtént a csoda, nem akart hinni 
a szemének, amikor André egyszercsak megjelent az ajtóban.

- Drágám! - Isabelle azonnal repült a nyakába. Két hónapja nem látta, s 
most ott állt újra előtte épen, egészségesen, egy karcolás nélkül.

-  Látod, újra itthon vagyok. Hiányoztál  -  súgta az asszony fülébe,  és 
végre magához ölelhette, megcsókolhatta.

Isabelle azt hitte, sosem jön el ez a pillanat, és minden egyes perc a férfi 
nélkül egy örökkévalóságnak tűnt.

- Mennyire másképp festesz egyenruhában! - ámuldozott Isabelle, így 
még sosem látta kedvesét.

Végre nyugalom költözött a Darc kastélyba, hogy André hazaérkezett, 
és  boldogan töltötték el  együtt az ünnepeket.  A gyerekek állandóan az 
apjukon lógtak, s Veronique-nak is vidámság ült az arcán minden egyes 
percben, amikor a család újra együtt lehetett.

Azonban gyorsan eltelt az a pár nap, és Andrénak vissza kellett mennie. 
Inkább a karácsonyt kérte szabadnak, mint a szilvesztert.
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Úgyhogy az újévet már nélküle várták, s most Isabelle közel sem volt 
olyan  bánatos,  mint  az  első  búcsúzáskor.  Szomorúan  vált  el  a  férjétől 
ugyan, de most sokkal több reménnyel nézett a jövőbe. Elvégre Andrénak 
nem esett baja, és megígérte neki, hogy ezután is vigyázni fog magára. 
Majd csak túlvészelik valahogy ezt a háborút.

TIZENHATODIK FEJEZET

 Januárban  Isabelle  újabb  szerelmes  levelet  kapott  a  férjétől,  mely 
hatalmas boldogsággal töltötte meg a szívét. Megmutatta  Veronique-nak 
is, aki örömmel vette tudomásul, hogy a fiának továbbra sem esett baja. 
Ugyanolyan talpraesett, mint az apja, gondolta. Annak idején Henrie-ért is 
annyit  aggódott,  aztán  mégis  megoldódott  minden,  és  elfelejthették  a 
háború  okozta  borzalmakat.  Esténként  azon  imádkoztak,  hogy  minél 
előbb véget érjen ez az esztelen pusztítás, azonban az események nem várt 
fordulatot  vettek  Európában.  Egyre  aggasztóbb  hírek  érkeztek,  és 
mindenki felháborodott azon, amit a németek a zsidókkal műveltek. Nem 
elég,  hogy  megfosztották  őket  minden  joguktól,  kiköltöztették  őket 
otthonaikból, elkülönítették a családokat a nem zsidóktól, megfosztották 
vagyonuktól,  és  koncentrációs  táborokba  szállították  őket  embertelen 
körülmények  között,  melyekről  az  a  szóbeszéd  járta,  hogy  ott  halálra 
dolgoztatják és éheztetik az embereket. Nem kíméltek se fiatalt, se öreget 
és aki alkalmatlannak bizonyult a nehéz fizikai munkára, azt egyszerűen 
agyonlőtték.  Elképesztő  állapotok  uralkodtak,  s  egész  Európa  rettegett 
Hitlertől.

- Ezt az embert senki nem lesz képes megállítani - mondta Veronique, 
mialatt idegesen járkált fel-alá a nappaliban. - El kellene mennünk innen, 
amíg nem késő.

Azonban Isabelle a történtek ellenére nem érezte veszélyben magát, s 
esze  ágában  sem volt  elhagyni  a  kastélyt.  Veronique  viszont  sürgősen 
táviratozott a nővérének, és amikor a hírekben hallotta, hogy a németek 
megtámadták Dániát, meg Norvégiát, kétségbeesett.

- Lehet, hogy te bízol a francia hadseregben, de szerintem senki nem 
tud  megvédeni  minket  a  náciktól.  És  én  nem  fogom  megvárni,  hogy 
ideérjenek.  Úgyhogy  holnap  indulok  Svájcba,  a  nővéremhez  költözöm 
arra az időre,  míg véget nem ér a háború - közölte menyével, és máris 
nekilátott bőröndjei pakolásának.

Isabelle nem értette, anyósa miért gondolta meg magát, hiszen azelőtt 
éppen  ő  hangoztatta  a  legjobban,  hogy  képtelen  lenne  megválni  a 
kastélyától. Meg hogy itt nem eshet bántódásuk.
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-  Még  meggondolhatod  magad,  Isabelle  -  mondta  másnap  reggel, 
miután elbúcsúzott az unokáitól. - Nem jössz velem?

- És ha Andrét elengedik, hová fog hazajönni? Nekünk ez az otthonunk, 
és én itt fogom várni a férjemet.

-  Ha  hazajön  még  valaha  egyáltalán...  -  válaszolta  savanyúan 
Veronique,  aztán  kilépett  az  ajtón.  A  kocsi  már  várta,  mely  kiviszi  az 
állomásra, vonattal szándékozott tovább menni.

Isabelle csak döbbenten állt, és figyelte, amint a kocsi kigurult az utcára. 
Egyedül maradt. És mégsem ez nyugtalanította, hanem hogy Andrétól az 
utóbbi  időben  nem  érkezett  levél.  És  most  valahogy  nem  gondolt  a 
legrosszabbra,  egyre  csak  a  férje  szavai  jártak  a  fejében,  erősnek  kell 
lennie. A gyerekeknek szükségük van rá, s ő megígérte a férjének, hogy 
vigyáz rájuk. Hihetetlen bátorság szorult belé és nyugodt szívvel csukta 
be  az  ajtót,  majd  átment  a  lakosztályába  játszani  a  gyerekekkel.  Nem 
értette  meg  Veronique  félelmét,  azonban  egy  hónappal  később  ő  is 
pánikba  esett.  Németország  elfoglalta  Hollandiát,  Belgiumot, 
Luxemburgot, és megkezdték a hadjáratot Franciaország ellen. Veronique 
éppen az utolsó pillanatban ment el,  s  Isabelle  remegve kapcsolta be a 
rádiót, és figyelték a híreket. Esténként nem mert elaludni félelmében, és 
nem merte  egyedül  hagyni  a  gyermekeit  egy  pillanatra  sem,  úgyhogy 
inkább átköltöztette őket magához, és együtt aludtak abban a hatalmas 
franciaágyban,  mialatt  szorosan  magához  ölelte  őket.  Elképzelni  sem 
tudta, mi lesz velük, és már megbánta,  hogy nem hitt az anyósának és 
nem ment vele Svájcba. De ki gondolta volna, hogy a németek bombázni 
fogják Franciaországot?

Még  soha  nem  rettegett  ennyire,  mint  azokban  a  napokban  és  azt 
végképp nem gondolta, hogy ez csak a kezdet. Franciaország megadásra 
kényszerült, és június 14-én a németek bevonultak Párizsba.

Isabelle  a  szobalánnyal  és  a  dadával  a  konyhában  ülve  hallgatták  a 
rádiót, és együtt zokogtak.

- Végünk van... - mondta Marianne, aki fiatal fekete hajú lány volt, és 
nem rég került a kastélyba. Isabelle alkalmazta nem sokkal azután, hogy a 
férjének be kellett vonulnia. - A németek meg fognak ölni bennünket.

- Mi védtelen nők vagyunk és ártatlanok. Nem tehetünk a háborúról, 
éppen ezért nem fognak bántani minket.

Isabelle volt az egyetlen, aki még nem vesztett el minden reményt, s 
nem  féltette  az  épségüket.  A  katonák  csak  nem  fogják  bántani  őket, 
elvégre már megkapták, amit akartak. Elfoglalták Franciaországot, s ha ők 
nyugton maradnak és  nem hívják fel  magukra a figyelmet,  akkor  nem 
eshet  bántódásuk.  Sokkal  jobban  féltette  Andrét,  ki  tudja  hová 
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vezényelték, és egyre jobban aggasztotta az a tény, hogy nem érkezett tőle 
levél.  Pedig  megígérte,  hogy  mindenféleképpen  ír  neki,  a  hangja  még 
mindig  ott  csengett  felesége  fülében:  semmi  sem  tántoríthatja  el  attól, 
hogy  ne  tudassa  vele,  jól  van-e.  És  Isabelle  ismerte  Andrét, 
mindenféleképpen  írna  neki,  még  ha  valamelyik  fronton  harcol  is  és 
bármennyire  nincs  ideje  ilyesmire,  néhány  sort  csak  küldene  a 
feleségének.  Éppen  ezért  nyugtalanította  Isabelle-t,  remélte,  nincs 
komolyabb baja. Nem mert eljátszani a gondolattal, mi van ha fogságba 
esett vagy ha a németek megölték. A rádióban mindig közöltek valami 
szörnyűséget,  a  németek  úgy  haladtak  előre  és  verték  meg  a 
szövetségesek csapatait,  hogy az emberek már nem hittek abban,  hogy 
valaki  képes  lesz  megállítani  őket.  Úgy  bízott  Isabelle  is  a  francia 
hadseregben, és tessék, a németek őket is legyőzték.

- Most mit tegyünk, madame? - kérdezte a dada. Mindannyian tudták, 
hogy elkéstek. Veronique még időben kapott észbe, s nekik is el kellett 
volna menekülniük, de most már késő. Szembe kell nézniük azzal,  ami 
rájuk vár.

- Semmit. Türelmesen várunk - mondta Isabelle, azonban az tekintete is 
éppoly tanácstalan volt, mint a többieké.

- És a gyerekek? Biztonságba kellene helyeznünk a gyerekeket.
- A gyerekek itt vannak a legnagyobb biztonságban, Solange.
- És ha a katonák szemet vetnek a kastélyra? - Ami bizonyára meg fog 

történni,  elvégre a Darc kastély a legszebb és leghíresebb a környéken. 
Belegondolni  is  rossz,  mekkora  pusztítást  fognak  végezni  benne,  ha 
meglátják  a  németek.  Tele  volt  értékes  festményekkel,  gyönyörű 
bútorokkal, antik tárgyakkal, ruhákkal, ékszerekkel.

-  Mégis  mit  gondolsz,  mit  tegyünk?  Nincs  hová  mennünk,  ez  az 
otthonunk.  -  Senki  nem  fogadná  be  őket,  hiszen  nem  volt  külföldön 
ismerőse,  és  különben  sem  könyörögne  senkinek.  Tisztában  volt  vele, 
most  rossz  idők  következnek,  de  majd  csak  átvészeli  a  gyerekeivel 
valahogy, és ha vége lesz ennek a háborúnak, hazavárja a férjét.

Istenem, André... csak neki sikerüljön életben maradnia...
Másnap  a  katonák  fosztogatásairól  számoltak  be  a  hírek,  borzalmas 

volt,  amit  Párizsban  műveltek.  És  Isabelle  ekkor  értette  meg  igazán, 
Solange  mire  gondolt.  Nekik  is  tenniük  kell  valamit,  még  mielőtt 
ideérnének,  és eszébe jutott  a  titkos pince,  melyről  André beszélt  neki. 
Még  annak  idején  Henrié  ötlete  volt,  ők  is  így  vészelték  át  az  első 
világháborút  Veronique-kal,  hogy az értékeiket elrejtették. Mivel férfiak 
már nem maradtak a birtokon, Isabelle összehívatta a nőket a kastélyban, 
és  levitette  velük  az  értékes  festményeket,  összegyűjtötték  az  antik 

~ 141 ~



szobrokat és Veronique csodálatos vázáit, míg Isabelle az összes ékszert, 
amit a lakosztályokban talált, beleértve az anyósáét is, egy nagy dobozba 
tette  és  levitték a  pincébe.  Isabelle  álmában sem gondolta  volna,  hogy 
ilyen jó rejtekhelyet csináltatott Henrié. A földszinten nyílt a padlóból egy 
csapóajtó, s a kastélyból le lehetett menni az elavult lépcsőkön.

Akár egy bunkernek is  megfelelhetett  volna,  s  a  lányokkal  lecipeltek 
oda mindent, ami nagyobb értéknek számított a kastélyban. Aztán mikor 
feljöttek, visszahúzták rá a szőnyeget és a szekrényt a hallban.

Isabelle  bízott  Henrié  ötletességében,  és  valóban  senki  sem  sejtette, 
hogy  az  a  szekrény  egy  rejtekhely  bejáratát  takarja  és  álmában  sem 
gondolta  volna,  hogy  erre  egyszer  szükségük  lesz.  És  Isabelle  arra 
gondolt,  miért nem hittek annak idején Henrie-nak? Esténként, mikor a 
politikáról beszélt, csak legyintettek rá, és elengedték a fülük mellett az 
intelmeit,  pedig ő már évekkel ezelőtt  megmondta,  hogy ki fog törni  a 
háború. És hogy szidta a németeket, és mennyire gyűlölte Hitlert, azt a 
mocskos nácit, aki veszedelmet hozott egész Európára.

- Most már jöhetnek - mondta Marianne elégedett mosollyal, azonban 
egy német katonát sem láttak a környéken.

A  következő  három  napban  semmi  sem  történt  és  Isabelle  azzal 
nyugtatgatta a többieket, hogy nem kellett volna ennyire idegeskedniük és 
vészharangot kongatniuk. Nem esik bántódásuk. Együtt mentek ki a friss 
levegőre konyhakertet művelni, igyekezett mindenki megteremteni a ház 
körül azt, amit lehetett, és ezzel így voltak a Darc kastélyban is. Isabelle 
maga is segített elvetni a magokat, és nem ódzkodott a kapálástól sem, 
legalább azzal is elütötték az időt, mialatt a gyerekei vidáman játszottak 
körülöttük és kergetőztek a gondos lenyírt sövények és díszcserjék között. 
Szerencsére  a  birtokon  még  nyugodt  volt  a  hangulat,  élvezhették  a 
madárcsicsergést,  és  nem hallották a  fegyverek  zaját,  a  környékre  nem 
csapódott be egyetlen bomba sem. Mintha el sem érte volna őket a háború. 
Aztán a párizsi megszállást követő ötödik napon minden szertefoszlott, 
amikor egy szép napos délelőttön egyszercsak motorzúgást hallottak, és a 
távolban megjelent az első katonai dzsip. Isabelle a lányokkal a kertben 
kapált  éppen,  és  nem  akart  hinni  a  szemének,  mikor  meglátta  a 
katonákkal telt járművet, és az egyik után jött a másik.

Aztán  behajtott  a  konvoj  a  birtokra,  az  első  dzsip  gázt  adott,  majd 
mindenféle  előzmény  nélkül  nekihajtott  a  bronzkapunak,  hatalmas 
csattanással kitörte azt, utat nyitva a többieknek.

A lányok döbbenten nézték a jelenetet, a katonai dzsipek egymás után 
törtek be a birtokra, a lábuk földbe gyökerezett, és ijedtségükben minden 
kerti  szerszám kiesett  a  kezükből.  A konvoj  egyből  feldúlta  a  környék 
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csendjét  és  a  parkot  is  tönkretette,  nem  a  kijelölt  úton  hajtottak, 
keresztülgázoltak  a  gondosan  lenyírt  pázsiton  és  virágoskerteken,  s 
amikor megálltak, német katonák ugrottak ki belőlük.

A gyerekek is rettentően megijedtek, ők éppen azzal a fekete kicsiny 
juhászkutyával játszottak, melyet Sophie születésnapjára kapott Isabelle-
től, és az egyik katona hatalmasat rúgott az állatba súlyos csizmájával, aki 
nyüszített egy nagyot, majd elkullogott. A gyerekek elsírták magukat, és a 
félelemtől reszketve szaladtak az anyjukhoz, aki magához ölelte őket.

A  német  katonák  pillanatok  alatt  körülvették  őket  és  fegyvereket 
szegeztek  rájuk.  A  lányok  azonnal  feltették  a  kezüket  jelezve,  hogy 
megadják  magukat.  Még  a  vak  is  láthatta,  mennyire  védtelenek,  és  ki 
voltak  szolgáltatva  a  német  katonáknak,  akik  németül  kiabáltak  nekik 
valamit, de egy szót sem értettek belőle.

-  Sprechen  Sie  Deutsch?  -  kiáltotta  az  egyik  rendkívül  mérgesen, 
többször megismételve, azonban a lányok csak a fejüket rázták.

Ekkor szedte össze minden bátorságát Isabelle és megszólalt.
- Do you speak English? - talán az angolnak hasznát veheti, és legalább 

kipróbálhatja a tudását.  Amikor elkezdett angolt  tanulni,  nem gondolta 
volna, hogy ilyen körülmények között kell használnia.

A katona ekkor is a fejét rázta és szitkozódott.
-  Rohadt  németek,  egy  kukkot  sem  tudnak  franciául  -  suttogta 

Marianne. - Akkor minek kellettünk nekik?
- Ne szidd őket, te ostoba! - förmedt rá Solange. - Még a végén miattad 

fognak lelőni!
- Ugyan már, hiszen nem értik, mit mondunk nekik.
Ekkor egy fiatal  tiszt  lépett  ki  közülük,  és odaállt  Isabelle elé.  A nőt 

elfogta a remegés, amikor a férfi ott állt vele szemtől szembe.
A  gyerekek  az  anyjukba  kapaszkodtak,  és  ő  erősen  megszorította 

mindkettőnek a kezét, mikor a férfi megszólalt.
-  Maga  angol?  -  a  hangja  akár  barátságosnak  is  tűnhetett  volna,  ha 

mondjuk egy parkban találkoznak egy kellemes séta közben, azonban a 
gyermekeit szorongató asszonyban inkább még nagyobb félelmet keltett. 
Megfordult Isabelle fejében, hogy talán hazudnia kellene, de hát Anglia is 
hadban állt Németországgal, és éppúgy az ellenségüknek tekintik őket.

-  Nem,  francia  vagyok  -  válaszolta  büszkén  angolul,  hogy  a  férfi 
megértse.  Úgy  látszik,  megtalálták  azt  a  nyelvet,  mellyel 
kommunikálhatnak egymással. Ez a tiszt legalább műveltnek tűnt.
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-  Meg  tudná  mondani,  hogy  kié  ez  a  kastély?  -  nézett  fel  a  tiszt  a 
hatalmas, gyönyörű épületre. Istenem, hogy is gondolhatta azt korábban 
Isabelle, hogy a németek nem szemelik ki maguknak?

- Az enyém - mondta hihetetlen bátorsággal, és kihúzta magát, hogy 
méltóságteljesnek látsszon. 

A  tiszt  végignézett  rajta  és  a  riadt  tekinteteken.  Egyedül  maradt 
asszonyok,  fiatal  lányok.  Aztán  amint  lenézett  a  könnyes  szemű 
gyerekekre, ismét Isabelle-nek szegezte a kérdését. 

- Hol van a férje?
- Beállt a seregbe. Fogalmam sincs, hol harcol. - Vagy hogy él-e még, 

azonban  ezt  nem  merte  kimondani.  A  tiszt  bólintott,  aztán  intett  az 
embereinek, akik megindultak a kastély felé.

A lányok riadtan néztek utánuk,  némelyikük száját  elhagyta egy-egy 
elfojtott sikoly, s Isabelle arca is holt fehérré vált. Te jó ég, mit művelnek 
ezek? El akarják venni tőlük az otthonukat?

-  Sajnálom,  asszonyom...  -  magyarázta  óvatosan  a  tiszt  -  de  el  kell 
foglalnunk a kastélyt és a birtokot.

Isabelle  úgy érezte,  mintha a szívébe egy kést  szúrtak volna.  Ha ezt 
André vagy Veronique látná, biztosan megszakadna a szívük.

Azonban nem látták, csak ők, és elkeserítette a tudat, hogy nem tehettek 
ellene  semmit,  nekik  kellett  elviselni  a  megaláztatást  és  a  mérhetetlen 
fájdalmat,  amit  valószínűleg  nem  fognak  megemészteni  soha.  A  Darc 
kastély a németek kezébe kerül... Isabelle nem hitte el, még a saját bőrén 
nem tapasztalta, milyen borzalmas dolog ez a háború. Hogy is hihette el, 
hogy megúszhatják? Hogy az ő birtokukat nem éri el a veszély? S hálát 
adott az égnek, hogy az utolsó pillanatban még elrejtették az értékeiket, 
már csak azon kell  imádkoznia,  nehogy megtalálják a katonák annak a 
pincének a bejáratát.

-  Itt  fognak  lakni?  -  kérdezte,  mialatt  egy  könnycsepp  kibuggyant  a 
szeméből, és végigfolyt az arcán. A tiszt tudta, mit érezhet most, és ahogy 
rápillantott, megsajnálta.

-  Kölcsön  vesszük  az  otthonát  egy  időre,  az  embereim  itt  lesznek 
elszállásolva  -  próbálta  kíméletesen,  szebben  kifejezni  magát,  hátha  az 
kevésbé  fáj  ennek  az  asszonynak.  Azonban  Isabelle  tudta,  hogy  ez 
hazugság. Elveszik mindenüket, a kastélyt, a birtokot, és ki tudja mekkora 
pusztítást  végeznek  itt  és  a  környéken.  Még  hogy  egy  időre  kölcsön 
veszik! Soha nem fogja visszakapni, ha a németek megnyerik a háborút, és 
jelenleg nagyon úgy festett a helyzet, uralni fogják a kastélyt örökre.
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-  És velünk mi lesz? Hová menjünk? - összenézett  a lányokkal,  ők is 
sírtak.  Egyértelművé  vált,  hogy  ki  lesznek  tessékelve  innen.  A  sors 
megismétli önmagát, ismét az utcán kell aludnia?

-  Az  egyik  melléképületbe  beköltözhetnek.  Úgy  látom,  van  itt  hely 
bőven.

Isabelle-nek fogalma sem volt, mit tegyen, vajon hálás legyen-e ennek a 
tisztnek,  hogy  nem  teszi  őket  ki  innen  vagy  gyűlölje  azért  a 
megaláztatásért,  amit  el  kell  viselniük?  Legszívesebben  visszautasította 
volna a kegyes ajánlatot, azonban a gyerekekre is gondolnia kellett, így 
hát bólintott.

- Értem, uram...
- Azt ott mire használták? - mutatott a tiszt az istállók melletti épületre.
- Munkásszállónak, kisebb-nagyobb lakrész van bennük. Odébb pedig 

még egy nagyobb istálló.
-  Rendben.  Oda  átköltözhetnek,  ha  gondolja,  és  gondozhatják  az 

állatokat is.
A lányok felsóhajtottak Isabelle háta mögött, aki inkább szemen köpte 

volna ezt a tisztet, de őértük félretette a büszkeségét.
-  Köszönöm...  -  nehezen  ejtette  ki  ezt  a  szót.  Mit  köszönjön,  hogy 

elvették az otthonát? Hogy megtűrik? És mi a garancia arra, hogy nem 
fogják bántani? Egyelőre csak fegyvert fogtak rá, nem bántották.

És  most  rettegésben,  megaláztatásban  fognak  élni.  Ezért  valóban 
köszönet járt, bár annál jobb, mintha egyből lelőtték volna őket.

Vagy talán akkor jártak volna a legjobban?
A tiszt újra alaposan végignézett rajtuk.
-  Majd  küldök  két  embert,  aki  segít  maguknak  a  költözésben. 

Szeretném,  ha  estig  mindenképpen  le  tudnánk  bonyolítani  a  dolgot.  - 
Isabelle szólni sem bírt, csak bólintott, mire a férfi elejtett egy kis mosolyt. 
- Köszönöm az együttműködését, asszonyom. Ne aggódjon, a katonáim 
nem fogják bántani magukat - azzal tisztelgett egyet előtte, majd követte 
az embereit a kastélyba.

-  Hála  istennek  -  sóhajtotta  Marianne,  majd  Solange-zsal 
összeölelkeztek. - Megmenekültünk!

Isabelle  pedig magához ölelte  a  gyerekeit.  Az első megpróbáltatáson 
már túl voltak.

-  Ez  a  tiszt  rendesnek  látszik  -  szólt  később  Marianne,  amikor 
elindultak, hogy nekilássanak a pakolásnak.

- Ne felejtsd el, hogy német - érvelt Solange.
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Isabelle pedig Henrie-ra és Veronique-ra gondolt, milyen szerencsések, 
hogy nekik mindezt nem kell átélniük. A kastély megtelt katonákkal és 
Isabelle megfogadta magában, hogy nem néz körül, és megpróbálja minél 
hamarabb összecsomagolni a holmiját, míg Solange a gyerekeknek pakolt 
össze. Az egyik katona már bort ivott, és örömében le is öntötte a számára 
nem szimpatikus festményt a folyosón, majd nagyokat nevetett, mikor a 
háziak észrevették.

Isabelle  újra  hálát  adott  az  égnek,  hogy  az  értékesebbeket  sikerült 
elrejteniük, és természetesen nem vettek le minden képet a falról, nehogy 
feltűnővé váljon ennek a fényűző kastélynak a sivársága.

A  csodaszép  antik  bútorok  nagy  része  a  kastélyban  maradt,  amiket 
nagyon sajnált ugyan, de ez volt a legkevesebb, amiért jelen pillanatban 
aggódnia kellett.  A lehető legtöbb játékot  pakoltatta be  a  gyerekeknek, 
hogy legalább ők ne érezzék kisemmizve magukat.

Solange és Marianne keményen dolgoztak, összepakoltak mindent, amit 
lehetett  és  amire  a  legnagyobb szükségük lesz,  törülközőket,  szappant, 
ágyneműt,  ruhákat  és  a  konyhából  is  összeszedtek  néhány  holmit, 
tányérokat,  tálcát,  evőeszközt  és  egy-két  nagyobb főzőedényt.  Ki  tudja, 
mikor engedik be őket még egyszer a kastélyba, és amíg a németek ott 
voltak, addig egyikőjük sem szívesen akart ide visszajönni. A gyerekeken 
ugyanúgy kitört a feszültség, Sophie egész végig sírt, és Isabelle nem bírt 
vele, állandóan fel kellett hogy vegye, és a kislány egyszerűen nem akart 
anyja karjaiból szabadulni.

Róbert pedig féltékeny pillantásokat vetett rájuk, ő is az anyja karjaiba 
kívánkozott, és Isabelle hiába magyarázta, hogy mindkettőjüket nem bírja 
el.  Aztán  leült  egy  székre,  és  valahogy  az  ölébe  nyalábolta  mindkét 
gyermeket.  Bárcsak  ne  kellene  nekik  most  itt  lenniük  és  mindezt 
átvészelniük, hiszen olyan kicsik voltak még, Róbert már elmúlt három 
éves és Sophie is betöltötte néhány hónapja a második életévét. És mégis, 
olyan nagyok voltak és okosak, jól tudták mi folyik körülöttük, csak nem 
értették, miért.  És a legszörnyűbb az volt  az egészben,  hogy senki sem 
értette. Hiszen mi közük volt nekik ehhez az átkozott háborúhoz?

- Miért kell elmennünk, anya? - kérdezte Róbert, és Isabelle-nek fogalma 
sem volt, hogyan magyarázza meg ezt a szörnyű helyzetet a gyereknek, 
amit  még  maga  sem  fogott  fel  igazán.  Hogy  a  németek  elfoglalták 
Franciaországot... talán már egész Európát...

- Hogy biztonságban legyünk, kincsem.
- És hová megyünk?
- Átköltözünk az egyik melléképületbe.
- Ahol a cselédek laknak?
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- Nem, mi fogunk ott lakni - válaszolta Isabelle, és felnézett az égre, úgy 
nyelte le a könnyeit. Neki is nagyon fájt, ő sem örömmel megy át oda, de 
nem volt mit tenniük.

- De én nem akarom... itt akarok maradni a szobámban... - sírt a kisfiú, 
és legszívesebben az anyja is zokogott volna vele együtt.

Azonban  nem  tehette,  tudta,  legalább  a  gyerekei  előtt  erősnek  kell 
lennie, hiszen nekik csak ő maradt egyedül, akibe kapaszkodhattak.

- Muszáj, Róbert... ott is jó lesz, majd meglátod! - bíztatta a gyereket és 
saját  magát,  mikor  végre  megfoghatták  a  bőröndjeiket,  és  elindultak  a 
szállásra.  Talán  jobb  is,  hogy  Henrié  meghalt  és  Veronique  elment, 
különben  belebetegednének  a  szégyenbe.  Isabelle  sokkal  könnyebben 
hozzá tud szokni a szegénységhez, hiszen valójában lentről indult, maga 
is  cseléd volt.  Csak az a  kérdés,  hogy a  gyerekek hogyan fogják ezt  a 
változást elviselni. Sajnos, nem volt más választásuk.

Amikor elfoglalták az új  szállásukat,  Isabelle-nek majd megszakadt a 
szíve. Abba a lakrészbe költöztek be, ahol két szoba volt, egy konyha és 
külön fürdőszoba.  Ezt  még annak idején családok számára  építették,  a 
másik részt pedig egyedülállók részére tervezték, ott háromágyas szobák 
voltak fenntartva a munkásoknak közös étkezővel és fürdővel a folyosó 
végén. De legalább itt szűkösen ugyan, de elfértek és együtt lehettek, az 
egyik  szobába  Isabelle  beköltözött  a  gyerekekkel,  a  másikba  pedig 
Marianne Solange-zsal. Fájó szívvel láttak neki a bőröndök kipakolásának, 
s Robertet rendkívül érzékenyen érintette, hogy nem lehet külön szobája.

- Itt hogy fognak elférni a játékaim? - nézett felháborodva az anyjára, 
mintha az tehetne mindenről. Elvégre ő hozta őket ide, és nem engedte 
meg, hogy a kastélyban maradjanak.

- Majd csak találunk nekik helyet valahol -  mosolygott le rá Isabelle, 
bármennyire is nehezére esett, és megsimogatta a fiú fejét. Ekkor Róbert 
ismét sírva fakadt, és belekapaszkodott az anyja ruhájába.

- Én nem szeretnék itt lakni. Vissza akarok menni a kastélyba. Anya, 
kérlek vigyél vissza! - hatalmas könnycseppek peregtek le pirospozsgás 
arcán, és Isabelle nem tehetett mást, minthogy magához szorítsa.

- Nem lehet, drágám... nem lehet... elfoglalták a németek...
A  lányok  egy  szót  sem  szóltak,  csak  nézték  őket  és  mindannyian 

ugyanazt a fájdalmat érezték.
-  Azok  a  mocskos  nácik,  vajon  mikor  mennek  el  innen?  -  nézett  ki 

elkeseredve  Marianne  a  konyhaablakon,  miután  Isabelle-nek  sikerült 
valamennyire  megnyugtatnia  a  gyereket  és  lefektette  őket.  Kimerítő 
napjuk volt.
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-  Attól  tartok,  soha  -  válaszolta,  és  leült  az  asztalhoz,  hogy egyenek 
azokból a szendvicsekből, melyeket Marianne készített.

