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A kezdetek

A mint megláttam a levelet, rögtön tudtam, hogy ő írta. 
 Kétség sem férhetett hozzá: a megszólítás, a precíz, apró be-
 tűs kézírás, a dátum, a levél tartalma mind igazolták a korát 

és a szerző kilétét.
Teljesen véletlenül bukkantam rá. Egy nagyon régi, XVIII. századi 

angol verseskönyv lapjai között bújt meg, amit egy oxfordi antikvá-
riumban találtam. Hirtelen felindulásból vásároltam a könyvet, hogy 
bővítsem vele az otthoni könyvtáramat, és hogy a néhány napos ang-
liai kiruccanás alatt társamul szegődjön.

Rövid útnak szántuk, csak néhány napra jöttünk. Amikor megtud-
tam, hogy a barátom, Dr. Stephen Theodore egy londoni orvosi kon-
ferenciára készül, nem bírtam ellenállni a kísértésnek, hogy elkísérjem. 
Noha nyilvánvaló volt, hogy őt az idő nagy részében lefoglalja majd 
a konferencia, mégis úgy éreztem, nagyszerű alkalom kínálkozik arra, 
hogy egy kis különbejáratú nosztalgiakörutat tegyek. Az első állomá-
som Oxford volt – félbemaradt tanulmányaim helyszíne. Egy csodás 
júniusi délutánt és estét töltöttem azzal, hogy bebarangoltam a régi 
kedves törzshelyeimet, végig azt kívánva, bárcsak megoszthatnám 
mindezt Stephennel – de legalább e-mailben, SMS-ben és telefonon 
folyamatosan tartottuk a kapcsolatot.

A könyvet egy poros kupacban találtam egy bolt hátsó pult-
ján, ahol senkinek sem tűnt fel, nem keltette fel senki érdeklődését. 
Érthető volt, hogy miért: nem valami szép kiállítású kötet. Még min-
dig az eredeti, ideiglenes kötésben volt – hanyagul összefércelt lapok, 
a borító olcsó karton, a címet pedig egy apró, a gerincre ragasztott 
papírcímkére nyomták. A kiadás évét nem találtam, de legalább két-
száz évesre becsültem.

Miután megvettem a könyvet, csak másnap reggel adódott alkal-
mam, hogy tüzetesebben megvizsgáljam új kincsemet. Szürke, viha-
ros időre ébredtem, ezért a panzióban komótosan elköltött angol reg-



8 SYRIE JAMES

geli után elhatároztam, hogy inkább barátságos kis szobámban, egy 
bögre kávé társaságában várom meg, amíg eláll az eső. Lehuppantam 
az ablak előtti kényelmes székre, felgyújtottam a régimódi lámpát, és 
óvatosan kinyitottam a viharvert kötetet.

Az első néhány oldal széle megbarnult és bepiszkolódott, de 
ahogy tovább lapoztam, tiszta fehér oldalakat találtam, csak a széle-
ken volt egy-két világosbarna folt. Lassan végiglapoztam a kötetet, és 
mosolyogtam az antik betűtípussal szedett ismerős, szeretett verseket 
olvasva. A lapok széle szaggatott volt, ahol az első tulajdonos késsel 
felvágta az íveket. A könyv vége felé észrevettem, hogy néhány lap 
még nincs felvágva, az egyben maradt ívek pedig egyfajta zsebet 
képeztek. A panzió tulajdonosától kölcsönkértem egy levélkést, és 
óvatosan felvágtam a maradék néhány lapot. Legnagyobb meglepe-
tésemre az utolsó zseb lapjai közé csúsztatva egy gondosan boríték 
alakúra hajtogatott papírlapot fedeztem föl.

Kibontottam. Egy befejezetlen levél volt. Vastag, nehéz, vízjellel 
ellátott papírra írták, amin látszódott a hajdani papírmerítő forma jel-
legzetes bordázata. Barnásfekete volt a tinta. A dátum és az elegáns 
folyóírás arról árulkodott, hogy a levelet lúdtollal írták. Elolvastam 
a megszólítást, és a szívem majd’ kiugrott a helyéből. Alig hittem 
a szememnek, amikor végigolvastam.

1816. szeptember 3., kedd

Drága Cassandrám,

köszönöm leveledet, melyet nagy örömmel vettem 
kézhez. Rendkívül hálás vagyok, hogy érkezésed után 
ily hamar tollat ragadtál, és megosztottad velem 
szálláshelyetek minden részletét, bár gyanítom, az 
olvasó több örömét lel te bennük, mint a sorok írója. Noha 
hálószobád elég kényelmesnek tűnik, sajnálattal olvasom, 
hogy nem gyújtottak be, és megdöbbentőnek találom, 
hogy Mrs. Potter három guinea-t akar felszámolni egy 
ilyen helyért! Nyilvánvalónak tűnik, hogy Cheltenhamnek 
inkább a május kedvez! A prémkabátod kétségkívül 
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boldog, hogy magaddal vitted, hiszen gyakran fogod 
viselni. Remélem, Marynek többet használ majd a víz, 
mint nekem. Mindenképpen értesíts a hogylétéről. Mi jól 
vagyunk errefelé. Az elmeneteledkor kínzó betegség volt 
oly kedves, és köszönés nélkül eltávozott, így örömmel 
tudathatom veled, hogy az elmúlt néhány nap során alig 
szenvedtem a hátfájástól. Igyekszem maradéktalanul 
kikúrálni magam, amennyire csak lehet, hogy jobban 
élvezzem Edward látogatását. Sok örömet okoz nekem. 
Regényt ír – mind meg hallgattuk, és mondhatom, 
igazán jó és eszes írás. Úgy gondolom, első osztályú 
munka lehetne, ha rávenné magát, hogy befejezze.

Edward szerzeményét hallgatva elfogott a me  lan-
kó lia, és olyan érzések törtek elő belőlem, amiket rég 
elfeledettnek hittem, s melyekről csak Neked önthetem 
ki a szívem. Ígérem, öt percnél tovább nem terhellek. 
Eszembe juttatta azt a korai kéziratomat, melynek 
a devonshire-i Greenbriarben veszett nyoma. Még 
tizennégy év távlatából is csak fájó gyöngédséggel, 
szomorúsággal és gyásszal tu dok rágondolni, ahogy egy 
elvesztett gyermekre gondolna az ember. Emlékszel 
az elméletemre az eltűnését illetően? Továbbra is 
fenntartom, hogy hiúság, ostobaság és megsebzett 
büszkeség volt az oka. Nem kellett volna felolvasnom neked 
aznap este ottlétünk során, hanem a többivel együtt 
kellett volna őriznem – bár milyen jókat nevettünk! 
(Milyen eredményes évem volt – két házassági ajánlat!) 
Végzetesnek bizonyult, hogy pusztán az az egy példányom 
volt belőle. Meglehet, hogy egyszerűen csak a sors keze 
játszott közre, és soha nem is volt arra hivatva, hogy 
elolvassák. Te megpróbáltál meggyőzni, hogy senkinek 
se szóljak róla, amíg el nem készül, és igazad lett; 
talán valóban felzaklatta családunk ama nagy becsben 
tartott tagját. Ahányszor csak felötlött bennem, hogy 
újraírom, történt valami, ami meggátolta: a sok utazás 
– vagy ha emlékszel, milyen nehéz a Sydney Palace-ben 
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dolgozni – aztán apánk halála – szóval lehetetlen lett 
volna. Most pedig már emlékezetből felidézni erőmön 
felüli feladatnak bizonyulna. Azonban ihletet is kaptam. 
Tegnap nekiültem, és kigúnyoltam szegény, elveszett 
mű ve met egy kis bolondsággal, minek az Egy regény 
terve címet adtam. Részben azt írtam meg, amire abból 
a történetből emlékszem, kiszínezve Fanny és a többiek 
ötleteivel, akik voltak olyan kedvesek, hogy javaslatokat 
tegyenek, miről is kellene írnom legközelebb. Remélem, 
megnevettet. Erről jut eszembe. Ma este együtt teá-
zunk

Itt végződött – egy töredék, befejezetlenül, aláírás nélkül.
Remegő kézzel másodszorra és harmadszorra is elolvastam a leve-

let. Csak egyvalaki írhatta, valaki, aki történetesen minden idők leghí-
resebb és legkedveltebb írója: Jane Austen. Az a tény, hogy ő az én 
személyes kedvencem – hogy részletesen tanulmányoztam az életét 
és a műveit, és hogy ő ihlette a soha be nem fejezett disszertációm 
témáját –, csak növelte a döbbenetet és az izgalmat, amit éreztem.

Ha a levél eredeti – és mérget vettem volna rá, hogy az –, akkor 
páratlan és értékes dologra bukkantam. Jane nővére, Cassandra, rövid-
del a halála előtt, mielőtt emlékbe adta a leveleket az unokahúgainak 
és unokaöccseinek, levelezésük nagy részét elégette, vagy legalábbis 
kihúzta azokat a részeket, amiket magánügynek ítélt. 161 levél maradt 
fenn, melyeket ki is adtak – és biztos voltam benne, hogy ez nem volt 
köztük. Ez teljesen új.

