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Joan Nye-nak, a Villa Maria Akadémián együtt töltött idő óta 
kedves barátnőmnek az emlékére – szeretettel

Mary

Richardnak és Jonnak
Alafair



Köszönetnyilvánítás

Mi már tudjuk, ki tette! A mese többi szereplője már nincs 
„a gyanú árnyékában”.

Ismét örömömre szolgált, hogy együtt dolgozhattam regény-
írótársammal, Alafair Burke-kel. Remekül szórakozunk, amikor 
összedugjuk kreatív fejünket.

Ezen az utazáson is Marysue Rucci, a Simon & Schuster fő-
szerkesztője a mentorunk. Ezer köszönet neki az összes segít-
ségéért.

Köszönet dr. Frederick Jaccarinónak a történetben felmerülő 
orvosi kérdésben nyújtott szakértő segítségéért.

Éljen, éljen a hazai csapatnak! Az én esetemben ezt rendkívü-
li férjem, John Conheeney, a gyerekeim és a jobbkezem, Nadine 
Petry alkotják. Mindig mellettem állnak bátorító szavaikkal és 
megbízható tanácsaikkal. Köszönöm, merci, gracias satöbbi, sa-
többi, satöbbi.

És önöknek, kedves olvasóim. Mindig velem vannak a gon-
dolataimban, miközben írok. Ha úgy döntenek, hogy elolvassák 
a könyveimet, szeretném, ha úgy éreznék, jól töltötték el az ide-
jüket.

Isten áldja valamennyiüket!
Mary



Itt jő a menyasszony talpig fehérben,
Pirulva s ragyogva az oltárhoz mentében
Míg a halál el nem választ
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Prológus

Április közepe volt, csütörtök este, a Palm Beach-i Grand Victoria 
Hotelben.

Amanda Pierce, az ara, épp a menyasszonyi ruháját próbálta 
fel gyerekkori barátnője, Kate segítségével.

– Imádkozz, hogy rám jöjjön! – mondta, de végül a cipzár 
mégiscsak gond nélkül felsiklott a dereka fölött lévő kényes rész 
mellett.

– Nem hiszem, hogy egy fi karcnyit is aggódtál emiatt – felelte 
Kate tárgyilagosan.

– Hát, a tavalyi nagy súlyveszteség után attól féltem, olyan so-
kat szedtem vissza, hogy feszülni fog a derékrésznél. Gondoltam, 
jobb ezzel most szembesülni, mint szombaton. Te nem látod ma-
gunkat a lelki szeme előtt, amint a cipzárral küszködünk, miköz-
ben épp készülök végigvonulni a padsorok közt?

– Nem fogunk – szögezte le Kate határozottan. – Nem tu-
dom, miért izgulsz annyit emiatt. Nézz bele a tükörbe! Gyö-
nyörű vagy.

Amanda a tükörképét méregette. 
– Szép ez a ruha, igaz? – Arra gondolt, hogy több mint 

száz ruhakölteményt felpróbált, végigjárta Manhattan legjobb 
meny as szonyi ruha-szalonjait, mielőtt ezt kiszúrta egy Brooklyn 
Heightson lévő cseppnyi boltban. Törtfehér selyem, empire sza-
bású, vagyis mell alatt húzott, lefelé bővülő, a derékrészen kéz-
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zel hímzett csipkerátéttel – mindent egyesített, amit elképzelt. 
Negyvennyolc óra múlva ebben fog végigvonulni a templom 
padsorai között.

– Több mint szép – jelentette ki Kate. – Úgyhogy miért tűnsz 
ilyen szomorúnak?

Amanda ismét belenézett a tükörbe. Szőke haj, szív alakú arc, 
tágra nyílt, kék szempár, hosszú szempillák és természet adta 
málnapiros ajkak – tisztában volt vele, hogy szép vonásokkal 
van megáldva. De Kate-nek igaza van. Csakugyan szomorúnak 
tűnik. Pontosabban nem is szomorúnak, inkább nyugtalannak. 
A ruha tökéletesen áll, emlékeztette magát. Ez bizonyára jel, nem 
igaz? Mosolyt erőltetett az arcára. 

– Csak azon tűnődtem, mennyit ehetek ma este, hogy a ru-
hám még szombaton is jó legyen rám.

Kate elnevette magát, és megpaskolta saját, enyhén domború 
hasát. 

– Ne mondj ilyeneket a jelenlétemben, pont te! De most ko-
molyan, Amanda, minden rendben? Még mindig a tegnapi be-
szélgetésünkön töröd a fejed?

Amanda legyintett. 
– Eszembe sem jutott – felelte, de tudta, hogy nem mond 

igazat. – Most pedig segíts kikászálódnom ebből! A többiek már 
biztosan alig várják, hogy lemehessenek vacsorázni.