Az asztalnál néma csendben fogyasztották el a vacsorát és még a rádiót 
sem  kapcsolták  be.  Tudták,  közel  sem  lesz  nyugodt  az  éjszakájuk.  A 
németek  győzelmüket  ünnepelve  hatalmas  lármát  csaptak  odakint,  a 
távolban még a fegyverek hangja is hallatszott, mire Isabelle összerezzent. 
Gyorsan behúzták a függönyöket és lekapcsolták a villanyokat, azonban a 
lárma  a  mellettük  lévő  istálló  felé  közeledett.  Ott  kuporogtak  a  sötét 
konyhában, és óvatosan az ablakhoz merészkedtek. A németek nagyrészt 
már részegre itták magukat és énekeltek,  de szerencsére  csak az istálló 
érdekelte őket, nem a helybeliek.

- Csak a gyerekek fel ne ébredjenek - suttogta Isabelle, mialatt a katonák 
egymás után  bemasíroztak  az  istállóba.  Hálát  adott  az  égnek,  hogy  őt 
békén  hagyták.  És  egy  pillanatra  azt  gondolta,  talán  mégsem  annyira 
szörnyűek ezek az emberek, mint amilyennek tartják őket.

Azonban amit a következő pillanatokban láttak, az minden félelmüket 
előhozta  és  minden  gyűlöletüket  felkeltette.  A  katonák  a  lovakkal 
borzalmas  játékot  űztek,  kihajtották  az  istállóból,  és  ostorcsapásokkal 
kergették  őket,  némelyiket  véresre  verve.  Az  állatok  üvöltöttek,  s 
amelyiknek sikerült volna elmenekülnie, azt lelőtték.

Isabelle  hátán  végigfutott  a  hideg.  Három  lovukat  tették  tönkre, 
szerencsére a többit meghagyták, bizonyára kellett nekik valamire.

Aztán néhány marhával művelték mindezt, s Isabelle-nek végigfutott a 
hátán  a  hideg.  Hála  égnek,  hogy  ezt  Andrénak  nem  kell  végignéznie. 
Isabelle-nek  rettentően  hiányzott  a  férje,  olyan  rossz  volt  egyedül, 
kiszolgáltatottnak  lenni.  Jól  tudta,  nem  bízhatnak  semmiben  és  nem 
számíthatnak senkire. Innentől kezdve minden éjszakája rettegésben fog 
telni, csak a gyerekeit ne bántsák.

Visszament szerény szobájába, és gyengéden megcsókolta a csöppségek 
arcát. Legalább ők nyugodtan tudnak aludni, gondolta. Azonban amikor 
Róberthez ért, a kisfiú megfogta a kezét.

- Te még fent vagy? - suttogta Isabelle, nehogy Sophie meghallja. - Azt 
hittem, már rég alszol.

- Félek, anya... - jött a kiábrándító válasz.
- Ne félj, nekünk nem eshet bántódásunk.
- Hol van apa?
-  Ő  most  is  olyan  rossz  emberek  ellen  harcol,  mint  azok  a  bácsik 

odakint.
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-  Mikor jön haza,  hogy elüldözze őket innen? - Róbert  okos fiú volt, 
sokkal többet értett a világ dolgaiból, mint azt gondolták volna.

- Nem tudom - mondta őszintén Isabelle. Kár lett volna hitegetnie a fiút.
- Nagyon hiányzik, anya.
- Nekem is fiam, nekem is...
Isabelle  csak  abban  reménykedhetett,  hogy  André  még  életben  van 

valahol. Január óta nem adott hírt magáról.

TIZENHETEDIK FEJEZET

 Franciaország megszállása mindenkit lesújtott, az emberek most már 
nemcsak  a  hadseregben  szolgáló  rokonaikat,  családtagjaikat  féltették, 
hanem saját magukat is. A környéket néhány napon belül ellepték a német 
katonák,  akikkel  szemben  az  asszonyok,  a  gyerekek  és  az  öregek 
védtelenek voltak. Ezt sokan ki is használták és Isabelle minden este azért 
imádkozott  a  lányokkal,  hogy  ne  essen  bántódásuk.  A  német  katonák 
imádtak  szórakozni,  részegen  randalírozni  a  városban,  kedvtelésből 
állatokat lőni,  és ami a legrosszabb,  fiatalabb lányokkal játszadozni.  Az 
első  napokban  Isabelle  annyira  félt,  hogy  ki  sem mozdultak  a  házból, 
egész nap a szobában ültek, és játszottak a gyerekekkel vagy a konyhában 
tettek-vettek. Szerencsére egy német katona sem dörömbölt az ajtójukon, 
és  úgy  tűnt,  békén  hagyják  őket.  Odakint  csodálatos  idő  volt,  és  a 
gyerekek vágytak ki a szabadba, s Isabelle egy bizonyos idő után nem bírt 
ellenállni  a  kérésüknek,  úgyhogy  kimerészkedtek  a  birtokra.  Nem 
gondolta volna, hogy egyszer eljön az a nap, amikor rettegve kell sétálnia 
a saját otthonában. Általában együtt mentek Solange-zsal és Marianne-nal, 
s  nagy fájdalommal néztek a kastély felé.  Isabellenek az járt  a  fejében, 
vajon mennyi kárt tehetnek benne a németek.

Istenem, ha ezt André tudná...  Ha még életben van valahol,  biztosan 
értesült róla, hogy a németek megszállták Franciaországot, és valószínűleg 
halálra aggódja magát a családjáért.

Amikor leértek a tóhoz, és Isabelle leült pihenni a parton a gyerekekkel, 
hirtelen úgy tűnt,  mintha még mindig olyan szép lenne az élet,  mint a 
németek  megjelenése  előtt.  Azonban  hamar  rá  kellett  döbbennie, 
mennyire  egyedül van,  csak magára számíthat.  És hogy a  férjétől  nem 
kapott levelet, azt még valahogy megértette, de hogy Veronique sem adott 
hírt  magáról,  az  viszont  bosszantotta.  Még  időben  ment  el  innen,  és 
Isabelle  biztosra  vette,  hogy  sikerült  átjutnia  a  határon,  és  Svájcban 
biztonságban  van,  de  hogyhogy  nem  érdekli  a  kastélya  és  az  unokái 
sorsa?  Vagy  legalább  a  fiáról  érdeklődhetne,  hogy  mi  lehet  vele  a 
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hadseregben,  vagy írt-e  haza a családjának,  ha Isabelle  állapota nem is 
foglalkoztatja. Isabelle még sosem érezte magát ennyire elhagyatottnak és 
magányosnak.

Szerencsére,  a  katonák  nem  bántották  őket,  és  valamennyire 
megnyugodhattak,  így  Isabelle  már  bátran  indult  el  egyedül  sétálni  a 
gyerekekkel, és megengedte nekik, hogy a tóban fürödjenek. Öröm volt 
néznie, ahogy ott pancsoltak a vízben és locsolták egymást, s az anyjuk is 
kedvet  kapott  hozzá.  Másnap  ő  is  belebújt  a  fürdőruhájába,  és  együtt 
játszott  a  gyerekeivel,  úszni  tanította  őket,  majd  élvezték  a  csodálatos 
napsütést.  Olyan  jó  volt  kikapcsolódni,  és  néhány  órára  elfelejteni  a 
háború  okozta  borzalmakat.  Egyik  délelőtt  viszont  a  kellemes 
időtöltésüket  három  német  katona  zavarta  meg,  akik  valószínűleg 
véletlenszerűen  sétáltak  a  tónál,  amikor  megpillantották  Isabelle-t  a 
gyerekekkel.  Az asszony gyönyörű volt  kiengedett,  dús hajával,  ahogy 
kiemelkedett a vízből fürdőruhájában, s a katonáknak megakadt a szeme 
csodálatos alakján.

Isabelle Sophie-t tartotta a kezében, és éppen kiemelte a vízből,  majd 
elindult a leterített törülközők felé, hogy megtörölje a kislányt.

Minden egyes lépése figyelemfelkeltő volt, és a katonák össze is néztek, 
amint  sellőként  jelent  meg előttük,  és  minden lépésénél  ringtak azok a 
csodálatos,  hatalmas  keblei,  melyeken  csak  úgy  feszült  a  fürdőruha.  S 
amikor lehajolt, hogy letegye a gyermekét az előre kiterített törülközőre, 
látszott  kerek  fene  és  érzéki  háta,  melyre  rátapadtak  csuromvizes,  dús 
fürtjei,  és  a  derekát  súrolták.  Róbert  még  bent  játszott  a  vízben,  s  a 
katonáknak sem kellett több.

Az egyik egy nagyot füttyentett, Isabelle csak ekkor vette észre őket, és 
összerezzent. Kiáltottak valamit németül, aztán mind a hárman elindultak 
felé.  Az  asszony  egyből  magához  szorította  a  gyereket,  de  valahogy 
érezte, ezúttal nem Sophie kell nekik.

-  Mit  akarnak?  -  kérdezte,  miután  motyogtak  valamit  németül,  és  a 
gyereket egyből kicsavarták a kezéből, s leejtették a földre.

Sophie hangosan sírni kezdett, és Róbert is ledermedt a vízben, amint 
meglátta, hogy az anyját körülvették a németek, és gúnyosan nevettek.

- Schön...  du bist  schön...-  mondta az egyik, amiből Isabelle csak egy 
szót  értett.  Schön...  szép...  Jól  tudta,  hogy  ő  kell  nekik,  megpróbált 
távolodni tőlük, azonban a férfiak egyből körülfogták, esélye sem volt a 
menekülésre.

- Ne, kérem... ne... - kérlelte őket franciául, és a lábai remegni kezdtek, 
mialatt magán érezte mindegyik tekintetét, majd felfalták a szemeikkel. Te 
jóságos  ég,  mihez  kezd  most?  Gondolkodni  nem  volt  ideje,  hiszen  az 
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egyik  már  el  is  kapta  a  karját.  Isabelle  kétségbeesett,  és  felsikoltott 
félelmében.  Megpróbált  védekezni,  s  belekarmolt  a  katona  arcába, 
melyből kibuggyant a vér, azonban a férfi továbbra is ugyanolyan erővel 
szorította a karját, hogy abból képtelenség volt szabadulni. Aztán a másik 
katona abban a pillanatban elkapta a szabadon lévő karját is, és a sértett 
férfi, miután nagyot szitkozódott, gyűlölettel nézett Isabelle arcára, aztán 
leköpte.  Ismét  gúnyosan  nevettek  rajta,  mialatt  Isabelle  ott  állt 
tehetetlenül, úgy tartották széttárva a vállát, mintha keresztre feszítenék. S 
ekkor  a  harmadik  katona  odalépett  hozzá,  és  egy  gyors  mozdulattal 
belemarkolt a fürdőruhájába, s letépte róla. Szörnyű volt hallgatni, ahogy 
a ruhaanyag szétszakad rajta, és amint kibuggyantak a mellei, a katonák 
kurjongattak örömükben.

- Ne, hagyják abba! - kiáltott fel Róbert és kiszaladt a vízből. - Engedjék 
el az anyukámat!

A gyerek odaszaladt a katonához, és elkapta a lábát. Látszott, hogy meg 
akarta  védeni,  de  ahogy  az  anyjának,  neki  sem  volt  esélye  az  erős 
férfiakkal  szemben.  Az a  katona,  amelyik  letépte  Isabelle  fürdőruháját, 
most elkapta a gyereket is, a magasba emelve lépett néhányat a tó felé, és 
belevágta a vízbe.

-  Róbert!  -  kiáltott  Isabelle,  a  kisfiú  nagy csattanással  ért  a  vízbe,  és 
elsüllyedt a tóban. - Ne, meg fog fulladni!

Azonban a katonáknak hiába kiabálta, a férfi túl messzire dobta, és nem 
érdekelte,  hogy  a  gyereknek  sikerül-e  kievickélnie  onnan  vagy  sem. 
Isabelle  pedig  ott  állt  előttük  meztelen,  és  ahogy  a  vizet  nézte,  arra 
eszmélt fel, hogy a férfi élvezettel markolássza hatalmas kebleit. Sophie 
pedig  keservesen  sírt  egymagában  a  törülközőn,  és  az  asszony  azon 
imádkozott,  hogy  legalább  a  kislányt  hagyják  békén.  A  katonák 
összenéztek és elindultak áldozatukkal a  bokrok felé,  az asszony hiába 
kapálódzott  a  lábaival,  a  túlerő  ellen  nem  tehetett  semmit.  Tudta, 
mindhárman meg fogják erőszakolni... A könnyei végigfolytak az arcán, 
és azt kívánta, inkább haljon meg, minthogy elviselje ezeknek a brutális 
férfiaknak az élvezkedését, ahogy egymás után megbecstelenítik.

S ekkor hirtelen egy lövés dördült. Riadtan néztek a hang irányába, és 
Isabelle  megkönnyebbült,  amikor  megpillantotta  a  tisztet.  A  férfi 
ráordított  az  embereire,  akik  megtorpantak,  aztán  a  tiszt  még  egyet 
belelőtt  a  levegőbe.  A  katonák  ekkor  engedték  el  a  halálra  rémült 
asszonyt.  Isabelle  zavarában  azt  sem  tudta  hogyan  takarja  magát,  két 
kezét  hirtelen a keblei  elé  tette,  majd riadtan figyelte megmentőjét,  aki 
még mindig  kiabált  az  embereivel  németül,  és  a  víz  felé  mutatott.  Az 
asszonynak  nagy  kő  esett  le  a  szívéről,  amint  látta,  hogy  Róbert 
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próbálkozik  az  úszással,  és  a  következő  pillanatban  az  a  katona,  aki 
beledobta, utána ugrott.

-  Róbert!  -  kiáltott  a  fia  után  Isabelle,  a  tiszt  meg  odalépett  hozzá, 
felkapta  az  egyik  törülközőt  a  kislány  mellől,  és  az  asszony  vállára 
terítette.

-  Tessék,  takarja  be  magát  -  mondta  halkan  immár  angolul,  mialatt 
együtt figyelték, hogyan mentik ki a fiút a vízből.

-  Anya!  -  kiáltotta  Róbert,  és  szaladt  az  anyjához,  aki  nem  győzte 
megölelni és megcsókolni a homlokát.

- Jól van, nincs semmi baj - nyugtatgatta a gyereket, akinek az egész 
teste remegett a karjában. - Megmenekültünk...

Isabelle maga sem hitte el, hogy mekkora átkozott szerencséjük volt, és 
a megmentőjére nézett,  aki  továbbra is németül üvöltött az embereivel, 
aztán elzavarta őket.

-  Köszönöm...  -  tört  ki  könnyekben  Isabelle.  -  Megölhették  volna  a 
fiamat...

- Nagyon sajnálom, asszonyom - mondta a férfi angolul, és csodálta ezt 
a nőt, aki nem is saját magáért aggódott, hanem a gyermekeiért. Hiszen ha 
később érkezik, brutálisan megerőszakolták volna.

- Megígérem önnek, hogy többé nem fog előfordulni ilyesmi.
Isabelle-nek  jólesett  a  tiszt  kedvessége,  azonban  tudta,  hogy  ezt  az 

ígéretet  nem  lehet  betartani.  S  hihetetlen  bátorsággal  a  férfi  szemébe 
nézett és kimondta, amit gondolt.

-  A  katonái  nagyon  vad  emberek.  És  maga  nem  lehet  mellettünk 
minden egyes percben.  Állandó veszélyben vagyok a gyermekeimmel - 
válaszolta szemrehányóan, mintha a férfi tehetne mindenről.

Mi  a  fenének  jöttek  ide?  Most  már  Isabelle  is  annyira  gyűlölte  a 
németeket, mint annak idején Henrié.

- Mindig megpróbálom fegyelmezni őket, ahogy lehet. Ezek csürhék, s 
fogalmuk  sincs  róla,  mi  az  a  tisztesség  és  becsület.  Megtiltottam  a 
katonáimnak,  hogy részegen randalírozzanak,  állatokat  lőjenek le  vagy 
védtelen nőket bántsanak. Ezeket az embereket pedig én magam fogom 
megbüntetni, erre szavamat adom.

Isabelle lesütötte a szemét. S a férfi megérezte, hogy a nő nem hisz neki.
- Tudom, hogy a szavam az adott körülmények között nem sokat jelent 

önnek. Nagyon sajnálom, ami történt, és én kérek bocsánatot magától az 
embereim  helyett.  Belegondolni  is  rossz,  mi  történt  volna,  ha  később 
érkezem...
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- Még sétálni sem lehet nyugodtan a gyerekeimmel, a saját birtokomon - 
éreztetni akarta a férfival kilátástalan helyzetét. Persze nem az ő birtoka 
volt, hanem a férjéé, azonban ez most nem számított.

- Kegyetlen dolog a háború. De én mindent el fogok követni azért, hogy 
ne kelljen rettegésben élniük mellettünk. -  Éppen elég volt,  amit a sors 
mért rájuk azzal, hogy a németek megszállták Franciaországot, gondolta. 
Átérezte az asszony helyzetét és maximálisan megértette az aggodalmát. - 
Nyugodtan sétálhat a birtokán a gyerekeivel,  amikor csak kedve tartja. 
Nem esik bántódásuk, arról kezeskedem, s én magam fogom elkísérni, ha 
kell, hogy biztosítsam a védelmüket.

-  Bárcsak  hihetnék  magának!  -  sóhajtotta  Isabelle,  és  alaposan 
szemügyre vette a férfit. Az első pillanattól kezdve kedves és illemtudó 
volt,  s  messze  értelmesebbnek  látszott  a  többinél.  Talán,  ha  más 
körülmények között találkoznának, még kedvelhetné is, azonban az adott 
pillanatban nem felejthette el, hogy ez a férfi német. Az ellenségük.

-  Állok  szolgálatára!  -  összecsapta  a  két  sarkát,  és  tisztelgett  egyet, 
mellyel sikerült egy halvány mosolyt varázsolnia a hitet vesztett asszony 
arcára. Milyen gyönyörű volt és fiatal, s mekkora szeretettel foglalkozott a 
gyerekeivel, gondolta. A férfi csodálta érte, nem lehet könnyű a helyzete. - 
Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Péter Vonheim vagyok.

Kezet  nyújtott,  és  elcsodálkozott,  amint  Isabelle  a  tenyerébe  engedte 
puha, bársonyos, hófehér kezét. Olyan finom volt és kecses, látszott rajta, 
hogy úri társaságból való. S egy pillanatra eljátszott a gondolattal, milyen 
pompázatos lehet estélyiben, kifestve, csillogó ékszerekkel, feltűzött hajjal. 
Azonban így is  gyönyörű volt,  és  Péternek  egyből  az  jutott  az  eszébe, 
milyen szerencsés  ember  a  férje.  Még sosem találkozott  hozzá  hasonló 
nővel...

- Isabelle? Szép név - mosolygott, aztán hamar észbe kapott, hogy az 
adott helyzet nem túl rózsás.

Az asszony bólintott, leeresztette Robertet, és odament Sophie-hoz, akit 
elkezdett öltöztetni. A fiú egy lépésnyi távolságot sem akart az anyjától, 
ott  volt  a  sarkában,  és  a  kislányon  is  látszott,  mennyire  rettentően 
ragaszkodott hozzá.  Elvégre érthető,  hiszen rajta kívül a gyerekek nem 
kapaszkodhattak másba, nem volt senkijük.

-  Szívesen  segítek magának.  Mondja,  mit  szeretne?  -  Péter  leguggolt 
melléjük, a nadrág megfeszült rajta és látszott, mennyire izmos combjai 
vannak, akárcsak a felsőteste. Azt hitte, Isabelle-nek sok lehet törődnie a 
két gyermekkel egyszerre, azonban az asszony pillanatok alatt feladta a 
kislányra a halványsárga nyári ruháját, nagyon aranyosan festett benne.
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-  Haza szeretnék menni  -  adta tudtára a férfinak,  mintha szabadulni 
szeretne tőle.

Haza.  Különös  volt  kiejtenie  ezt  a  szót.  Vajon  hova  haza,  hiszen  az 
otthonát  elvették?  Péternek  lelkiismeret-furdalása  támadt,  amiért  lakott 
abban a csodálatos kastélyban.

- Remélem megengedi, hogy hazaszállítsam a dzsipemen. A történtek 
után ez a legkevesebb - mondta Péter, és attól tartott,  hogy az asszony 
büszkeségből visszautasítja, azonban nem volt ellenvetése.

Isabelle  még  sosem  ült  katonai  járműben,  és  Robertet  is  teljesen 
felvillanyozta  a  dolog.  Megkérte  a  tisztet,  had  üljön  az  ölébe  és  Péter 
szívesen  megengedte.  Aztán  engedte,  hogy  a  fiú  egy  darabon  maga 
kormányozzon,  s  Róbert  az  előbbi  borzalmas  incidens  után  néhány 
pillanatra  boldognak  látszott.  Sophíe  is  megnyugodott  valamelyest  az 
anyja ölében. Péter talpig úriember volt, megérkezvén lesegítette Isabelle-t 
a kocsiról, és mielőtt elköszönt tőle, megcsókolta a kezét.

A  lányok  odabentről  lázas  izgalommal  figyelték  az  eseményeket,  és 
elképzelni sem tudták, mi történhetett köztük, s alig hittek a szemüknek, 
amikor a tiszt meghajolt az asszonyuk előtt, és kezet csókolt.

- Ezt nem hiszem el - suttogta Marianne. - Úgy néznek ki, mintha az 
első randevújukról jöttek volna.

Azonban  amikor  Isabelle  belépett  a  kis  lakásba  a  gyerekekkel, 
megviseltnek látszott. Könnyek közt mesélte el az incidenst a katonákkal, 
és a lányok elborzadva hallgatták a történteket.

-  Szemét  nácik!  Mondtam,  hogy  vigyázni  kell  velük  -  mérgelődött 
Marianne.

-  Már bánom, hogy elengedtem asszonyomat egyedül a gyerekekkel. 
Nekem  is  ott  kellett  volna  lennem.  Kérem,  bocsásson  meg  nekem!  - 
Solange könnyekben tört ki, és majdnem letérdelt asszonya elé, hogy úgy 
könyörögjön neki, azonban Isabelle megállította, és megfogta a kezét.

-  Ugyan már, Solange!  Erre semmi szükség...  Állj  fel,  kérlek! Nem te 
tehetsz róla - mondta, és most értette meg igazán, hogy erről az a tiszt sem 
tehet, akinek úgy vette ki a szavaiból, hogy ő is gyűlöli a háborút. És ezzel 
rengeteg ember volt így, ezt a Hitlert fel kellene akasztani! - Amúgy sem 
tudtál volna segíteni rajtam, megerőszakoltak volna velem együtt.

Szörnyű  volt  ezeket  a  szavakat  kimondani.  Három  hete,  amikor 
átköltöztek ide,  azt hitték,  ennél  rosszabb már nem történhet  velük. És 
tessék, a feje tetejére állt a világ, és fenekestül felfordult az életük.

Védtelenek, elkeseredettek, reményvesztettek.
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-  Minden  német  egy  aljas  gazember.  Agyon  kéne  lőni  őket!  - 
zsörtölődött Marianne.

-  Azért  van  köztük  kivétel,  szerencsére.  Péter  Vonheim  megmentett 
minket - sóhajtotta Isabelle, és magához ölelte a fiát. Hálás volt a férfinak, 
rendkívül hálás...

Az elkövetkezendő néhány napban nem mertek kimozdulni a házból, 
még túl frissek voltak a lelki sebek, amit a katonák ejtettek rajtuk.

Sophie nyugtalanul aludt azóta, és sokszor felsírt éjszakánként.
Róbert  is  megváltozott,  és  egyfolytában  háborúsdit  akart  játszani  a 

lányokkal. Pétert állandóan emlegette, milyen fegyvere van és milyen jó 
kocsija. Alig bírta kiejteni a dzsip szót, melyen a többiek csak nevettek, és 
arról ábrándozott, mikor vezetheti újra.

Egy  hét  után  Isabelle  rádöbbent,  nem tarthatja  bent  a  gyerekeket  és 
önmagát  sem,  hiszen  nem  börtönben  vannak.  így  újra  hosszú  sétára 
indult, és a lányok elhatározták, hogy előkeresik a kerti szerszámokat, és 
gondozni  fogják  Veronique  virágos  kertjét  is,  akár  németek  járkálnak 
körülöttük,  akár  nem.  Muszáj,  hogy  napközben  csináljanak  valamit,  s 
Isabelle  is  velük  tartott  a  gyerekekkel.  A  katonák  nem bántották  őket, 
hozzájuk sem szóltak, nem is foglalkoztak velük, mintha ki lett volna adva 
nekik, hogy nem érintkezhetnek a hölgyekkel. Arra gondoltak, talán az a 
tiszt  valóban  betartja  az  ígéretét,  és  megparancsolta  nekik  a 
távolságtartást,  de  aztán  az  is  lehetett,  hogy  nem  volt  idejük  a 
helybeliekkel  foglalkozni.  Rengeteg  dzsip  állt  a  pázsiton,  és  reggel  a 
katonák beleültek, majd elhajtottak.

Marianne  elképzelni  sem  tudta,  hová  mehetnek  ennyien,  elvégre 
elfoglalták  Franciaországot,  és  ez  azt  a  sejtést  keltette  a  lányban,  hogy 
újabb támadásra készülnek, más országok ellen. Hihetetlen volt, hogy van 
még olyan ország, akit a németeknek nem sikerült bekebelezniük, már az 
angolok  sem  érezhették  biztonságban  magukat.  Júliusban  Anglia  ellen 
megkezdődött a német légi offenzíva.

Minden nap újabb balsejtelmet hozott,  a rossz hírek nem kímélték az 
európaiakat, és ahogy teltek a napok, az emberek egyre jobban veszítették 
el  a  hitüket,  mintha  beletörődtek  volna:  Hitlert  Isten  sem  tudta 
megállítani.

Isabelle két hét után találkozott a tiszttel az egyik délutáni sétája során, 
s akkor is majd halálra rémült,  amikor Péter egyszer csak megszólalt  a 
háta mögött.

- Jó napot, asszonyom - Isabelle ijedten fordult hátra, majdnem elejtette 
Sophie-t a kezéből. - Elnézést, nem akartam megijeszteni.

~ 155 ~



- Nem történt semmi - fogadkozott, majd nagyot sóhajtott. Az utóbbi 
időben rettegett  a katonáktól,  meg is volt  rá az oka. -  Tudja,  túl  ijedős 
vagyok mostanában.

- Nem csodálom. Rég láttam. Hogy van? - Péter megpróbált beszédbe 
elegyedni félmondataival az asszonnyal, csak a puszta barátság vezérelte, 
amit megérzett Isabelle is.

- A körülményekhez képest jól - válaszolta. Hiányzott neki a birtoka, a 
kastélya,  a férje  és vele együtt a régi,  nyugodt élete.  Azonban így sem 
panaszkodhatott,  a  katonák a múltkor történtek óta  példás magatartást 
tanúsítottak.

-  Most  már  nem fél,  ugye? -  Péter  sokra  tartotta  ezt  az  asszonyt,  és 
szívügyének érezte a biztonságát.

- A katonáitól nem, a jövőnktől viszont igen. - Mi lesz, ha Németország 
valóban megnyeri a háborút? És ha André nem jön vissza?

Hogyan  fogja  felnevelni  egyedül  a  gyerekeket?  Meddig  kell  még 
elnéznie,  hogy  mások  laknak  az  otthonában,  és  egész  nap  német 
katonákat kerülgetnie a birtokán?

Péter erre nem válaszolt, mit is mondhatott volna? A sors úgy hozta, 
hogy ellenkező oldalon álltak, és mások voltak az érdekeik.

Inkább gyorsan témát váltott. Körülnézett, és ezt felelte: - Szép időnk 
van, nem? - Isabelle elmosolyodva bólintott. Elvégre a kisebb dolgoknak is 
örülniük  kellene,  azonban  az  utóbbi  időben  ő  egyáltalán  nem  tudott 
annak örülni, hogy kisütött a nap. Sőt, semminek sem. És ahogy ott sétált 
a férfi  mellett,  hirtelen kellemes érzés járta át  minden porcikáját,  akkor 
döbbent  rá,  hogy  hosszú  hetek  óta  örült  valaminek.  Élvezte  a  férfi 
társaságát,  végre  beszélhetett  valakivel,  és  ha  egy  fél  órára  is,  de 
kiszakadhatott  az  alól  a  nyomás  alól,  melyet  a  megszállás  elkeserítő 
fájdalma okozott és sűrű ködként telepedett az agyára.

-  Maga  mi  járatban  van  erre?  -  Miután  Isabelle  feltette  a  kérdését, 
megbánta.  Tapintatlanságnak  tűnhet  a  részéről,  tulajdonképpen  semmi 
köze hozzá.

-  Teljesítem  a  kötelességemet.  Megígértem,  hogy  minden  sétájára 
elkísérem, és biztosítom a védelmét, ha kell. És íme, állom a szavamat. - 
Péter  nemcsak  jóvágású  férfi  volt,  de  talpig  úriember  és  humoros  is. 
Kellemes társaság, és az asszony csak azt sajnálta, hogy német.

- Nagyon rendes volt velünk a múltkor. Szeretném ha tudná, rendkívül 
hálás vagyok érte magának - álmában sem gondolta volna, hogy egyszer 
egy nácinak lesz hálás. Milyen érdekes az élet, furcsa helyzetekbe sodorja 
az embereket, gondolta.
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- A kötelességemnek éreztem, hogy megvédjek egy egyedülálló anyát a 
gyermekeivel. Egyébként hol szolgál a férje?

- Sajnos, fogalmam sincs. - Isabelle szemében szomorúság tükröződött. - 
Attól tartok, talán már nem is él. Januártól nem kaptam levelet tőle, pedig 
amikor elment megígérte nekem, hogy mindenféleképpen írni fog.

-  Ne  vegye  a  szívére.  A  posta  kiszámíthatatlan,  és  valljuk  be,  az 
embereknek most más elfoglaltságuk van. Nehezen jönnek a levelek, és az 
még nem jelent semmit, ha a férjétől egy ideje nem kapott semmit. Talán 
titkos küldetésben van, vagy olyan vonalon harcol, ahonnan nincs módja 
levelet küldeni magának. Nekünk is volt olyan, hogy megtiltották, nem 
írhattunk haza egy sort sem.

- És ön? Hol lakik?
- Müncheni vagyok.
- Van családja?
- Sajnos, nincs. Elváltam két éve.
Isabelle-nek egy pillanatra megesett a férfin a szíve.
-  Sajnálom -  mondta  őszintén.  Péter  viszont  vállat  vont,  majd  témát 

váltott.
- Csodálatos gyerekei vannak - mondta, majd lenézett az anyja karjában 

szunnyadó Sophie-ra.
-  Köszönöm  -  mosolygott  újra  Isabelle,  és  nem  is  sejtette,  milyen 

szépnek találta ekkor a férfi. - Tudja, hogy Róbert sokszor emlegeti magát? 
Nagyon élvezte a vezetést.