Bekapcsoltam a laptopomat, hogy igazoljam az elméletemet, és 
fölmentem a netre. Egy pillanat alatt rábukkantam egy oldalra, ahol 
Jane Austen összes fennmaradt levelét megtaláltam. Teljesen felvilla-
nyozott, amikor meg tudtam erősíteni, hogy a kézírás valóban ugyan-
az, mint az általam talált levélben. Az 1816-ban, Jane életének vége felé 
írt levelekre kattintottam. Egy 1816. szeptember 4-én keltezett levél 
részletét megtaláltam, Cassandrának szólt, amikor az Cheltenhamban 
időzött – a két első oldal azonban hiányzott, csakúgy, mint a harmadik 
oldal teteje. Cassandra bizonyára szándékosan szabadult meg ezektől 
a részektől.
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A torkomban dobogott a szívem. Úgy tűnt, hogy a töredék, amit 
a kezemben tartok, a szeptember 4-i levél hiányzó felének egy koráb-
bi piszkozata. Valami nyilván megzavarta Jane-t a levél fogalmazása 
közben, és elrejtette e könyv lapjai közé, hogy Cassandrán kívül más 
ne ismerhesse meg a tartalmát. Talán kiment Jane fejéből, hogy hová 
tette, és másnap újrakezdte a levelet. Akkor épp betegeskedett, tíz 
hónappal később pedig meghalt. A verseskötet biztosan Cassandrára 
szállt, aztán valamikor eladták vagy elveszett. Soha senki sem fedezte 
fel a titkát.

Annyira izgatott voltam, hogy a lélegzetem is el-elakadt. Ha igazam 
lenne – ha ez tényleg valódi, egy eddig ismeretlen Jane Austen-levél –, 
akkor a hír az újságok címoldalára kerülne. De még a levélnél is izgal-
masabb volt az eltűnt kézirat emlegetése. A könyvkiadók tudomása 
szerint Jane Austen csak hat teljes regényt írt és néhány különféle rö-
videbb munkát, amiket már az utolsó betűig elolvastak, megvizsgál-
tak és hitelesítettek. Egy újonnan felfedezett Austen-mű világméretű 
Jane-őrületet robbantana ki.

Fel-alá járkáltam a szobában, nem tudtam, mit is tegyek az érté-
kes lelettel. Riasszam a médiát? Felhívjak egy múzeumot? Inkább nem, 
még azt hinnék, bekattantam. Senkinek nem szólhattam róla, amíg 
a levél eredetiségét nem igazolja valaki. De kihez forduljak?

Egyszer csak beugrott a válasz: Dr. Mary I. Jesse! Oxfordi an gol iro-
da lom- ta nul má nyaim során ő volt a témavezetőm, a mentorom és 
tanárom, és őszintén tiszteltem. Amikor négy évvel ezelőtt ott kel-
lett hagynom az egyetemet, hogy segédkezzek anyám ápolásában, 
Dr. Jesse bátorított: „Tudom, hogy egy napon visszatér majd és befeje-
zi” – mondta. De nem így lett.

Dr. Jesse-t napjaink egyik kimagasló Austen-szakértőjének tartot-
ták. Számtalan tudományos értekezést írt Austenről, valamint egy hí-
res és népszerű életrajzot is neki köszönhettünk, volt a Jane Austen 
Irodalmi Alapítvány elnöke is, és több mint négy évtizede tanított 
Austent. Nagyjából akkor vonult vissza és hagyta ott Oxfordot, amikor 
én. A Chawton House Könyvtár padlásán egy ládában talált ritka kéz-
iratok eredetvizsgálatán és szerkesztésén dolgozott. Azóta megsza-
kadt köztünk a kapcsolat.

Tudtam, hogy meg kell találnom.
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Elővettem a mobilomat. Az egyetemi időkből megvolt még egy 
régi e-mail címe, úgyhogy gyorsan írtam Marynek, hogy Ox ford ban 
vagyok, és örömmel találkoznék vele. Az e-mail visszajött azzal, hogy 
„az üzenet kézbesítése sikertelen”, és egy tájékoztatással, miszerint 
a cím, amire írtam, nem létezik. Minden eszembe jutó netes közössé-
gi oldalt átböngésztem, de Dr. Mary Jesse neve nem szerepelt sehol. 
A számát nem találtam a telefonkönyvben.

Néhány percre megakadtam. Általában nem vagyok valami me-
rész, nem cselekszem a pillanat hevétől fűtve, de most nem bírtam 
nyugton maradni. Fogtam az esőkabátomat és az esernyőt, és a jéghi-
deg esőben lesétáltam a St. Cross épületéig a hosszú, százszor végig-
járt Manor Roadon. Szerencsére az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék 
titkárságát nyitva találtam, sőt mi több, az asztalnál nem más ült, mint 
jó barátom, Michelle, aki két éven át támogatott és dajkált, amikor 
a disszertációmon dolgoztam.

– Hát szia! – mondtam levegő után kapkodva, és a víztől csöpögő 
esernyőt ledobtam az ajtó mellé.

Michelle széles mosollyal nézett föl a számítógépe mögül.
– Samantha! De jó újra látni! Gyönyörű vagy, mint mindig! 
Megöleltük egymást és csiviteltünk, mint a madarak, négy perc 

alatt próbáltuk megbeszélni négy év fontos eseményeit. Röviden ösz-
szefoglaltam, hogy’ állnak a dolgaim: harmincegy évesen még nem 
mentem férjhez, de egy nagyon helyes fi ckóval járok, és szívvel-lélek-
kel dolgozom a különleges gyűjtemény könyvtárosaként egy kis dél-
kaliforniai egyetemen.

– Tehát nem azért jöttél, hogy újra beiratkozz? – kérdezte Mi chelle 
csalódottan.

– Bocs, de nem. Szabadságon vagyok. A barátommal, aki egy kar-
diológiai konferencián van Londonban.

– Úúú, a barátod orvos? Az szép!
– Bizony, szép ember – mondtam mosolyogva, és rátértem látoga-

tásom céljára: el kell érnem Dr. Mary Jesse-t.
– Dr. Jesse-t? Azt hiszem, valahová Chipping Norton közelébe köl-

tözött. Úgy hallottam, hogy nagyon csöndes, visszahúzódó életet él. 
Nálunk nem hagyott meg telefonszámot vagy e-mail címet, így ami 
az ő nevére érkezik, továbbküldjük a postacímére.
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Elkámpicsorodtam. Egy telefonszám sincs? Még e-mail cím sem? 
Komolyan? Igyekeztem megértetni Michelle-lel, hogy mennyire fon-
tos elérnem Maryt, és hogy nincs sok időm, csak néhány napig ma-
radok Angliában. Egy kedves mosoly és fejrázás kí sé re té ben megadta 
Mary postacímét, de a lelkemre kötötte, hogy ne osszam meg senki-
vel. Nagyon megköszöntem.

Elbúcsúztunk és ígéretet tettünk egymásnak, hogy a jövőben 
gyakrabban jelentkezünk. Ezután egy ősöreg átjáró me ne dé ké-
ben, az esőtől védve kikerestem Mary címét a telefonomon. Hook 
Nortonban lakott. Arra nem volt idő, hogy írjak neki – ki tudja, mi-
kor jönne válasz? Az útvonaltervező szerint Hook Norton Oxfordtól 
40 kilométerre északnyugatra található, az A44-es autópálya mentén.

Rápillantottam az órámra. Péntek volt, fél kettő. Ha nincs nagy for-
galom, körülbelül egy óra alatt ott lehetek. Egy ideig haboztam, hi-
szen nyilvánvaló volt, hogy Mary örömét leli a háborítatlanságban, és 
mégiscsak udvariatlanság bejelentés nélkül beállítani valakihez – de 
gyorsan elhessegettem az aggodalmaimat. Mary hozzám hasonlóan 
megszállottja volt Mindennek, Ami Austen – valójában még nálam 
is jobban. Ha otthon találom, el lesz ragadtatva a felfedezésemtől, 
rá adá sul nem csak a levél eredetiségét tudná igazolni, hanem azt is 
megmondaná, mit tegyek.

Szinte futva tettem meg az utat vissza a panzióba. Két fénymáso-
latot készítettem a becses levélről, majd az eredetit visszacsúsztattam 
a régi könyv lapjai közé, visszacsomagoltam a könyvet, hogy tiszta és 
száraz maradjon, és eltettem a táskámba.

Mivel túlságosan izgatott voltam, valakinek azonnal el kellett újsá-
golnom a fejleményeket, így elhatároztam, hogy felhívom Stephent. 
Dr. Stephen Theodore volt az intelligens, jóképű, negyvenegy éves 
radiológus szívspecialista, aki anyám szívproblémáit kezelte. Négy 
éve ismerkedtünk meg, röviddel azután, hogy visszatértem Oxfordból 
Los Angelesbe. Bár én akkoriban komplett érzelmi csődtömeg voltam, 
és borzasztóan aggódtam anyámért, megnyugodva láttam, hogy jó 
kezekben van.

Eleinte a kapcsolatom Dr. Theodore-ral szigorúan szakmai volt, 
de ahogy teltek a hónapok, mindketten érzékeltük a kölcsönös, egy-
re erősödő vonzalmat. Aztán randevúra hívott. Rájöttem, hogy bár 
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Stephen az iskola elvégzése óta egyetlen könyvet sem olvasott pusz-
ta szórakozásból, azt nagyra értékelte, hogy én imádok olvasni. Míg 
én örömmel főzök, ő menekül a konyhából, mintha kergetnék – más 
dolgokban viszont hasonló az érdeklődésünk. Zenében, ételben és 
borban megegyezik az ízlésünk. Roppant feszített az időbeosztása, 
de azért hébe-hóba szakított időt egy vacsorára, vagy hogy együtt 
eddzünk, egyszer-egyszer még biciklizni is lementünk vasárnap reggel 
a tengerpartra. Nem telt sok időbe, hogy az ágyában találjam magam.

Stephen támogatta a viccesen „Jane Austen-mániának” titulált 
szen ve dé lye met. Kedvenc Austen-fi lmadaptációim közül többet is 
megnézett. Cserébe, amiért elkísértem különféle kórházi fogadások-
ra (nem lelkesedem értük), kétségek között ugyan, de beleegyezett, 
hogy angol reneszánsztánc-órákat vegyen. Még jelmezt is bérelt, és 
eljött velem egy XIX. századi angol bálba, ahol végigtáncoltuk az es-
tét pont, mint Elizabeth Bennet és Mr. Darcy. „Sokkal jobban élvezem, 
mint amire számítottam!”, mondta a csodás doktorom őszinte megle-
petéssel. Én egész este a felhők fölött lebegtem.

