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Kedves Olvasó!

Rengeteg idôt töltöttem emberek megfigyelésével. Nem csak kávé-
zókban és vasútállomásokon, de ez a munkám is. Újságíróként hi-
vatásos szemlélôdô voltam – „képzett megfigyelô”, ahogy viccbôl 
nevezzük magunkat –, és megtanultam észrevenni azokat az apró 
jeleket mind a test-, mind a valódi beszédben, amelyek egyénivé és 
mások számára érdekessé tesznek bennünket.

Az évek során készítettem interjúkat áldozatokkal, bûnösökkel, 
tragédia vagy jószerencse részeseivel, hírességekkel és hétköznapi 
emberekkel. Azonban érdekes módon nem mindig a reflektorfény-
ben lévôk maradtak meg az emlékezetemben. Gyakran inkább a pe-
riférián lévôk, a dráma jelentéktelen szereplôi kísértenek tovább.

Nagy tárgyalásokon – hírhedt és rettenetes bûnesetekén, ame-
lyek vezetô hírré lettek –, gyakran azon kaptam magam, hogy a vád-
lottak padján ülô férfi feleségét figyelem, és azon tûnôdöm, mit tud 
valójában, vagy mit mer beismerni magának.

Ott van a híradóban ô is. Lehetséges, hogy figyelmesen kell néz-
nünk, hogy észrevegyük, de ott van, csendben áll a bíróság lépcsôjén 
a férje mögött. Biccent, és megszorítja a férfi karját, amint az tilta-
kozva hangoztatja az ártatlanságát, mert hisz a férjében.

De mi történik, amikor elpakolják a kamerákat, és a világ már 
nem néz oda?

Makacsul él a fejemben egy kép két emberrôl, akik pásztorpás-
tétomot esznek, mint bármely másik házaspár az utcájukban, de 
képtelenek megszólalni. Nem hallatszik más, csak az evôeszközök 
koccanása a tányérokon, miközben a kertvárosi ház bejárati ajtaja 
alatt beszivárgó kételyekkel viaskodnak.

Mert amikor nincsenek szemtanúk, amikor semmi nem vonja el 
a figyelmet, a maszkok óhatatlanul lehullanak.

Tudni akartam – tudnom kellett –, miként küzd meg ez az asz-
szony a gondolattal, hogy a férje – a férfi, akit választott – talán ször-
nyeteg.

És elôbukkant Jean Taylor. Ô az a csendes asszony, akit oly gyak-
ran láttam a bíróságok lépcsôjén, a feleség, akit kiszúrtam, amint 
kifejezéstelen arccal figyeli a vallomást tevô férjét.
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Ebben a regényben, az elsô regényemben, Jean beszél nyilvános-
ságnak szánt, illetve bizalmas formában imádott férjérôl és boldog 
házasságáról, amely fenekestôl felfordul, miután egy gyermek el-
tûnik, és a küszöbükön megjelenik a rendôrség és a sajtó.

Remélem, tetszeni fog önöknek ez a könyv. Én örömömet leltem 
a megírásában, és végtelenül hálás vagyok Jean Taylornak és azok-
nak az asszonyoknak, akik a mintájául szolgáltak.

Fiona Barton
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Elsô fejezet

2010. június 9., szerda

Az özvegy

Hallom a lépteit a kavicsos ösvényen. Nehéz léptek, magas sarkú ci-
pôben. Már majdnem az ajtónál van, tétovázik, kisimítja a haját az 
arcából. Jól öltözött nô, nagygombos kosztümkabát van rajta, alat-
ta ízléses ruha, a szemüvege a homlokára tolva. Nem Jehova tanú-
ja, nem is a Munkáspárttól jött. Bizonyára újságíró, de nem olyan, 
mint a többi. Ô ma a második – a héten a negyedik, és még csak 
szerda van. Lefogadom, hogy azt mondja majd: „Bocsánat, hogy 
ebben a nehéz idôszakban zavarom.” Mind ezt mondják, és olyan 
sajnálkozó arcot vágnak. Mintha érdekelné ôket.

Várni fogok, vajon csönget-e kétszer. A ma reggeli férfi nem csön-
getett. Némelyikük nyilvánvalóan halálosan unja a próbálkozást. 
Alig veszik le az ujjukat a csengôgombról, már mennek is, vonulnak 
vissza az ösvényen, amilyen gyorsan csak tudnak, beszállnak a ko-
csijukba, és elhúznak. Megmondhatják a fônöküknek, hogy próbál-
koztak, de az özvegy nem volt otthon. Szánalmas.