A férfi felnevetett.
- Igen? És hol van most?
- Solange-zsal játszik. Ő a nevelőnőm.
-  Sok  teendő van két  gyerekkel,  nem igaz?  Jó,  ha  az  embernek  van 

segítsége.
-  Amióta  maguk itt  vannak,  nem érzékelem annyira,  mint  amikor  a 

kastélyban  laktunk.  Azóta  minden  elfoglaltságom  megszűnt,  csak  a 
gyerekeim maradtak.

- Miért, mit csinált azelőtt? Azon kívül, hogy a kastély úrnője volt?
Isabelle-nek jól esett ez a megszólítás, s nem akart belemenni abba, hogy 

valójában Veronique-é ez a kastély, s inkább ráhagyta a férfira.
- Amikor kitört a háború és a férfiak elmentek, be kellett segítenem a 

gazdaságba, már amennyire tudtam. Az utóbbi időben magunknak kellett 
megtermelnünk az ennivalónkat, zöldséget és krumplit ültettünk. Együtt 
dolgoztam  a  lányokkal,  meg...  -  hirtelen  elharapta  a  szót.  Meg  együtt 
rendezték át  a  kastélyt  és  hordták le  a  pincébe  az értékeket.  Majdnem 
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kimondta,  aztán  sikerült  kivágnia  magát.  -  Meg  különórákat  vettem 
angolból.

-  Milyen  szerencse,  így  legalább  gond  nélkül  tudunk  beszélgetni 
egymással - bólintott elismerően a tiszt. Ahogy ott lépkedett a nő mellett, 
rendkívül  csinos  volt  egyenruhájában,  kitüntetésekkel  a  vállán.  Isabelle 
annyi mindent szeretett volna kérdezni tőle, azonban ezek olyan kérdések 
voltak,  amit  vagy nem mert  feltenni  vagy nem tudott,  azért  még nem 
beszélte tökéletesen ezt a nyelvet.  És szerencsére a tiszt  sem, néha ő is 
belekeveredett a mondataiba, és ilyenkor jót derültek.

- És hogyhogy az angolt választotta? - kérdezte Péter.
-  Egyrészt,  mert  világnyelv...  másrészt  viszont...  -  elmesélte  neki  a 

csodálatos útjukat Andréval a luxushajón. - Hát igen, azok voltak a szép 
idők. Életem legszebb hónapjai...

- Ezt úgy mondja, mintha vége lenne mindennek. Még fiatalok vagyunk 
mindketten ahhoz, hogy feladjuk az álmainkat.

- Ha André nem jön haza, számomra vége is lesz.
- Ki tudja, mit hoz a jövő? Talán jóra fordul minden, a maguk élete is. 

Őszintén remélem, hogy a férjének nem esik bántódása. Szerencsés fickó, 
amiért ilyen asszonyt választott magának.

Isabelle  elpirult.  Igen,  de  mit  ér,  ha  a  németek megölik?  Ez az  aljas 
háború mindent tönkretesz, gondolta. Bele se mert gondolni, mihez kezd 
majd egyedül. És mi lesz, ha sosem kapja vissza az otthonát?

Péter  ragaszkodott  hozzá,  hogy  ismét  hazaszállítsa  az  asszonyt  a 
dzsippel. És megígérte, hogy legközelebb átengedi a vezetést a fiának.

- Jaj, csak azt ne! - nevetett Isabelle, mikor megérkeztek.
- Miért? Kiváló katona lenne belőle - Péter rádöbbent, hogy egy kicsit 

túllőtt a célon.
-  Remélem, neki  sosem kell  majd a háborúban részt  vennie,  mint  az 

apjának.
- Reméljük a legjobbakat. A mielőbbi viszont látásra, asszonyom.
Péter ezúttal nem szállt  ki a kocsiból,  onnan intett az asszonynak, és 

elhajtott. Isabelle most érezte magát először felszabadultnak a megszállás 
óta. Milyen aljas egy helyzet, gondolta. Bárcsak ne lenne az ellensége! Este 
ismét  azért  imádkozott,  hogy  minél  hamarabb  érjen  véget  ez  az 
esztelenség,  azonban  a  reggeli  hírek  mindig  kiábrándították.  A háború 
nemhogy  befejeződni  látszott,  hanem  egyre  nagyobb  méreteket  öltött, 
Hitler nem volt hajlandó megállni.

TIZENNYOLCADIK FEJEZET
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 Három nap múlva nagy sürgés-forgás volt a kastély körül. Egyre több 
dzsip érkezett  és  néhány vijjogó mentőautó,  s  a  katonai  járművek sem 
győzték szállítani a sérülteket. A lányok a kertben ültek éppen Isabelle-lel, 
és álmélkodva nézték, ahogy a katonák fel-alá szaladgálnak a sérültekkel 
és a kastélyba viszik őket, a cselédszárnyba.

Csupa vér volt mindenütt, néhány fehérköpenyes férfi is ment velük, 
akik orvosnak mondták magukat. Hirtelen káosz uralkodott a kastélyban, 
és  Isabelle  is  felpattant,  hogy  utánuk  megy,  azonban  Marianne 
visszatartotta.

- Kérem, ne tegye, madmoseille. Mi nem mehetünk be a kastélyba... - 
figyelmeztette nyomatékosan, és aggodalom ült a tekintetében. - Ezek a 
németek bármire képesek. Nem akarom, hogy lelőjék.

-  Nem  fognak  -  felelte  hihetetlen  bátorsággal  Isabelle.  -  Meg  kell 
tudnom, mi történt.

Odaszaladt  a  legközelebbi  járműhöz,  és  segédkezett  levenni  a  sérült 
katonát a hordággyal, akit a karján találtak el, a lőtt sebből ömlött a vér. 
Egy fehérköpenyes férfi éppen az ujját nyomta bele a friss sebbe, a katona 
meg  ordított  a  fájdalomtól.  Beszéltek  mindenféle  nyelven,  a  legtöbbet 
németül  karattyoltak,  mire  az  orvos  elejtett  egy  francia  szót.  Isabelle 
reménykedve nézett fel rá.

- Maga beszél franciául?
- Igen, francia vagyok.
- Hála égnek! - sóhajtott Isabelle. - Tudja, mi történt?
-  Felrobbantottak  egy  lőszerraktárt,  és  a  kórházunkat  is  eltalálták, 

rengeteg a sebesült.
És most az ő kastélyába hoznak mindenkit? Az előtte fekvő férfi ordított 

kínjában, rettentő fájdalmakat élhetett át. Isabelle pedig loholt a hordágy 
után, és az futott át az agyán, vajon mi lesz vele?

- Túléli?
- Eltalált egy artériát. Ha rövid időn belül nem operálom meg, akkor 

semmi  esélye  -  mondta  az  orvos  lihegve,  mialatt  újra  vér  fröccsent  a 
ruhájára és egy kevés az arcára.

- Segíthetek valamiben?
- Hozzon törülközőket, lepedőt vagy ami csak van és tiszta vizet. Úgy 

látom, minden kézre szükségünk lesz.
A katonákon úrrá lett a pánik. Isabelle maga elé csatolt egy kötényt, s 

munkába  állt.  Kevés  volt  az  orvos  és  a  nővér,  a  gyógyszerekről  és 
kötszerekről nem is beszélve. A vállsérültet a konyhába vitték, felfektették 
az asztalra,  mialatt két katona hatalmas dobozokat vitt  magával, abban 
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voltak  a  megmentett  műszerek.  Azonban  mire  a  nővér  elkezdte 
kicsomagolni  őket,  s  az  orvos  mélyen  a  sebben  kutatott,  egyszer  csak 
abbamaradt a sérült kiáltozása. Mindenki a doktorra figyelt.

- Sajnos elvesztettük... - néma csend honolt a konyhában, és mindenki 
szánalmasan nézett az asztalon fekvő, élettelen, fiatal férfira.

Isabelle  még  sosem  látott  meghalni  valakit,  és  a  hátán  végigfutott  a 
hideg, hogy ez éppen a konyhájában történt.

- Menjünk, foglalkozzunk a többi sérülttel. Talán őket megmenthetjük.
Átmentek a másik helyiségbe, ami tömve volt sebesültekkel,  a földön 

feküdtek egymás mellett.  Isabelle  azt  sem tudta,  mit  csináljon hirtelen, 
aztán az egyik nővér kötszert és egy üveg folyadékot nyomott a kezébe.

- Tisztítsa meg a kisebb sebeket amennyire tudja, aztán kösse be őket - 
utasította, majd követte a doktort.

Isabelle  igyekezett,  és  remegett  a  keze,  amint  a  fájó  végtagokhoz 
hozzáért.  Borzalmas  szagok  terjengtek,  minden  tiszta  vér  volt,  és  a 
katonák  kiáltásaitól  hangos.  Mindenki  nővér  után  kiáltott,  és  az  egyik 
katona őt is nővérnek szólította. Nagyon kevesen voltak, és ekkor Isabelle-
nek  eszébe  jutott,  hogy hoz  segítséget.  Mire  kilépett  a  folyosóra,  az  is 
megtelt  sérültekkel,  a  hordágyakat  letették a földre,  és az emberek hol 
segítségért, hol orvosért, hol Isten kegyelméért imádkoztak. Szörnyű volt, 
Isabelle  gyorsan  utat  talált  magának  a  hordágyak  között,  mialatt 
szörnyülködve nézett az előbb még világoskék ruhájára, most a piszoktól 
kezdve  a  vérig  mindenfajta  folt  megtalálható  volt  rajta.  Kilépett  a 
kastélyból, és tekintetével a lányokat kereste, akik eltűntek. Valószínűleg 
megijedtek a látottaktól, és visszamentek a gyerekeivel a szállásra. Nem is 
olyan  nagy  baj,  gondolta,  majd  beleszippantott  a  friss  levegőbe,  és 
visszament a sérültekhez, s folytatta az ápolást. Aztán egyszer csak feltűnt 
Péter,  idegesen  járkált  két  emberével  a  helyiségben,  az  orvost  kereste. 
Váltottak  néhány  szót,  amit  az  asszony  nem  hallott,  olyan  halkan 
beszéltek.  Majd  mielőtt  a  tiszt  kiment  volna,  észrevette  Isabelle-t  és 
megtorpant.

- Maga itt van? - Péter elcsodálkozott az asszony láttán.
- Talán a hasznomat vehetik. Mennyien lesznek még?
- Egyelőre fogalmunk sincs. Valakik felrobbantották a raktárunkat és a 

kórházat. - Isabelle bólintott. - Úgyhogy egyelőre nem tudunk jobb helyet 
a  sebesülteknek.  Azt  hiszem,  a  kastélyát  ideiglenes  kórházzá  fogjuk 
átalakítani.  Az  embereim  próbálnak  még  több  kötszert  és  gyógyszert 
kimenteni a romok alól - magyarázta angolul Péter, aztán a másik tiszt 
suttogott valamit a fülébe, majd tovább mentek.
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Isabelle nem tudta, hogy örüljön-e vagy sírjon. A kastélyából menhely 
alakul, ahol már a falak is mocskosak voltak, az otthona nem létezik többé. 
Azonban  az  hatalmas  megdöbbenést  keltett,  hogy  felrobbantották  a 
németek egyik lőszerraktárát. Akkor mégis vannak még valakik ebben az 
országban,  akik nem adták fel?  Nagy bátorság  kellett  hozzá,  hogy egy 
ilyen tettet véghezvigyenek, és Isabelle a férjére gondolt. Talán ő is éppen 
ehhez hasonlót hajt végre a németek ellen valahol. Most, hogy közelebbről 
látta  ezeket  a  sérülteket,  és  felmérte  a  helyzetet,  hát  nem csoda,  hogy 
André  nem  adott  hírt  magáról,  hiszen  ha  akarna,  sem  tudna  levelet 
küldeni neki. Ebben a káoszban Isabelle sok mindent megértett,  többek 
között azt is, amit Péter mondott neki, nem könnyű dolog a háború. Most 
láthatta, hogy a németeknek sem könnyű, és mégis, amikor odahajolt az 
egyik fiatal katona fölé, hogy bekösse a sebeit, egyszerűen nem tudott úgy 
nézni rá, mint egy németre. Egy fiatal, a fájdalmaival küszködő, súlyosan 
megsérült embert látott és nem az ellenségét. Egy szerencsétlen katonát, 
aki  nagy  reményeket  fűzött  hozzá,  amikor  meglátta  az  asszonyt,  és 
elmosolyodott, amikor Isabelle a fertőtlenítő folyadékkal tisztítani kezdte 
az egyik karját.

- Danke... - lihegte. - Köszönöm...
Isabelle bólintott és szó nélkül tovább folytatta a munkáját. A katona 

izmos  karját  rettentően  gyengének  érezte,  mikor  felemelte,  és  a  fiú 
megérintette  piszkos  ujjaival  Isabelle  kezét,  fel  akart  ülni  és  mondani 
valamit neki, azonban a következő pillanatban mintha elillant volna belőle 
minden erő.  Rongybabaként  zuhant  vissza  az ócska matracra,  ami  ágy 
helyett  jutott  neki.  Ott  feküdt  mozdulatlanul  Isabelle  előtt,  a  szeme 
lehunyva, s nem lélegzett...

- Oh, ne... Istenem... - Isabelle az arcát fürkészte, olyan fiatal volt még, 
szinte  kölyök.  S ez volt  a  második halál,  amit  látott,  és  a  két  esemény 
között negyedóra sem telt el.

Ijedtében  felpattant,  és  odament  a  néhány  ággyal  odébb  kötöző 
nővérhez, hogy segítséget kérjen, s annak elég volt egy pillantást vetnie a 
katonára, máris tudta, mi a helyzet.

- Igen, meghalt - felelte Isabelle-nek, és látta, hogy az asszonynak egy 
könnycsepp gördül végig az arcán.

- Hiszen ez egy gyerek... - biztos volt benne, hogy a tizennyolcat sem 
töltötte be, és a szomszéd asszony fiára gondolt. Ő is inkább idősebbnek 
hazudta  magát,  hogy  az  apjával  együtt  vonulhasson  be  a  seregbe.  - 
Istenem, olyan szörnyű...

- Az. És még rengetegen fogják így végezni, ha nem igyekszünk - felelte. 
Ő  már  hozzászokott  a  látványhoz,  a  szagokhoz,  s  a  szívet  rengető, 
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jajveszékelő  kiáltásokhoz.  Körülbelül  még  öt  katona  kiáltotta  sürgős 
segítséggel a nővér nevét, aki tovább is lépett és végezte a dolgát.

Isabelle  pedig  megfogta  a  félig  véres  lepedőt,  és  leterítette  vele  a 
halottat.  A  mellettük  lévő  férfi  fájdalomcsillapítóért  könyörgött,  a 
harmadiknak  pedig  a  szeme  sérült,  két  kezébe  temette  az  arcát,  úgy 
üvöltött.

-  Nem  látok...  megvakultam!  Emberek,  segítsen  már  valaki, 
megvakultam!

Önsajnálatra tényleg nem maradt idő, és ahogy Isabelle körbenézett a 
szobában, hirtelen azt sem tudta, melyik sérülthez lépjen oda.

Kivétel  nélkül  mindegyik  fájdalomcsillapítót  és  gyógyszert  kért,  de 
Isabelle hiába magyarázta nekik hiányos nyelvtudásával, hogy nem tud 
szerezni és injekciót sem tud adni, hiszen ő nem nővér. Egyetlen dolog, 
amit  tudott:  megtisztítani  a  sebeket  és  bekötözni,  na meg lelki  támaszt 
nyújtani  az  elkeseredett  katonáknak.  Örült,  hogy  a  gyerekeit  Solange 
visszavitte a szállásukra, legalább nekik nem kell mindezt a szörnyűséget 
végignézniük.

Aztán, rövid időn belül elfogyott a kötszer, és fogalma sem volt, honnan 
szerez másikat. Akinél tudták, rongyokkal fedték be a sebzéseket, és mivel 
Isabelle  ismerős  volt  a  kastélyban,  átszaladt  egykori  konyhájukba,  és 
mindenféle edényeket, tálakat hozott onnan. A nagyobbakba tiszta vizet 
engedett, a kisebbeket pedig az ágyak mellé tették, némelyik katona abba 
rókázott, majd egyenként nekik kellett kivinniük a hányadékot. Azt hitte, 
a gyomra fordul fel, mikor az egyik olyan tálat a kezébe nyomták. A vérrel 
és mindenféle bűzös sebváladékkal keveredett vizet sem volt egyszerűbb 
kiönteni, és kimosni az edényeket.

Minden  szoba  túlzsúfolt  lett,  s  minden  ajtó  nyitva  állt,  és  amikor 
Isabelle elhaladt egykori szobája előtt, nem bírta megállni, hogy ne nézzen 
be.  Felismerhetetlen  volt  a  cselédrészleg,  még  a  szekrényeket  is 
kipakolták, hogy a katonák egyre több hordágyon elférjenek.

Embertelen állapotok uralkodtak a kastély alsó részében, és Isabellenek 
nem lett volna bátorsága felmenni az emeletre, a saját lakosztályába. Nem 
is volt rá ideje, reggeltől estig dolgoztak, és amit a nővérektől hallott, az 
még jobban elborzasztotta. Vészesen fogytak a fertőtlenítők és a kötszerek, 
a  gyógyszerellátásról  nem  is  beszélve,  ami  szinte  egyenlővé  vált  a 
nullával. Az érzéstelenítő már elfogyott, s rengeteg műszer veszett oda a 
kórház  robbantásakor.  így bármilyen beavatkozást  úgy tudtak végezni, 
hogy a beteget le kellett kötözniük, hiszen mindent éreztek a sebvarrások 
és  a  kisebb  műtétek  alatt,  már  ha  azokat  műtéteknek lehetett  nevezni. 
Igyekeztek  minden  beteget  ellátni,  azonban  egyeseknél  így  is 

~ 162 ~



hiábavalónak tűnt a fáradozásuk, a sebláztól és a fertőzésveszélytől nem 
lehetett megóvni őket.

Estére Isabelle úgy érezte, jártányi ereje sem maradt, és amint leülhetett 
egy  székre,  azt  felüdülésnek  érezte.  Két  orvos  maradt  és  öt  nővér  a 
temérdek  sebesültre,  és  majd  összeesvén  a  fáradtságtól,  azért 
rámosolyogtak Isabelle-re a nap végeztével, s megköszönték az önkéntes 
munkát.  Az  egyik  orvos  folyékonyan  beszélt  németül,  s  tolmácsolta  a 
csapatának a  német katonák elismerését  és  tiszteletét.  Az egészségügyi 
csoportot a kastélyban szállásolták el, és az egyik katona Isabelle-nek is 
felajánlotta,  hogy  ott  töltheti  az  éjszakát,  azonban  az  asszony  inkább 
visszautasította  az  ajánlatot.  Mindannyian  jól  tudták,  hogy  ez  az  ő 
kastélya.

- Oh, nein... köszönöm, de nem... - mondta félszegen. Árulásnak érezte 
volna,  ha  ő  most  itt  marad,  miközben  a  kis  családja  a  munkásszállón 
kénytelen lakni. Különben sem tudna nyugodtan aludni a németekkel egy 
fedél  alatt.  Már  úgyis  tudomásul  vette,  hogy  amíg  a  nácik  itt  vannak, 
addig ez a kastély és a környező birtok nem az övé.

- Warum? - kérdezte az egyik tiszt. - Miért?
- Mert otthon várnak a gyerekeim... - felelte. Ismét furcsa volt kiejtenie 

az otthon szót, tulajdonképpen nem is volt otthonuk.
Az  orvos  lefordította  nekik  Isabelle  szavait  és  a  tiszt  elismerően 

bólintott.
- Akkor én hazavinném, ha megengedi - szólt egy ismerős hang immár 

angolul a háta mögül, és amint Isabelle megfordult, elmosolyodott.
A katonák egyből tisztelegtek Péternek, aztán amikor engedélyt adott 

nekik  a  távozásra,  az  asszonynak  nyújtotta  a  karját,  aki  boldogan 
belekarolt, és kivezette őt a dzsiphez. Amint kiléptek a szabadba, Isabelle 
boldogan szippantott bele a friss levegőbe, végre nem érezte a vér és az 
izzadtság áporodott szagát. Egy pillanatra úgy néztek ki, mintha kellemes 
sétára indultak volna a kertben.

Egy  biztos,  ha  más  körülmények  között  találkoznak,  valószínűleg 
barátokká válnak, és Isabelle-nek akkor nem kellene feszélyezve éreznie 
magát a férfi kocsijában. Azonban a mai nap sok mindenre megtanította 
őket, a németek sem tekintették ellenségnek, és valahogy mintha közelebb 
került volna a két tábor egymáshoz, franciák láttak el német sebesülteket, 
emberek  küzdöttek  emberek  életéért,  függetlenül  a  nemzeti 
hovatartozástól.

- Engedje meg asszonyom, hogy csodálatomat fejezzem ki a bátorsága 
előtt. Sosem kértem volna, hogy segítsen nekünk, ön mégis önszántából 
megtette.  Miért?  -  Semmi  mást  nem  adtak  ennek  az  asszonynak  a 
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németek,  csak  fájdalmat  és  gyűlöletet,  azonban  ő  az  első  adandó 
alkalommal jót tett nekik.

-  Megsajnáltam  a  sebesülteket...  elvégre  maguk  is  csak  emberek...  - 
mondta őszintén,  mialatt majd le csukódtak a szemei az álmosságtól,  a 
végtagjait alig érezte. Hosszú, kimerítő nap volt mögötte, mint ahogy a 
férfi  mögött  is.  Péter sem állt  meg egy percre  sem, az embereivel  még 
megpróbálták kimenteni a menthetőt a romok alól.

-  Örülök,  hogy ezt  így gondolja.  -  Péter  tudta,  ennek az asszonynak 
aranyból van a szíve. Még sosem találkozott ilyen csodálatos teremtéssel. 
Irigyelte a férjét, szerencsés fickó.

- Már lehet tudni, hogy kik tették ezt? - kérdezte váratlanul Isabelle.
-  Valószínűleg a francia ellenállók egyik csoportja.  Ha a hírforrásaim 

igazak, körülbelül öten lehettek. Kettőt sikerült lelőni közülük, a többiek 
elmenekültek. - Péter nem bánta, hogy olyan titkokat árul el Isabelle-nek, 
amiért a hazájában valószínűleg bíróság elé állítanák, de ez az asszony 
nem jelentett veszélyt a számukra.

- Oh... - sóhajtotta. Ami jó hír az egyiknek, az nem jelent jót a másiknak. 
Ebből is érződött, hogy mindketten más oldalon állnak.

Sajnos...
- Nem könnyű dolog a háború, nem igaz? - mosolyodott el Péter.
Szinte hihetetlen, hogy egy francia asszonnyal beszélget, és próbálnak 

úgy  tenni,  mintha  nem  lennének  ellenségek.  -  Az  egyik  félnek  sem, 
Isabelle.

- Vajon mikor lesz vége ennek az értelmetlen pusztításnak?
-  Bízzunk  benne,  hogy  minél  hamarabb  -  mondta  a  férfi,  mielőtt 

elbúcsúztak volna.

TIZENKILENCEDIK FEJEZET

 - Te jóságos ég, asszonyom! Hogy néz ki a ruhája? - kiáltott fel Solange, 
amikor megpillantotta Isabelle-t.

Természetesen  ismét  meglesték  az  ablakból,  hogy  megint  az  a  tiszt 
hozta  haza  a  saját  kocsijával.  Még  sosem  látták  Isabelle-t  ennyire 
fáradtnak és kimerültnek. Már rég elszokott az intenzív munkától, amióta 
férjhez ment, és most örült, hogy végre megszabadulhatott a ruhájától.

- A gyerekek?
-  Alszanak  -  mondta  Solange  és  elszörnyülködve  hallgatták  a 

konyhában, amint Isabelle elmesélte a történteket.
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-  Végre  valaki  visszavágott  nekik.  A  szemét  nácik,  megérdemlik!  - 
csapott örömében az asztalra Marianne.

- És maga egész nap ápolta a sebesülteket? - csodálkozott Solange.
- Ugyan, minek? Én biztos, hogy nem nyúltam volna egyikhez sem - 

zsörtölődött Marianne.
- Ők is emberek, és borzalmas sérüléseik voltak. Nagyon szenvedtek - 

válaszolta  Isabelle,  és  azon  tűnődött,  vajon  miért  fordult  meg  a  világ 
ennyire?  Mindenki  gyűlöl  mindenkit,  eltűnt  a  szeretet,  megértés  és  az 
önzetlen gondoskodás az emberek életéből.

- Nem, ezek nem emberek. Állatok... fajgyűlölők... Azt elfelejtette, mit 
műveltek  a  lengyelekkel?  Zsidók  ezreit  hurcolták  el,  ártatlanokat  öltek 
meg.

- Ez igaz, de köztük is él normális, rendes ember. Gondolj csak Péter 
Vonheimre,  aki  megmentett  minket  -  érvelt  Isabelle,  mire  Marianne 
gyűlölködő tekintetet vetett rá.

-  Ezért  csinálta?  Miatta  ápolta  őket?  Áruló  lett  azért,  mert 
belehabarodott abba a jóképű tisztbe? - támadt neki a szobalány.

Isabelle csak ott ült az asztalnál, és nem akart hinni a fülének.
Hogyan  vádolhatja  meg  ilyesmivel?  Árulónak  nevezte?  Szóhoz  sem 

tudott jutni a döbbenettől.
-  Ne  haragudjon  rá,  asszonyom.  Nem  tudja  miket  beszél  -  kelt  a 

barátnője védelmére Solange, azonban csak olajat öntött a tűzre.
-  De  igen  is  tudom.  Hiszen  most  is  a  kocsiján  hozta  haza,  a  saját 

szememmel láttam!
- Elég legyen! -  pattant fel  a helyéről Isabelle.  -  Kikérem magamnak, 

hogy  tiszteletlenséggel  vádolj  engem!  Én  szeretem  a  férjemet,  aki 
rettentően  hiányzik,  és  mialatt  azokat  a  katonákat  ápoltam,  mindvégig 
Andréra  gondoltam.  Több,  mint  fél  éve  nem hallottam felőle,  és  lehet, 
hogy  fogságba  esett  vagy  megsérült,  azért  nem  tud  írni  nekem.  És 
őszintén  remélem,  hogy  máshol  is  élnek  jó  szívű  emberek,  és  neki  is 
bekötözi  a  sebeit  valaki,  vagy  fogja  a  kezét,  ha  éppen  haldoklik...  - 
Isabelle-nek elcsuklott a hangja, mikor kiejtette a száján azt a borzalmas 
szót, s az arcán leperegtek a könnyek.

Eszébe jutott az a fiatal katona, aki előtte hunyta le a szemét örökre.
Marianne az ablaknál  állt,  és  ahogy megpillantotta Isabelle  könnyeit, 

ráeszmélt,  hogy  túl  messzire  ment.  Milyen  ostobán  viselkedett,  hiszen 
éppen az asszonya volt  az,  aki soha nem bántotta,  mindig kedves volt 
hozzá,  és sosem élt  vissza a helyzetével.  S bármikor elküldhette volna, 
hiszen  a  kastély  megszállása  óta  feleslegessé  vált,  Solange  egyedül  is 
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boldogult a gyerekekkel és a háztartással,  Isabelle mégis magával hozta 
ide, otthont nyújtva neki.

- Bocsásson meg, kérem... - mondta, és leborult a zokogó fiatalasszony 
lábai elé.  Maga sem értette,  hogy vághatott  a fejéhez ilyesmiket.  Talán, 
mert féltékeny volt rá? Irigyelte, hogy őt a tiszt hazahozza a kocsijával és 
udvariasan bánik vele?

Másnap éppúgy munkába állt Marianne is, mint Isabelle. A kastélyban 
elkélt a segítség, a gyerekeket addig Solange gondjaira bízták.

Mindenkiben  soha  nem  tapasztalt  feszültséget  hozott  felszínre  a 
háború.  Borzalmas napokat  éltek át,  s  Isabelle-nek rettentően hiányzott 
André.  Egyre jobban aggódott  a  férjéért,  és  szöget  ütött  a  fejében saját 
mondata. Mi van, ha tényleg megsebesült? Vagy ha a németek elfogták? 
Szörnyű volt  ez  a  bizonytalanság,  és  szeptemberben egy váratlan levél 
pontot tett az ügy végére. Két nappal azután, hogy Róbert születésnapját 
ünnepelték,  a  hadügyminisztérium  tudatta  Isabelle-lel,  hogy  a  férjét 
eltűntnek nyilvánították.

-  Mi  történt,  asszonyom? -  kérdezte  aggódva Marianne,  amikor látta 
asszonya szomorúvá vált tekintetét, s a könnyeket végigfolyni az arcán. 
Istenem, hányszor hullattak már együtt könnyeket a háború kitörése óta, 
azonban ez most egészen más volt.

- André... - válaszolta, alig bírta kiejteni a szavakat, mialatt Marianne 
gyomra görcsbe rándult. Érezte, hogy valami nagy baj van. - Meghalt.

Isabelle  miután kimondta,  a  padlóra  ejtette  a  levelet,  és  azt  kívánta, 
bárcsak alatta is megnyílna a föld. Bekövetkezett, amitől mindig is tartott, 
elvesztette  az  egyetlen embert,  akit  szeretett  és  aki  a  legfontosabb volt 
neki.

- Nem, az nem lehet - hitetlenkedett Marianne, Isabelle pedig beszaladt 
a  szobájába  és  az  ágyra  vetette  magát,  úgy  zokogott.  Szerencsére  a 
gyerekek nem voltak ott, Solange elvitte őket sétálni.

Marianne egy ideig földbegyökerezett lábakkal, némán állt ott, és azt a 
papírt nézte, nem akart hinni a fülének. Majd gondolt egyet, felkapta a 
padlóról, és elolvasta azt a borzalmas pár sort. Maga sem gondolta, hogy 
meg fog könnyebbülni, de máris felkiáltott, és Isabelle után rohant.

- Ez még nem jelenti azt, hogy meghalt - mondta nagy lelkesedéssel. - 
Csak azt írták, hogy eltűnt.