Tíz perccel később, magára maradva a szobájában, már egy 
világoskék lenruhában, Amanda feltett egy fülbevalót, és vetett 
egy utolsó pillantást az ágyon gondosan szétterített menyasszo-
nyi ruhára. Közvetlenül a nyakkivágás alatt észrevett egy elkenő-
dött sminkfoltot. Pedig annyira óvatos volt, és most mégis egy 
halvány maszat néz vissza rá. Tudta, hogy ki fog jönni, de talán 
ez az a jel, amelyre várt?
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Az elmúlt két napot csaknem teljes egészében kívülállóként 
töltötte a saját tengerparti esküvője helyszínén, jelek után ku-
tatva, amelyek elárulják, csakugyan meg kell-e tartani ezt az eskü -
vőt. Miközben a ruháján lévő elszíneződést nézte, fogadalmat tett 
– nem a vőlegényének, hanem saját magának: Csak egy életünk 
van ezen a földön, és az enyém boldog lesz. Ha mégis a legcseké-
lyebb kétségem támad, nem megyek férjhez szombaton.

Nemsokára megtudom, mondta magában.
Abban a pillanatban úgy érezte, mindent tökéletesen kézben 

tart. Nem is sejtette, hogy másnap reggelre tökéletesen nyoma 
vész.
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1.

Laurie Moran fi gyelte, ahogy az előtte álló tizenéves a középis-
kolában szerzett franciatudását gyakorolja. A Rockefeller Cen-
ter-beli irodája közelében nemrég megnyílt francia pékségben, 
a Bouchonban állt sorban.

– Zsö vudré ön csokis tekercs. Legyen inkább kettő.
A pénztárosnő türelmesen mosolyogva várta, hogy a lány össze-

fűzze következő kívánsága szavait. Lerítt róla, már hozzászokott 
a vevők ügyetlen kísérleteihez, hogy francia mondatokat hozza-
nak össze, holott a pékség New York szívében működött.

Laurie már korántsem érzett magában ekkora türelmet. Ké-
sőbb, a délelőtt folyamán megbeszélése volt a főnökével, Brett 
Younggal, és még mindig nem döntötte el, melyik történetet vá-
lassza következő epizódjának témájául. Minden rendelkezésére 
álló percre szüksége volt, hogy felkészüljön.

A lány egy utolsó „merszi” után egy doboznyi süteménnyel 
a kezében végre távozott. 

Laurie következett. 
– Egy en anglais lesz, s’il vous plaît.
– Merci – válaszolta lelkesen a pénztárosnő.
Hagyománnyá vált, hogy péntek reggelenként megáll a pék-

ségnél, és különleges csemegéket visz be két beosztottjának: az 
asszisztensének, Grace Garciának és segédproducerének, Jerry 
Kleinnek. Mindketten hálásak voltak a válogatott gyümölcs-
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tortákért, croissant-okért és kenyérfélékért. Miután elmondta 
a rendelését, a pénztárosnő megkérdezte, kér-e még valamit. A ma-
 caronok nagyon fi nomnak néztek ki. Talán pár darabot apának és 
Timmynek vacsora utánra, és magamnak egy kis kényeztetésként, ha 
jól sikerül a mai megbeszélés Brett-tel, ígérte meg magának.

Amikor kiszállt a liftből a Rockefeller Center 15. szám ti-
zenhatodik emeletén, ráébredt, mennyire tükrözi a Fisher Blake 
Stúdió irodáinak elrendezése a munkájában az elmúlt év során 
elért sikerét. Régebben egy kis, ablaktalan helyiségben dolgozott, 
két másik producerrel osztozott egyetlen asszisztensen, de amióta 
létrehozott egy megoldatlan bűnügyeket fókuszba állító, megtör-
tént eseteken alapuló „különkiadás”-t, beindult a karrierje. Most 
egy sokablakos, csillogó, modern bútorokkal berendezett, tágas 
irodában ült. Jerryt kinevezték segédproducerré, és kapott egy ki-
sebb irodát az övé mellett, Grace-nek pedig állandóan temérdek 
dolga volt az irodáik előtt terpeszkedő, hatalmas térben. Ők hár-
man most már teljes munkaidőben A gyanú árnyékában című 
sorozatukon dolgoztak, ami mentesítette őket a többi, átlagos 
hírműsor készítése alól.

Grace nemrég töltötte be a huszonhetedik életévét, de jóval 
fi atalabbnak tűnt. Laurie többször is megkísérelte elmagyarázni 
neki, hogy fölösleges azt a nap mint nap aprólékos gonddal felvitt 
rengeteg sminket viselnie, de nyilvánvaló volt, hogy Grace inkább 
egy merészebb egyéni stílust követ, amely erősen különbözik 
Laurie konzervatívabb ízlésétől. Ma egy sokszínű selyemtunikát 
vett fel képtelenül szűk cicanadrágja fölé, és hozzá tizenhárom 
centiméter magas telitalpú csizmát. Hosszú, fekete haját a hatva-
nas évek stílusában szökőkútra emlékeztető kontyba fésülte.