Élveztük egymás társaságát. Passzoltunk egymáshoz. És kiválóan 
gondoskodott anyámról. 

Sajnos anyukám szívelégtelensége mindennek ellenére rosszab-
bodott. Egy éve halt meg egy hirtelen fellépő aritmia következtében 
– a beültetett defi brillátor nem tudta visszaállítani a normális szívrit-
must. Egyszerre szülő nélkül maradtam, árván, elborított a gyász, a pa-
pírmunka és az anyagi gondok. Stephen mellettem állt, amikor kellett. 
Nem köteleztük el magunkat a három év során, amióta együtt vol-
tunk, továbbra is a saját, különálló életünket éltük – de Stephen fontos 
volt számomra, és úgy éreztem, én is fontos vagyok neki.

Alig vártam hát, hogy elmeséljem a nagy felfedezést.
Stephen fi gyelmeztetett ugyan, hogy a londoni konferencián 

egész nap egymást érik majd az orvosi találkozók és szemináriumok, 
de én azért felhívtam, hátha sikerül vele beszélnem. Csodával határos 
módon fölvette a telefont.

– Sam? – a háttérből beszélgetés zaja szűrődött be.
– Stephen! Jaj de jó, hogy elértelek!
– Én is örülök. Várj egy percet, alig hallak. – Egy ideig csönd volt, 

aztán csökkent a háttérzaj, és újra megszólalt. – Jól telik az idő?
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– Nagyon! Hogy halad a találkozó?
– Eddig minden nagyszerű. Az IME-tanácskozáson tartott elő-

adásomra szép számmal jöttek. A poszterszekció is rendben volt, bár 
kicsit sok volt a genetika. A műholdas tanácskozáson rendkívül érde-
kes, új kutatási eredményeket ismertettek a dyslipidemiáról és a ma-
radványtünetekkel járó kockázatok mérésére szolgáló hatékony para-
méterekről – nem kis feladat lesz az új eredményeket a betegeimen 
alkalmazni.

– Ennek nagyjából a háromnegyedét értettem is – mondtam ne-
vetve.

– Akkor többet, mint én – csipkelődött Stephen.
– Stephen, van egy perced? Hihetetlen dolgot akarok elmesélni.
– Mit?
– Vettem tegnap egy könyvet egy antikváriumban – egy kétszáz 

éves verseskötetet…
– Szuper! A Chamberlain Egyetem könyvtárának?
– Nem, magamnak – a gyűjteményembe. De nem ez a lényeg. 

El volt benne rejtve egy levél.
– Egy levél? Ezt hogy érted?
– Egy kézzel írott levél, 1816-os dátummal. Nincs aláírva, de azt hi-

szem… szinte biztos vagyok benne, hogy Jane Austen írta.
– Jane Austen? Viccelsz?
– Komolyan mondom. Stephen, alig hiszem el! Úgy tűnik, felfedez-

tem egy eredeti Jane Austen-levelet!
– Ez óriási! Ha valaki meg tudja állapítani, hogy valódi-e, az te vagy, 

kicsim. Mik a terveid a levéllel?
– Igazoltatnom kell az eredetiségét. – Röviden elmondtam neki, 

hogy milyen kis kirándulást tervezek.
– Nagyszerű kalandnak tűnik.
– Még az is lehet belőle – válaszoltam lelkesen.
– Hát, sok szerencsét – exkuzálta magát, mondván, hogy hamaro-

san kezdődik a következő ülés, majd letettük a telefont.
Kimentem a bérelt autómhoz. Még mindig esett. Az egyetemi évek 

alatt sokszor béreltem autót, tehát hozzá voltam szokva, hogy a „rossz” 
oldalon vezessek. Az A44-esen Oxfordtól északnyugat felé óriási volt 
a forgalom, de amint a város elegáns tornyait messze magam mögött 
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hagytam, sokkal jobban lehetett haladni. Ötvenöt perccel később el-
hagytam a háromsávos pályát, és rákanyarodtam a Hook Nortonba 
vezető útra. A faluba beérve szép kis templomot pillantottam meg, 
és kicsit az eső is elállt, bár az égbolt továbbra is zord és szürke volt. 
A GPS utasításait követve egy keskeny úton haladtam a falu széléig, 
ahol megtaláltam a házat. Különös, sárga téglás villa volt, félig befutot-
ta a repkény. Kis, modern autó állt a kocsifeljárón.

Leállítottam a kocsit a ház előtt, felsétáltam az ösvényen, és beko-
pogtam. Egy mosolytalan, farmernadrágot és sötét pulcsit viselő fi atal 
nő nyitott ajtót.

– Segíthetek?
– Dr. Mary Jesse-t keresem. Itthon van?
– Mary sajnos nagyon elfoglalt. Nem fogad látogatókat – mondta 

a nő nyersen.
Repesett a szívem, hogy Mary otthon van, és nem hagytam ma-

gam eltántorítani. 
– Nagyon messziről jöttem – erősködtem, végül is, ha a kiindu-

lási pontot tekintjük, akkor ezt igaznak vehetjük. – Los Angelesből… 
régebben a diákja voltam…

– Sajnálom, de mint már mondtam, Mary nem fogad látogatókat. 
Ha kívánja, itt hagyhatja a névjegyét.

– Nincs nálam névjegy – válaszoltam, és nagyon igyekeztem, hogy 
ne veszítsem el a türelmemet. – Ha esetleg szólna Dr. Jesse-nek, hogy 
itt vagyok? Samantha McDonough-nak hívnak. Ő volt a témavezetőm 
Oxfordban, és egy fontos dolgot kell megosztanom vele.

– Javaslom, hogy levélben tudassa vele, mi járatban van. Írja bele 
a telefonszámát. Ha Mary akar önnel beszélni, majd felhívja.

– De…
– Sajnálom, ennyit tudok mondani. Viszlát! – azzal becsapta az or-

rom előtt az ajtót.
Ott álltam tátott szájjal, teljesen döbbenten. Az én emlékeimben 

Dr. Mary Jesse kedves és szívélyes emberként élt. Egyetemi éveim 
alatt mély, tartalmas beszélgetéseket folytattunk, és más hallgatókkal 
együtt engem is gyakran meghívott uzsonnára oxfordi lakásába. Sose 
ültetett volna a kapuba házőrző kutyát, hogy elkergesse a látogató-
kat! Ösztönösen éreztem, hogy valami baj van. De mi? Fontolgattam, 
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hogy veszek egy képeslapot a faluban, írok Marynek pár sort, és bedo-
bom a postaládába, de vonakodtam papírra vetni titkos felfedezésem 
részleteit, és tartottam tőle, hogy a cerberusa vagy eldobná, vagy ami 
még rosszabb, kifecsegné valakinek.

Nagyot sóhajtva és rendkívül csalódottan beültem a kocsiba, és 
visszavezettem Oxfordba. A helyi pubban megvacsoráztam, és elha-
tároztam, hogy mégis írok Marynek. Azt írtam, hogy találtam egy na-
gyon régi dokumentumot, ami tudom, hogy érdekelné, és nagyra ér-
tékelném, ha segítene igazolni az eredetiségét. Azt is megírtam, hogy 
keddig vagyok az országban, és megadtam a telefonszámomat. Úgy 
véltem azonban, hogy teljesen hiábavaló az erőfeszítésem. Péntek 
este lett, mire föladtam a levelet. Valószínűleg hétfőig nem kapja meg, 
a repülőm pedig kedd délután indult. 

Amikor visszaértem a panzióba, azon kezdtem gondolkozni, hogy 
keresek egy másik Austen-szakértőt – biztosan többen is vannak Ox-
ford ban, akik hivatalosan tudnák igazolni a levelem eredetiségét –, 
de rájöttem, hogy várnom kell, aznap már nem fog menni a dolog. 
Elkezdődött a hétvége.

Egy kis együttérzésre vágyva próbáltam elérni Stephent, de most 
nem vette föl a telefont. Írtam neki egy SMS-t, hogy tudja, épségben 
hazaértem a kirándulásból.

Gondoltam, lefekszem, de nem voltam fáradt. Csupán néhány nap-
ja érkeztem Angliába, és a szervezetem nem igazodott ki azon, hogy 
melyik időzónában van. Mindenesetre tudtam, hogy nem lennék ké-
pes elaludni. Csak a levélre tudtam gondolni. Elővettem a fénymáso-
latot és újra elolvastam. Minden jel arra mutatott, hogy eredeti. Igazán 
elképesztő lelet volt – de engem leginkább mégis a benne található 
utalás nyűgözött le:

Eszembe juttatta azt a korai kéziratomat, melynek a devonshire-i 
Greenbriarben veszett nyoma. Még tizennégy év távlatából is csak fájó 
gyöngédséggel, szomorúsággal és gyásszal tudok rágondolni, ahogy egy 
elvesztett gyermekre gondolna az ember.

Lehetséges, hogy Jane Austennek valóban volt még egy kézirata 
– talán egy teljes regény –, amiről a világ mit sem tud? Ha igen, vajon 
van rá esély, hogy megvan valahol?

Ha a kézirat, amire Jane Austen utalt, tizennégy évvel korábban 
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tűnt el, az azt jelenti, hogy 1802-ben veszett nyoma, Austen huszon-
hat éves korában. Tudtam, hogy akkoriban Bath-ban élt a szüleivel és 
a nővérével. 1801-ben költöztek oda, miután apja nyugdíjba vonult, 
feladva plébánosi állását Steventonban, egy kis hampshire-i paró kián. 
Mindig is úgy tartották, hogy Jane szinte alig írt a Bath-ban töltött 
évek során, talán a rajta eluralkodó depresszió miatt, vagy mert nem 
voltak megfelelő, nyugodt munkakörülmények az íráshoz. De mi van, 
ha ez mégsem igaz?