-  Igen,  ami  azt  jelenti,  hogy  fogságba  esett  vagy  megsérült.  Ha 
megsérült és ápolják valahol, akkor biztosan írna nekem, és tudatná, hogy 
életben van. -  Isabelle  arra a sok katonára gondolt,  akiket a kastélyban 
ápolt.  Mindannyian halálra vannak ítélve,  a  nagyobb sérülésekkel  nem 
tudtak mit kezdeni, nem volt felszerelt műtőjük, és hiába kötözték be a 
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kisebb sebeket is, gyógyszerek és fertőtlenítő híján sokan a seblázba, meg 
a  fertőzéseikbe  haltak  bele.  -  Nem hiszem,  hogy  fogságba  esett  volna. 
Arról  a hadügyminisztérium tudna, vagy ha mégis,  akkor is kevesek a 
túlélési esélyei. A németek nem hiszem, hogy könyörületesen bánnak a 
francia  katonákkal,  halálra  kínozzák  őket.  Nem  véletlenül  írták  azt  a 
férjemről,  hogy eltűnt,  ha  lenne  esély  az  életben  maradására...  Háború 
van, méghozzá egy nagyon könyörtelen, mocskos háború... Talán már ott 
fekszik valamelyik tömegsírban, csak a hatóságok még nem találtak rá... - 
szörnyű  volt  minden  feltételezés,  Marianne-nak  minden  egyes  szónál 
összeugrott  a  gyomra.  Azt  ő  is  hallotta,  hogy  a  németek  tömegsírban 
temetik el az embereket.

-  Oh,  asszonyom...  -  sóhajtotta,  és  magához  ölelte  Isabelle-t,  aki 
továbbra is zokogott. Igaza van, ha André életben van, biztosan tudatná 
velük,  vagy  legalább  a  hadsereg  értesülne  róla.  S  ha  sérülten  feküdne 
valamelyik kórházban, a hadügyminisztérium nem küldene ilyen levelet a 
családjának. - Annyira sajnálom... mocskos németek... istenem, mennyire 
gyűlölöm őket...

Marianne  rettentően  sajnálta  az  asszonyát,  és  most  már  megértette 
önfeláldozását,  amiért olyan keményen dolgozott,  és küzdött  a sérültek 
életéért.  Bárcsak a  férjét  is  megmenthette  volna valaki.  Eddig sem volt 
könnyű nekik, és ahogy teltek a napok, egyre nehezebbnek tűnt minden, 
azonban erre nem számítottak. Nem elég, hogy a kastélyt és a birtokot 
elvették, megalázottan, kirekesztve kell élniük a németek mellett, és most 
Isabelle a férjét is elvesztette. Egyedül maradt a gyerekekkel, és ki tudja, 
hogy még milyen szörnyűségek várnak rájuk?

Isabelle teljesen összeomlott, a férje és a vagyona elvesztése után a hitét 
is elvesztette. Most már nem hitt sem a szerencsében, sem Istenben. Pedig 
mennyit imádkozott hozzá minden este, s a férjét mégis elvette tőle. Nem 
akarta  elhinni,  hogy  André  nincs  többé,  hiába  vágyott  annyira  az 
ölelésére, többé nem jön haza és nem láthatja a gyerekeit. De hát hova is 
jöhetne,  hiszen  az  otthonuk  megszűnt  létezni,  mindazt,  amiért  oly 
keményen  dolgozott,  és  virágzó  gazdaságot  teremtett,  egyik  napról  a 
másikra elveszett,  semmivé lett.  Hol  voltak már a munkások,  a  dolgos 
kezek,  többé  nem  fognak  az  emberek  ezen  a  birtokon  szőlőt  ültetni, 
szüretelni,  többé  nem  készülnek  csodálatos,  nemes  borok  a 
szőlőszemekből, és többé nem töltik meg a Darc család címerével ellátott 
palackokat André országszerte híres boraival. És hiába terjeszkedtek más 
országokba  is,  a  háború  őket  is  romba  döntötte,  mint  megannyi  más 
családot Franciaországban és szerte a világon.
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Solange is sírva fakadt, amikor Marianne közölte vele a szörnyű hírt. 
Isabelle  úgy  döntött,  egyelőre  nem  mondja  el  a  gyerekeknek,  csak  ha 
megtalálják André holttestét vagy ha véget ér a háború.

- Te jó ég, még el sem temethetjük a férjemet - most gondolt csak bele, 
hogyha  nem  találják  meg,  még  a  végtisztességet  sem  adhatja  meg 
Andrénak.  És  mit  mond  majd  a  gyerekeknek?  Majd  ha  nagyobbak 
lesznek,  hogy  fogja  megmutatni  nekik  az  apjuk  sírját?  Egy  biztos,  a 
birtokon fogja eltemetni őt is, ahová Henrie-t és Gérardtemették, már ha a 
sors megengedi neki, amiben szintén nem hitt, mint ahogy már semmiben 
sem.

Isabelle egyre többet gondolt Henrie-ra. Milyen jó neki, hogy nem érte 
meg  a  háborút,  és  talán  azoknak  a  legjobb,  akik  életüket  vesztették 
hazájukért. Ő is szeretett volna meghalni, mert az a sors, ami rájuk várt, 
egyenlő volt a pokollal. André nélkül nem akart tovább élni. A gyász és a 
fájdalom  teljesen  összeroppantotta,  egész  nap  ki  sem  mozdult  a 
szobájából, és szüntelen zokogott. A lányok mindent megpróbáltak, hogy 
valamelyest  enyhítsenek  a  bánatán,  azonban  Isabelle  ágynak  esett,  és 
olyannyira reményvesztett lett, hogy fel sem akart kelni. Nem evett, alig 
ivott valamit, csak a mennyezetet bámulta, és várta, hogy őt is utolérje a 
halál. Marianne a kedvenceit főzte, s hiába vitte be neki tálcán az ebédet, 
Isabelle hozzá sem nyúlt, s nagy nehézségek árán erőltettek belé néhány 
kanál  levest,  hogy  egy  kis  erőre  kapjon.  Azonban  Isabelle  nem  akart 
felkelni,  összeszedni  magát,  egyszerűen nem akart  tovább élni.  Napról 
napra egyre borzalmasabban nézett ki, rohamosan fogyott, az arca beesett, 
és szinte csont és bőrre soványodott, míg alig maradt ereje arra is, hogy 
felemelje a karját.

Marianne rettentően megijedt, amikor meglátta.
- Asszonyom, szépen kérem, hogy egyen valamit... - szinte könyörgött, 

hogy ne adja fel, de minden hiábavaló volt. És Solange-zsal megbeszélték, 
muszáj tenniük valamit, különben őt is elveszíthetik. - Kérem, ne tegye ezt 
magával, gondoljon a gyerekeire.

Nem volt más megoldás, Marianne elszaladt a kastélyba, és megkereste 
Péter Vonheimet. Könnyek közt mesélte el neki, hogy mi történt, az egyik 
orvost hívták segítségül fordítani.

-  Miért  nem szólt  korábban?  -  kérdezte a  tiszt.  Sejtette,  hogy valami 
nincs  rendben  Isabelle-lel,  egyik  napról  a  másikra  szó  nélkül  nem jött 
dolgozni,  és  nem  is  látta  sétálni  a  gyerekekkel.  Gondolta,  hogy  meg 
kellene látogatnia,  azonban nem akart  tolakodni,  és amúgy is  rengeteg 
elfoglaltsága akadt a robbantások óta.

Péter beült a dzsipbe a lánnyal, és egyből a munkásszállóra hajtott.
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Azonban amikor belépett a szobába, és megpillantotta az asszonyt, már 
bánta, hogy nem hozta az orvost is.

-  Isabelle!  Mi lett magával? - leült mellé az ágyra, és megérintette az 
asszony hideg kezét. Mintha csak egy csontot fogott volna, és felemelte a 
takarót.  Isabelle  vészesen  sovány  volt,  arca  beesett,  és  amikor  nem 
válaszolt, csak üres tekintettel bámult a semmibe, Péter megérintette az 
arcát. - nem hallja, amit mondok?

- Vége, Péter... mindennek vége... - suttogta az asszony alig hallhatóan, 
fátyolossá vált a tekintete, és mindannyian érezték, hogy már nem csak a 
mozgás, hanem a beszéd is nehezére esik.

- Semminek sincs még vége! - emelte fel a hangját Péter, és jól tudta, ha 
nem találnak ki sürgősen valamit, ez az asszony halálra éhezteti magát.

- André... - nyögte Isabelle.
- Tudok a férjéről. Az én öcsém is életét vesztette a fronton, a szüleim 

meghaltak, és senkim sincsen.  De magának igen, itt  vannak a gyerekei, 
akikért élnie kell. Mi lesz velük, ha maga feladja?

Péter  tisztában  volt  vele,  mekkora  csapás  érte  az  asszonyt,  mint  a 
háborúban mindenkit, azonban akkor sem hagyhatja, hogy belehaljon a 
bánatba. Isabelle nem válaszolt, inkább lehunyta a szemét, és Péter arra 
gondolt, szándékosan csukta le a szemhéját, hogy ne kelljen rá figyelnie.

-  Most  azonnal  elviszem a kastélyba,  meg kell  néznie  egy orvosnak, 
hátha lehet még segíteni magán.

Lerántotta  róla  a  takarót,  és  utasítást  adott  a  szobalánynak,  hogy 
pakoljon össze néhány holmit Isabelle-nek. S amikor felemelte a nőt, Péter 
elszörnyülködött. Mintha egy csontvázat tartott volna, és aggodalom ült 
ki  az  arcára,  ahogy  a  két  kezében  végigvitte  a  folyosón,  és  betette  a 
kocsiba. Remélte, hogy nem érkezett túl későn, s ez a törékeny asszony 
nem haldoklik...

Amikor megérkezett a kastélyba, a lábával kirúgta az ajtót, és amint a 
nővér meglátta a kezében Isabelle-t, hirtelen felsikoltott.

-  Mi  történt  vele?  -  azonnal  felismerte  kolléganőjét,  bárcsak  ne  lett 
volna. Borzalmasan nézett ki. - Isabelle, hallasz engem?

- Hová tegyem? - kérdezte a tiszt, és a nővér a konyha felé mutatott, 
ahol három katona feküdt, és az egyik ágy szabadon volt. Épp az imént 
cserélték  ki  az  ágyneműt,  és  fertőtlenítették  le,  egy  újabb  katonát 
vesztettek el az éjjel.

Péter pedig attól tartott, hogy Isabelle-t is elveszítik.
-  Mindjárt  hozok  egy  orvost  -  mondta  a  nővér,  és  Péter  gyengéden 

letette a parányi testet az ágyra, s addig beszélt hozzá, és megsimogatta 
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hosszú, selymes haját. Csak a dús haja maradt a régi, a szervezete nagyon 
hamar leépült.

Néhány percen belül visszajött a nővér egy orvossal, azonban Péternek 
mindez egy örökkévalóságnak tűnt.

-  Isabelle?  -  az  orvos  is  felismerte  a  kastély  asszonyát.  -  Mit  tett 
magával?

-  Állítólag  meghalt  a  férje,  s  azóta  nem  hajlandó  enni.  Meg  tudja 
menteni? - Péter reménykedve nézett a doktorra.

-  Reméljük,  hogy  a  létfontosságú  szerveit  nem  érte  károsodás  - 
válaszolta, majd vizsgálni kezdte, és Pétert kiküldték a konyhából.

A tiszt idegesen járkált fel-alá a folyosón, és arra gondolt, ha Isabelle-
nek komolyabb baja esik, azt nem fogja megbocsátani magának.

Sejtette,  hogy  valami  nincs  rendben  vele,  amiért  egy  ideje  nem 
mutatkozott  a birtokon,  és rettentően bánta,  amiért  nem ment el  hozzá 
korábban.  Maga  sem  tudta  miért,  de  felelősséget  érzett  ezért  az 
asszonyért, és a gyerekeiért. Hiszen Isabelle egy tünemény volt, senkinek 
sem  ártott,  mégis  sokat  kellett  szenvednie,  azonban  roppant 
igazságtalanság lenne a sorstól, ha a férje után őt is elragadná a halál, s két 
csodálatos kisgyerek maradna utána árván. Fogalma sem volt mennyi idő 
telt el azóta, hogy odakint járkált a folyosón, de egyszer csak kinyílt az 
ajtó, és az orvos felsóhajtva lépett ki rajta.

-  Hogy van? -  ugrott  azonnal  az orvos elé,  s  az első kérdése nem is 
lehetett volna más.

- Úgy néz ki,  hogy túl fogja élni.  Kis híján halálra éheztette magát. - 
Beköttettem neki egy infúziót, aztán majd meglátjuk. Valahogy újra rá kell 
vennünk, hogy táplálkozzon, ami nem lesz egyszerű dolog.

- Itt kell maradnia?
- Természetesen ebben az állapotban az lesz a legjobb, ha megfigyelés 

alatt tartjuk. Kevés a nővérem, de majd csak megoldjuk valahogy.
-  Nem  vihetném  inkább  fel,  a  kastélyba?  Ott  egy  teljes  szobát  a 

rendelkezésére  tudok  bocsátani,  mégse  itt  feküdjön  a  katonák  között... 
-állt  elő  az  ötletével,  mire  az  orvos  bólintott.  Péter  megköszönte  a 
segítségét, kezet fogott vele, aztán mindenki ment a saját dolgára.

Isabelle-t  felvitette  az  emeletre,  s  a  férfi  nem tudta,  hogy  Veronique 
lakosztályát  foglalta  el.  A  nagyszülők  hálószobájában  aludt,  Henrié 
dolgozószobáját megtartotta, ott rendezgette a papírjait és bonyolította le 
a  fontos  beszélgetéseit,  tárgyalásait  a  tisztekkel,  Isabelle-t  pedig 
közvetlenül  a  mellettük  lévő  helyiségbe  helyezte  el,  ahol  Veronique 
egyszer Róbertnek alakíttatott ki gyerekszobát, a falai még mindig olyan 
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élénk színűek voltak. Péter remélte, hogy az asszonynak majd jót tesz a 
környezetváltozás, és egész nap ott maradt mellette, ült az ágyánál, fogta 
a  kezét,  simogatta  az  arcát.  Sőt,  még  este  sem  mozdult  el  mellőle,  s 
rengeteget beszélgettek, amikor Isabelle éppen nem aludt.

- Miért csinált ilyen butaságot magával?
Csend telepedett közéjük, aztán Isabelle mégis megszólalt.
- Miért hozatott ide?
- Mert aggódtam önért, kegyelmes asszonyom. És ha mostantól kezdve 

nem  fog  enni  rendesen,  egyenként  fogok  minden  falatot  letuszkolni  a 
torkán.

Isabelle rámosolygott a tisztre, és újra tudatosította magában, hogy nem 
kell  minden németet  gyűlölnie.  Igazságtalan az élet,  azonban ez a férfi 
többet tett érte az utóbbi időben, mint bárki.  Veronique ugyanúgy nem 
jelentkezett,  tőle  akár  éhen  is  hallhatna  a  gyerekeivel,  és  Isabelle  azon 
tűnődött, vajon értesítse-e most az asszonyt a fia elvesztéséről, vagy csak 
akkor,  ha  véget  ér  a  háború.  Ha  vége  lesz  egyáltalán...  Péterrel  sokat 
beszélgetett, és megtudta, milyen magányos. A felesége két évvel ezelőtt 
elhagyta,  az anyját  már korábban elvesztette,  és aki  még megmaradt a 
családjából, azt a háború vette el tőle örökre. Elmondta, hogy a hazájában 
mennyien  nem  értenek  egyet  Hitler  elveivel,  a  zsidók  üldözésével,  és 
közülük is sokan ellenezték a háborút.  Megdöbbentő vallomás volt egy 
német szájából, s Péter tisztában volt vele, hogy őket mennyire gyűlöli a 
világ, s náluk is éppúgy szenvednek az öregek, az anyák és a gyerekek, 
hiszen rengeteg veszteséggel jár a német csapatok a győzelme. Éppúgy 
elveszítik fiaikat, férjeiket, rokonukat, barátjukat.

-  Az emberek szeretnek általánosítani,  és  megvetnek minket  anélkül, 
hogy ismernének. Ezzel nem akarom sajnáltatni magam, és nem mondom 
azt,  hogy  mindenki  szeresse  a  Führeremet.  Sajnálom,  amiért  máshová 
tartozunk,  de  én  amikor  megismertem  magát,  soha  nem  azt  néztem: 
francia-e, vagy angol, vagy német. Hanem azt, hogy egy csodálatos, bátor 
asszony, aki egyedül maradt a gyerekeivel, és kötelességemnek éreztem 
megvédeni, s a lehetőségeimhez mérten könnyíteni a helyzetén.

- Köszönöm - válaszolta Isabelle, s egy könnycsepp buggyant ki a szeme 
sarkából.

-  Én  tartozom  köszönettel,  amiért  szó  nélkül  átengedte  nekünk  a 
kastélyát, és megállás nélkül ápolta a katonáimat. - Péter megérintette az 
asszony kezét, először simogatta selymes bőrét, majd a tenyerébe vette, és 
udvariasan megcsókolta. Nagy tiszteletet, szeretet, hálát érzett iránta.

~ 171 ~



S ahogy Péter megcsókolta az erőtlen, sovány kezet, egyszer csak nyílt 
az ajtó és Marianne lépett be rajta. Péter jobbnak látta ha feláll és magukra 
hagyja őket, úgyhogy inkább átment a dolgozószobájába.

Fél óra múlva valaki kopogott nála.
- Tessék!
Marianne volt az, aki félénken lépett be a dolgozószobába, és kiejtette 

azt a szót, amit németül tudott.
- Danke... danke... - a szemeiben könny csillogott.
A férfi  bólintott és magyarázott  valamit németül, melyből a lány egy 

szót sem értett. Aztán közelebb lépett ahhoz a hatalmas íróasztalhoz, ahol 
a férfi éppen írni készült valamit, s könyörögve nézett le rá.

-  Bitté...  kinder...  -  nem tudott teljes mondatokat mondani németül, s 
azok a szavak jutottak az eszébe, amiket az elmúlt hónapokban megtanult. 
- Kinder... kommen... zu Mutter... Isabelle...

A férfi számára világossá vált, hogy a lány be akarja hozni Isabelle-hez 
a gyerekeit, s tőle kér engedélyt rá. Valószínűleg még mindig tartanak a 
katonáktól.

- Rendben - válaszolta Péter franciául. Azért rá is ragadt néhány szó a 
helybeliektől az ittlétük alatt.

Marianne  meglepődött  a  francia  szó  hallatán,  ez  a  tiszt  tényleg 
tisztességes, tanult, jó érzésű ember. Most már rádöbbent, hogy Isabelle-
nek  igaza  van,  nem  minden  németet  kell  gyűlölniük.  Amikor  a  lány 
visszajött a gyerekekkel, az visszaadta Isabelle-nek az életkedvét. Róbert 
úgy  kapaszkodott  belé,  és  Sophie  is  rettentően  sírt,  amikor  el  kellett 
válniuk, és a fia azt kérdezte tőle, mikor jön már haza az apukája, és mikor 
lakhatnak újra a kastélyban. Isabelle-nek majd a szíve szakadt meg, hogy 
el kellett búcsúznia a gyerekeitől, és most fordult elő vele először, hogy 
külön kell aludnia tőlük. Este, az infúzió hatására nem volt éhes, azonban 
megkérte Pétert,  hogy hozzon neki vacsorát.  A férfi  tálcán vitt  fel  neki 
néhány szelet kenyeret, lekvárt, darabokra vágott almát és egy pohár tejet. 
Isabelle  először  inkább  az  almával  próbálkozott,  és  amint  legyűrte  a 
torkán, még le sem ért a falat, máris fordult vissza. A gyomra az éhezés 
során  olyannyira  összeszűkült,  hogy  nem  fogadta  be  az  ételt,  Isabelle 
egyből kihányta. A férfi gyorsan odaugrott, és tett egy edényt a szája elé.

- Sajnálom. - Isabelle szégyellte magát a férfi előtt. Milyen ostoba volt, 
nehezebb lesz felépülnie, mint gondolta.

-  Semmi  baj!  -  válaszolta  Péter,  és  bíztatásképpen  megveregette  az 
asszony  vállát.  -  A  gyomrának  még  idő  kell,  hogy  visszaszokjon  a 
feladatához.
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Azonban az már jó jel volt, hogy legalább Isabelle szeretett volna enni, a 
szemében végre látta az akarást.

HUSZADIK FEJEZET

 Isabelle-t  az ágyban töltött  napok -  a  gyerekei  nélkül  -  infúzióval  a 
karjában rádöbbentették,  milyen ostobán viselkedett.  Önző volt,  csak  a 
saját sérelmével foglalkozott, és nem törődött a gyermekeivel.

Veronique jutott  az  eszébe,  hogy  elítélték  őt  Andréval,  amiért  úgy 
elhagyta magát Gérard halála után. És egyre többet gondolt a férjére is, aki 
biztosan azt akarná, hogy élje tovább az életét, és nevelje fel a gyerekeiket. 
Ha kell, nélküle és bármi történjék is, neki kell megvédenie őket.

Péter igyekezett a legtöbb időt az asszony mellett tölteni, amit lehetett, 
és  Isabelle  alaposan  átgondolta  az  életét.  Amikor  már  annyira 
visszanyerte az erejét, hogy fel tudott kelni, lement a sérültekhez, sokat 
beszélgetett  velük,  már  amelyikkel  lehetett.  A  háború  mindenki  életét 
fenekestül  felforgatta,  sokan  vesztették  el  családjukat,  és  úgy  látszott, 
hogy ennek az öldöklésnek sosem lesz  vége.  Marianne mindig elhozta 
hozzá a gyerekeket, és amikor Isabelle újra sétált a friss levegőn, amint 
tehette, Péter is velük tartott, és megengedte Róbertnek, hogy felüljön a 
dzsipre,  a  vezető  ülésre.  A  fiú  rettentően  boldog  volt,  hogy 
kapaszkodhatott a kormányba, és Péter a vezetésnél is az ölébe engedte, s 
a füvön gyakoroltatta vele a kormányzást. Különösen jól érezték magukat 
abban a néhány órában, végre felszabadulhattak, és Isabelle látta a fián, 
mennyire  hiányzik  neki  az  apja.  Sőt,  neki  is  rettentően  hiányzott,  és 
fogalma sem volt, hogy mondja majd el a gyereknek, ha majd véget ér a 
háború, hogy mi történt Andréval. Isabelle a szíve mélyén legszívesebben 
már gyászolta volna a férjét, azonban szinte nem is volt fekete ruhája, s 
amúgy sem akarta összezavarni a gyerekeket. Majd ha itt lesz az ideje és 
ha befejeződnek a harcok, talán addigra megtalálják André holtestét, s el 
tudják temetni. Sokszor sétált el Gérard és Henrié sírjához, s amikor ott 
állt  felettük,  és  melléjük  képzelte  a  férje  végső  nyughelyét,  megértette 
Veronique-ot. Túl sok szenvedést mért rá a sors, először megtagadták tőle 
a fiát, majd meg kellett küzdenie annak a gondolatával, hogy gyilkossá 
vált, aztán üldözött szökevényként lőtték le, mint egy kivert kutyát... Majd 
a  férjét  is  elvesztette,  és  most  a  kisebbik  fiát  is.  Már  megértette,  miért 
rettegett  attól,  hogy  kitörjön  a  háború,  és  Andrét  besorozzák.  Különös 
események sorozatát  produkálta  az  élet,  és  úgy tűnt,  hogy ennek még 
korán  sincs  vége.  Álmában  sem  gondolta  volna,  hogy  egyszer 
felemelkedhet, és egy kastély úrnője lesz, azt pedig végképp nem, hogy 
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német katonákkal kell élnie a birtokán, kórházzá alakítsák az otthonát, és 
hogy egy német tiszttel köt barátságot. Mindez olyan hihetetlennek tűnt, 
és mégis igaz volt, hiszen Péter Vonheim ott sétált mellette, és játszott a 
gyermekeivel.

- Szeretném megköszönni magának, amit értem tett. Immár másodszor 
mentette meg az életemet - mosolygott a tisztre Isabelle.

- Legalább van valami haszna is abból, hogy itt vagyunk - tréfálkozott 
Péter,  s  az  asszonyt  mindig  elvarázsolta  a  humora.  -  Elvégre  maga  is 
megmentette a sérült katonáimat, vagy nem?

- Ez azért túlzás. Én csak bekötöztem a sebeiket.
-  Sokszor  a kis  dolgok jelentik a legtöbbet.  Ha nem látja  el  azokat  a 

sebeket,  akkor az embereim belehalnak a fertőzésbe.  Én sem tettem túl 
sokat önért, csak idehoztam, és az ágya felett fecsegtem szabadidőmben 
ahelyett, hogy visszatértem volna a szobám magányába.

Isabelle-nek  rendkívül  imponált,  hogy  Péter  mindig  őszinte  volt  és 
szerény. Sosem ragadtatta el magát, s nem esett túlzásokba, a többi katona 
a nyomába sem ért.

- Péter Vonheim, ön egy csodálatos ember - vallotta be őszintén Isabelle.
- Annak ellenére, hogy német vagyok? - kacsintott egyet a férfi, sosem 

vesztette el a humorát. Isabelle felnevetett.
- Komolyan gondoltam. Sajnálom, hogy sokan félreismerik. A franciák 

gyűlölik a németeket,  ami nem véletlen,  de az embereken már annyira 
úrrá lett a harag, düh és elkeseredés, hogy az emberség már nem tartozott 
a  szótárukba.  Istenem,  hová  süllyed  még  a  világ,  mikor  fognak  az 
emberek újra szeretettel és megértéssel  gondolni a másikra,  és nem azt 
nézni, hogy német vagy zsidó, vagy francia.

Súlyos terhek nyomták a vállukat, és azt is tudták, hogy a hátuk mögött 
kibeszélik őket a helyiek éppúgy, mint a német katonák.

Nem  tartották  helyesnek,  hogy  találkoztak,  és  rendszeresen  együtt 
sétáltak,  nevetgéltek.  Péter  és  Isabelle  annyiszor  megbeszélték  már 
szerencsétlen  helyzetüket  és  a  háború  megannyi  igazságtalanságait, 
következményeit,  veszteségeit,  és  sok  mindenben  egyetértettek.  Hiszen 
nemcsak életeket, szabadságot, pénzt és fegyvereket vesztettek el, hanem 
a  legfőbb  emberi  értékeket  is:  hitet,  reményt,  szeretetet,  megértést, 
tiszteletet, megbocsátást.

Isabelle viszonylag hamar felépült és összeszedte magát, azonban még 
mindig nagyon sovány volt és elkeseredett. Nehéz volt azzal a tudattal 
tovább  élnie,  hogy  egyedül  maradt  a  gyermekeivel.  Amint  tudott, 
munkába állt,  hogy legalább azokon a katonákon segítsen,  akiken még 
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lehet. És amikor őket ápolta, egyfolytában André járt a fejében, vajon neki 
megpróbált segíteni valaki is, vagy ha segítettek volna rajta nemzetiségtől 
függetlenül,  akkor talán még most is élne? Nem lehetett  tudni,  hogyan 
halt  meg  vagy  hogy  megtalálják-e  egyáltalán,  s  borzalmas  volt  ez  a 
bizonytalanság.  Isabelle  megpróbált  úrrá  lenni  a  fájdalmán  és  erősnek 
látszani, csak akkor merte útnak engedni a könnyeit, amikor este egyedül 
hajtotta  a  fejét  a  párnájára,  és  a  gyerekek  már  aludtak,  nehogy 
észrevegyék.

A  fájdalmak  és  a  szívében  érzett  gyász  ellenére  is  gyorsan  teltek  a 
hónapok,  Isabelle hiába hitte azt elkeseredésében,  hogy megállt az élet. 
Közeledett a karácsony, s Isabelle rettegett az ünnepektől.

Most fordult elő vele először, hogy nem várta a szeretet ünnepét, melyet 
eddig mindig meghitt családi környezetben töltött el. Azonban most már 
nem volt sem család, sem otthon, csak a fájdalom, a hiány és a félelem 
maradt.  Félelem  az  egyre  zordabbnak  tűnő  jövőtől.  A  gyerekek  egyre 
többször kérdezték, hogy az apjuk hazajön-e karácsonyra, hiszen a múlt 
évben hazajött katonai ruhájában. Isabelle pedig a könnyeivel küszködve 
felelte azt minden kérdésre, hogy nem tudja. Nem mondhatta el nekik, 
éppen  ebben  az  időpontban,  hogy  valószínűleg  már  nem  él  az  apjuk. 
Sosem  lett  volna  megfelelő  az  idő,  hogy  egy  ilyen  hírt  közöljön  a 
gyerekeivel,  éppen  ezért  késleltette  a  dolgot,  és  elhatározta  magában, 
kivárja az utolsó pillanatot.

A gyerekek szomorúak voltak, és Isabelle már megvette az ajándékokat, 
csak nem volt hová elrejteni őket. így megkérte Pétert, had tehesse el a 
kastélyban, s ekkor a férfi egy különös ötlettel állt elő.

- Mit szólna hozzá, ha nálam töltenék az ünnepeket?
- Hát... nem is tudom... - Isabelle levegő után kapkodott, és fogalma sem 

volt, mit válaszoljon.
- Miért? Az a szállás, ahol jelenleg vannak, úgyis túl kicsi ahhoz, hogy 

karácsonyfát  állítson.  A gyerekeknek pedig biztos  hiányzik a kastély,  s 
legalább egyikünk sem érezné magát egyedül.

Isabelle habozott, és Péter azt hitte, az asszony tart a szóbeszédtől, így is 
elítélték  őket  a  barátságukért,  és  ha  Isabelle  a  kastélyban  töltené  az 
ünnepeket,  az még több pletykára adna okot.  Ismerte  már az asszonyt 
annyira,  hogy ne foglalkozzon az irigy emberek bántó megjegyzéseivel, 
azonban Péter azt is megértené, ha Isabelle meg akarja őrizni a jó hírét, s 
ezért  inkább  visszautasítaná  a  nem  mindennapi  meghívást.  A  férfi 
tiszteletben tartaná a döntését.

- Nem kell azonnal választ adnia, ha bizonytalan.
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Isabelle viszont a gyermekeire gondolt. Róbert nagyon örülne neki, és 
Sophie-nak  is  jót  tenne,  ha  kiszakítaná  őket  abból  a  sivár  közegből, 
amelybe fél éve kényszerültek. És Isabelle - dacolva az előítéletekkel - csak 
azt nézte, hogy a gyerekeinek mi lenne a legjobb. És igent mondott.

Amikor  otthon  közölte  a  lányokkal,  Solange  visszakodott  egy  kicsit, 
Marianne pedig egy szót sem szólt, csak bólintott. Isabelle-nek megfordult 
a  fejében,  hogy  vajon  csak  engedelmességből  tette-e  a  múltkori 
veszekedésük  miatt,  vagy  a  saját  véleményét  nyilvánított  ki  hallgatag 
beleegyezésével.  Solange  megmondta  neki,  hogy  félti  asszonyát  annyi 
katonával  egy  fedél  alatt,  azonban  Isabelle  megnyugtatta,  hogy  Péter 
mindvégig  velük  lesz,  és  eddig  is  megvédte  őket.  A  németek  nem 
bánthatják.