Ez a nô kétszer csenget. Aztán hangosan kopogtat, dörömbölôs 
stílusban. Mint egy rendôr. Meglátja, hogy kinézek a csipkefüggöny 
résén, és széles mosolyt villant felém. Hollywoodi mosoly, mondo-
gatta anyám. Aztán megint kopogtat.

Amikor kinyitom az ajtót, felém nyújtja a küszöbrôl felvett tejes-
üveget, és azt mondja: – Ne hagyja kint, meg fog romlani. Bejöhe-
tek? Feltegyünk egy teát?
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Nem kapok levegôt, megszólalni még kevésbé tudok. Ismét rám 
mosolyog, a fejét félrebiccenti.

– Kate vagyok – mondja. – Kate Waters, riporter a Daily Posttól.
– Én… – kezdem, és hirtelen ráébredek, hogy nem kérdezte.
– Tudom, hogy ki maga, Mrs. Taylor – mondja, és belép. A sza-

vak kimondatlanul lebegnek körülötte: „Maga a sztori.” – Ne áll-
junk itt kinn – mondja. És miközben beszél, valahogy bejön.

Az események e fordulatától annyira megdöbbenek, hogy szólni 
sem tudok, ô pedig a hallgatásomat engedélynek veszi, hogy a kony-
hába menjen a tejesüveggel, és készítsen egy teát. Utánamegyek – 
nem egy nagy konyha, és egy kicsit nehezen férünk el, ahogy sürög-
forog, megtölti a vízforralót és kinyitogatja az összes szekrényem 
ajtaját, cukrot és bögréket keresve. Én csak állok ott, és hagyom.

A szekrényekrôl fecserészik. – Micsoda bájos, üde konyha, bár-
csak az enyém nézne ki így. Maguk csináltatták?

Olyan érzés, mintha egy barátnômmel beszélgetnék. Másképp 
kép zeltem el, hogy milyen egy riporterrel beszélni. Azt hittem, olyan, 
mint amikor rendôrök kérdezik ki az embert. Azt hittem, megpró-
báltatás lesz, kihallgatás. A férjem, Glen, ezt mondta. De valahogy 
mégsem olyan.

Végre megszólalok: – Igen, fehér ajtókat választottunk, piros fo-
gantyúkkal, mert az olyan letisztult. – Állok a házamban, és kony-
habútorokról társalgok egy riporterrel. Glen dührohamot kapna, ha 
itt lenne.

Kate így szól: – Erre, ugye? – én pedig kinyitom a nappaliba vezetô 
ajtót.

Nem tudom biztosan, akarom-e, hogy itt legyen, vagy sem – nem 
tudom, hogyan is érzek. Nem érzem helyénvalónak, hogy most til-
takozzak – Kate egyszerûen leül, és cseveg velem, a kezében egy csé-
sze teával. Különös, egészen jólesik a figyelem. Kezdtem egy kicsit 
magányosnak érezni magam ebben a házban most, hogy Glen már 
nincsen.

És úgy tûnik, hogy Kate kézben tartja a dolgokat. Igazából kelle-
mes, hogy valaki megint irányít. Kezdtem megrémülni, hogy min-
dennel egyedül kell megbirkóznom, de Kate Waters azt mondja, ô 
majd elrendez mindent.
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Azt mondja, nincs más dolgom, mint elmesélni neki mindent 
az életemrôl.

Az életemrôl? Igazából nem rólam akar ô hallani. Nem azért jött 
az ajtómhoz, hogy Jean Taylorról halljon. Róla akarja tudni az igaz-
ságot. Glenrôl. A férjemrôl.

Tudják, a férjem három héttel ezelôtt halt meg. Közvetlenül a  
Sainsbury’s mellett ütötte el egy busz. Az egyik pillanatban még ar-
ról papolt, hogy miféle zabpelyhet kellett volna vennem, a másikban 
meg már holtan hevert az úton. Azt mondták, fejsérülés. Mindeneset-
re meghalt. Én csak álltam ott, és néztem, ahogy fekszik. Emberek 
futkostak takarókat keríteni, és volt egy kis vér is az útburkolaton. 
Igazából nem sok. Glen örült volna. Nem szerette a piszkot.

Mindenki nagyon kedves volt, próbálták eltakarni elôlem a holt-
testet, de nem mondhattam meg nekik, hogy örülök a halálának. 
Hogy vége a hülyeségeinek.