Eszembe jutott, olvastam valahol arról, hogy Jane utazásaira magá-
val vitte a kéziratait egy dobozban, hogy ne essen bajuk. Devonshire-
ben ennek a kéziratnak nála kellett lennie, hiszen a levelében azt írta, 
hogy felolvasta Cassandrának és mennyit nevettek.

De hol van Greenbriar? Vajon a név egy várost jelöl? Nem. Rövid, 
netes felderítésem megerősítette, hogy Devon megyében nincs 
Greenbriar nevű város. Esetleg egy vidéki kúria neve lenne? További 
alapos vizsgálódásom arra az eredményre vezetett, hogy délkelet 
Devonban valóban létezik egy Greenbriar nevű udvarház. Egy netes 
cikk szerint egy 1785-ben épült, félreeső kúriáról van szó.

És még mindig áll! – ujjongtam hangosan. A webes szócikk szerint a 
ház generációk óta ugyanannak a családnak a birtokában volt. Ez idő 
szerint a tulajdonos Reginald Whitaker, nyugalmazott ügyvéd. Képet 
is találtam róla, mely egy néhány évvel korábban Greenbriarben ren-
dezett kerti mulatságon készült. A házból nem sok látszott, viszont 
Reginald Whitaker magas, jóképű, ősz hajú férfi  volt, ránézésre a hat-
vanas évei vége felé járhatott.

Elképzelhető, hogy Jane és családja pont ebbe a házba látogatott 
el 1802-ben, és ottlétük alatt egyik kéziratának valahogy lába kélt? 
Otthon több tucat Austen-életrajzom volt, melyekből megtudhattam 
volna a hollétét ebben az időszakban, de egyik sem volt kéznél. A ne-
ten pedig semmi használhatót nem találtam. Csalódottan hátradől-
tem, amikor hirtelen eszembe jutott, hogy kéznyújtásnyira van a töké-
letes forrás, csak fel kell hívnom a barátnőmet, Laurel Annt.

Laurel Ann az első szobatársam volt az egyetemen, egy szobába 
osztottak be minket a kollégiumban. Azonnal egymásra találtunk, hi-
szen mindketten imádtuk a könyveket, a romantikus fi lmeket, a kék 
szemű fi úkat, a mentolos-csokis fagyit és Jane Austent. Azóta is ő 
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a legjobb barátom. A néhány, még működő független Los Angeles-i 
könyvesbolt egyikének a vezetője lett, és azt a célt tűzte ki magának, 
hogy „Austent adjon el a tömegeknek”.

Este 11 óra volt, ami azt jelenti, hogy Los Angelesben délután 3. 
Laurel Ann ilyenkor a könyvesboltban dolgozik. Tárcsáztam a számát, 
és legnagyobb örömömre felvette.

– Szevasz! – köszönt a rá oly jellemző vidám hangon. – Merre vagy 
és mennyire irigyeljelek?

– Oxfordban vagyok, és kezdhetsz sárgulni. Egymagam vagyok 
a panzióban, fl anelpizsamában, és ömlik az eső.

– Jaj, szegénykém! Megint beteljesületlen álmaim imádott orszá-
gában vagy. Az előbb egy fi ckó, aki úgy nézett ki, mint Frodó, 150 dol-
lárért vett erotikus könyveket, aztán elkérte a számomat. Majdnem 
a tiédet adtam meg, csak hogy bosszantsalak.

Elnevettem magam. 
– Van egy perced utánanézni valaminek? Egy kis kutatás kéne.
– Milyen kutatás?
– Mielőtt belevágok, inkább menj be az irodába és csukd be az 

ajtót. A mondandóm Jane Austennel kapcsolatos, és elég elképesztő. 
Még elkezdesz ugrálni és sikongatni!

Több se kellett ahhoz, hogy Laurel Ann minden fi gyelme rám össz-
pontosuljon. Amint biztosított róla, hogy egyedül van, amilyen tömö-
ren csak tudtam, elmeséltem neki reggeli felfedezésemet és mindent, 
ami azóta történt. Aztán felolvastam neki Jane Austen levelét. Ahogy 
azt megjósoltam, sikítozott és összevissza beszélt, alig bírta visszafog-
ni a lelkesedését.

– Úristen, Sam, ez hihetetlen! Biztos, hogy ő írta a levelet! – lelken-
dezett.

Laurel Ann megígérte, hogy megkeresi a szükséges információt 
a bolt életrajzi részlegében, és visszahív. Amíg vártam a hívását, úgy 
járkáltam fel-alá, mint az apukák a szülőszoba előtt a régi fi lmekben. 
Az első csengésre felkaptam a telefont, telve várakozással.

– Szóval – mondta Laurel Ann a vonal másik végén –, ez a Green-
briar udvarház Devonshire-ben van, igaz? Megnéztem a kérdéses idő-
szakot, és ezt imádni fogod, Samantha! A Deirdre Le Faye-féle életrajz-
ban az áll, hogy a fennmaradt Jane Austen-levelezésben 1801 májusa 
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és 1804 szeptembere között három év hiányzik, de „más forrásokban 
talált célzásokból és említésekből” megállapították, hogy 1801 nyarán 
Austen valóban ellátogatott a tengerparti üdülővárosba, Sidmouth-ba, 
és valószínűleg Dawlishba és Teignmouth-ba is elment 1802 nyarán. 
Az összes hely Devonshire-ben van!

A laptop képernyőjén előttem volt Devonshire térképe, és boldo-
gan felszisszentem. 

– Greenbriar nincs is messze Sidmouth-tól! – Ha eddig izgatott 
voltam, akkor most aztán tényleg bepörögtem. – Biztosan járt ott!

– És ottléte alatt valahogy elvesztette a kéziratot. Alig hiszem el, 
hogy esetleg létezik valahol még egy Austen-regény.

– De hogy tűnhet el egy kézirat? Mi a fene történhetett vele?
– Ki tudja? De mindenképpen Greenbriar a rejtély kulcsa. Jane-nek 

akkor még megvolt a kézirata, hiszen felolvasta Cassandrának.
– Talán van valami bizonyíték abban a házban – régi családi fel-

jegyzések, vagy ilyesmi, amik bizonyítják, hogy Jane Austen odaláto-
gatott, és nyomra vezethetnek az eltűnt kézirat ügyében is.

– Igen! Ezt meg kell vizsgálnod, Sam. Egyszerűen muszáj!
– De hogyan? Már csak négy napig vagyok Angliában. Ha írok 

Reginald Whitakernek, biztos nem válaszol ennyi idő alatt.
– Hát akkor hívd fel holnap reggel. Mondd el neki, mit találtál, és 

menj oda.
– És mi van, ha nem találom meg a számát vagy nem érem el?
– Akkor is menj oda!
– Ugye tudod, hogy ez az egész légből kapott őrültség?
– Az életben egy csomó izgalmas dolog úgy jön létre, hogy 

a pillanat hevében tesz valamit az ember. Ha nyolc évvel ezelőtt nem 
cukkoltál volna föl, hogy jöjjek be a könyvesbolt tulajdonosához, akkor 
sosem kaptam volna meg ezt az állást. Mindig azzal traktálsz, hogy 
nekem ezer évig tart, amíg elhatározok valamit, és hogy annyira fé-
lek a rossz döntésektől, hogy inkább nem teszek semmit. Legyen vér 
a pu cádban, Sam, ideje, hogy megfogadd a saját tanácsodat.

– Igazad van. Rendben, úgy lesz. – Megköszöntem Laurel Ann 
segítségét és bátorítását, és letettem a telefont, miután megígértem 
neki, hogy minden fejleményről beszámolok.

Reginald Whitaker elérhetőségeit sokkal egyszerűbb volt megta-
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lálni, mint Mary Jesse-ét. Ő sem volt fönt a közösségi oldalakon, de 
tudtam, hol lakik, és a brit internetes telefonkönyvből két perc alatt 
megvolt a száma.

Mire összekészülődtem a lefekvéshez és bebújtam a paplan alá, 
már éjfél is elmúlt. Nem számítottam arra, hogy könnyen jön majd 
álom a szememre, de kiütött az időeltolódás miatti kimerültség, és 
azonnal elaludtam. Fél nyolckor riadtam fel. Kiugrottam az ágyból, és 
azon nyomban felhívtam Reginald Whitakert, hogy reményeim szerint 
megbeszéljek egy találkozót, azonban nem vette föl a telefont. Nem 
volt hangpostája, sokáig csöngött a készülék. Lezuhanyoztam, felöl-
töztem és megreggeliztem, majd újra megpróbáltam, de továbbra 
sem jártam szerencsével.

Hát, gondoltam nagyot sóhajtva, innen már nincs visszaút. Laurel 
Ann kinyírna. Azt is tudtam, hogy én sem bocsátanám meg magam-
nak, ha nem járnék utána a dolognak. El kellett mennem Greenbriarbe, 
és reméltem, hogy megtalálom Reginald Whitakert.

A kutatás

F  él kettőkor kanyarodtam le az M5-ös autópályáról Devonnál. 
 Szerencsés időjárást fogtam ki, gyönyörű nap volt. A végelátha-
 tatlan smaragdzöld mezőket néhol egy-egy fa pettyezte. Az 

autó út alatt Stephennel beszélgettem telefonon, elmagyaráztam neki, 
miért is megyek Devonba, és azt is megemlítettem, hogy egy elve-
szett kéziratra vonatkozó utalás szerepel a levélben. Bár százfelé járt az 
esze, bátorított, valamint fi gyelmeztetett, hogy vezessek óvatosan.