A karácsony különös hangulatban telt el, nem volt sem szomorú és sem 
túl  vidám.  Péter  igyekezett  a  vendégei  kedvére  tenni,  sült  libával  és 
csokoládétortával várta őket. Hatalmas, plafonig érő karácsonyfát állított, 
mely elfoglalta kis híján a szoba felét, és csodálatosan tündökölt, mikor 
leoltották  a  villanyt,  s  az  égők  megvilágították  a  jókora,  színjátékban 
bővelkedő díszeket. Isabelle azon gondolkodott, vajon hol szerezhette? A 
gyerekek  csak  álltak  az  ajtóban  és  bámulták,  mintha  valami  csodát 
látnának. És amikor végre elérkezett az ajándékosztás ideje, akkor látszott 
csak igazán az öröm az arcukon. Péter játékautót, katonai tankot vásárolt 
Róbertnek,  Sophie-nak  pedig  egy  csodálatos  hajas  babát  mindenféle 
kellékekkel, szép ruhácskákkal, aranyos tükörrel és fésűvel. Isabelle egy 
kisvasutat vett a fiának hosszú vonatszerelvénnyel, Sophie-nak babát, egy 
hatalmas  játék  mackót,  mely  a  kislánynak  a  válláig  ért,  továbbá 
mesekönyveket,  színes  ceruzákat  és  festékeket.  Sophie  imádott  ecsettel 
összemaszatolni minden egyes üres papírlapot, ami a keze ügyébe került. 
Isabelle  egy  ezüstös  cigarettatartót  ajándékozott  a  férfinak,  melybe 
belevésette a tiszt nevének kezdőbetűit.

- Igazán nem kellett volna... - szerénykedett a férfi, és megfogadta, hogy 
ezentúl mindig magánál hordja majd.

Mindenki jól érezte magát, s rengeteget játszottak a gyerekekkel.
Péter  összeszerelte  Róbertnek  a  kis  vasutat,  aki  késő  este  sem akart 

elmozdulni  a  száguldó  szerelvénye  mellől.  Péter  abban  a  szobában 
biztosított számukra helyet, ahol Isabelle lábadozott, és miután lefektették 
a gyerekeket, visszamentek a hálószobába. Lekuporogtak a szőnyegre a fa 
elé, s Péter felbontott egy üveg pezsgőt.

- A szebb jövőre! - emelte fel a poharát.
-  És  arra,  hogy  minél  hamarabb  érjen  véget  a  háború  -  mondta 

mosolyogva Isabelle, ezúttal nem érzett fájdalmat, sem elkeseredést, ez az 
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este nem erről szólt. Örült, hogy újra boldognak láthatja a gyerekeit, és 
utólag már nem érzett lelkiismeret-furdalást, amiért az adott körülmények 
között a kastélyba hozta őket.

Miután  kiitták  a  poharukat,  Péter  ismét  töltött,  aztán  eszébe  jutott 
valami.

- Apropó, majdnem elfelejtettem! - mondta, és belenyúlt a zsebébe, egy 
kis dobozkát húzott ki belőle. - Ez a magáé...

Isabelle-nek megdobbant a szíve.  Te jó ég,  hát  nem elég a megannyi 
jóból,  amit a ma este tartogatott a számára? Kíváncsian nyitotta ki, egy 
huszonöt karátos aranylánc lapult benne.

-  Istenem,  Péter...  ez  egy vagyonba  kerülhetett!  -  Isabelle  nem akart 
hinni a szemének.

- Tetszik? -  kérdezte a férfi  félénk mosollyal,  és olyan volt,  mint egy 
nagyra nőtt gyerek.

-  Gyönyörű!  -  áradozott  a  csillogó  ékszer  láttán,  már  maga  sem 
emlékezett rá, mikor volt a nyakában utoljára ilyesmi.

-  Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat  -  mondta illedelmesen, 
majd  kiemelte  a  láncot  a  dobozból,  és  az  ujjával  körözve  jelezte  az 
asszonynak, hogy forduljon meg.

- Én köszönöm, hogy boldogabbá tette a karácsonyunkat.
Péter tudta, milyen sokat jelentett ez az asszonynak. Isabelle megfordult 

és elindult Veronique hatalmas szobatükre felé. A férfi mögé lépett és a 
nyakába akasztotta az ajándékát, és ahogy bekapcsolta a láncot, a kezét 
megpihentette Isabelle vállán.

-Nos?
- Nagyon szép. De minek költött rám ennyit? - a tekintetük találkozott a 

tükörben.
- Mert megérdemli és csodálatosan néz ki benne...  - súgta az asszony 

fülébe.  Hosszú  pillanatokig  bámulták  egymást  a  tükörben,  szép  pár 
voltak. S titkon azt gondolták, ha más körülmények között találkoznának, 
talán  több  lehetne  köztük  barátságnál.  Különös  fény  gyúlt  Isabelle 
tekintetében,  amit  a  férfi  bátorításnak vett,  elkezdte simogatni  a  vállát, 
majd a következő pillanatban gyengéden maga felé fordította. - Még soha 
nem találkoztam ilyen fantasztikus nővel, mint maga...

- Én sem olyan csodálatos férfival, mint ön... Péter...- válaszolta, mire a 
tiszt végre kimondta, amit érzett.

- Őszintén szeretem, Isabelle...
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Isabelle-t  váratlanul  érte  a  vallomás,  azonban  még  megdöbbeni  sem 
volt ideje, hiszen a férfi egyből magához húzta, és oly édesen, finoman 
csókolta, hogy majd beleborzongott.

- Ne... ezt nem lehet...
- Miért? Maga nem szeret? - Péter abbahagyta a csókot, de a simogatást 

nem. Kezeit végighúzta szerelme hátán, és érezte, hogy annak mekkora 
szüksége van az ölelésére. - Nem mondhatja, hogy nem vonzódik hozzám, 
Isabelle. A szívének nem hazudhat... tudom, hogy tetszem magának...

- Igen, de ezt akkor sem szabad.
-  Miért?  Eleget  szenvedtünk  már,  nekünk  is  jár  egy kis  boldogság  - 

felelte Péter, és újra megcsókolta, már hónapok óta kívánta őt.
-  És  a  férjem?  Nekem  hűnek  kell  lennem  hozzá...  az  emlékéhez...  - 

próbált tiltakozni és a józan eszére hallgatni. Uramisten, mibe keveredett?
- André meghalt, s nem maradhat egyedül élete végéig. Köztünk több 

van, mint barátság. Tudja, mióta vágyom erre a pillanatra, hogy végre a 
karjaimban  tarthassam?  De  nem  szeretném  kihasználni  a  helyzetét,  és 
semmi olyat nem teszek, amit nem akar. Vártam, hogy enyhüljön a gyász 
a  szívében  és  ezután  is  várni  fogok,  ha  kell.  Őszintén  mondom,  hogy 
szeretem, és a szándékaim tisztességesek.

Péter olyan szép szemekkel nézett rá, hogy Isabelle nem bírt ellenállni 
tovább.

- Én is szeretem... - vallotta be végül, és utat engedett az érzelmeinek.
Szenvedélyesen  csókolóztak,  és  az  asszony  hagyta,  hogy  a  tiszt  azt 

csináljon  vele,  amit  akar.  Péter  sokáig  simogatta,  majd  egyszer  csak 
elkezdte  lefejteni  róla  a  ruhát,  s  amikor  a  melltartóból  kiszabadította 
azokat a csodálatos domborulatokat, már nem volt megállás.

Egyszer  már  látta  az  asszony  kebleit,  mikor  a  katonák  a  tónál 
levetkőztették.  Azonban  most,  hogy  közelről  láthatta  és  megérinthette, 
valami  hihetetlen  borzongás  futott  végig  a  testén,  és  elragadta  a  hév. 
Felkapta  az  asszonyt,  és  gyengéden  az  ágyra  tette,  ahol  folytatta  a 
kényeztetését, és a csókok közben érezte, hogy Isabelle milyen magányos, 
és  mekkora  szüksége  van  a  szeretetre.  Átszerelmeskedték  az  egész 
éjszakát.

Másnap nehezen keltek fel és búcsúztak el egymástól. Péter a dzsipen 
ismét  hazavitte  őket,  felpakolták  a  rengeteg  ajándékot  és  néhány  tálca 
süteményt. Róbert sírt, amikor ott kellett hagynia a kisvasutat.

Értelmetlen  lett  volna  szétszerelniük,  de  Péter  megígérte  neki,  hogy 
bármikor  átmehet  a  kastélyba  játszani  a  mozdonnyal.  Marianne  és 
Solange kijöttek a házból, amikor megpillantották a dzsipet, és segítettek 
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behordani  az  ajándékokat.  Péter  próbált  nem  úgy  nézni  a  kedvesére, 
mintha majd felfalná a szemeivel, illedelmesen meghajolt előtte, és kezet 
csókolt  neki a búcsúzáskor,  ahogy szokott,  majd bepattant a kocsiba és 
elhajtott.

A  gyerekek  örömmel  mutatták  a  lányoknak  ajándékaikat,  egyedül 
Isabelle ült szomorúan a szobában, és a férjére gondolt. Vajon mit szólna 
ehhez André,  ha látná mit művel a felesége? Még fél  év sem telt  el az 
eltűnése óta, s ő máris megtalálta az utódját? Maga sem tudta, helyes-e 
mindaz, ami az éjjel történt, de André már sosem fog visszajönni hozzá. 
Még ott élt az elvesztése okozta fájdalom a szívében, de Péter is hiányzott 
neki. Ő is éppúgy érezte azt a vonzalmat, mely az utóbbi időben kialakult 
köztük,  és  úgy  érezte,  mindkét  férfit  tiszteli,  szereti,  becsüli. 
Mindkettejüknek  hálás  lehet,  André  szembeszállt  a  szüleivel,  feleségül 
vette, és megvédte az anyósától. Ugyanazt az elszántságot látta Péterben, 
aki  kétszer  is  megmentette  az  életét,  egyszer  a  brutális  katonáktól, 
másodszor pedig az éhhalál küszöbéről rántotta vissza a valóságba. Annyi 
hasonlóság volt  a  két férfiban,  két csodálatos ember,  akik kiérdemelték 
Isabelle  szeretetét  és  ő  szerette  is  őket,  azonban  egy  különbség  volt 
köztük. Az asszony tudta, hogy André már nem térhet vissza hozzá.

Talán  Pétert  az  ég  küldte,  hogy  vele  képes  legyen  átvészelni  ezt  a 
borzalmas időszakot, és talpra álljon, hogy felnevelhesse a gyermekeit.

Róbert  is  nagyon  megszerette  Pétert,  aki  szívesen  foglalkozott  a 
gyerekkel, mintha az apja lett volna. És amikor együtt sétáltak a kertben, 
úgy  néztek  ki,  mintha  egy  család  lettek  volna.  Az  emberek  pletykálni 
kezdtek a viszonyukról, amit hiába próbáltak, nem tudtak sokáig titokban 
tartani. Az egyik katona egyszer rajtakapta őket, amikor csókot váltottak a 
folyosón, aztán a lányok is hamar rájöttek, amikor Isabelle a munka után 
egyre  később  ért  haza.  Aztán  egyik  este  a  szerelmesek  nem  bírták  ki 
egymás nélkül,  hiányzott  nekik a  karácsony  éjszaka,  hiszen  azóta  nem 
aludhattak együtt és nem ébredhettek egymás mellett. Úgyhogy Isabelle 
február elején bevallotta a lányoknak, hogy viszonya van a tiszttel.

- Akkor igaz a szóbeszéd... - döbbent meg Solange. - Jól meggondolta, 
asszonyom?

- Péter egy nagyszerű ember, mint amilyen André volt.
- Igen, de... német. - Solange először habozott, kimondja-e.
- És? Mit számít az? Nem ért egyet a nácikkal.
-  Tudom,  de  most  háború  van.  Ebből  még  nagy  baj  származhat, 

asszonyom. Gondoljon a gyerekeire,  féltem őket - magyarázta óvatosan 
Solange.
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- Szerintem meg jól teszi. - szólt közbe Marianne. - Ki tudja mit hoz a 
holnap, s a madame-nak nem kell ilyen fiatalon zárdába vonulnia, Az a 
tiszt valóban egy rendes ember, és meg fogja ót váleni, ne 1, így is, már 
kétszer megmentette...  Marianne még mindig szégyellte magát azért  az 
estéért,  amikor annyira  megbántotta.  Azóta nem győz te hangsúlyozni, 
mennyire félreismerte Vonheimet. Sokat köszönhettek neki mindannyian. 
Isabelle csodálkozva hallgatta Marianne-t, nem gondolta volna, hogy kiáll 
mellette.

- Péter Vonheim egy tiszt az ellenséges hadseregben, s teljesítenie kell 
katonai  kötelezettségeit.  És  ha  a  háború  után  elvezényelik  innen?  - 
Solange előrelátó volt.

- Az az érzésem, hogy a németek soha nem fognak innen elmenni. Nézd 
meg,  egyik ország sem képes  megállítani  őket.  Nagyon úgy fest,  hogy 
meg fogják nyerni a háborút - mondta Marianne elkeseredve.

Franciaország  eleste  óta  rádöbbent,  hogy  jobb  békében  élni  egymás 
mellett, és hálát adott az égnek, hogy Vonheimet vezényelték ide.

A  tisztben  legalább  volt  emberség,  s  nem  kellett  minden  nap  a 
katonáktól  rettegniük.  A városban mindenféle  rémhír  keringett,  és  sok 
lányt  bántottak  a  németek,  házakat  fosztottak  ki,  s  leköpték  a  sétáló 
embereket  az  utcán.  Ők  ennél  sokkal  szerencsésebb  helyzetben  voltak. 
Marianne  megértette  Isabelle-t,  inkább  meneküljön  egy  másik  férfi 
karjaiba,  minthogy  az  önsanyargatást  válassza  és  belepusztuljon  a 
gyászba. A gyerekeire is gondolnia kellett, Péter jó apjuk lehetne, és ha a 
németek  lesznek  az  urak  Európában,  akkor  ők  biztonságban  érezhetik 
magukat egy tiszt mellett, aki nemcsak intelligens, okos, hanem jóképű is.

Péter  felajánlotta  Isabelle-nek,  hogy  költözzön  át  hozzá  a  kastélyba, 
azonban az asszony ezt illedelmesen visszautasította. Így is megvetették a 
környékbeliek,  amiért  összeállt  egy  némettel,  árulásnak  tekintették,  és 
Isabelle  nem  akarta,  hogy  azt  suttogják  róla,  mindezt  a  vagyona 
visszaszerzéséért teszi. Péter azt mondta, hogy ne foglalkozzon ezekkel az 
ostoba véleményekkel, de Isabelle nem akarta cserbenhagyni a lányokat, 
és  különben is,  megszokták már azt  a  szállást.  Igaz,  ha  visszamehetett 
volna a saját lakosztályába, akkor fontolóra vette volna a dolgot, de így is 
nagyon fájt még a szíve amiatt, hogy a kastélyt német kézre kellett adnia. 
Péter  mindent  megtett  azért,  hogy  könnyítsen  a  helyzetükön  az  első 
pillanattól kezdve, s Isabelle hálás volt neki ezért.

Február  végére  Isabelle  ismét  megbetegedett,  hányinger  gyötörte,  és 
nem tudott  elmenni  dolgozni.  Az elmúlt  napokban amúgy is  túl  sokat 
dolgozott, az egyik orvosuk megvizsgálta, és pár napra ágyba parancsolta. 
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Nagyon kimerült, sokkal gyengébb volt, mindig fáradtnak érezte magát, 
és sokáig aludt.

-  Madame,  jól  van?  Biztos,  hogy  nincs  komolyabb  baja?  -  kérdezte 
Solange, mikor Isabelle felkelt. Az arca fal fehér volt.

- Egy kicsit túlhajtottam magam, de most már minden rendben van - 
mondta, és vette a kabátját, hogy elindul dolgozni.

- Nem akar inkább itthon maradni? Nem olyan sürgős visszamennie... - 
aggódott Solange, mire Isabelle rámosolygott.

- várnak a sérültjeim. Nekik nagyobb szükségük van az ápolásra, mint 
nekem - válaszolta. Isabelle egy napot sem akart kihagyni, s akárhányszor 
ránézett  egy sérültre,  a  férje  jutott  az eszébe.  Ha rajta  is  segített  volna 
valaki...

Azonban amikor odaért a kastélyhoz, és belépett a kórházi részlegre, 
hirtelen megtántorodott. Bele kellett kapaszkodnia az ajtófélfába, hogy ne 
essen el a rosszulléttől. Amint megérezte a fertőtlenítő, a vér és a földszint 
áporodott szagát, liftezni kezdett a gyomra, és ájulás környékezte.

- Rosszul vagy, Isabelle? - kérdezte az egyik nővér, aki megpillantotta 
az ajtóban, és odarohant hozzá.

- Azt hiszem, hánynom kell - felelte, mire öklendezett egyet, és máris 
szaladt a fürdőszobába. - Pedig ma nem is ettem semmit - nézett értetlenül 
a nővérre, aki tiszta törülközőt vitt neki.

Isabelle  megmosta  az arcát,  és  amikor belenézett  a  tükörbe,  maga is 
meglepődött. Mégis igaza volt Solange-nak, borzalmasan nézett ki.

- Nem akarsz inkább hazamenni?
Isabelle megrázta a fejét.
-  Köszönöm, hogy ennyire  aggódsz értem, de már jól  vagyok.  Máris 

összeszedem magam, és megkezdem a kötözést.
Isabelle rosszulléte elmúlt, s jól bírta a munkát, azonban a hányingere 

másnap  reggel  újra  jelentkezett.  Akkor  hányt,  mielőtt  elindult  volna 
otthonról, és megkérte Solange-t, ne szóljon róla senkinek.

Március  elejére  beigazolódott  a  sejtése,  s  amikor  egyik  este  későn 
végeztek a kórházban, és Isabelle a kastélyban töltötte az éjszakát, Péter 
megrémült, mikor az asszony rosszul lett.

- Mi bajod van, drágám? Az utóbbi időben olyan furcsán viselkedsz.- 
Csak  nem  valami  őrültséget  vett  a  fejébe  megint,  s  nem  táplálkozik 
rendesen? Mintha fogyott volna az utóbbi időben, ami nem csoda, hiszen 
szinte mindent kihányt az elmúlt napokban.

Az asszony felemelte a fejét, és mélyen belenézett a férfi szemébe.
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- Terhes vagyok, Péter. - Tartott attól, mi lesz, ha mások is megtudják, és 
éppen ezért el akarta titkolni, azonban a szerelmének nem tudott hazudni. 
Előbb-utóbb úgyis rájött volna.

- Tessék? Jól hallottam? - Péter arcára egyből kiült a döbbenet.
Isabelle-t  is váratlanul  érte a hír,  s  fogalma sem volt,  mit  tegyen.  Jól 

tudta, ez felforgatja az egész életüket.
-  Sajnálom,  nem  gondoltam  volna,  hogy  megtörténik...  - 

magyarázkodott az asszony, és könnybe lábadt a szeme. Miért volt ilyen 
felelőtlen? Nem lett volna szabad engednie, hogy megtörténjen. S máris 
látta maga előtt az emberek szánalmas pillantásait, hallotta rosszindulatú 
megjegyzéseit. Így is elítélték, amiért egy német tiszttel folytatott viszonyt 
nem sokkal a férje halála után, most pedig gyereket vár tőle.

-  Kisbabánk  lesz?  -  Péter  csak  állt  ott,  és  csodálkozva  bámult  az 
asszonyra. - Mióta tudod?

- Körülbelül két hete... de ne izgulj, nem mondtam el senkinek... még el 
lehet vetetni  úgy, hogy ne jusson mások tudomására...  -  Tisztában volt 
vele,  mekkora  veszélybe  sodorja  ezzel  mindkettőjüket,  és  attól  tartott, 
hogy a férfi meg fog haragudni rá. Ez a terhesség nem jött jókor, és amúgy 
sem terveztek gyereket,  a  kapcsolatuk még túl  rövid volt,  a  szerelmük 
gyenge, és Isabelle azt hitte, nem fogják átvészelni.

- El szeretnéd vetetni?
-  Nincs  más  választásom.  Olyan  időket  élünk,  ami  egyáltalán  nem 

alkalmas a gyerekvállalásra. - Isabelle amúgy sem így képzelte az életét, 
egy német tisztnek szüljön gyereket, mikor ő az ellenséges oldalon állt, és 
annyira  bizonytalan  volt  a  sorsuk,  mi  lesz,  ha  egyikőjük sem éli  túl  a 
háborút?

- És ha én nem akarom? - Isabelle meghökkent a férfi szavain, a szemei 
kikerekedtek, s hirtelen mozdulatlanná dermedt. - Képes lennél megölni 
egy magzatot csak azért, mert fenekestül felfordult a világ? Hát nem elég, 
hogy rengeteg életet olt ki a háború?

-  Rettegek  az  abortusztól,  de  attól  még  jobban,  hogy  az  adott 
körülmények között világra hozzak egy gyermeket.

- Miért?
- Mert katona vagy és oda kell  menned, ahová mondják. Mi lesz,  ha 

téged is elveszítelek, és egyedül maradok három gyerekkel?
Isabelle arcán végigfolytak a könnyek, mindig félve várta a holnapot, 

sosem lehetett tudni, mikor mi történik, vagy milyen szörnyűség vár még 
rájuk.
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-  Oh,  kedvesem  -  sóhajtott  fel  megkönnyebbülve  Péter,  és  magához 
húzta az asszonyt, hogy szorosan magához ölelje. - Amíg véget nem ér a 
háború,  addig  biztosan  itt  leszek  a  katonáimmal.  De  bárhová 
vezényeljenek is, miből gondolod, hogy el tudnálak hagyni téged?

Annak idején André is azt ígérte, hogy sosem fogja elhagyni, és tessék, 
soha többé nem jön már vissza hozzá.

- Teljesítened kell a Führer parancsát, bármi legyen is az - szipogta.
-  És ha el  is  helyeznek innen máshová,  szerinted nem jönnék vissza 

érted?  Eddig  is  gondoskodtam rólad,  meg  a  gyerekeidről  és  ezután  is 
fogok. Isabelle, el sem hiszem, hogy kisbabánk lesz! Ne öljük meg azért, 
mert most nem azt diktálja a józan ész, hogy gyermekek szülessenek erre 
a kegyetlen világra. Semmi sem tart örökké, egyszer csak vége lesz ennek 
az iszonyatnak, és akkor bánni fogjuk, hogy lemondtunk róla. Különben 
is,  ki  fogja  újjáépíteni  azt,  amit  most  sokan  butaságból  tönkretesznek, 
lerombolnak vagy elpusztítanak?

Isabelle  nem tudta,  mit  tegyen,  az eszére  kellene hallgatnia,  azonban 
amikor terhes volt Sophie-val,  akkor is a szíve döntött.  André jutott az 
eszébe, mennyire ellene volt az abortusznak, és hogy kérte, akarta azt a 
gyermeket, s Isabelle mégsem bánta meg. És most Péter ugyanúgy nézett 
rá, mint egykor a férje, a szemében ott csillogott a mérhetetlen vágy egy 
saját gyerek után...

- Ne haragudj rám. Azt hittem, nem fogsz örülni neki - mentegetőzött 
Isabelle,  mialatt  újra rá kellett jönnie,  Péter Vonheim milyen csodálatos 
ember, és tudta azt is, milyen jó apa lesz. Hiszen már így is apjuk helyett 
apja volt a gyermekeinek.

-  Szeretlek,  Isabelle.  És  bármi  történjék  is,  megígérem  neked,  hogy 
gondoskodni fogok rólatok...  - mondta, és megcsókolta az asszonyt, aki 
többet jelentett neki mindennél.

Isabelle pedig próbált nem gondolni arra, hogy volt már az életében egy 
férfi, aki ugyanezt ígérte neki.

HUSZONEGYEDIK FEJEZET

 Az  embereket  megosztotta  Isabelle  terhességének  a  híre.  Egyesek 
elítélték, s kibeszélték a háta mögött, mások pedig csodálták a bátorságát. 
A  háború  sok  mindenkiből  hozott  ki  olyasmit,  megértő  és  gyűlölködő 
érzelmeket,  sarkallt  olyan  tetteket,  melyek  e  nélkül  a  kegyetlen  világ 
nélkül  nem  következett  volna  be.  Egyesek  féltek,  mások  hitüket 
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vesztették,  és  voltak  olyanok,  akik  a  borzalmak  ellenére  is  hihetetlen 
bátran viselkedtek, s reménykedtek sorsuk jobbra fordulásában.

Solange visszahúzódóbb lett, és hűvösebben viselkedett az asszonyával, 
magatartásából látszott, mennyire elítéli azt, amit Isabelle csinál, azonban 
egy  szót  nem  szólt  róla.  Marianne  viszont  meglepő  módon  Isabelle 
oldalára állt, és arra bíztatta, hogy költözzön vissza a kastélyba, legalább 
neki legyen jó sora a gyerekeivel, ha már egyszer egész Franciaországnak 
meg kell hunyászkodnia a németek előtt.

-  Nem  megyek  vissza  a  kastélyba,  nem  akarom  kihasználni  a 
helyzetemet  -  magyarázta  egyszer  Isabelle  a  lánynak,  mikor  együtt 
terítették meg az asztalt abban az apró konyhában.

- Miért? Hiszen az a magáé!
- Nem az enyém, hanem a németeké.
- Gondoljon a gyerekeire, madame. Mennyivel más otthonuk lehetne! 

Sokan a maga helyében... - Marianne szerette volna folytatni a mondatot, 
azonban Isabelle félbeszakította.

-  Tudom, mások a  jólét  reményében minden bájukat  bevetnék,  hogy 
visszakapják  az  otthonukat,  De  én  nem  vagyok  ilyen,  sosem  voltam 
számító,  és nem néztem a vagyont.  Andréhoz sem a pénzéért  mentem 
hozzá,  és  Péternek  sem  azért  szülök  gyereket,  hogy  bebiztosítsam  a 
jövőmet. Hanem, mert szeretem őt... őszintén...

És ugyanezt magyarázta el a kedvesének is, mikor az győzködte, hogy 
költözzön át hozzá. Sőt, azt is felajánlotta neki, hogy feleségül veszi még a 
baba születése előtt, ha úgy akarja. Isabelle azonban nagyot nevetett rajta, 
és közölte, felesleges siettetniük a dolgokat.

Ő  biztos  a  férfi  szerelmében,  s  ha  lecsillapodtak  a  kedélyek,  majd 
összeházasodnak. Isabelle különben sem akart nagy pocakkal az oltár elé 
állni, és számára nem a papír volt a lényeg, hanem amit a szívében érzett.

Álmukban sem gondolták volna, hogy ilyen csodálatos hónapokat élnek 
majd át, mialatt Európa a vesztébe rohant. Péter ott kényeztette Isabelle-t, 
ahol tudta. Rengeteg ajándékot, bő ruhákat és babaholmit vásárolt neki. 
Péter jó barátságba került Róberttel, a kisfiú nagyon megkedvelte a férfit, 
és  mindig csak vele akart játszani.  Péterre addig elég sok szó ragadt a 
francia nyelvből, úgyhogy kiválóan megértették egymást. Aztán amikor 
Isabelle megmondta a gyermekeinek, hogy kistestvérük lesz,  Róbertnek 
lebiggyedt a szája.

-  Mit  fog majd  szólni  ehhez  apa,  ha  hazajön?  -  kérdezte  döbbenten, 
felváltva  nézett  mindkét  felnőttre,  mialatt  hatalmas  krokodilkönnyek 
hagyták el a szemét.
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- Ó, kicsikém... Sajnos, apa már nem fog tudni hazajönni... - Isabelle-nek 
majd a szíve szakadt meg, miért éppen most kell elmondania, hogy André 
nincs  többé?  És  már  bánta,  hogy  eddig  titokban  tartotta,  és  várta  a 
megfelelő pillanatot, mely sosem érkezett el. Azonban eljött az idő, hogy a 
gyerek végre szembesüljön az igazsággal.

- Elveszett a háborúban...
- Nem igaz! Megígérte nekem, hogy hazajön - zokogta a fiú, és az anyja 

az ölébe vette. Sophie éppen Péter karjában volt, azonban még túl kicsi 
volt ahhoz, hogy megértse ezt a beszélgetést.

- Tudom, kincsem... tudom... - még Isabelle-ben is fájdalmat keltett férje 
emléke, és sokszor elfogta a kétely, vajon helyesen cselekszik-e? Egyesek 
szerint  túlságosan  hamar  tette  túl  magát  az  elvesztésén,  azonban  mi 
értelme lenne továbbra is kínoznia magát?

Az éhezéssel majdnem ő is utána ment, ha Péter nincs mellette...
Ki gondolta volna, hogy a sorstól ajándékba kapja ezt a szerelmet, és 

újra boldognak érezheti magát, mialatt a hasában már ott növekszik egy 
újabb élet. És Péternek igaza volt, mindenki megérdemli a boldogságot.

Robertet hosszú ideig nem lehetett megvigasztalni, ami tulajdonképpen 
érthető  volt.  Isabelle  megpróbált  a  lehető  legtöbbet  foglalkozni  a 
gyerekkel,  aki  állandóan  sírt  az  apja  után,  és  Isabelle  esténként  arról 
mesélt neki, hogy André a mennyországból figyeli őket, és büszke rájuk. 
Amikor elkezdett nőni Isabelle hasa, Robertet akkor hozta igazán lázba a 
tudat,  hogy  kistestvére  lesz.  Rendkívül  anyás  lett,  többször  bújt  az 
anyjához,  mint  valaha,  és  állandóan  a  hasát  simogatta.  Isabelle 
fáradékonyabbá  vált,  egyre  többet  aludt,  és  ez  alatt  az  idő  alatt  Péter 
foglalkozott  a  gyerekekkel.  Róbert  annyi  ideig  vezethette  a  kocsiját, 
ameddig  akarta,  és  a  férfi  nekiadta  az  egyik  sapkáját  is.  Aztán  egyik 
délután  elvitte  magával  horgászni,  amikor  a  fiú  bevallotta  neki,  hogy 
szereti.  Mindannyian  vágytak  egy  meghitt,  nyugodt  életre,  melyet 
elveszítettek a háború alatt. A fiúnak hiányzott az apja, Péter pedig már a 
feleségétől is szeretett volna gyereket, aki viszont nem volt hajlandó szülni 
neki. Túl fiatalnak tartotta magát, és jobban érdekelték a partik, mint a 
gyerekvállalás.  Péter  viszont  családra  vágyott,  amit  Isabelle  oldalán 
megtalálhatott.  És  most,  hogy  már  úton  volt  a  közös  gyermekük,  a 
szerelmük gyümölcse, madarat lehetett volna fogatni a férfival. 