Grace rendszerint rávetette magát a pékség zacskójára, ma 
azonban nem ez történt. 
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– Laurie – kezdte lassan.
– Valami baj van, Grace? – Laurie ismerte annyira az asszisz-

tensét, hogy észrevegye, ha feldúlt.
Amikor Grace hozzá akart fogni a magyarázkodáshoz, Jerry 

lépett ki az irodájából. A hórihorgas Jerry és a toronymagas sarkú 
cipőket viselő Grace között a karcsú Laurie mindig alacsonynak 
érezte magát, holott százhetven centiméter magas volt.

Jerry mentegetőzve feltartotta a kezét. 
– Egy hölgy ül az irodádban. Csak úgy beállított. Mondtam 

Grace-nek, beszéljen meg vele egy időpontot valamikor máskorra. 
Csak a rend kedvéért közlöm, hogy ebben nem vagyok sáros.
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2.

Sandra Pierce kibámult Laurie Moran irodájának ablakán. Ti-
zenhat emelettel lejjebb terült el a Rockefeller Center híres jég-
pályája. Legalábbis Sandra a lelki szemével mindig azt látta, még 
most, július közepén is, amikor a sima jeget, rajta a hajladozó 
korcsolyázókkal, átmenetileg egy nyári kert és egy étterem vál-
totta fel.

Maga elé képzelte a gyerekeit, ahogy több mint húsz évvel 
korábban egymás kezét fogva ott korcsolyáztak. Charlotte, a leg-
idősebb az egyik oldalon, Henry, az öccse a másikon. Közöttük 
a kishúguk, Amanda. Két testvére olyan erősen szorongatta a ke-
zét, hogy akkor is biztonságban, egyenesen tartották volna, ha 
a korcsolyája történetesen nem ért volna jeget.

Sandra nagyot sóhajtva elfordult az ablaktól, és keresett va-
lamit, ami a várakozás idejére leköti a fi gyelmét. Meglepte, mi-
lyen rend van az irodában. Még sosem járt tévéstúdióban, de úgy 
képzelte, hogy nagy, nyitott terekből áll, bennük íróasztalok sora, 
ahogyan a hírműsorok hátterében látni. Ezzel szemben Laurie 
Moran irodája inkább csillogó, mégis kényelmes nappalinak tűnt.

Sandra észrevett egy bekeretezett fotót Laurie asztalán. Mivel 
az iroda ajtaja még csukva volt, felvette és megnézte. A kép 
Laurie-t ábrázolta a férjével, Greggel valamelyik tengerparton. 
Sandra feltételezte, hogy az előttük álló kisfi ú kettőjük fi a. Nem 
ismerte személyesen a családot, de az interneten látott fényképe-
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ket Laurie-ról és Gregről. Kíváncsisága A gyanú árnyékában iránt 
már akkor felébredt, amikor a sorozat első epizódját közvetítette 
a tévé. De amikor nemrég olvasott egy cikket, amely megemlí-
tette, hogy a producer életében is szerepelt egy megoldatlan bűn-
tény, Sandra biztosan tudta, el kell jönnie ide, hogy személyesen 
is megismerkedjen Laurie Morannel.

Nyomban elöntötte a bűntudat, amiért megsértette Laurie 
magánszféráját. Tisztában volt vele, hogy ő sem szeretné, ha egy 
idegen nézegetné a róla, Walterről és Amandáról készült fényké-
peket. Sandra megborzongott, amikor ráeszmélt, hogy legutóbb 
öt és fél éve volt együtt a volt férjével és a kisebbik lányával – 
az Amanda esküvője előtti utolsó családi karácsonyon. Pon to-
sabban az elmaradt esküvője előtt.

Vajon hozzászokom valaha is, hogy a volt férjemként gondoljak 
Walterre?, tűnődött. Elsőéves volt az Észak-karolinai Egyetemen, 
amikor megismerkedett Walterrel. Édesapja katonai hivatása 
miatt mindenütt élt a világban, egyedül az amerikai délen nem. 
Nagyon nehezen tudott csak beilleszkedni – mintha az ott felnőtt 
többi diák egy számára érthetetlen, íratlan jelrendszer szerint élt 
volna. A szobatársa elvitte az idény első futballmeccsére, azzal 
az ígérettel, hogy ha egyszer már szurkolt a Szurkos Sarkúak-
nak, igazi észak-karolinai válik belőle. Ment velük a szobatársa 
bátyja is, aki magával hozta egyik másodéves egyetemista ba-
rátját. Walternek hívták, odavalósi fi ú volt. Több időt töltött 
Sandrával beszélgetve, mint a meccs nézésével. Mire az utolsó 
negyedben mind elénekelték a szurkolói nótát – „Szurkos Sar-
kúnak születtem, Szurkos Sarkúnak neveltek, És mikor majd 
meg halok, Szurkos Sarkúként temetnek” –, Sandra azt gondolta 
magában: Azt hiszem, megismerkedtem a leendő férjemmel. Igaza 
volt. Attól kezdve minden idejüket együtt töltötték. Raleigh-ban 
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nevelték fel három gyermeküket, autóval alig félórányira attól 
a stadiontól, ahol megismerkedtek.