Az Exe folyó partján egy festői fogadónál álltam meg, mely gyö-
nyörű kerttel, folyóparti panorámával, kényelmes ágyakkal, első osztá-
lyú szakáccsal, kiváló borlappal és helyben főzött sörrel büszkélkedhe-
tett. Kivettem egy szobát éjszakára, ettem egy szendvicset a pubban 
és visszaültem a kocsiba.

Az internet szerint Greenbriar Witheford közelében található, körül-
belül négy kilométerre. A térképen megtaláltam az utat, keresztülhaj-
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tottam a burjánzó, zöld vidéken, és elértem a régimódian bájos, apró 
városkába, mely „Exmoor legszebb kisvárosaként” hirdette magát. 
A keskeny főutca mentén egy normann kori templom és több zsúpte-
tős ház sorakozott. Meg kellett állnom, hogy átengedjek az úton egy 
csapat egyes sorban totyogó hófehér libát. Mivel Greenbriarhez nem 
tartozott utcanév és házszám, a GPS nem találta meg, így megálltam 
egy kis boltnál, hogy útbaigazítást kérjek. Az unatkozó, tizenéves el-
adó kivette a fülhallgatóját, hogy válaszolni tudjon. Kicsit nyersen, de 
azért segítőkészen elirányított.

Néhány sikertelen próbálkozás után végre kiszúrtam az eladó ál-
tal említett keskeny bevezető utat, amely egy pagony felé tartott. 
Áthajtottam egy keskeny bugyogó folyó fölött egy karcsú hidacskán, 
és ahogy az út kanyarodott, majd felért egy kis emelkedő tetejére, 
végre megpillanthattam úti célomat. A körben elterülő tágas rétet 
hosszú, kanyargós fasor szelte ketté, amely egy impozáns, palladiánus 
stílusban épült udvarházhoz vezető kavicsos útban végződött.

Ez volt Greenbriar.
A lélegzetem is elakadt. Megálltam és kiszálltam a kocsiból, hogy 

magamba szívjam a látványt. A György korabeli ház vörös téglából 
épült, a sötét színű nyeregtetőn több kémény is ágaskodott, a hom-
lokzaton pedig két sor tökéletesen szimmetrikus, fehér szárnyas ablak 
helyezkedett el. Középen széles lépcső vezetett fel az elegáns, oszlo-
pos előcsarnokhoz. A házat elszórt fákkal szegélyezett zöld rétek oázi-
sa ölelte körül. A háborítatlan, békés és nyugodt környezet tökéletesen 
mozdulatlan csendjét csak a rovarok zümmögése és a rét oldalában 
zubogó folyó moraja törte meg.

Hihetetlen, hogy ez mindmáig magánkézben van! Hirtelen belém 
hasított, hogy mennyire irigylem Reginald Whitakert összes felmenő-
jével és leszármazottjával együtt. Visszaültem a volán mögé, és végig-
hajtottam a fasoron. Ahogy közelebb értem, feltűnt, hogy messziről 
jobban nézett ki a ház. Ami burjánzó mezőnek tűnt, arról közelebb 
érve kiderült, hogy óriási, ám elhanyagolt pázsit. A tető sem volt töké-
letes állapotban, az ablakokra pedig igazán ráfért volna egy mázolás. 
Ennek ellenére pompás régi ház volt, építészeti és történelmi csoda, 
és már csak a környékért a fél karomat odaadtam volna.

Az utolsó kanyart is elhagytam a kavicsos úton, elhajtottam egy 
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garázzsá átalakított melléképület oldalánál, és néhány méterre a be-
járattól leparkoltam. Más járművet nem láttam, de az előcsarnokhoz 
vezető széles lépcsősor egyik oldalán észrevettem egy férfi t, aki térdig 
érő gazban az egyik virágágyásban munkálkodott.

Nem hagyta abba a munkát – a gyomokat nagy csomókban tépte 
ki és egy talicskába dobálta –, csak felpillantott, amikor odasétáltam. 
A korát harminc-valahány évesre becsültem. Magas termetű volt, 
a haja rövid, egyenes szálú és szőke; farmert viselt és pólót, ami ki-
emelte szikár, sportos alakját. Emellett őrületesen jól nézett ki – annyi-
ra jóképű volt, hogy csak álltam és bámultam.

– Eltévedt? – kérdezte rendkívül választékos, kifi nomult brit akcen-
tussal.

– Nem, azt hiszem, nem. – Az autóút alatt elpróbáltam, hogy mit 
is fogok mondani a korosodó Reginald Whitakernek, de ez a fi ckó nyil-
vánvalóan nem ő. Vajon egy munkás? Talán kertész? Ha az, akkor elég 
furcsán gyomlál. Sehol sem láttam ásót. Az arckifejezése és a testbe-
széde arról árulkodott, hogy nagyon felhúzta magát valamin.

– Maga amerikai – nem kérdés volt, hanem megállapítás.
– Az vagyok. Így nem lehet kiirtani a gyomokat, ugye tudja?
– Tessék? – abbahagyta a gazolást, és rám nézett.
– Ha valóban meg akar szabadulni a gyomoktól, akkor ne a száruk-

nál húzza ki őket. Ki kell ásni a gyökerüket is, különben egy hét alatt 
visszanőnek.

– A rohadt életbe! – megtörölte a kezével a homlokát, és ingerül-
ten megkérdezte: – Segíthetek valamiben?

– Reginald Whitakert keresem. Meg tudja mondani, itthon van-e?
– Sajnos nincs.
– Tudja, hogy hol találom?
– Két hete elhunyt.
– Ó… – Hajaj! Ez nem volt benne a pakliban.
Igyekeztem összeszedni magam és előállni valamivel, miközben 

lerángatta a kesztyűjét, kikecmergett az ágyásból, és felém indult. 
Néhány méterre tőlem megállt, éreztem az arcszesz és a veríték illatá-
nak pompás elegyét – a hatást azonban teljesen lerombolta az arcára 
kiülő haragos tekintet.

– Anthony Whitaker vagyok. Reggie az apám volt.
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– Ó – mondtam ismét. – Samantha McDonough vagyok. Őszinte 
részvétem – nyújtottam a kezem kézfogásra.

Sem a felé nyújtott kézre, sem a megjegyzésemre nem reagált, 
csak nyersen odavetette: 

– Milyen ügyben keresi az apámat?
– Hát… ez egy elég hosszú történet – vágtam zsebre a kezem.
– Próbálja meg összefoglalni egy mondatban.
Hogy lehet valaki ennyire goromba? Erőt vettem magamon, hogy 

udvariasan tudjam folytatni. 
– A házról kellett volna vele beszélnem.
– Greenbriarről?
– Igen.
Úgy tűnt, ezzel összezavartam. 
– Maga ingatlanügynök?
– Nem… érdekel a történelem, és a kutatásaim során olyasmire 

bukkantam, aminek köze lehet ehhez a házhoz.
– Aha, szóval turista. – Egyre jobban ráncolta a szemöldökét. – Ez 

egy igazán régi ház, tehát sok minden történt itt az idők során, de 
semmi olyan, ami érdekes lenne. Attól tartok azonban, nincs rá időm, 
hogy mindezt megvitassam magával. Húsz perc múlva találkozóm 
lesz egy ingatlanügynökkel.

– Eladja a házat?! – kérdeztem döbbenten.
– El.
– Hogy adhatja el? Annyira gyönyörű!
– Mindjárt összedől. A tető lyukas, a csövek elöregedtek, az ab-

lakok szétkorhadnak, két jelzálog is van rajta, amellett egy vagyonba 
kerül fenntartani – és az apám az egész düledező romhalmazt rám 
hagyta. Most, ha megbocsát, rengeteg dolgom van – fordított hátat.

– Várjon, Mr. Whitaker! Oxfordból utaztam ezért idáig. Tényleg na-
gyon fontos! – ideje volt előrukkolnom az aduval. – Olyan bizonyítékra 
bukkantam, mely alapján elképzelhető, hogy Jane Austen ellátogatott 
a Greenbriar birtokra, és talán valamennyi időt el is töltött itt.

Megállt, visszafordult.
– Jane Austen? Az a bizonyos Jane Austen? – megrázta a fejét, és 

kényszeredetten felnevetett. – Sajnálom, hogy el kell keserítenem, 
miss… – 
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– McDonough. Samantha.
– Higgye el nekem, hogy Jane Austen soha nem tisztelte meg je-

lenlétével Greenbriar termeit.
– Honnan tudja?
– Mert ha így lett volna, az egész világ tudna róla. Amihez az a nő 

csak hozzáért, ahova a lábát betette, ott azonnal kiépült a falusi turiz-
mus és egyéb kapcsolódó iparágak. Ha Jane Austen akár egy fél órát 
töltött volna Greenbriarben, a ház meglátogatása minden hampshire-i 
buszkirándulás programjában szerepelne. A családom pedig egy va-
gyont keresett volna rajta.

– De…
– Ha megbocsát, tényleg mennem kell. Kellemes nyaralást!
Ezzel visszament a házhoz, belépett, és eltűnt a szemem elől.
Dühöngve bámultam utána. Mekkora egy pöcs! Öt percet nem 

tudott volna rászánni, hogy végighallgasson? Vereségem tudatában 
szálltam vissza az autóba, és mérgesen elhajtottam.

Ahogy azonban újra átkeltem a folyón és körülölelt az idilli táj 
– noha még mindig mélyen csalódott voltam –, a sértettség helyett 
lassan a helyzet kínosságát kezdtem érezni. Mégis mire számítottam? 
Leviharzom ide ekkora hévvel, beállítok bejelentés nélkül egy vadide-
genhez? Láthatóan a lehető legrosszabb pillanatban érkeztem. A fi ckó 
nemrég vesztette el az apját. Gyászol, elöntötték az indulatok, és még 
ez a nyomasztó felelősség is terheli. Nem jár más a fejében, csak hogy 
megszabaduljon ettől az óriási, (gyönyörű), öreg háztól. Nem csoda, 
hogy nem kíváncsi egy a semmiből felbukkanó Austen-mániás turista 
fecsegésére.