- De ugye te nem fogsz elhagyni minket, mint a papám? - Róbertnek 
hiányzott az apja, és Pétert az első pillanattól kedvelte.

- Megígértem a mamádnak, hogy vigyázni fogok rátok - mosolygott a 
férfi.  Róbert  olyan  okos  kisfiú  volt,  és  örült,  hogy  megtalálta  Isabelle 
gyermekeivel a közös hangot. Remélte, hogy szebb életet teremthet nekik.

~ 185 ~



- Te jobban szereted őt,  mint a papám - mondta szomorúan a fiú, és 
lehajtotta a fejét.

- Ezt miből gondolod?
- Mert  az apám becsapott  minket.  Nem jön haza...  -  a  fiú szemeiben 

könnyek jelentek meg, s belekapaszkodott a férfi ingjébe, úgy bújt hozzá.
- A papád is nagyon szerette a mamádat, és biztos vagyok benne, hogy 

nem akart itt hagyni benneteket. Tudod, a háború nagyon szörnyű dolog, 
amiben sokan vesztették el a szeretteiket. - Péter nem ismerte Andrét, de 
amiket  Isabelle  mesélt  róla,  abból  arra  következtetett,  hogy  nagyszerű 
ember volt.

Péter elmesélte kedvesének a fiúval történt beszélgetésüket, és Isabelle 
megköszönte neki, hogy megnyugtatta a gyereket. Róbert az apját kereste 
Péterben,  és  rajongásig  oda volt  érte,  s  ahogy teltek  a  hónapok,  egyre 
jobban várta a kistestvérét. Isabelle hasa hatalmas méreteket öltött, és az 
utolsó hónapokban már úgy érezte,  nem bírja  tovább.  Rettentően fájt  a 
dereka, bedagadtak a lábai, és már nem volt jó sem ülni, sem feküdni. S 
amint beköszöntött a tél, Isabelle nem akart odakint sétálni sem, hanem 
behúzódott  a  házba,  és  akkor  Péter  döntött,  hogy  átköltözteti  őket  a 
kastélyba.  Ott  volt  a  legnagyobb biztonságban,  és  ha  beindul  a  szülés, 
valamelyik  orvos  biztosan  ott  lesz  a  közelben.  Ez  valamelyest 
megnyugtatta  az  asszonyt,  akiben  még  mindig  éltek  Sophie  világra 
jövetelének gyötrelmei.

November végére várták a babát, aki nem akart megérkezni. Az orvos 
megvizsgálta  a  kismamát,  és  megállapította,  hogy  nincs  semmi  baj, 
Isabelle  néhány  nappal  túlhordja  a  gyermeket,  de  az  nem  jelent  nagy 
veszélyt.  December  első  hetében  viszont  már  aggódni  kezdtek,  és  azt 
mondták  Isabelle-nek,  ha  néhány  napon  belül  nem  indul  be  a  szülés, 
akkor meg kell indítani. Másnap azonban Isabelle kisebb fájásokra ébredt, 
és jól tudta, hogy elkezdődött. Először nem akart szólni Péternek, viszont 
amikor elfolyt  a  magzatvíz,  felkeltette  a  férfit,  aki  megrémült.  Azonnal 
belebújt  a  hálóköntösébe,  és  leszaladt  az  alagsorba,  hogy  felkeltse  az 
orvost.

A doktor feljött, újra megvizsgálta Isabelle-t, és megnyugtatta a leendő 
apukát, hogy nincs semmi baj, ez még sokáig el fog tartani.

Péter rettentően izgatott volt,  Robertet és Sophie-t Solange-ra bízta, ő 
pedig  idegesen  járkált  fel-alá  a  folyosón.  Órák  teltek  el,  mialatt  nem 
történt semmi, az orvos visszament az alagsorba megnézni a betegeit, és a 
nővért egyedül hagyta a vajúdó asszonnyal. Amikor Isabelle fájdalmában 
felkiáltott,  Péter  nem bírta  tovább,  benyitott  a  szobába.  Az asszony ott 
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feküdt szétterpesztett lábakkal, az arca sápadt, a homloka csupa veríték. 
Péter odament, megfogta a kezét, és dühösen nézett a nővérre.

- Hová ment? Miért hagyta itt?
- Egyelőre nincs szükség orvosra,  a vajúdás akár estig is eltarthat, és 

odalent vannak még betegek, akiknek nagyobb szükségük van rá.
- Nem bírom... - nyögte Isabelle. - Ez sokkal rosszabb, mint az előző...
-  Nyugalom  drágám,  tarts  ki!  -  Péter  látta,  hogy  szerelme  remeg  a 

fájdalomtól, és mérhetetlen dühöt érzett tehetetlenségében. Úgy szeretett 
volna rajta segíteni,  de azon kívül,  hogy orvost  és nővért hívott  hozzá, 
mást nem tehetett.

Isabelle  küzdött  a fájdalmakkal és a könnyeivel,  sokan azt mond ták 
neki, hogy a második szülés könnyebb szokott lenni az elfőnél, azonban 
nála ez fordítva volt.

- Félek, Péter... - mondta és úgy szorította a férfi kézét, hogy azt hitte, 
mindjárt eltörnek az ujjai.

- Olyan bátor vagy és erős, meg tudod csinálni - nem gondolta volna, 
hogy ennyire borzalmas egy szülés, és minden egyes nyögésnél,  melyet 
Isabelle keservesen préselt ki magából, a férfi hátán végigfutott a hideg.

-  Ne  menj  el,  kérlek  -  nézett  könyörögve  Péter  szemébe.  Az anyósa 
jutott  eszébe,  aki annak idején nem engedte be hozzá Andrét,  azonban 
Péterrel már annyi szörnyűséget láttak, hogy a férfi nem ijedt meg a vér 
látványától sem.

-  Itt  leszek  melletted,  drágám  -  megsimogatta  az  asszony  arcát,  és 
lázasan törölgette a homlokát a következő órákban,  míg újra meg nem 
jelent az orvos.

Sophie-nál  megnyugtatta  az  orvos  puszta  jelenléte,  ami  most  nem 
segített  Isabelle-en,  hiszen  már  volt  tapasztalata  a  vajúdás  gyötrelmeit 
illetően, s ezúttal sokkal jobban szenvedett.

- Ne engedje el magát, Isabelle... nyomjon...
Az  asszony  viszont  nem  tudta  követni  az  orvos  utasításait,  s 

elkeseredésében végigfolytak a könnyek az arcán.
- Nem megy... képtelen vagyok...
-  Próbáld  meg,  drágám.  Annak a  gyereknek  ki  kell  jönnie  -  bíztatta 

Péter, ahogy tudta, és nem akart hinni a szemének, amikor rápillantott az 
órájára. Este tíz óra volt, szerelme tizenhat órája vajúdott.

- Túl nagy a baba. Lehet, hogy császármetszést kell végrehajtanom.
- Ne! - Isabelle felkiáltott ijedtében, annyira megrémült.
-  Hallod,  drágám? Kérlek,  próbáld  meg még egyszer,  szedd össze  a 

maradék  erődet...  menni  fog!  -  a  császármetszés  hallatára  Pétert  is 
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megkörnyékezte  a  félelem.  Titkon  azért  imádkozott  magában,  hogy 
mindketten  túléljék  ezt  a  szülést.  Lelkiismeret-furdalása  volt,  amiért 
rábeszélte az asszonyt erre a gyerekre. De ha bármi baja is lesz neki vagy a 
gyereknek, azt nem fogja megbocsátani magának.

- Gyerünk, Isabelle! - bíztatta a nővér is, és az asszony újra megpróbált 
nyomni.

Péter feszülten figyelte az eseményeket, úgy tűnt, sosem lesz vége, és őt 
is a sírás környékezte, annyira sajnálta az asszonyt, mikor az a szemébe 
nézett.

- Nem bírom tovább, Péter. Meg fogok halni!
- Nem fogsz, drágám... csak még egy kicsit bírd ki... - Péter bele se mert 

gondolni, mi lesz vele, ha az asszonyt elveszíti. A sors nem lehet ennyire 
kegyetlen hozzájuk.

-  Jól  van,  jön...  látom a gyerek fejét...  -  sóhajtott  fel  az orvos.  -  Csak 
nyomjon!

Isabelle nem tudta, honnan szerzett még erőt, de megpróbálkozott még 
egyszer és a kicsinek kibújt a koponyája, majd a válla.

- Na még egyet, utoljára! Már félig kint van!
Isabelle nagyot sikoltott, aztán kifulladva esett vissza a párnájára. Péter 

ijedten  nézett  a  szerelmére  aztán  az  orvosra,  aki  Isabelle  lába  között 
matatott,  és  egyszer  csak felemelt  valamit,  melyet  a  nővér  törülközőbe 
csavart,  és  a  férfi  látta,  hogy  megpróbálják  tisztogatni.  Finoman 
törölgették  azt  a  piciny  arcot,  s  Péter  nem  akarta  elhinni,  hogy  végre 
megszületett a gyermeke.

- Kisfiú - közölte a nővér, azonban mosoly nem volt mögötte.
Péter érezte, hogy valami nincs rendjén, nem zengte be hangos sírás a 

szobát, és ahogy a gyermeket figyelte a törülköző között, nem látta, hogy 
megmozdult  volna.  Az  orvos  gyorsan  megfordította  a  csecsemőt,  és 
nekikezdett az újraélesztésnek, azonban a baba nem vett levegőt.

-  Valami baj  van? -  ostoba  kérdés volt,  hiszen vibrált  a  levegőben a 
feszültség, és mindenki csak az újszülöttre koncentrált.

Péter  hangjára  Isabelle  is  felemelte  a  fejét,  és  próbálta  követni  az 
eseményeket, azonban csak azt látta, hogy akik eddig a segítségére voltak, 
most a gyermekén dolgoznak.

-  Mi  történt?  -  kába  volt  még  a  fájdalmaktól,  melyek  nem  rég  oly 
elviselhetetlenül  kínozták,  azonban  most  annál  jobban  szenvedett  a 
bizonytalanságtól. Nem bírta sokáig tartani a fejét, hátrahajtotta a párnára 
és belekapaszkodott szerelme ingébe. - Ugye, él?
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Szörnyű szavak voltak ezek, és Péter sem tudta, mit gondoljon vagy mit 
mondjon, ő sem látott sokkal többet, hiszen az orvos és a nővér eltakarta a 
fiát.

-  Nyugodj  meg,  drágám!  -  mondta,  aztán  elakadt  a  lélegzete,  amint 
megpillantotta az orvos vörösödő arcát.

Isabelle ott feküdt széttárt lábakkal, a lepedő tiszta vér, s foltos volt a 
törülköző is, aztán amikor a nővér odébb lépett, mert meg pillantotta a 
fiát.  A  gyermek  feje  lilulni  kezdett,  és  az  orvos  megpróbált  még  egy 
kísérletet tenni a megmentésére,  de hiába. A tekintetével nemet intett a 
nővérnek, aki szomorú bólintással jelezte neki, hogy tudja mi a dolga.

- Uramisten! - mondta Péter, és könnybe lábadt a szeme. - Meghalt?
-  Sajnos,  nem  lélegzett  egy  percig  sem  -  válaszolta  és  megtörölte  a 

homlokát. Péter az imént látta, hogy mindent megpróbáltak, és ezúttal az 
orvos arcán is ugyanaz a fájdalom és kétségbeesés ült, mint az övén.

- Micsoda? - Isabelle megpróbált felülni az ágyon, azonban addigra már 
a  nővér  letakarta  a  csecsemőt  és  átrakta  az  asztalra.  -  Hová  viszik  a 
gyermekemet?

- Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam megmenteni - sóhajtotta a doktor, 
és  amint  a  tekintete  találkozott  a  fájdalmas  anyáéval,  mérhetetlen 
veszteséget érzett ő is. Sok sérültet vesztett el hosszú műtétek és gondos 
ápolás után, azonban ennek a csecsemőnek a halála jobban felkavarta.

Az elkeseredett szülők önkéntelenül is arra a becsomagolt kis batyura 
néztek, mely ott volt a szemközti asztalon. Abba van benne a gyermekük?

- Azt akarja mondani, hogy halva született a fiam? - a férfi szeméből 
útnak  indult  egy  könnycsepp,  még  mielőtt  kiejtette  volna  ezeket  a 
szavakat, máris siratta a fiát.

Miután az orvos bólintott,  a tekintetek ismét az asztalra szegeződtek, 
ahol a nővér újabb fehér lepedővel csavarta be az élettelen testet, aztán 
felkapta és kivitte a szobából.

- Ne! A kisbabám! - kiáltotta elkeseredésében Isabelle és fel akart kelni 
az ágyból, azonban nem bírt. A következő percben elhagyta az ereje, és 
ájultan zuhant a párnájára. Péter pedig ráborult az asszonyra, és hangosan 
zokogott.

HUSZONKETTEDIK FEJEZET

 1941.  december  7-én  a  japánok  megtámadták  Pearl  Harbort.  Az 
emberek  nagy  megdöbbenéssel  hallgatták  a  híreket,  ez  új  fordulatot 
jelentett  a  háborús  események  láncolatában.  Az  USA  és  Anglia  hadat 
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üzent Japánnak, majd Németországnak. A franciák éljenezve fogadták az 
Államok belépését a háborúba, az amerikaiak adták vissza nekik a hitet és 
a  reményt,  hogy  végre  valaki  képes  lesz  szembeszállni  Hitlerrel.  A 
katonák és a helybéliek is az erőviszonyokat tárgyalták, s Solange bízott 
abban, hogy a németek el fognak menni innen. Marianne viszont nem hitt 
abban,  hogy  az  amerikaiak  képesek  lesznek  megfordítani  a  németek 
hadiszerencséjét.

-  Ezek  a  katonák  soha  nem  fognak  elmenni  innen  -  mondta,  s  a 
hangjából egyáltalán nem érződött ki a szomorúság. Már megszokta ezt a 
helyzetet, és nem is érezte annyira megalázónak. Nem bántotta őket senki, 
és hála égnek, békében élhettek egymás mellett, ami Péter Vonheimnek 
volt  köszönhető.  Bárcsak  minden  német  ilyen  lenne!  Marianne  is 
megkedvelte a tisztet, és tudta, ha valaha is elvezényelik innen, nem fog 
örülni neki. S az nem tenne jót az asszonyának sem, főleg nem a történtek 
után.

Mindenki  Pearl  Harbor bombázásával  volt  elfoglalva,  és az esélyeket 
latolgatta,  egyedül  Isabelle-t  nem  érdekelte  a  háború  és  a  politika.  A 
borzalmas szülés után két nappal is csak az ágyában feküdt és zokogott. 
Egyszerűen nem akarta elhinni, hogy hiába szenvedte végig azt a napot, 
hiába volt túl a vajúdás borzalmain, december 7-e örökre bevésődött az 
emlékezetébe,  és  neki  sokkal  nagyobb  fájdalmat  okozott,  mint  az 
amerikaiaknak.  Világra  hozta  a  fiút,  akiről  Péter  mindig  is  álmodott, 
azonban  nem  örülhettek  neki  egy  percet  sem.  Isabelle  nem  is  látta  a 
gyermeket, szüntelen csak arra a kis batyura gondolt ott az asztalon...

Péter is rettentően el volt keseredve, a katonái egytől egyig részvétüket 
fejezték ki,  s  az egyik katona önként  ajánlkozott,  hogy majd ő bemegy 
helyette  a  városba  koporsót  szerezni.  Péter  nem  akart  a  temetéssel 
foglalkozni,  és  a  borzalmas  szülés  után  újabb  gyötrelem  következett, 
ezúttal  Isabelle-ért  kellett  aggódnia.  Az  asszonynak  alig  maradt  ereje 
ahhoz,  hogy felüljön az ágyban,  és  attól  féltették,  a  magzata  után ő  is 
eltávozik  a  túlvilágra.  Péter,  amint  tehette,  ott  ült  az  ágya  mellett,  és 
könyörgött neki, hogy ne adja fel, ne hagyja itt őt és a gyerekeit. Marianne 
finom húslevest  főzött  neki,  s  kínkeservesen kanalazta belé az ételt,  de 
Isabelle  ezúttal  legalább  elfogadta.  Aztán  Solange  elvitte  hozzá  a 
gyerekeit, hátha Róbert és Sophie jelenléte erőt ad neki, és nem várt csodát 
tesz a lelkében.

Az  orvos  is  többször  meglátogatta  Isabelle-t,  és  semmi  biztatót  nem 
tudott mondani. Mindenki attól tartott, hogy az asszony ezt a csapást már 
nem lesz képes elviselni.
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- Nem tehetünk mást, minthogy türelmesen várunk... - És imádkozunk, 
gondolta,  azonban  ezt  nem  merte  hozzátenni.  Isabelle  eljutott  arra  a 
szintre, ahol az orvostudomány már nem tud segíteni.

A környezete mindent megtett érte, amit lehetett, és amikor Marianne 
délután újra elment hozzá, különös ötlettel állt  elő. Nem engedte, hogy 
asszonyát feleméssze a fájdalom, az elkeseredés és az űr, mely szerettei 
elvesztése  után  maradt,  jól  tudta,  Isabelle-nek  mindenképpen  friss 
levegőre és egy kis környezetváltozásra van szüksége. Mivel Isabelle-nek 
jártányi  ereje  sem  maradt,  inkább  beleültette  egy  tolókocsiba,  amit 
kölcsönkért  a  nővérektől,  és  az  egyik  katonával  levitték  őt  a  lépcsőn. 
Előtte  megfésülte  gyönyörű,  hosszú  haját,  mely  hatalmas  kócos 
csomókban tapadt a fejére, illatos pokróccal betakarta, és amikor kitolta a 
levegőre, az embereknek elállt a lélegzete, mikor meglátták.

- Most pedig sétálni megyünk - súgta Isabelle fülébe, aki a világért sem 
akart kimozdulni a kastélyból.

Közben Solange felöltöztette a gyerekeket, és elvitte őket a sétányhoz, 
ahol Marianne-nal megbeszélték a véletlenszerű találkozást. A gyerekek 
örömujjongásba törtek ki, amikor meglátták az anyjukat, és egy darabig a 
kocsi körül játszottak, aztán segítettek a lányoknak visszatolni Isabelle-t. 
Hazafelé  menet  néhány  német  katonával  is  találkoztak,  akik  éppen 
cigarettaszünetet  tartottak,  és  amint  a  lányok  elhaladtak  mellettük, 
elismerően  biccentettek  és  tisztelegtek  Isabelle  előtt.  A  gyerekek  nem 
szívesen  búcsúztak  el  az  anyjuktól,  Péter  már  korábban  megbeszélte  a 
fiatal  nevelőnővel,  hogy  addig  nála  maradnak  a  csöppséget,  amíg  az 
anyjuk fel nem épül. A gyerekeknek nem tett jót az imádott mamájuktól 
külön  töltött  két  éjszaka,  és  fel  sem  fogták  igazán,  hogy  mi  történt  a 
kistestvérükkel.

- Még meg se született, és máris a menybe ment? - kérdezte Róbert, és 
Solange nem tudta hogyan elmagyarázni neki, hogy ő is megértse. Hiszen 
olyan érthetetlen volt mindannyiuk számára...

Isabelle magához ölelte a gyermekeit, és amikor Sophie sírni kezdett, az 
anyjának majd megszakadt a szíve. Megígérte neki, hogy igyekszik minél 
hamarabb felépülni,  és visszahozza őket a kastélyba. Amikor Marianne 
betolta őt a folyosóra a kórházi  részlegen,  az ideiglenesen kórtermekké 
alakított szobákból kijött az a néhány nővér, akik a nehéz idők ellenére is 
szinte  megállás nélkül  végezték a munkájukat  és gyógyították a német 
sebesülteket.  Mindenki elmosolyodott az elkeseredett asszony láttán, az 
egyik idősebb nővér örömében tapsolni kezdett, s a többiek is követték, 
mire  egyszerre  csapták  össze  a  tenyereiket,  hogy  csak  úgy  zengett  a 
folyosó. Ennél nagyobb elismerést és tiszteletet nem is kaphatott volna, 
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mire Isabelle elérzékenyült és a szemeit törölgette. Aztán amint odaértek a 
lépcsőhöz, majd elakadt a lélegzete, Péter állt  ott az első fokon katonai 
egyenruhájában,  és  izgatottságában  beletúrt  a  hajába.  Ahogy  Isabelle 
tetőtől talpig végignézett rajta, rá kellett döbbennie, milyen jóvágású férfi, 
aki után - ha gondtalan időket élnének - biztosan futnának a nők. Azon 
gondolkodott, vajon miért éppen őt választotta, egy ellenséges országból 
egy férjes asszonyt, két gyerekkel.

-  Szabad  lesz,  hölgyem?  -  mondta  kisfiús  mosollyal,  mintha  táncra 
kérné fel. Isabelle el is ámult rajta, de mielőtt megszólalhatott volna, a férfi 
máris gyengéden kiemelte a kocsiból, és két karjában vitte fel az emeletre.

Amint  bevitte  a  hálószobájukba  és  lefektette  az  ágyra,  fölé  hajolt  és 
megcsókolta.

- Nem haragszol rám? - szólalt meg Isabelle, ismét a sírás környékezte.
- Miért?
- Mert halva hoztam világra a fiadat... – kibuggyantak a könnyei. Még 

túl frissek voltak a sebek, s nem telt el úgy egy perc sem életéből, hogy ne 
gondolt volna rá. És nem is fog eltelni Úgy egy nap sem soha, hogy ne 
jutna az eszébe, hogy lehetne egy közös kisfiúk...

- Nem te tehetsz róla. Isten akarta így - válaszolta bölcsen. Péter arcán is 
látszott, mennyire megviselte a tragédia.

- Pedig én úgy szerettelek volna boldoggá tenni! - Anyaként jól tudta, 
mekkora öröm, ha az embernek lehet egy fia. A sors viszont megfosztotta 
őket ettől a lehetőségtől 

- Én boldog vagyok veled, Isabelle. Kérlek bocsáss meg, amiért ennyi 
szenvedést okoztam neked. - A férfiban még mindig ott élt, ahogy álmai 
asszonya  kínlódott,  a  fülében  most  is  hallotta  fájdalmas  kiáltásait, 
keserves nyögéseit. Az ellenségének sem kívánta volna...

- Nem tudhattuk, hogy ez lesz belőle - válaszolta és egymás nyakába 
borultak, hosszú percekig ölelkeztek, s végre egymás karjában aludhattak 
el, sírták álomba magukat.

A neheze azonban még hátra volt, amikor elérkezett a temetés napja. 
Meglepően  sokan  eljöttek  a  szerény  szertartásra,  és  Isabelle  azt  hitte, 
belepusztul  a  fájdalomba,  mikor  azt  az  apró  koporsót  leengedték  a 
mélybe. Amikor a férje elvesztéséről kapott hírt a hadügyminisztériumtól, 
akkor sem érzett akkora fájdalmat, mint azokban a percekben. Görcsösen 
kapaszkodott Péterbe, és azon gondolkodott, vajon mi lesz velük ezután? 
Képesek lesznek feldolgozni ezt a traumát?

~ 192 ~



Az elkeseredett  szülők minden nap kimentek a kisfiúk sírjához,  ahol 
már egy kisebb temető alakult ki: Gérard és Henrié mellett egy újabb fejfa 
állt, és Isabelle gondolatban odaképzelte a férjéét is.

Talán sosem temettetheti ide, azonban az megfordult a fejében,  hogy 
neki  is  állít  egy  emléket  a  többiek  mellett,  csak  érjen  már  véget  ez  a 
kegyetlen háború.

Isabelle  aggódott a karácsony miatt,  azonban az ünnepek meglepően 
kellemes hangulatban teltek. A gyerekek nagyon örültek az ajándékoknak, 
és  nem  kérdeztek  a  kistestvérükről,  csak  Isabelle  ült  a  karosszékben 
szótlanul,  és  nézte  a  fa  csillogó  díszeit  fátyolos  tekintettel.  Elképzelte, 
mennyire más lenne most az életük, ha három gyermekkel ülhetnék körül 
a  fát,  és  hallgathatnák  a  karácsonyi  énekeket.  Úgy  vágyott  arra  a 
kisbabára,  bárcsak  dajkálhatná,  ringathatná,  azonban  még  mindig  élt 
benne az a szörnyű mozzanat, amikor a nővér egy törülközőbe csavarta, 
és elvitte előle, nehogy meglássa.

Hiába teltek a hónapok, Isabelle fájdalmán nem enyhített semmi, csak 
egyedül ődöngött a kastélyban, átment egykori lakosztályába, körülnézett 
a szobájában, és felidézte a múlt emlékeit. Mennyi minden történt azóta, 
hogy Andréval annak idején boldogan éltek itt.

A katonák nem szóltak rá, amint ott bolyongott a folyosókon, és nézte a 
festményeket,  megöntözte  egykori  virágait.  A  németek  nem  bántották, 
hiszen  nagy  tiszteletet  vívott  ki  közöttük,  és  rettentően  sajnálták  az 
asszonyt.  Látták,  mennyire  szenved,  és  hogy  milyen  nehéz  helyzetbe 
került azóta, amióta megszállták a kastélyt. Sokaknak az otthon hagyott 
feleségük  jutott  róla  eszébe,  vajon  az  ő  családtagjainak  sikerül-e  ilyen 
bátran  viselkednie,  mint  ennek  a  csodálatos  asszonynak?  Megértették 
Péter Vonheimet, amiért első látásra beleszeretett.

A háború mindenki számára nehéz volt,  a férfiaknak a frontokon,  az 
egyedül  maradt  asszonyoknak  pedig  otthon,  mialatt  védtelenek 
maradtak, és nekik jutott a feladat, hogy lelket öntsenek gyerekeikbe, és 
gondoskodjanak  róla,  hogy  az  élet  ugyanúgy  menjen  tovább,  mintha 
semmi sem történt volna. A gyerekeknek iskolába kellett járniuk, akinek 
megmaradt a munkája, ugyanúgy el kellett végeznie, mialatt az emberek 
napi  megélhetéssel  küzdöttek.  A  szegénység  előbb-utóbb  lesújtott 
mindenkire,  a  családok  tartalékai  vészesen  fogytak.  A  kastélyban  is 
megérezték  a  változást,  bár  ennivaló  volt  bőven,  azonban  a 
gyógyszerkészítmények annyira elfogytak, hogy sokan éppen ezért haltak 
meg, mert nem jutott nekik belőle.

És a családok hiába imádkoztak esténként, hogy minél hamarabb érjen 
véget ez a borzalom.
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1942.  januárjában  a  japánok  elfoglalták  a  Fülöp-szigeteket  és  több 
csendes-óceáni  szigetet.  Ez  nagy  megdöbbenést  keltett  azokban,  akik 
leírták őket. Az embereket még jobban elborzasztotta a zsidókérdés.

Péter  esténként  sokat  mesélt  Isabelle-nek  a  Németországból  érkező 
hírekről,  hogy  miket  műveltek  a  koncentrációs  táborokban  azokkal  az 
emberekkel. A németek kidolgozták a zsidók fizikai megsemmisítésének 
programját, és Isabelle nem akarta elhinni azt, amit a kedvesétől hallott.

-  Hogy lehetnek velük ennyire kegyetlenek? - kérdezte és rádöbbent, 
hogy azoknak a családoknak sokkal nagyobb lehet  a  fájdalma, mint  az 
övé.  Ő csak a kisfiát  és a férjét  veszítette el,  azonban azok az emberek 
mindent,  amit  lehetett.  A  németek  nem  könyörültek  meg  a  zsidó 
gyerekeken  sem,  akiket  nem  tudtak  munkatáborba  vinni,  azokat 
egyszerűen lelőtték.

Isabelle  hálát  adott  az  égnek,  hogy  ő  francia,  és  nem  kell  mindezt 
átélnie,  szerencsére  ők  békében  élhettek  a  németekkel.  Azonban  afelől 
senkiben nem volt kétség, hogy ezeket a vadembereket meg kell állítani. 
Tavasszal  Londonban  aláírták  a  szovjet-angol  szövetségi  és 
együttműködési  szerződést,  s  ez  legalább  reményt  adott  arra,  hogy  a 
németeket  végre  megállíthatja  valaki.  Ez  nagy  lendületet  adott  az 
ellenállási  mozgalmaknak,  a  francia  ellenállók  kisebb  csoportja  ismét 
robbantást  hajtott  végre  a  Párizsban  állomásozó  német  katonák 
szálláshelyén, és Isabelle azon aggódott, nehogy az ő kastélyában is kárt 
tegyenek. Még csak az hiányzik, hogy felrobbantsák az alagsorban lévő 
kórházzal  együtt.  Nem  tudta,  valójában  kinek  a  pártján  álljon,  a 
hazaszeretete a franciákhoz húzta, azonban az esze mást diktált. Mi lesz 
velük, ha a kastélyát porig rombolják ebben az eszeveszett  háborúban? 
Péter ígéretet tett arra, hogy megvédi őket. Itt túlságosan sok volt a német 
katona, s nagyon jól őrizték az egész birtokot, úgyhogy ide egy ellenálló 
sem  juthatott  volna  be  sem  lőszerrel,  sem  robbanóanyaggal.  A  tiszt 
biztosította róla, hogy a kastélyt nem fenyegeti ilyen veszély. Közben a 
rádióban  bemondtak,  hogy  Prágában  csehszlovák  ellenállók 
meggyilkolták Heydrichet. Az ellenállási hullámot Isabelle is megérezte, 
ismét megsokszorozódott a sebesültek száma és rengeteget dolgoztak a 
kórházban.  Aztán  ismét  kedvét  szegte  az  embereknek  a  sok  haláleset, 
Prágából  is  érkezett  egy  szörnyű  hír,  miszerint  a  németek  kegyetlenül 
megtorolták a merényletet.

-  Istenem,  ennek  sosem  lesz  vége  -  sóhajtotta  Isabelle,  miután  este 
majdnem  összeesett  a  fáradtságtól,  és  arra  sem  maradt  ereje,  hogy  a 
gyerekeivel játsszon.
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A  szövetségesek  ujjongva  fogadták  a  hírt,  hogy  a  japánok  hadi 
szerencséje  júniusra  végre  megfordult,  súlyos  vereséget  szenvedtek  a 
Midway-szigeteknél.  Azonban  a  következő  hónap  újabb  meglepő 
fordulatot  hozott,  a  németek  Voronyezsnél  átkeltek  a  Donon, 
megkezdődött  a  volgai  csata.  A  németek  meg  a  hozzájuk  csatlakozott 
országok,  és  a  szövetségesek  fej-fej  mellett  haladtak,  s  nem  lehetett 
megjósolni ki kerül ki győztesen. A világ az európai hadszíntérre figyelt, 
és a háború egyre nagyobb mérteket öltött, s hatalmas emberveszteségeket 
követelt mindkét oldalon. A kastélyban ki sem látszottak a munkából, és 
Isabelle szinte észre sem vette, hogy eltelt egy újabb év. Ekkor a figyelem 
éppen  a  sztálingrádi  csatára  összpontosult,  s  1943  februárjában  döntő 
fordulat  következett  be  a  keleti  fronton,  szovjet  győzelem született.  És 
mintha  ez  megtorpantotta  volna  a  német  hadsereg  sikersorozatát. 
Májusban az észak-afrikai német-olasz erők megadták magukat, s véget 
ért az afrikai hadjárat. Aztán az amerikaiak megkezdték visszafoglalni a 
csendes-óceáni  szigeteket,  és  júliusban,  miután  a  szovjet  erők 
fölmorzsolták a német páncélosokat, és nyugat felé tolták előre a frontot, 
Marianne aggodalmát fejezte ki.