Arra gondolt, hogy csaknem harmincöt évig tartó házassá-
guk első harminckét évében mennyit segítették egymást a na-
gyon eltérő területeiken. Noha Sandra hivatalosan sosem dol-
gozott Walterék családi cégében, mindig tanácsokat adott neki 
az új termékek bevezetését, a reklámkampányokat és különösen 
a munkahelyi személyzeti kérdéseket illetően. Kettőjük közül ő 
tudott jobban ráhangolódni az emberek érzéseire és motiváci óira. 
Walter azzal viszonozta a szívességet, hogy amikor csak tudott, 
besegített neki az általa irányított templomi, iskolai és közösségi 
ügyekbe. Sandra kis híján elmosolyodott, amikor eszébe jutott 
az ő nagydarab, mackós Walterének látványa, ahogy több száz 
apró gumikacsát számoz be fi lctollal az Ol’ Bull folyón évenként 
körforgásban rendezett Kacsafutamra, és amikor egy-egy újabb 
kacsát tesz rá a halomra, hangosan bemondja a számát.

Walter régebben mindig azt mondogatta neki, hogy minden-
ben társak. Sandra mostanra persze már rájött, hogy ez sosem 
volt teljesen igaz. Bármennyire igyekezett is Walter, nehezen tudta 
teljesíteni apai feladatait. Elment ugyan a fellépésekre és a base-
ballmeccsekre, de a gyerekek látták rajta, hogy a gondolatai vala-
hol máshol járnak. Általában a munkáján – egy új termékcsalá-
don, az egyik gyárban felmerülő gyártási hibákon, egy kiskeres-
kedőn, aki további árengedményt követelt. Walter azt tartotta, 
hogy akkor teljesíti legjobban apai feladatát, ha jól vezeti az üz-
letet, örökséget és anyagi biztonságot teremtve ezzel a családja 
számára. Így aztán Sandrára hárult, hogy kárpótolja három gye-
reküket apjuk érzelmi távolságtartása miatt.

Aztán két évvel ezelőtt végül döntésre jutott. Tudta, hogy 
képtelen tovább elviselni, milyen rettenetesen feszeng Walter, va-



19

lahányszor ő kiejti a száján Amanda nevét. Kétféleképpen gyászol-
tunk, gondolta, és ennyi bánat nem fért meg egy fedél alatt.

Megigazította a hajtókájára erősített kitűzőt, amelyen ez állt: 
„Amanda még mindig nem került elő.” Már nem is számolta, 
hány ilyet nyomtattatott az évek során. Ó, mennyire utálta Walter 
a házukban mindenütt föllelhető, kitűzőkkel teli dobozokat!

– Rájuk nézni sem bírok – jelentette ki. – Egy percig nem 
lehetek meg a tulajdon otthonomban anélkül, hogy el kelljen 
képzelnem, mi történhetett Amandával.

Csakugyan azt várta tőle, hogy hagyjon fel a lányuk keresésé-
vel? Képtelenség. Sandra hű maradt a missziójához, Walter pedig 
visszatért a megszokott életéhez. Többé már nem voltak társak.

Egyszóval Walter most már a „volt férje”, bármennyire fur-
csán csengett is még mindig a szó a fülében. Csaknem két éve 
Seattle-ben élt. Azért költözött ide, hogy közelebb legyen fi ához, 
Henryhez, és annak családjához. Egy gyönyörű, holland gyarmati 
stílusban épült házban lakott a Queen Anne utca végén, ahol az 
unokáinak megvolt a saját szobájuk, amikor a nagymamájuknál 
aludtak. Walter persze Raleigh-ban maradt. Azt mondta, a cég 
érdekében muszáj, legalábbis addig, amíg nyugdíjba nem megy, 
de Sandra tudta, hogy az sosem fog bekövetkezni.

Hangokat hallott az ajtó túloldaláról. Gyorsan visszaült az ab-
lak alatt álló hosszú, fehér bőrkanapéra. Kérlek, Laurie Moran, 
legyél az, akiért imádkozom!
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