Annyira kiakadtam magamra, hogy egyenesen a fogadóba hajtot-
tam, ahol fél órán keresztül vagy a kertben kószáltam, vagy a folyót 
bámultam, hátha megnyugszom. Az adott körülmények között érthe-
tőnek tartottam, miért nem állt velem szóba Anthony Whitaker. Azért 
azt sajnáltam, hogy nem adódott lehetőségem megemlíteni a kivé-
teles levelet, amit találtam, vagy Jane Austen utalását Greenbriarre és 
az eltűnt kéziratra. Vajon változtatott volna valamin, ha elmondhattam 
volna? Nehéz megmondani – de ahogy végiggondoltam, újra fel-
csillant a remény. Talán, esetleg, még nincs minden veszve. Anthony 
Whitaker nem tudja egy nap alatt eladni Greenbriart. Néhány nap 
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vagy néhány hét múlva talán hajlandó lesz arra, hogy nagyobb nyi-
tottsággal hallgassa meg a mondandómat.

Úgy határoztam, írok neki, és megosztom vele a kéziratra vonatko-
zó elméletemet. Ha felkelti az érdeklődését, bármikor visszarepülhetek 
Angliába, hogy találkozzunk. Addig pedig nálam van a Jane Austen-
levél, ami már magában is egy kincs.

Határozottan jobb hangulatba kerültem, és megfogadtam, hogy 
kihozom a legtöbbet ebből az utazásból. Azelőtt sosem jártam De-
von ban. Gyönyörű hely, és még vonzóbbá tette az a tény, hogy Jane 
Austen legalább két alkalommal nagy élvezettel látogatta meg a ten-
gerparti városkákat. Különben is úgy terveztem, hogy az oxfordi láto-
gatás után körülnézek vidéken is, de kész terveim nem voltak: így hát 
Devonnal fogok megismerkedni.

Asztalt foglaltam a vacsorához, rendbe szedtem magam, és épp 
a bőröndömet pakoltam ki, amikor megcsörrent a szobai telefon. 
Meglepetten vettem föl a kagylót. Ki kereshet a szállodai számon? 
A recepciós szólt bele, hogy egy úr, egy bizonyos Anthony Whitaker 
a Greenbriar birtokról érdeklődik, fogadnám-e.

Teljes megdöbbenéssel mentem le a földszintre.
Anthony Whitaker a fogadó halljában álldogált, frissen borotvál-

tan, öltönynadrágot, elegáns inget és sportzakót viselt, az arcán pe-
dig bűnbánat tükröződött. Mivel nem tudtam, mit mondjak, hagytam, 
hogy ő beszéljen.

– Jó napot. Samanthának hívják, igaz?
Bólintottam.
– Azért jöttem, hogy elnézést kérjek, amiért olyan gorombán visel-

kedtem. Rosszul éreztem magam, miután elment. Mostanában nagy 
rajtam a nyomás. Annyit tudok csak mondani, hogy nagyon nehéz na-
pom volt, és ezt magán vezettem le. Ne haragudjon.

Ez jólesett. 
– Én is elnézést kérek – válaszoltam. – Nagyon rosszkor kerestem 

fel. Fogalmam sem volt az apja haláláról. Igazán nagyon sajnálom.
– Köszönöm.
– De hogy talált meg? Nem árultam el, hol szálltam meg.
– A nevét elárulta. Csak néhány fogadó van a környéken. Örülök, 

hogy a közelben tölti az éjszakát.
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Ismét bólintottam. Kínos csend következett. Elmosolyodott, amitől 
csak még jóképűbbnek látszott, már amennyiben ez egyáltalán lehet-
séges. Teljesen lefegyverző volt a mosolya. 

– Szeretném kárpótolni az udvariatlan viselkedésemért – folytat-
ta. – Meghívhatom vacsorára?

Már épp biztosítani akartam arról, hogy erre semmi szükség, ami-
kor rájöttem, milyen hihetetlen ajándék hullott az ölembe: kaptam 
egy újabb esélyt, hogy itt és most beszéljek vele és képviseljem az ér-
de kei met. Itt áll előttem. Annyira udvarias és elbűvölő. Hogy utasíthat-
nám vissza?

Néhány perc múlva már az étterem egyik folyóra néző ablakánál 
ültünk, és vártuk, hogy kihozzák a vacsorát és a bort.

– Samantha, említette, hogy Amerikából jött. Melyik részéből?
– Los Angelesből. Maga hol lakik?
– Londonban. Évek óta nem jártam errefelé, egészen két héttel 

ezelőttig, akkorra szerveztem apám temetését. Most csak a hétvégé-
re jöttem vissza, hogy egy kicsit helyrepofozzam a házat eladás előtt. 
Amint látta, a kertészkedés nem az erősségem.

– Én sem vagyok nagy kertész – vallottam be. – Pont ezért van ak-
kora gyakorlatom a gyomlálásban.

Nevetett és oldottan hátradőlt a székben. Meghozták a salátát és 
a bort.

– Azt olvastam, hogy Greenbriar több mint két évszázada a maga 
családjáé – mondtam két falat között.

– Lawrence Whitaker építette a házat 1785-ben. Egyenes ági le-
származottja vagyok, úgy tűnik, nálam ér véget a vérvonal.

– Kár, hogy el kell adnia.
– Egyetértek. Régen sokkal nagyobb földterület tartozott hozzá. 

Az évek során azonban részletekben eladogatták, hogy fedezni tudják 
a fenntartási költségeket. Apámnak nem volt annyi pénze, hogy ren-
desen gondját viselje a háznak, és nekem sincs – az adóterhek ma-
gukban is a csőd szélére juttatnak.

– Ez bizony nehéz helyzet.
– Az. – Kortyolt egyet a borból. – Tehát. Beszéljünk arról, miért is 

van itt. Ha jól emlékszem, délután azt mondta, érdeklődik a történe-
lem iránt.
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– Igen… – Haboztam. – Talán azzal kellene kezdenem, hogy négy 
évvel ezelőtt Oxfordban tanultam, a doktori programban vettem részt 
az Angol Irodalom…

– Igen? Tehát Dr. Samantha McDonough-nak szólítsam?
Elöntötte az arcomat a forróság. 
– Nem. Angol irodalomból diplomáztam az egyetemen, és nagy-

jából a feléig jutottam el a doktori disszertációmnak, de… közbejöttek 
családi okok, és nem tudtam befejezni.

– Sajnálattal hallom.
– Én is sajnálom. Mindenesetre a különleges gyűjtemény könyv-

tárosa vagyok egy magánegyetemen. És teljesen véletlenül a minap 
rábukkantam valamire, ami Greenbriarhez köti Jane Austent. Igazság 
szerint roppant izgalmas dolog.

– Elnézést, hogy korábban magába fojtottam a szót a szörnyen ci-
nikus hozzáállásommal. Megígérem, hogy most csak magára fi gyelek.

Elmosolyodtam, és körbepillantottam a teremben. Nem akartam, 
hogy másnak is a fülébe jusson a felfedezésem híre. Szerencsére az 
étterem továbbra is csak félig telt meg, és a többi vendégnek a leg-
kevésbé sem keltettük fel a fi gyelmét. Előrehajoltam, és halk hangon 
elmeséltem Anthonynak mindent a régi könyvről, a felvágatlan olda-
lakról, és arról, hogy mit találtam a zsebecskében. Egyre növekvő ér-
deklődéssel hallgatta.

Elővettem a táskámból a Jane Austen-levél másolatát, és a kezé-
be adtam. Egy pillantást vetett a lapokra, majd csodálkozva szaladt föl 
a szemöldöke. 

– Megvizsgálták már az eredetiségét?
– Még nem. Természetesen szándékozom megvizsgáltatni, de sok 

tapasztalatom van ilyesféle dokumentumokkal, amellett évekig tanul-
mányoztam Jane Austent. Tegnap este utánanéztem, és minden stim-
mel. Biztos vagyok benne, hogy ezt a levelet ő írta.

– Micsoda nagyszerű felfedezés! – úgy tűnt, nagy hatással van rá 
a történet.

– Igen, ez a levél új részletekkel gyarapíthatná nem csak Austen 
műveiről, hanem az életéről összegyűjtött ismereteinket is. De várja ki 
a végét, hogy mi is áll benne – az az igazán fantasztikus. A második 
részben ír arról, aminek a maga számára jelentősége van.
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Elolvasta a levelet. Amikor az utolsó szakaszhoz ért, kék szeme el-
kerekedett. Aztán záporoztak a kérdései: Nincs más Greenbriar nevű 
hely Devonshire-ben? Mitől vagyok olyan biztos benne, hogy az ő há-
záról van szó? Végül azt kérdezte:

– Ha tényleg megtörtént ez a látogatás, akkor miért nincs benne 
a történelemkönyvekben?

– Roppant hézagos ismeretekkel rendelkezünk Jane Austen éle-
téről és utazásairól, főleg a kérdéses időszakot illetően. Viszont okunk 
van feltételezni, hogy a szülei és a nővére társaságában valóban 
Devonshire-ben töltötte 1801 és 1802 nyarát. Így aztán teljes mérték-
ben lehetséges, hogy Greenbriarbe is ellátogattak. A levél alapján va-
lószínűnek tűnik, hogy 1802-ben legalább egy éjszakát töltöttek a ház-
ban, de alighanem többet is.