- A német hadsereg kezd összeesni, és hamarosan Franciaországot is fel 
fogják  szabadítani.  Gondolt  már  arra  mi  lesz  akkor,  ha  Vonheimet 
elvezényelik innen?

Isabelle azonban nem aggódott, minden figyelmét lekötötte a munkája. 
Annyiféle hír és feltételezés kapott szárnyra, hogy az ember azt se tudta, 
mit higgyen.

- Erről szerintem korai beszélni. Még semmi sem dőlt el, s különben is 
bármikor megváltozhat a hadi helyzet.

Péter sem érezte aggasztónak a helyzetet és biztosította szerelmét afelől, 
ha el is kell egy időre mennie, miután véget ér, a háború visszajön érte és a 
gyerekekért.  Aztán  majd  együtt  eldöntik,  hol  akarnak élni.  Azonban a 
következő évben is  javában dúlt  a  háború,  s  a  férfit  aggasztani  kezdte 
Németország  sorozatos  vesztesébe.  1944  tavaszára  nyilvánvalóvá  vált, 
hogy Németország elveszti háborút, Péter félt attól, hogy el kell hagynia 
Isabelle és a gyerekei Nem lehet velük, nem védheti meg őket, és nem is 
aggódott, hanem hogy ők túléljék a háborút Áprilisban kapott parancsot 
és  fogalma  sem  volt,  mit  tehetett  volna,  azonban  nem  tehetett  mást, 
engedelmeskednie  kellett  a  német  vezetésnek.  Amikor  hazaért  a 
kastélyba, Isabelle az ágyon ült és könyvet olvasott.

- Mi történt? - kérdezte, amint meglátta Péter gondterhelt arcát.
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A férfi egy szót sem szólt, lesütötte a szemét. Fogalma sem volt, hogy 
mondja  meg az  asszonynak,  de  nem is  kellett,  hiszen  Isabelle  azonnal 
megérezte.  Elvégre erről  suttogtak a helybeliek már hónapok óta,  hogy 
egyszer Franciaországot is eléri a felszabadulás hulláma.

- Mennetek kell, igaz?
Péter nagyot sóhajtott, aztán belekezdett a mondandójába.
- Ma megkaptuk a parancsot, holnap indulunk - tömör válasz volt és 

egyben ijesztő.
- Máris? - Isabelle felsikoltott.
- Nem vesztegethetjük az időnket, az amerikaiak már túl közel vannak.
Isabelle-t  hidegzuhanyként  érte a hír.  Íme,  az újabb férfi,  akit  el  kell 

engednie. Ki tudja, hogy lesz-e alkalma visszatérni hozzájuk?
Az asszony megint egyedül marad a gyermekeivel.
- Mi lesz velünk, Péter?
- Az amerikaiak nem fognak benneteket bántani, úgyhogy biztonságban 

leszel a gyerekekkel. - Azonban az asszony nem emiatt aggódott.
- Tudod, hogy nem így értettem. Hová mész?
- Egyelőre Berlinbe, ha addig nem változik a terv.
- Ó, Istenem! - Isabelle-nek könnybe lábadt a szeme. Négy éve voltak itt, 

és most már csak egy éjszakájuk maradt, amit kettesben tölthettek.
- Ne sírj,  drágám! - Péter magához ölelte az asszonyt, és össze kellett 

szednie minden erejét,  nehogy ő is vele együtt sírjon.  Annyi mindenen 
mentek keresztül  az elmúlt évek év alatt,  majd csak átvészelik ezt is.  - 
Amint lehet, visszatérek.

Ilyen  hosszú  éjszakájuk  még  nem volt,  Isabelle  túl  korainak  tartotta 
Péter áthelyezését, csak nehogy átvezényeljék valamelyik frontra.

És  még  fel  sem  fogták,  mi  történik,  amikor  az  óra  kora  reggel 
megszólalt, és mindketten kipattantak az ágyból. Nagy volt a sürgésforgás 
a kastélyban, a katonák ládákat cipeltek ki az udvarra, és a kórházat is 
fenekestül  felforgatta  a  hirtelen jött  költözés.  A nővérek  és  az  orvosok 
örültek,  a  betegek  megköszönték  nekik  az  odaadó  munkájukat.  A 
személyzet felszabadultnak érezte magát, és Solange határtalanul boldog 
volt,  amint együtt  nézték a kivonulást.  A kastély kertjében már készen 
álltak a mentőautók, melybe a járóképteleneket tették. Péter elbúcsúzott 
mindenkitől,  és  megköszönte  az  emberek  eddigi  munkáját.  Marianne 
szomorúnak látszott, ő is azon kevesek közé tartozott, aki sajnálta, hogy 
nem láthatja többé a tisztet. A gyerekek nem értették, mi történik, és az 
anyjuk  magyarázta  el  nekik,  hogy  Péternek  muszáj  elmennie  egy  kis 
időre,  de  ha  vége  a  háborúnak,  mindenféleképpen  visszajön  hozzájuk. 

~ 196 ~



Isabelle bízott a férfiban, és mielőtt ő is beszállt volna a dzsipjébe, még 
egyszer  utoljára  kimentek  a  fiuk  sírjához.  Péter  egy  csokor  virágot 
helyezett el rajta, s Isabelle a nyakába kapaszkodott, úgy zokogott a férfi 
vállán.

-  Szeretlek,  Isabelle...  Jobban,  mint  bárkit  ezen a világon.  Erősnek és 
bátornak  kell  lenned,  mint  ahogy  azt  tetted  eddig  is.  Kérlek,  vigyázz 
magadra és a gyerekekre. Amint tehetem, rohanok hozzád, rendben? - egy 
kis mosoly jelent meg az arcán, amikor lenézett kedvesére.

- Én is szeretlek és várni foglak... - válaszolta Isabelle, aztán úrrá lett az 
érzelmein, belekarolt a férfiba, és elindultak a kastély felé.

Messziről látták, hogy a dzsipek egymás után indulnak és mennek ki a 
kapun, egy viszont még ott állt a pázsiton, a parancsnokra várva. Péter 
nem aprózta el a lépteit és nem próbált meg lassítani, sosem hátrált meg 
semmitől,  haladt  a  számára  kijelölt  új  út  irányába,  hogy  teljesíthesse 
kötelességét. Majd megszakadt a szíve a fájdalomtól, hogy itt kell hagynia 
ezt a csodálatos asszonyt, s amikor a dzsip közelébe értek, egyszer csak 
Róbert szaladt feléjük, és egyenesen a férfi nyakába ugrott.

- Péter! Ne menj el! - zokogta a fiú. - Nem akarom, hogy elmenj.
Fájdalmas pillanat volt ez mindannyiuknak, s miután Péter leeresztette 

a fiút a földre, megsimogatta a feje búbját.
- Én sem akarom, de muszáj.
- Miért? Harcolni mész?
- Lehet. - Mára Péter sem bízott abban, hogy az embereit nem osszák be 

valamelyik hadszíntérre.  -  Fel  a  fejjel,  kisöreg.  Megígéred nekem, hogy 
addig vigyázol a mamádra, míg nem leszek itt?

Róbert bólintott, aztán Péter a kezét nyújtotta, s a gyermek belecsapott a 
hatalmas tenyerébe.

-  Ez  az!  -  mosolygott  Péter,  majd  beszállt  a  dzsipbe.  -  Mindent 
köszönünk, és vigyázzanak magukra!

Az  emberek  integettek  nekik,  amint  kifordultak  a  kapun  és  el  nem 
tűntek  a  porfelhőben.  A  helyiek  ujjongtak  és  ugráltak  örömükben, 
egyedül Isabelle állt ott szomorúan, szorította a fia kezét, és zokogott.

- Mocskos nácik!
- Most viszont pucoltok innen, mi?
-  Úgy  kell  nektek,  riadt  kutyák!  Megérdemlitek!  -  hallatszottak  a 

kiabálások, és ekkor Róbert zokogva az anyjára nézett.
- Anya, ugye Péter jó ember?
- Igen kisfiam, csodálatos ember.
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- Akkor miért mondanak rá ilyeneket? - a fiú tudta, hogy a tiszt német, s 
éppen ezért kell elmennie.

- Ne törődj velük. Talán majd egy napon ők is rájönnek arra, hogy nem 
minden német olyan gonosz, mint amilyennek hiszik.

- Én szeretem Pétert.
- Én is... - a fiúnak sikerült egy kis mosolyt csalnia az asszony arcára.
- Mi lesz, ha ő sem jön vissza, mint a papám?
- Nem tudom - válaszolta Isabelle.

 HUSZONHARMADIK FEJEZET

 A  németek  hihetetlen  kevés  kárt  okoztak  a  kastélyban,  azonban  a 
lányoknak így is akadt munkájuk. Azonnal megkezdték a költözködést és 
még  maguk  sem  hitték  el,  hogy  végre  megszabadultak  a  katonáktól. 
Augusztus  17-én  az  amerikaiak  megérkeztek,  és  az  emberek  nagy 
lelkesedéssel  várták  őket.  Isabelle  a  lányokkal  elfoglalta  egykori 
lakosztályát, Róbert és Sophie visszakapta régi szobáját,  s ők is éppúgy 
kiálltak  a  kapuhoz,  és  várták  felszabadítóikat.  Ismét  dzsipekből  álló 
konvoj  hajtott  be  a  kastély  udvarára,  azonban  a  birtok  most  nem 
németekkel, hanem amerikai katonákkal volt tele. Az egység parancsnoka 
is rendkívül  kedves ember volt,  elnézést kért  a nagy felfordulásért,  s  a 
kastély minden egyes zugában el kellett szállásolni a katonákat, azonban 
Isabelle-ék  maradhattak  a  lakosztályban.  A  munkásszálló  is  megtelt 
egyenruhás  férfiakkal,  és  még  az  istállókban  is  kénytelenek  voltak 
elszállásolni, s odébb a dombok felé sátrakat húztak fel.

Isabelle  úgy  érezte,  mintha  egyik  csapdából  a  másikba  esett  volna, 
sosem  lesz  katonáktól  mentes  a  birtoka.  Minden  áldott  nap  kiment  a 
családi temetőbe, friss virágot vitt a sírra, és ott imádkozott Péterért, csak 
épségben elérje Berlint.

Augusztus 25-én megszólaltak a harangok, Párizs felszabadult.
A rádióban hangosan szólt  a  francia  himnusz,  és  mindenki  büszkén 

énekelte.  Isabelle  egyedül  ült  a  nappaliban,  amikor  Marianne  felment 
hozzá,  és  átölelte.  Odakint  az  amerikai  katonák  már  javában  ittak  és 
mulattak, ünnepelvén a győzelmüket.

-  Hát te,  hogyhogy nem tartasz a többiekkel? -  Isabelle  meglepődött, 
mikor megpillantotta hálóingben a szobalányt.

-  Nem  volt  kedvem  hozzá.  Solange  viszont  menni  akart,  úgyhogy 
elvállaltam helyette a gyerekeket.
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- Vigyázok én rájuk, ha esetleg meggondolnád magad - Isabelle az eszét 
sem tudta, mikor volt utoljára a környéken valamilyen vígasság.

Marianne viszont a fejét rázta.
-  Ne szomorkodjon,  asszonyom.  Péter  rendes  ember,  annak ellenére, 

hogy német. Nem fogja cserbenhagyni magát.
Egyedül Marianne érezte át Isabelle fájdalmát. Az asszony hetekig nem 

tudott  aludni,  mintha  megérezte  volna,  hogy  baj  van.  Aztán  két  nap 
múlva egy levelet hozott neki a posta, s amikor átvette a borítékot érezte, 
hogy  valamilyen  lapos,  fém  tárgy  van  benne.  Azonnal  feltépte  a 
ragasztást, és amint megpillantotta Péter cigarettatartóját, amit még tőle 
kapott  ajándékba  az  első  együtt  töltött  karácsonyukon,  zihálva  vette  a 
levegőt. Jól tudta, mit jelent ez... Peterrel titokban megegyeztek, hogyha a 
férfival  történne  valami,  azonnal  tudatni  fogja  az  asszonnyal,  hogy  ne 
várjon rá hiába.  Borzalmas sejtését  az apró papírlap is  igazolta,  melyet 
Vonheim egyik katonatársa írt. Teljesítette barátja utolsó kívánságát.

„Önnek lett igaza kegyelmes asszonyom, nem Berlinbe vezényeltek minket. Azt  
a feladatot kaptuk, hogy próbáljuk meg útját állni az amerikai haderőnek. Sajnos,  
nekem jutott az a hálátlan feladat, hogy tudassam Önnel, drága barátom... Péter  
Vonheim...  súlyosan  megsebesült  az  összecsapásban...,  és  belehalt  sérüléseibe,  
mielőtt  elértük  volna  a  francia  határt.  Fogadja  őszinte  részvétemet:  Berthold 
Berger.”

Isabelle az elkövetkezendő hetekben majd belebetegedett a gyászba.
Ennél nagyobb borzalmat már nem tudott elképzelni, ami vele történt 

az  utóbbi  időben.  Immár  a  második  férfit  veszítette  el,  és  örökre 
lemondott arról, hogy valaha is boldog lehet. A háború mindenki életében 
nagy veszteséget okozott,  azonban az asszony úgy érezte,  ő vesztette a 
legtöbbet. Egész nap élő halottként bolyongott a kastélyban és a birtokán, 
s a szíve szerint öngyilkos lett volna, amit egyedül a gyerekei miatt nem 
mert megtenni. Nem akart tovább élni, és amint napról napra kiment a fia 
sírjához, azt kívánta, bárcsak vele is történne valami, és mellé fekhetne... A 
napjai  hihetetlen lassúsággal  teltek,  minden egyes perc  kínlódás  volt  a 
számára, mialatt majd felemésztette a fájdalom. Úgy érezte, hogy ezt már 
nem bírja ki. Rettegett a magánytól, a kilátástalanságtól, hiszen lassan a 
végéhez közeledett a háború, és fogalma sem volt, mihez kezd majd, ha a 
katonák egyszer elmennek innen. Nem értett az üzlethez, a borokhoz és a 
gazdasághoz sem, a lakosságot szegénység fenyegette, és jól tudta, hogy 
ez hamarosan utoléri őket is.

Voltak  tartalékai  ugyan,  és  a  megmentett  értéktárgyakra  gondolt 
melyek  ott  pihentek  a  pincében,  azonban  fogalma  sem  volt,  hogyan 
csinálhatna pénzt belőle, kinek adhatná el,  és némelyik festménynek az 
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értékével sem volt tisztában. Arra számítani lehetett, hogy akinek maradt 
is valamennyi pénze, az sem fog az értéküknek megfelelő összeget adni 
érte, bagóért fogják megvenni tőle.

A borzalmas nappalokat még borzalmasabb éjszakák követték, amikor 
csak forgolódott az ágyában és zokogott, képtelen volt aludni, és amikor 
felkelt  úgy  nézett  ki,  mint  egy  élő  halott.  Csontsoványra  fogyott,  arca 
beesett  lett,  és  úgy érezte,  hogy ezek alatt  a  hetek alatt  mintha öt  évet 
öregedett volna. Hol a Péterrel töltött boldog időszakra gondolt, hol pedig 
Andréra,  és  elhatározta,  hogy  megpróbálja  felkutatni  és  hazahozatni  a 
férje  holttestét.  Elment  Párizsba  a  hadügyminisztériumba,  és  hihetetlen 
furcsának érezte magát,  amikor újra egy kis smink került  az arcára,  és 
Marianne  becsavarta,  majd  kontyba  tűzte  a  haját.  Az  utóbbi  időben 
egyáltalán nem törődött a külsejével, mint ahogy semmivel sem, csak a 
maga fájdalmával és gyászával.

Úgy szerette volna eltemetni a férjét, hogy legalább a végső tisztességet 
megadhassa neki,  azonban a hadügynél  sem mondtak mást,  mint  amit 
eddig is tudott. Andrét eltűntnek nyilvánították, és nagyon kicsi volt az 
esély arra, hogy valaha is megtalálják, legalább is addig, míg véget nem ér 
a  háború,  teljesen  reménytelen...  Isabelle  elkeseredetten  jött  haza,  és 
levelet  írt  Veronique-nak,  úgy  érezte  itt  az  ideje,  hogy  anyósával  is 
tudassa a rossz hírt.  Veronique a következő két hétben már válaszolt is 
Isabelle-nek,  egy meglepő,  tömör levelet  fogalmazott,  mely mentes volt 
mindenféle együttérzéstől vagy biztatástól. Azt írta, hogy a szíve mélyén 
érezte, egyetlen fia nem éli túl a háborút, és mivel nem bonyolíthatták le a 
temetést,  így  Veronique  értelmetlennek  tartotta  a  visszatérést 
Franciaországba.

És arról is tájékoztatta Isabelle-t, hogy jól érzi magát a nővérénél, s őt 
így - André halála után - már semmi nem köti ahhoz a birtokhoz, úgyhogy 
nem tart igényt a kastélyára sem. Isabelle azt tehet vele, amit jónak lát, és 
Veronique  biztosította  róla,  hogy  nem  fog  beleszólni  az  életébe.  Az 
asszony  Svájcban  szándékozott  maradni  és  leélni  a  még  hátra  lévő 
fájdalmas éveit, ahogy ő fogalmazott.

Isabelle miután elolvasta a sorait,  le kellett ülnie a pamlagra, nehogy 
összeessen. Nem akart hinni a szemének, Veronique meg sem kérdezte, 
hogy van, hogyan vészelték túl a háborút, a német megszállást, és ami a 
legszörnyűbb,  az  unokáiról  sem tett  említést.  Hát  nem érdekelte,  hogy 
vannak, mi lesz velük? Azzal tisztában volt, hogy Veronique csak André 
kedvéért  fogadta  el  a  menyét  és  állította  le  az  ellene  folytatott  harcot. 
Sosem értették meg egymást,  és  Isabelle  a  levél  hangsúlyából  kiérezte, 
hogy  Veronique  még  mindig  gyűlöli,  amiért  annak  idején  behálózta 
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Andrét.  Mindig is  utálták egymást,  még ha sosem mondták is  ki,  csak 
André kedvéért viselték el egymás és tudtak egymás mellett élni. Isabelle 
nem értette,  Veronique hogyan lehet  ennyire  szívtelen,  hogy a jövőben 
sem kíváncsi az unokáira? Ekkor Isabelle-t akaratlanul is megrohanták az 
emlékek, Veronique hogy szerette volna a kezébe venni unokái nevelését, 
önkényesen  át  is  költöztette  Robertet  a  lakosztályába,  mialatt  ők 
elutaztak...  Szóval  csak  egy  ócska  színjáték  volt,  hogy  szereti  őket  és 
megjátszotta, hogy rajong a gyerekekért. És amint elolvasta a kiábrándító 
sorait  Isabelle  arra  is  rádöbbent,  Veronique  Andrét  sem  szerette  úgy, 
ahogy  kellett  volna...  Henrie-nak  igaza  volt,  különbséget  tett  a  két  fia 
között és számára csak az egyikük kaphatott helyet a szívében, Gérard. 
Most,  hogy  Isabelle  is  két  gyermekes  anya  lett,  elképzelni  sem  tudta, 
Veronique hogyan tehette ezt.

Mérgében széttépte a levelet és arra gondolt, talán jobb is így.
Amúgy  sem  maradt  már  ereje  harcolni  senkivel,  s  Veronique  ott 

keserítené meg az életét, ahol lehet. Főleg ha megtudná, közel négy évig 
egy német tiszttel élt együtt, és gyermeket is szült neki.

Az amerikaiak nagyon rendesek és barátságosak voltak, s Isabelle néha 
beszélgetett a tábornokukkal. Mindenki nagyon várta már a háború végét, 
és a negyvenes éveiben járó, őszülő halántékú férfi biztosította arról, hogy 
segít  majd  az  asszonynak  a  férje  megtalálásában,  azonban  meg  kell 
várniuk  Németország  elestét.  Az amerikaiak  nem sokáig  szándékoztak 
Franciaországban  maradni,  minél  hamarabb  el  akarták  érni  Berlint,  és 
véget vetni ennek a kegyetlen háborúnak. A férfi sokat mesélt az emberei 
bátorságáról,  hihetetlen szerencséjéről  és  azokról  a  katonákról,  akiket  a 
szeme láttára lőttek le a németek, mellette estek el a hadszíntéren. Isabelle-
nek  ekkor  azok  a  sebesültek  jutottak  az  eszébe,  akiket  reggeltől  estig 
ápoltak,  s  a  tábornok  csodálatát  fejezte  ki  az  asszonynak  bátorságáért, 
küzdelméért,  emberségéért.  Isabelle  azt  már nem merte elmesélni  neki, 
hogy beleszeretett  egy német tisztbe,  és kész lett  volna elmenni vele,  a 
gyerekekkel  együtt.  Sokaknak  megoszlott  a  véleménye  Isabelle 
viselkedésével  kapcsolatban,  egyesek  csodálták  és  megértették,  mások 
viszont árulónak nevezték és elítélték. Isabelle viszont nem foglalkozott a 
rosszakaróival,  nagyobb gondja is volt  annál,  s  egyre csak azon törte a 
fejét,  hogy  mihez  fog  majd  kezdeni  egyedül.  Néhány  évig  biztosan 
kitartanak  a  tartalékai,  de  addig  tennie  kellene  valamit,  hogy 
megakadályozza a Darc család csődbe jutását. Nem akart megválni sem a 
birtoktól,  sem a kastélytól.  Az ékszereitől,  festményektől,  műtárgyaktól, 
antik  bútoroktól  viszont  igen,  és  eldöntötte,  hogy  elsőnek  Veronique 
csodálatos vázáit fogja eladni.
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Október végére a katonák nagy részét már továbbvezényelték, csak egy 
kisebb  alakulat  lakott  még  a  birtokon,  azonban  a  kastély  alagsora 
kiüresedett. A nővérek és az orvosok már rég elmentek, az üres ágyak, a 
koszos falak tanúskodtak csak az ideiglenes kórházról,  a gyógyszereket, 
műszereket, kötszereket elvitték. Isabelle-nek rengeteg tennivalója akadt a 
lányokkal, amikor nekifogtak a takarításnak.

Reggeltől  estig  dolgoztak,  és  nem  volt  egyszerű  kifertőtleníteni  a 
helyiségeket,  elégetni  mindent,  amire  nem  volt  szükség.  Isabelle 
reménykedett benne, hogy a szövetségesek pár hónapon belül leverik a 
németeket és elfoglalják Berlint, azonban ez nem ment olyan egyszerűen, 
a német haderő makacsul ellenállt,  míg az erejéből telt,  és úgy látszott, 
kitartanak a  végsőkig.  Hitler  elbújt  a  Berlin  alatti  betonbunkerében,  és 
nem akarta feladni a harcot, melyről mindenkinek az volt a véleménye, 
hogy teljesen értelmetlen.  Németország elvesztette  a  háborút.  Isabelle-t 
dühítette  Hitler  és  híveinek  akaratossága,  mert  ellenállásuk  csak 
késleltette  az  asszony  egyetlen  vágyát,  hogy  hazahozattassa  a  férje 
holttestét. Aztán az is eszébe jutott, talán már el is temették valamelyik 
tömegsírban, és sosem találják meg.

Ismét beköszöntött a tél, és Isabelle nem akarta elhinni, hogy újabb év 
telik el bizonytalanságban, és vannak még olyan katonák, akik ezekben a 
percekben is életüket áldozzák a hazájukért. Közben a franciák élete már 
kezdett  visszazökkeni  a  normális  kerékvágásba,  s  Isabelle 
megdöbbenésére  már  néhány  munkás  is  jelentkezett,  hogy  szívesen 
dolgozna  neki.  A  háború  hatalmas  károkat  okozott  a  gazdaságban,  a 
szőlőtőkék  elpusztultak,  hiszen  nem gondozta  őket  senki.  Isabelle  arra 
gondolt, tavasszal majd megpróbálják újra telepíteni a nemesebb fajtákat, 
és mezőgazdasággal fog foglalkozni, kár lenne veszni hagyni a gépeket, s 
a műveletlen földeket. Azonban egyelőre még csak a decemberben jártak, 
és Isabelle minden Idejét a gyermekeinek szentelte.

Róbert  csúnyán megfázott,  és  annyira felszökött  a láza,  hogy ágynak 
dőlt.  Solange  attól  tartott,  nehogy  tüdőgyulladása  legyen a  gyereknek, 
mely ezekben az időkben végzetes is lehet. Nem volt orvos a környéken, 
és  ami  még  annál  is  rosszabb,  gyógyszert  sem  lehetett  szerezni.  A 
németek minden készletet elvittek. Isabelle éjjelnappal ott ült az ágyánál, 
és jól tudták, mindenféleképpen le kell vinni a gyermek lázát, különben 
válságos lehet az állapota. És a láz ellen csak egyetlen fegyverük volt, a 
hűtőfürdő vagy a vizes ruha.

Hideg vízben megforgattak egy lepedőt, és a gyermek csupasz testére 
csavarták,  úgy  fektették.  Róbert  ellenkezett,  sikított,  könyörgött  az 
anyjának, hogy vegyék le róla, és Isabelle-nek majd kicsordult a könnye, 
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amiért kínoznia kellett a fiút. Hihetetlen nagy visításokat rendezett, és a 
lányok azon imádkoztak, csak használjon neki. Egyik nap majdnem elérte 
a  negyven  fokot,  olyan  forró  volt  a  kis  teste,  és  Isabelle  nem  győzte 
cserélni  a  vizes  lepedőket.  Aztán  szerencsére  sikerült  lejjebb  tortázni 
néhány fokot, majd mikor megszűnt a hűtés és elmúlt a hatása, a makacs 
láz újra felszökött.

Versenyt futottak az idővel, és Isabelle azért könyörgött, nehogy őt is 
elveszítse, ha már egyszer túlélték a háborút. Ott virrasztott a gyermek 
ágya mellett, s az ő energiáját is jócskán igénybe vette az a két hét, aztán 
mintha csoda történt  volna.  Róbert  állapota javulni  kezdett,  megjött  az 
étvágya is, és Marianne a kedvenc ételeit főzte, mire a gyermek elindult a 
gyógyulás felé. Isabelle-nek még a könnyei is kicsordultak örömében.

-  Miért  sírsz,  anya?  -  nézett  rá  döbbenten  Róbert.  Annyi  mindenen 
mentek  keresztül  és  semmi  másnak  nem  örülhettek,  csak  hogy  együtt 
lehettek.

-  Most  már  nem  lesz  semmi  baj,  kincsem  -  válaszolta  Isabelle,  és 
magához  ölelte  a  fiát,  mialatt  a  másikra  gondolt,  akit  elvesztett.  És  a 
többiekre, Andréra, Péterre...

Januárban a  szovjetek  elfoglalták  Varsót.  Isabelle  feszülten figyelte  a 
híreket, és remélte, hogy ebben az évben már a németek is sorra kerülnek. 
Túl régóta folytak már harcok, túl sok embert veszítettek el, és a világnak 
már elege volt az öldöklésből. A tábornok megköszönte a vendéglátást, 
elbúcsúzott  Isabelle-től,  és  az  utolsó  amerikai  egység  is  elhagyta  a 
kastélyt.  A helybeliek  nem akartak  hinni  a  szemüknek,  végre  egyetlen 
idegen katona sem élt közöttük, és a családok most már csak arra vártak, 
hogy az eddig életben maradt szeretteik épségben hazakerüljenek. Isabelle 
pedig bízott abban, hogy hazahozhatja és eltemetheti a férjét.

Addig azonban még rengeteg teendője akadt. Az amerikaiak is nagyon 
vigyáztak a kastélyra, de szükség volt egy kisebb felújításra.

A lányokkal reggeltől estig takarítottak, átrendezték a lakosztályokat, 
Róbert sokkal nagyobb szobát kapott, és Sophie-nak is külön játszóháza 
lett.  És  végre  elhúzhatták  az  aulában  lévő  szekrényt  és  lemehettek  a 
rejtekhelyre, ahonnan felhozhatták az igazi értékeket.

A  méregdrága  festmények  visszakerülhettek  régi  helyükre,  az  antik 
bútorok felvidították a szobákat, és Isabelle álmában sem gondolta volna, 
hogy ilyen jó érzéssel tölti majd el, ha az ékszereit újra a kezében tarthatja. 
Fél délelőttöt töltött el azzal, hogy kivette a dobozból és tanulmányozta 
őket,  még  mindig  hihetetlennek  tűnt,  ennyi  év  után  is  ugyanolyan 
gyönyörűen ragyogtak, és nem hiányzott belőlük egy sem.
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A  szövetségesek  tavasszal  bevonultak  Berlinbe,  Hitler  a  bunkerében 
öngyilkos  lett.  Május  9-én  nulla  órakor  a  háború  véget  ért  az  európai 
hadszíntéren.  A  világ  ujjongva  fogadta  Németország  elesését,  és  az 
emberek  a  hosszú,  gyötrelmes,  rettegésben  eltöltött  évek  után  végre 
bizalommal tekintettek előre a jövőbe.

A  birtokon  egyre  több  munkás  jelentkezett,  és  Isabelle  számára 
megkezdődött  a  szervezés.  Megfordult  a  fejében,  hogy  felveszi  a 
kapcsolatot  André  egykori  üzlettársaival,  és  éppen  Henrié  irodájában 
rendezgette a papírokat, amikor megszólalt a telefon. A hadügytől hívták, 
s amint a férfi bemutatkozott, az asszony szíve a torkában dobogott.

- Jó híreink vannak az ön számára, madame. Megtaláltuk a férjét egy 
hadifogolytáborban, Kölntől nem messze.

-  Hála  égnek  -  sóhajtotta  Isabelle.  És  már  azon  gondolkodott,  hogy 
fogják  haza  szállíttatni  a  holttestét,  először  biztos  a  sérült  katonákkal 
rakják tele a gépeket. S akkor egyszer csak a férfi tovább folytatta.

- Viszont súlyosan megsérült... - Isabelle-t hidegzuhanyként érte a hír 
annyira, hogy félbeszakította a hívót.

- Micsoda? Még él? - mondta félig sikoltozó hangon, mire a rendkívül 
mély hang bizonytalanná vált.

-  Igen,  egyelőre  ezt  a  hírt  kaptuk róla,  de amint  az előbb mondtam, 
nincs valami túl jó állapotban. Sajnos.

Isabelle azt hitte, álmodik. Hányszor kívánta azt, hogy bárcsak felhívná 
valaki, hogy nem igaz a hír, és hányszor ábrándozott arról, André egyszer 
csak belép a kastély kapuján... És akkor ott folytatják életüket, ahol egykor 
abbahagyták. Vagy hogy visszatér hozzá Péter, és továbbra is vigyáz rá, 
együtt mennek majd ki nap mint a nap a fiuk sírjához, és lesz mellette 
valaki,  akibe kapaszkodhat,  aki mellette áll,  aki  fogja a kezét,  és akivel 
osztozhat a gyászban... a fájdalomban. .. a veszteségekben... S akivel újjá 
építhetik mindazt, amiről már azt hitték, örökre vége. Egy új, gondtalan, 
békés életet...

Azonban mindez csak illúzió volt csupán.
- Az nem lehet. Itt valami tévedés történt. Kaptam önöktől egy levelet, 

hogy a férjem meghalt.
- Elnézést, nem André Darcról van szó? - egy pillanatra a telefonáló is 

összezavarodott.
- De igen. A férjem több mint négy éve tűnt el - vallotta be szomorúan, 

és a fájdalom ismét beleszúrt a szívébe.
- Látja, ahogy maga is mondta, eltűnt... illetve nyoma veszett... Itt van a 

kezemben  az  aktája,  a  mai  napig  eltűntként  tartottuk  nyilván.  Sosem 
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állítottuk róla azt, hogy meghalt. Elvégre a holtteste nem került elő. - És a 
felesége  azt  hitte,  nem  is  fog  soha,  hogy  örökre  elvesztette,  és  még  a 
végtisztességet sem adhatja meg neki.

- De hát... az hogy lehet? - makogott Isabelle. A testén valami különös 
borzongás futott át. - Biztos, hogy ő az?

-  Szerencsére  még  eszméleténél  van,  s  meg  tudta  mondani  a  nevét. 
Különben  nehezebb  dolgunk  lett  volna,  és  szükségünk  lenne  önre  az 
azonosításhoz.

Isabelle alig kapott levegőt. Nem tudta örüljön-e vagy sírjon. Teljesült a 
vágya, amit évekkel ezelőtt oly nagyon szeretett volna, hogy egyszer csak 
értesítse  őt  valaki,  hogy  André  él,  és  hazatér  hozzá.  S  ő  majd 
belebetegedett  a  gyászba,  kis  híján  halálra  éheztette  magát,  és  a 
gyermekeivel is elfogadtatta a tényt, hogy az apjuk nincs többé.

- És tényleg nagyon rosszul van? Mikor hozatják haza?
-  Minél  hamarabb.  Rengeteg  a  sebesült,  a  gépeink  tömve  vannak  a 

katonáinkkal,  és  mi  mindent  elkövetünk  azért,  hogy  minél  előbb 
hazakerüljenek egytől-egyig. - A francia hatóságoknak rengeteg teendője 
akadt,  Németországban  káosz  uralkodott.  És  időbe  telt,  amíg  a 
haditáborokból a katonák előkerültek, azonosították őket, és elindulhattak 
a hazájukba. - Úgyhogy egyelőre pontos időpontot nem tudok, de amint 
újabb hír  érkezik a  férjéről,  ismét telefonálok.  Ha látni  szeretné,  ahhoz 
Párizsba kellene jönnie.

- Természetesen - válaszolta Isabelle. Az a legkevesebb, hogy felutazik 
hozzá,  ha ismét Franciaországban lesz.  Több,  mint  négy éve nem látta. 
Próbált visszaemlékezni az utolsó,  együtt töltött napokra,  a gyerekek is 
mennyire kicsik voltak még. Te jóságos ég, mennyi minden történt velük 
azóta...

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET

 Isabelle fel-alá járkált a szobában és egyfolytában a férjére gondolt.
André négy és fél éve tűnt el, s csak az isten tudja mit műveltek vele a 

németek. Súlyosan megsebesült - még mindig ott csengtek a fülében ezek 
a szavak, ahogy a parancsnok mondta. Nem értette, hogy történhetett ez 
meg, valószínűleg a csodának köszönhetik, hogy André előkerült. Isabelle 
csak abban reménykedhetett, hogy nem volt mindvégig fogolytáborban, 
talán  később  kaphatták  el,  mint  amikor  nyoma  veszett.  Talán  valaki 
segített neki, ahogy ő is segített azokon a katonákon a kastélyában, és nem 
nézte, hogy német-e vagy francia, vagy amerikai.
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Hálát adott az égnek, amiért annak idején volt bátorsága szembeszállni 
a helyiek elveivel és ellenségeskedésével, utólag már tudta, jól cselekedett. 
Hány katona térhet most így haza a családjához, mint az fi halottnak hitt 
Andréja.  Hiszen ha a németek akarják,  meg is ölhették volna,  azonban 
mégis  életben hagyták.  Arra  viszont  egyáltalán nem volt  büszke,  hogy 
nem várta meg a gyászévet sem, s odaadta a szívét egy másik férfinak. Ha 
belegondolt,  mialatt  ő  boldog pillanatokat  töltött  Péterrel,  addig André 
valamelyik  fogolytáborban  volt,  kínozták,  és  egyfolytában  csak  a 
feleségére gondolt, Isabelle szemei elfutották a könnyek, árulónak érezte 
magát. És amennyire várta a találkozást a férjével, olyannyira félt is tőle.

Vajon hogyan fogja fogadni André, ha megtudja, mi történt vele azóta? 
Mert  eltitkolni  nem  fog  előle  semmit,  képtelen  lenne  rá.  Soha  nem 
hazudott neki, és különben sem lenne értelme, amint hazajön a kastélyba, 
a  helybeliek  biztosan  elmondanák  neki,  hogyan  viselkedett  a  távolléte 
alatt  a  felesége.  És  ott  volt  az  az  apró  sír  Henrié  mellett,  hogyan 
magyarázná meg?

A lányoktól  már úgyis  hallotta  a  rosszindulatú  pletykákat,  miszerint 
Isabelle  nem hazudtolta meg önmagát,  mindig arrafelé hajlik,  amerre a 
szél fúj. Sokan azt suttogták, igaza volt Veronique-nak, mikor ellenezte ezt 
a frigyet, és ki nem állhatta a menyét. Andrét is azért kaparintotta meg 
magának, hogy feljebb jusson a cselédsorból, és azt a jóképű német tisztet 
is  úgy akarta  megfogni  magának,  hgy  gyorsan  teherbe  esett.  Mert  azt 
hitte,  azzal  ismét  megalapozza  a  jövőjét,  hiszen  akkoriban  senki  sem 
gondolta volna, hogy létezik a földön olyan erő, ami képes megállítani a 
németeket.  És  lám,  Isten  megbüntette  az  árulókat  és  a  hatalomra 
vágyókat,  nem  véletlenül  született  halva  a  gyermeke.  Isabelle  amikor 
meghallotta ezeket az igaztalan vádakat, nem viselte meg őt annyira, mint 
ahogy azt a rosszakarói szerették volna. Sokkal nagyobb fájdalom volt az 
a  számára,  hogy  a  háború  borzalmas  csapásokat  mért  rá.  Elvesztette 
Andrét,  aztán  Pétert.  És  fogalma  sem  volt,  az  emberek  miért  voltak 
féltékenyek rá, hiszen magára maradt a gyermekeivel, el kellett temetnie 
második  fiát,  és  őket  is  éppúgy  megérintette  a  nélkülözés  szele. 
Szerencsére az ennivalóval nem volt gondjuk, azonban Isabelle tisztában 
volt vele, ha nem talál ki sürgősen valamit, könnyen elvesztheti a kastélyt 
és  a  birtokot,  s  veszélybe  kerül  az  otthonuk  és  a  gyermekei  eltartása. 
Azonban mégsem ez jelentette számára a legnagyobb gondot, az sokkal 
jobban fájt neki, hogy azok, akiket annyira szeretett, nincsenek többé...

És most úgy látszott, Isten adott neki még egy esélyt, annyi csapás után 
nem vette  el  tőle  a  férjét.  André  élt,  de  ki  tudja  meddig.  És  Isabelle-t 
nyugtalanította,  vajon  milyenek  a  sérülései,  és  kap-e  megfelelő  ellátást 
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odaát? Mindenképpen meg kell menteniük, André nem halhat meg éppen 
most, mikor véget ért a háború. A legmegfelelőbb ellátást kell kapnia, s 
erről  Isabelle gondoskodni is fog, csak hozzák haza valamelyik géppel. 
Isabelle úgy érezte, megőrül tehetetlenségében, csak az imádkozás maradt 
az egyetlen segítsége,  ami sajnos,  sok mindenre nem volt  elég. S akkor 
hirtelen eszébe jutott Veronique, amikor az egyik vacsoránál azt mondta, 
hogy Henrie-nak jó ismerőse volt  a hadügynél,  még együtt harcoltak a 
fronton a németek ellen. Igen, Veronique ezt a kapcsolatot szerette volna 
felhasználni  arra,  hogy Andrénak ne  kelljen bevonulnia,  de talán most 
nagy segítségére lehetne. Sokáig törte a fejét, mire eszébe jutott a név, és 
máris tárcsázta a hadügyminisztérium számát. Maga sem hitt a sikerben, 
azonban a háború megtanította arra, hogy mindent meg kell próbálni a 
talpon maradásért, és ezúttal André életéről volt szó. Nem veszítheti el az 
utolsó pillanatban. Maga is meglepődött,  amikor megtalálta azt a férfit, 
akit  keresett,  és  sikerült  is  beszélnie  vele.  Sajnálatát  fejezte  ki  Henrié 
haláláért  és  a  háborúban  történtekért,  viszont  a  szavát  adta,  hogy 
megpróbálja  felhasználni  a  kapcsolatait,  és  elintézi,  hogy Andrét  minél 
hamarabb  felrakják  a  gépre,  s  ne  az  utolsó  katonák  között  hagyja  el 
Németországot.

Isabelle  zokogva  mondott  köszönetet  neki  a  telefonba,  és  utána 
borzalmas órák következtek, félelemmel és aggódással teli percek, melyek 
a német megszállás előtti napokra emlékeztették. Mikor rettegve várták, 
hogy a nemei dzsipekből álló konvoj mikor éri el őket.

Istenem,  hányszor  csak  egy  hajszálon  múlott  az  élete,  a  katonák 
bármikor lelőhettek vagy megerőszakolhatták volna, s újra beugrott az a 
szörnyű  pillánál,  mikor  Robertet  nevetve  a  tóba  dobták.  A számára  is 
hihetetlennek tűnt, mennyi mindent kellett átvészelniük és mintha újult 
erőn kapott volna, s a szívében ismét élni kezdett a remény.

Úgy  látszott,  ez  egyszer  sikerült  kihasználni  társadalmi  helyzetét, 
másnap megcsörreni a telefon és közölték, hogy André még aznap este 
Párizsban lesz..

-Ide tudni  jönni,  madame? Nem jelent-e  nagy gondot  az  utazás?  -  a 
parancsnok  múltkor  is  kedves  volt  vele,  azonban  most  sokkal 
bensőségesebben kezelték az ügyét. Hajlandóak voltak érte küldeni egy 
kocsit, a név és az ismeretség megtette hatását.

André külön kórtermet kapott, és amikor Isabelle belépett a helyiségbe, 
az ájulás környékezte. Megpillantotta a férfit, akit oly nagyon szeretett és 
akire oly régóta vágyott, azonban maga is alig ismerte fel. Hosszú volt a 
haja, beesett az arca, és látszott, hogy alig van benne erő. Az ágya mellett 
egy nővér ült, s amint az asszony közeledett feléjük, a férfi kinyitotta a 
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szemét, és a tekintete mintha lángot szórt volna, belekapaszkodott a fiatal 
nő ruhájába, és fájdalomcsillapító után könyörgött.

-  Nem  bírom  tovább!  -  ordított  a  terem  csendjében,  és  Isabelle 
megtorpant, s földbe gyökerezett a lába.

- Már kapott, monsieur. Kérem, engedjen el! - azonban a gyengének hitt 
kéz egyre jobban szorította a ruhaanyagot, mialatt majdnem szétrepedt a 
köpeny.

-  De  nem  használ!  -  kiáltotta  André,  és  keservesen  felnyögött  a 
fájdalomtól. Az arcizmai megfeszültek, a fogát összeszorította, mialatt a 
mennyezetre bámult.

- Hiába fecskendezném a világ összes fájdalomcsillapítóját magába, az 
sem csillapítaná a szenvedéseit. Az orvos megmondta...

Isabelle  hüledezve  figyelte  a  jelenetet,  és  alig  ismert  a  férjére.  Nem 
vették észre, hogy belépett a helyiségbe, azonban nem tudott továbbra is 
észrevétlen maradni. Majd megszakadt a szíve a férjéért,  aki borzalmas 
kínokat állt ki azokban a percekben.

- André... - halkan ejtette ki a nevét, melyre a férfi felé fordult, és egy 
halvány  mosoly  jelent  meg az  arcán.  Aztán  újra  eltorzultak  a  vonásai, 
mert jött egy újabb fájdalomhullám.

-  Istenem!  -  kiáltott  fel  André,  és  az  asszony  nem bírta  ki,  hogy  ne 
boruljon a nyakába.

-  Úgy  örülök,  hogy  élsz!  Annyira  hiányoztál,  drágám...  -  zokogta 
Isabelle, és magához ölelte, ahogy bírta.

- Isabelle... - André szemében is könnyek jelentek meg. - Azt hiszem... 
már  nem  sokáig...  -  lassan,  keservesen  ejtette  ki  ezeket  a  szavakat.  A 
feleségére nézett, akinek az arcáról sugárzott a boldogság, a férfi viszont 
nem tudott örülni neki.

- Hogy mondhatsz ilyet? - hüledezett Isabelle. Istenem, mennyi katonát 
ápolt,  tartotta  bennük  a  lelket,  és  hány  kétségbeesett  kiáltást  halott 
reggeltől estig! - Az a lényeg, hogy itt vagy végre.

Isabelle  szívéről  nagy  kő  esett  le,  azonban  a  következő  pillanatban 
valami irgalmatlan szag csapta meg az orrát.

- Meg fogok halni - nyögte André, és remegni kezdett a keze.
Az asszonynak csak most jutott el a tudatáig, mit mondtak neki, és most 

már maga is meg akart győződni róla, milyenek André sérülései. Lassan 
felemelte a takarót,  de bárcsak  ne tette  volna.  A férfi  testét  mindenhol 
hegek tarkították, friss sebei is voltak, lekezelve, azonban az a szag egyre 
jobban beférkőzött az orrába, mely a végtagok felől jött. André bal lábát 
átázott  kötés  takarta,  mely  épphogy  elbírta  a  váladékozást,  és  Isabelle 
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segédnővéri  múltjának  köszönhetően  ráeszmélt,  hogy  itt  viszont 
megindult az üszkösödés.

- Úristen! - sikoltotta. - Mit műveltek veled?
-  Megkínoztak  -  nyögte  André,  majd  beleharapott  az  ajkába,  hogy 

elfojtsa fájdalmas jajveszékelését, tartani akarta magát a felesége előtt.
-  És a lábad? Mi történt  vele? -  test  szerte André tele  volt  hegekkel, 

melyek  a  kínzások  kegyetlenségéről  tanúskodtak,  azonban  a  lába  még 
nagyobb aggodalomra adott okot.

- Eltaláltak. Le fog rohadni...
Isabelle  azt  hitte,  rosszul  hall.  Ránézett  a  nővérre,  aki  szomorúan 

bólintott.
- Sajnos, a németek nem törődtek a sterilizálással. Elfertőződtek a sebei, 

csak  egy  műtét  segíthetne  rajta,  de  a  monsieur  nem  engedi.  Kérem 
madame, próbálja rábeszélni, talán magára hallgatni fog!

- Miért nem akarod, André? - Isabelle megsimogatta férje homlokát, s 
akkor  döbbent  csak  rá,  mennyire  megviselte  a  háború.  Különös 
szarkalábak jelentek meg a szeme körül, és a hajában itt-ott ősz hajszálak 
csilloglak..  André  még csak  harmincöt  éves  volt,  de  legalább  tíz  evvel 
Idősebbnek látszott a koránál.

-Mert...  le  akarják  vágni.  -Ekkor  André  megint  üvöltött,  és  kínjában 
belekapaszkodó! az ágy végén lévő rácsba.

-  Micsoda? Amputálni kell? - nézett felháborodva a nővérre, mintha ö 
lehelne mindenről 

-  Azonnal  szólok  az  orvosnak  -  inkább  felpattant  a  helyéről,  és  , 
következő pillanatban már el is tűnt a kórteremből.

-  Sajnálom hogy ilyen állapotban kell viszont látnod, Isabelle. - André 
szeméből útnak indult egy könnycsepp.

- Nem adhatod fel, drágám! - Ő sem ilyen találkozásra számított.
A helyzet komolyabb volt, mint gondolta, és egyből azokra a katonákra 

gondolt, akik előtte hunyták le a szemüket örökre. Csak nehogy a férjével 
történjen ugyanez...

Néhány perc múlva megjelent az orvos, és elmagyarázta, André lábát 
nem lehet  megmenteni,  olyan nagyfokú az üszkösödés,  hogy combban 
kell amputálni. Nem késlekedhetnek sokat, a fertőzést másképp nem lehet 
megállítani, különben az életébe kerül.

-  Nem  engedem  levágni,  inkább  meghalok  -  makacskodott  André, 
egyedül Isabelle fogta fel, hogy nincs más választásuk.

-  De muszáj,  drágám! Gondolj  a  gyerekeidre,  nem akarod őket  látni, 
ahogy felnőnek? -  Isabelle-nek Péter jutott  az eszébe,  őt  is éppen ezzel 
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tudták meggyőzni és visszahozni a szakadék széléről, amikor halálra ítélte 
saját magát. És most André is ugyanezt teszi...

- Képtelen lennék fél lábbal élni. Mit érnék vele?
- Attól még élhetnénk teljes életet, mint bárki más. Én szeretni foglak 

úgy is, ahogy rég. Nem akarlak még egyszer elveszíteni, André... - Isabelle 
könyörgött  neki,  és  zokogva  a  férfi  vállára  borult.  -  Állítólag  olyan  jó 
gyógyászati  eszközök vannak,  s  neked megszerzem a legjobb műlábát, 
ami létezik. Csak ne add fel, kérlek! Ne hagyj itt, szükségem van rád!

André  is  tisztában  volt  vele,  ha  nem  egyezik  bele  a  műtétbe,  azzal 
aláírja a saját halálos ítéletét. Nézte Isabelle-t, aki olyan gyönyörű volt, és 
érezte,  hogy  közben  ízekre  szedi  a  fájdalom,  melyre  már  semmiféle 
injekció nem hatott. Választania kellett.

- Félek... - halkan ejtette ki ezt a szót, mely meglepően igaz volt.
Pedig  hogy  félt,  amikor  megkapta  a  behívóját,  amikor  belépett  a 

seregbe,  és  elindult  a  kiképzőtáborba,  mikor  átlépték  a  francia  határt, 
lőttek rájuk és  ő  az erdőben bolyongott...,  aztán ellenállók bújtatták.  .., 
majd  a  németek  elkapták...,  fogolytáborba  hurcolták  és  kínozták... 
Rengeteg félelmet megélt már, azonban ez mégis más volt, mint a többi. 
Most nemcsak az ő élete, hanem a családja volt a tét.

- Melletted leszek, szerelmem. Az orvosok mindent megtesznek érted, 
nem  hagyhatod,  hogy  kárba  vesszen  a  munkájuk.  Muszáj 
végigcsinálnod...  Túlélted  a  háborút  és  a  fogolytábort,  hát  éppen most 
akarod feladni? Mit mondjak a gyerekeknek, ha hazamegyek?

- Mit fognak kezdeni egy nyomorék apával, Isabelle?
- Nem leszel nyomorék. Kapsz műlábát, és ugyanúgy fogsz járni vele, 

mint  mások.  Te  szerencsésebb  vagy  azoknál,  akik  tolószékbe 
kényszerülnek vagy megmarad a lábuk,  csak nem tudják használni.  Te 
járni fogsz, azzal a különbséggel, hogy az egyik lábad nem lesz igazi... De 
az kit érdekel, ha egyszer itt vagy nekem, és ismét boldogok lehetünk?

André megérintette rég nem látott asszonya arcát, olyan selymes volt a 
bőre, finom, puha, s André oly régóta vágyott már rá.

- Szeretlek, Isabelle.
- Én is - válaszolta, és végre lehajolt, hogy megcsókolja a férjét.
Andrénak  nemcsak  a  teste  sérült  meg,  hanem  a  lelke  is,  s  Isabelle 

gyógyír volt a számára.
Fél óra múlva elkezdtek készülődni a műtétre, aztán jött egy markáns 

férfi, aki áttette Andrét a hordágyra, s betolták a műtőbe. Isabelle addig 
fel-alá járkált  a folyosón,  s közben azon imádkozott,  hogy ne lépjen fel 
semmiféle  komplikáció.  Andrénak  élnie  kell,  s  haza  akarta  vinni  a 
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kastélyba. És ahogy ott sétált a folyosón, és elhaladt a nyitott kórtermek 
mellett,  hallotta  a  katonák jajgatásait,  a  hozzátartozók sírásait,  azok az 
idők  jutottak  eszébe,  amikor  maga  is  kötözte  a  sebeket,  táplálta  a 
legyengült sérülteket, és törölgette az Izzadt homlokukat. Akkor is kevés 
volt  a  nővér,  meg  az  orvos,  s  inosi  aztán  különösen  hiány  volt  az 
egészségügyben, és önkéntes ápolókat kerestek. Itt is túlzsúfoltak lettek a 
kórtermek,  rengeteg  a  sebesült,  azonban  Isabelle  tudta,  hogy  ennek 
hamarosan  vége  les..  Nincs  többé  háború,  s  vége  az  értelmetlen 
öldöklésnek,  pusztításnak,  amit  talán  soha  nem  fog  kiheverni  a  világ. 
Odébb, a nővérszobából egy rádió recsegő hangját lehetett hallani, ahol a 
hírekben szörnyű dolgokról számoltak be a zsidókkal kapcsolatban.

Rengeteg munkatábort számoltak fel, és borzalmas tettekre derült fény.
Ezek a németek nem emberek, hanem állatok - mondta ott valaki,  és 

Isabelle  Péterre  gondolt.  Talán  jobb  is,  hogy  nem  élte  túl  a  háborút, 
különben  isten  tudja,  mit  művelnének  vele.  Fogságban,  egy 
börtöncellában élhetné hátralevő életét. Sok háborús bűnöst kaptak már el 
a szövetségesek, s Péter Vonheim hiába volt egy csodálatos ember, mégis 
egy  német  alakulat  tisztje,  és  senki  sem  hinne  neki.  Éppen  ezért  aki 
tehette, bujkálásra kényszerült, és megkezdődött a hajsza az elmenekült 
tábornokok, katonák leleplezéséért.

Isabelle leült egy székre, belemerült az emlékeibe, és halkan zokogott, 
az  elveszett  emberéleteket  siratta,  olyanokét,  akik  nem  értettek  egyet 
Hitler elveivel, de mégis harcolniuk kellett értük. Ilyen volt Péter és az a 
sok fiatal katona is, akik szinte gyerekfejjel léptek be a háborúba és haltak 
meg a kezei között. Őket nem értette, és Isabelle jól tudta, soha nem is 
fogja  megérteni  senki.  S  azokra  az  utolsó  üzenetekre  gondolt,  amiket 
némelyiknek sikerült  papírra  vetnie,  azonban nem kézbesítette a posta, 
hiába írtak az anyjuknak, családjuknak, kedvesüknek. Körülötte mindenki 
a németeket  szidta,  és Isabelle  nem akarta elítélni  őket ezért,  elvégre a 
náciknak  köszönhették  azt  az  öt  évnyi  szenvedést,  mely  a  világot  is 
teljesen  felforgatta.  Ő  csak  azokat  az  embereket  sajnálta,  akik  nem azt 
érdemelték,  hogy az utókor egy lapon említse őket  a  fasiszta eszméket 
képviselőkkel. És Isabelle szíve ugyanúgy sajgott minden katonáért, akik 
az  életüket  adták  azért,  hogy  a  franciák  és  a  többi  elesett  nép 
felszabaduljon  a  német  elnyomás  alól.  És  ott  volt  még  az  a  sok, 
szerencsétlen zsidó. Isabelle nem tudta, mennyi ideig töprengett a világ 
megdöbbentő dolgain, aztán egyszer csak arra lett figyelmes, hogy Andrét 
kitolták a műtőből. Az orvos szerencsére biztosította arról, hogy minden 
rendben ment. A férjének van esélye a felépülésre.
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Andrét  visszatolták  abba  a  kórterembe,  ahol  korábban  is  egyedül 
feküdt. Amióta Isabelle telefonált, és megtudták, kicsoda, azóta különös 
bánásmódban részesítették a férjét. André a műtét után még sokáig aludt, 
s Isabelle mindvégig ott ült az ágya mellett, és fogta a kezét, simogatta az 
arcát, őrizte az álmát. Majd megkérte a nővért, had hozzon ide még egy 
fotelt, hogy mellette aludhasson.

A műtét utáni két napot André nehezen viselte, túl friss volt a sebe, és 
rettenően  sajgott,  de  ezúttal  legalább  hatott  a  fájdalomcsillapító.  Aztán 
maga sem gondolta volna, de elindult a gyógyulás útján, és az állapota 
napról napra javult.

-  Már  megrendeltem  neked  a  művégtagot,  amit  majd  természetesen 
akkor  csatolhatsz  fel,  ha  begyógyult  a  csonkod  -  magyarázta  Isabelle, 
miután besegítette a férjét egy tolószékbe, és kitolta a friss levegőre. - De 
látod, így is tudunk sétálni.

Andrénak hosszú idő után ismét mosoly jelent meg az arcán.
- Olyan csodálatos asszony vagy, Isabelle. Meg sem érdemellek téged. 

Nélküled nem sikerült volna. - Az asszony leparkolt a kocsival a parkban 
egy pad mellé, s újra egymás mellett ülhettek és megfogták a másik kezét.

- Ne mondj ilyet! - szerénykedett.
- Pedig így van. Átkozottul szerencsés vagyok, nem bántam meg, hogy 

elvettelek.
Isabelle  elpirult,  a  szíve  hevesen  dobogott,  és  úgy  érezte,  nem 

titkolózhat többé.
- Mondanom kell neked valamit, André. - A férfi kíváncsian emelte a 

tekintetét  a  feleségére.  -  Amikor  megkaptam az  értesítést  a  hadügytől, 
hogy  eltűntnek  nyilvánítottak,  azt  hittem,  meghaltál.  Belebetegedtem a 
bánatba, és kis híján halálra éheztettem magam, s akkor az a tiszt - akiről 
meséltem neked - megmentett.

-  Volt  köztetek  valami?  -  André  mintha  megérezte  volna,  hogy  a 
felesége mit akar mondani, és Isabelle bólintott.

- Egyedül maradtam a gyerekekkel, és Péter nem egyszer mentette meg 
az életemet. - Az asszony beszámolt neki a katonákkal való incidensről a 
tónál, meg hogy a gyerekek is mennyire megszerették.

- És kihasználta a helyzetet?
Isabelle  hazudhatott  volna,  hogy  jobb  színben  tűntesse  fel  magát, 

azonban nem tette.
- Nem, Péter soha nem kényszerített semmire. Csodálatos ember volt, és 

apa  helyett  apja  akart  lenni  a  gyerekeimnek.  Róbert  nagyon imádta,  s 
tulajdonképpen  neki  köszönhetjük  azt,  hogy  nem  esett  bántódásunk  a 
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megszállás alatt. Nem értett egyet a háborúval, Hitler elveivel, és az első 
pillanattól  kezdve  azon  fáradozott,  hogy  a  lehetőségekhez  képest 
megkönnyítse az életünket.

- Értem. Szeretted?
Isabelle-nek könnybe lábadt a szeme, mialatt válaszolt.
- Igen.
- És engem?
-  Ő  iránta  sosem  éreztem  olyan  mélyen,  csak  azért  fogadtam  el  a 

közeledését,  mert azt hittem, meghaltál.  Ha tudom, hogy életben vagy, 
akkor  sosem...  -  elcsuklott  a  hangja,  és  zokogva  a  férje  ölébe  borult.  - 
Szörnyű idők voltak azok, Péter is mindenkit elvesztett a háborúban, és 
azt  mondta,  mindenkinek  joga  van  a  boldogsághoz.  A halottakat  nem 
lehet visszahozni, és bármilyen kegyetlen is a világ, az élet megy tovább.

Isabelle mindent elmesélt neki, többek között a terhességét, a borzalmas 
szülést és a temetést. Órákon keresztül beszélgettek és együtt sírtak.

-  Nagyon bátor  vagy,  Isabelle.  Más  nem így tett  volna  a  helyedben, 
inkább elhallgatta volna a történteket.

- Én mindig őszinte voltam hozzád, sosem hazudtam. Kérlek, bocsáss 
meg nekem! Megvetem magam azért, amit tettem.

André megsimogatta az asszony haját, és letörölte a könnyeit.
- Tudod, milyen nehéz lesz ezzel a tudattal együtt élnünk? - A férfinak 

Amélie jutott az eszébe, most is fájt neki az igazság, de nem annyira, mint 
amikor  Amélie  megszökött  a  bátyjával.  Tudta,  a  felesége  esete  ezúttal 
egészen más.

-  De  megpróbáljuk?  -  Isabelle  úgy  nézett  a  férjére,  mintha  élethalál 
kérdése lenne.

-  Muszáj  lesz  megpróbálnunk...  magunkért...  meg  a  gyerekeinkért... 
Nem hiszem, hogy képes lennék nélküled élni.

Annyit szenvedtek az elmúlt évek alatt, s annyi mindent köszönhettek 
egymásnak. Nem adhatják fel éppen most, amikor minden kezdett rendbe 
jönni.

- Örökre hálás leszek neked, André - az asszony leborult a férfi lábai elé.
-  Ne  butáskodj,  drágám.  Én  is  legalább  ennyivel  tartozom  neked. 

Szerinted ki mentett meg engem, ki beszélt rá a műtétre?
Isabelle nem felelt, már nem volt szükség a szavakra. André magához 

ölelte a feleségét és megcsókolta. Tudta, többé nem kényszerítheti rá az 
égvilágon semmi, hogy egyedül hagyja.
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