– Soha egyetlen családtagom sem említett semmilyen, Jane Aus-
ten hez fűződő kapcsolatot. Ha valamelyik felmenőm vendégül látta 
volna őket Greenbriarben, nem gondolja, hogy elmondta volna vala-
kinek, miután Jane híres lett?

– Talán nem. Jane Austen csak évtizedekkel a halála után lett híres.
– Írhatott Austen egy komplett regényt, aminek a kézirata aztán 

eltűnt?
– Elképzelhető. Nem tudom, hogy teljes regényről van-e szó. 

Lehet, hogy egy rövidebb iromány, vagy akár egy befejezetlen mű. De 
az egyértelmű, hogy valamit elvesztett – és a Greenbriar házban vesz-
tette el.

Szemlátomást meghökkenve adta vissza a levelet. 
– Ez egyszerűen felfoghatatlan! Belegondolni sem merek, hogy 

akár lehetséges… Jane Austen!
Ekkorra a főételt is kihozták. Megkóstoltam a báránysültet, mennyei 

volt. Anthony nekilátott az ételnek, egy időre mélyen a gondolataiba 
merült. Aztán némileg zavartan nézett rám: 

– Lehetek magával őszinte?
– Persze.
– Tudom, hogy a világ rajong érte, de én életemben csak egyetlen 

Jane Austen-regényt olvastam. Megbocsát, ha elárulom, hogy nem 
tetszett?

– Melyik könyvet olvasta?
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– A címére nem emlékszem. Csak azért olvastam el, mert kötelező 
volt az iskolában. Egy elkényeztetett vidéki csajról szólt, a környék tele 
volt dögunalmas emberekkel, akik sosem csináltak semmit és sosem 
mentek sehová. Ha jól emlékszem, Austen az egész könyvön keresztül 
azzal foglalkozott, hogy egymáshoz nem illő embereket próbált ösz-
szehozni.

Remegett a szám széle a visszatartott nevetéstől. 
– Ez az Emma. Hány éves korában olvasta?
– Tizenöt-tizenhat lehettem.
– Teljesen érthető a reakciója. Megfelelő tálalás híján az Emma 

nem nagyon jön át egy tizenéves fi únak. Valójában igazán rendkívüli 
könyv. Ha most újraolvasná, lehet, hogy más lenne a véleménye.

Megvonta a vállát. 
– Kétlem. Jobban szeretem a krimiket. A klasszikusok közül szí-

ve sen olvasok Dumas-t, Defoe-t és Dickenst… Tolsztojt, Tolkient és 
Twaint.

– Érdekes, hogy csak férfi  szerzőket említett.
– Tényleg? Nem volt szándékos.
– Számos kiváló női szerző is létezik – és Austen a legjobb mind 

közül.
– Úgy tűnik, milliók vannak magával közös véleményen. De őszin-

tén megvallva – és bocsásson meg, semmiképp nem áll szándékom-
ban lefi tymálni a munkáját vagy becsmérelni Austen örökségét – nem 
értem, miért vált ilyen jelentőssé. Négy vagy öt regényt írt mindössze, 
nem?

– Hatot.
– Hat romantikus regényt. És mindenki olyan érthetetlen hódolat-

tal kezeli, mintha legalábbis ő lenne Shakespeare. Mi a titka? Mit nem 
láttam meg benne?

Türelmesen válaszoltam: 
– Austen művei azért állták ki az idő próbáját, mert kitűnő narra-

tív technikát alkalmazott és olyan érzékkel formálta meg a szereplőit, 
mintha hús-vér emberek lennének. Nem csak szerelmi ügyekről írt. 
Olyan témákat, társadalmi és érzelmi küzdelmeket jelenített meg, 
amik még ma is lényegesek. A legmélyebb érzelmi húrokat is meg 
tudta pendíteni, ugyanakkor nevettetni és könnyeket kicsalni is 
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ugyanolyan jól tudott. A könyvei végére érve, ha odafi gyel az ember, 
kicsit böl cseb ben gondolkodik önmagáról és arról, hogy mi fontos az 
életben.

– Érdekes. Még nem hallottam ezt ilyen megfogalmazásban. – 
Rám mosolygott az asztal másik feléről. – Bevallom, kíváncsivá tett, és 
nem csak azért, mert Austen esetleg felkereste a családom házát. 

Egy ideig csöndben ettünk, aztán hozzátette: 
– Szóval mit gondol? Ha bizonyítani tudja, hogy Jane Austen, ha 

bármilyen rövid időre is, de járt Greenbriarben, az az első nyom lenne 
az eltűnt kézirathoz?

– Igen.
– Felteszem, szívesen körülnézne a házban.
Átjárt az izgatottság. 
– Igen. Remélem, esetleg előkerül egy 1802-es vendégnyilvántar-

tás vagy hasonló, ami ott rejtőzik valahol.
– Nem emlékszem, hogy az anyám vagy az apám említett volna 

valaha vendégnyilvántartást – vonta össze a szemöldökét. – Ha mégis 
akad ilyesmi, akkor fogadni mernék, hogy a könyvtárban lesz. Ugorjon 
be holnap reggel kilenc tájban, és megnézzük.

– Együtt? – Gyorsabban vert a szívem. – Szuper! Köszönöm! Szóval 
segít nekem?

– Miért is ne? Mondtam magának, hogy szeretem a krimiket. És 
isten látja lelkem, nagyobb mulatságnak ígérkezik, mint a gyomlálás.

Felnevettünk.
A desszert és a kávé alatt más dolgokról beszélgettünk. Anthony 

elmesélte, hogy néhány évvel az előtt végzett Oxfordban, hogy én 
odakerültem; tizenkét éve elvált, és még egyedülálló. Édesanyja, akivel 
közel álltak egymáshoz, nagyjából öt évvel ezelőtt halt meg. Apjával 
évtizedekkel ezelőtt elhidegültek egymástól, amit szomorúnak tar-
tottam. Az én apám gimnazista koromban halt meg, és bevallottam 
Anthonynak, hogy mindkét szülőm hiányzik nap mint nap. Stephenről 
is meséltem neki. 

– Anyám gyakorta jegyezte meg bujkáló mosollyal az ajkán: „Hoz-
zá kéne menned ahhoz az orvoshoz!” – idéztem fel.

– És hozzámegy? – kérdezte, és szemmel láthatóan nagy érdeklő-
déssel várta a válaszomat.
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Ettől rögtön kicsit kényelmetlenül éreztem magam. 
– Nem tudom. Talán. Már eszembe jutott.
Amikor megkérdeztem, mivel foglalkozik, Anthony elmondta, hogy 

igazgatóhelyettes egy kockázatitőke-befektető cégnél.
– Én intézem a fi nanszírozási ügyeket induló cégek pályára állítá-

sához, illetve segítek már működő cégeknek megszerezni a terjeszke-
déshez szükséges anyagi fedezetet – magyarázta.

– Szereti csinálni?
– Nagyon is. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy én szerzem 

meg a pénzt, amiből az emberek megvalósítják az álmaikat. És maga? 
Gondolom, nem tévedek nagyot, ha arra tippelek, hogy… imádja 
a könyveket.

Nevetve válaszoltam: 
– Akkor szerettem bele a könyvekbe, amikor kiskoromban kiolvas-

tam a Malac a pácbant és a Titkos kertet. Később fokozatosan áttértem 
Austen, Dickens és a Brontë nővérek műveire, és nálam Austen játszva 
lekörözte mindet. Egy Austen-regényben akartam élni! Elsőéves egye-
temista koromban felvettem egy „Bevezetés az irodalomba” szeminá-
riumot, és rádöbbentem, hogy lehetőségem nyílik jó könyveket olvas-
ni, írni és beszélgetni róluk, ráadásul még egy diplomát is kapok. Meg 
voltam véve! Akkoriban főiskolai irodalomtanár szerettem volna lenni. 
Tanítottam is két évig főiskolai szinten, de valóságos rémálom volt.

– Miért?
– Sosem jött össze egy teljes álláshoz elegendő órám egy helyen. 

Három különböző iskola között ingáztam, az egyik majdnem 100 kilo-
méterre volt. Tanárból túlkínálat van a piacon, rengetegen ingáznak, 
már el is nevezték őket Sztráda Pilótáknak. Annyira kimerítő munka, 
hogy teljesen lefárad az ember agya, a fi zetés pedig gyalázatos. Mikor 
kiszámítottam, mennyi időt ülök a kocsiban, mennyit készülök az órák-
ra, hány óra telik el tanítással és a diákok dolgozatainak a javításával, az 
jött ki, hogy kevesebbet keresek, mint a minimálbér.

– Te jó ég!
– A tanítást magát kimondottam élveztem. Imádtam a hallgatókkal 

dolgozni, megosztani velük az irodalom iránt érzett szenvedélyemet. 
Eldöntöttem, hogy egyetemen fogok tanítani, amihez vissza kellett 
mennem tanulni, hogy megszerezzem a PhD-t.
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– A doktori tanulmányokat pedig Oxfordban folytatta.
– Igen. Angliában, Jane Austen földjén tanulni – mint egy valóra 

vált álom. De aztán anyukám megbetegedett. Mindent félbe kellett 
szakítanom, és hazamenni, hogy gondoskodjak róla. Gyorsan munkát 
kellett találnom, hogy fi zetni tudjam a gyógykezelését. Az egyetem 
alatt évekig dolgoztam az egyetemi könyvtár különleges gyűjtemé-
nyének egyik részlegében, oxfordi éveim alatt pedig rengeteg időt 
töltöttem a Bodleian Könyvárban. Hazatértem után épp megürese-
dett egy segédkönyvtárosi állás a Chamberlain Egyetemen, és fölvet-
tek. Amikor a különleges gyűjtemény könyvtárosa nyugdíjba ment, 
gyakran én helyettesítettem. Úgy volt, hogy ez csak átmeneti megol-
dás, de aztán megnyirbálták a költségvetést. Két státuszt nem tudtak 
megfi zetni, és új embert nem tudtak fölvenni, tehát engem véglege-
sítettek.

– Nehéz váltás volt könyvtárosként dolgozni a tanítás után?
– Eleinte igen. De most már nagyon élvezem.
– Gondolt arra, hogy visszamenjen Oxfordba?
– Nem. Az a hajó már elment. Néhány kollégám viszont nem nézi 

jó szem mel, hogy nincs könyvtárosi végzettségem – úgyhogy nem-
rég elkezdtem levelezőn a könyvtár szakot.

Anthony bólintott. Gyengédség és elismerés csillogott a sze mé-
ben, ahogy rám nézett, és akaratlanul is megéreztem, milyen bizser-
getően vonzó. Azonnal lezártam azonban agyamnak azt a bizonyos 
részét. Már van egy férfi  az életemben, aki sokat jelent számomra. 
Semmi okom nincs rá, hogy úgy gondoljak Anthony Whitakerre. 
Gyor san az órámra pillantottam, és megjegyeztem, hogy későre jár. 
Legnagyobb meglepetésünkre már majdnem három órája beszél-
gettünk. Felajánlottam, hogy felezzük el a számlát, de Anthony hallani 
sem akart róla.

Kikísértem a fogadó előcsarnokába, és amikor elbúcsúztunk, hoz-
zátette: 

– Reggel találkozunk?
– Naná!
– Valószínűleg ideje fi gyelmeztetnem: apám a háznak csak egy kis 

részében lakott. A többi nem valami kellemes. Viszont a könyvtár volt 
a büszkesége, így hál’ istennek azt fűtötte és tisztán tartotta.
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– Alig várom, hogy lássam.
Kis szünet után óvatosan hozzátette: 
– Ugye tisztában van vele, hogy több mint kétszáz év telt el Austen 

feltételezett „látogatása” óta?
– Persze.
– És még ha tudjuk is bizonyítani, hogy járt a házban – még ha 

volt is kézirat, valószínűleg már rég nincs meg. Tehát annak a valószí-
nűsége, hogy tényleg találunk valamit, szinte a nullával egyenlő.

– Tudom – vigyorogtam. – De muszáj megpróbálnunk, nem?

A felfedezés

A szobámba visszaérve felhívtam Laurel Annt, és elmeséltem 
neki a történteket. Nagyon izgatott lett.

– A mesés György korabeli udvarházában fogsz vele időz-
ni? Eddig csak irigykedtem, de most már azt hiszem, utállak.

Épp bebújtam az ágyba, amikor megcsörrent a telefon. Leg na-
gyobb örömömre Stephen volt az. Részletesen beszámoltam neki 
a fejleményekről.

– Hát ez nagyszerű! De ne felejtsd, Sam, hogy szabadságon vagy. 
Nem kéne dolgoznod. Kikapcsolódásra van szükséged, és arra, hogy 
jól érezd magad.

Biztosítottam róla, hogy nagyon jól érzem magam. 
– Évek óta nem voltam ilyen izgatott! – Rádöbbentem, ez hogyan 

hangozhatott, ezért sietve hozzátettem: – Mármint, most komolyan, 
ez egy igazi Jane Austen-kincsvadászat!

– Szóval ki ez a fi ckó – akié a ház?
– Anthony Whitaker. Kockázati tőkével foglalkozik.
– Aha. Hát sok szerencsét! – Stephen még emlékeztetett rá, hogy 

hétfőn egykor ér véget a konferencia, és úgy terveztük, hogy aznap 
együtt töltjük a délutánt és az estét, aztán másnap repülünk haza.

– Hétfő délutánra visszaérek, ne aggódj.
Másnap reggel korán keltem, megreggeliztem a fogadóban, és 
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pontban kilenckor megérkeztem Greenbriarbe. Szürke és ködös volt 
az idő, hűvösnek tűnt a reggeli levegő, úgyhogy farmert és egy vé-
kony, kék pulóvert vettem fel. Amikor Anthony ajtót nyitott, mindket-
ten csodálkozva konstatáltuk, hogy majdnem ugyanúgy van felöltöz-
ve, mint én.

– Örülök, hogy megfogadta az öltözékre vonatkozó emlékezte-
tőt – mondta széles vigyorral. Elnevettem magam, és követtem a ház-
ba. – Isten hozta a szerény Whitaker-hajlékban! – tette hozzá.

Már kívülről is impozáns volt az épület, belülről pedig egyenesen 
lenyűgöző. Anthony fi gyelmeztetett, hogy a ház meglehetősen le-
pusztult állapotban van – ahogy ő fogalmazott, romokban –, de ne-
kem nem tűnt olyan rossznak a helyzet. Valóban elkélt volna egy fes-
tés, a tölgyfa padló elnyűtt volt és karcos, a kopott szőnyegeken, kifa-
kult függönyökön és a bútorokon vastagon állt a por – de a fenséges, 
tágas szobákban még sok helyen megmaradtak a korabeli bútorok, és 
a ház megőrizte egykori varázsát. Az előtérből a szalonba értünk, cso-
dálattal néztem a magas, stukkós mennyezetet, a faragott márvány-
kandallót, az aranykilincses mahagóniajtókat és a széles, boltozatos 
ajtónyílásokat. A vastag falakon Whitaker-ősök művészi igényességgel 
bekeretezett arcképei pompáztak.

– Ejha! – mondtam.
– Hát, nagynak nagy. Megkínálhatom egy kávéval vagy teával, 

Samantha?
– Nem, köszönöm. Égek a vágytól, hogy nekilássunk.
– Akkor erre tessék.
A lépteink visszhangoztak a keményfa padlón, ahogy végighalad-

tunk egy hosszú folyosón. 
– Amennyire meg tudom állapítani, apám a háznak ezt a felét 

használta. Néhány emeleti hálószobát lakható állapotban tartott, és 
úgy tűnik, ideje nagy részét a konyhában, illetve itt, a könyvtárban töl-
tötte.

Beléptünk, és az ámulattól elakadt a lélegzetem. Az óriási könyv-
tár Anglia legelőkelőbb ősi kastélyai bármelyikének a becsületére vált 
volna, és valóban a ház legkitűnőbb állapotban lévő helyiségének lát-
szott. A berendezés kényelmes, antik díványokból, székekből és egy 
antik íróasztalból állt, a falak mentén pedig magas, egészen a meny-
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nyezetig felérő könyvszekrények sorakoztak, tele ezer és ezer gyönyö-
rű régi könyvvel.

– Mivel könyvtárban dolgozik – mondta Anthony –, gondolom, 
magának ez nem annyira szokatlan. De apám nagyon büszke volt rá.

– Viccel? Ez bámulatos! – A mesteri munkával különböző színű 
bőrbe kötött könyveket magas üvegajtók védték. A méretes kandalló 
fölött két, nagyméretű portré függött, az egyik egy férfi t ábrázolt, aki 
a negyvenes évei elején járhatott, a másik egy roppant szemérmes 
fi atal nőt, úgy tíz évvel lehetett fi atalabb, mint a férfi . Mindketten ele-
gáns, tizennyolcadik századi öltözéket viseltek. A nőt pompás rubin 
nyakék és fülbevaló ékesítette.

– Kik ezek?
– A ház első tulajdonosa, Lawrence Whitaker, és felesége, Alice. 

Ő szemlátomást imádott olvasni, de sajnos meglehetősen fi atalon 
meghalt. Azt mondják, Lawrence teljes szívével szerette, és a halála 
akkora űrt hagyott benne, hogy a tiszteletére megtöltötte könyvek-
kel a könyvtárat. Az utána következő generációk is mind gyarapították 
a gyűjteményt.

– Igazán fényűző.
– Én is azt hiszem. – Körbepillantott, mintha most nézné meg elő-

ször igazán. – Sosem töltöttem itt sok időt.
– Hogy’ tudta távol tartani magát? Ha én itt laknék, ez lenne a ked-

venc szobám.
– Apám és nagyapám nem engedtek itt játszani, és nem nyúl-

hattam a könyvekhez – azt mondták, túl értékesek. Anyám és apám 
tizen egy éves koromban elváltak, azt követően máshol laktam.

– Értem. – Nem tudtam levenni a szemem a pazar gyűjteményről. 
Bizsergett a tenyerem, hogy végre leemelhessem a könyveket a pol-
cokról és közelebbről megvizsgálhassam őket. – Tényleg eladja ezt az 
egészet?

– Nincs más választásom. Apám adóssághegyeket hagyott maga 
után. Még jó, ha nullára kijövök a ház eladása után. De elég a szomor-
kodásból! – A szeme huncutul csillogott, ahogy rám nézett. – Tar-
tozom egy vallomással.

– Egy vallomással?
– A tegnap esti beszélgetésünk során annyira kíváncsivá tett, hogy 
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talán rejtőzik egy elveszett kézirat ebben a házban, esetleg létezik va-
lamiféle vendégkönyv, ami igazolná, hogy a kedvenc írónője valaha 
megtisztelte e falakat a jelenlétével, hogy nem tudtam megállni, és 
kicsit körülnéztem.

A szívem majd kiugrott a helyéből. 
– És? 
– Először ezt az íróasztalt néztem át, sajnos minden eredmény 

nélkül. – Megpaskolta az antik íróasztalt, majd intett, hogy kövessem 
az egyik sor könyvszekrényhez. – Aztán nekiálltam ezeknek a köny-
vespolcoknak. Nagyjából a harmadával végeztem ezen a falon – csak 
a felszínt kapargattam meg –, és sajnálom, de nem találtam még meg 
a vendégjegyzéket. Viszont nézze, mit találtam!

Megállt, és rámutatott az üveg mögött sorakozó könyvekre. A ti-
zenkét kötetnek gyönyörű, arannyal díszített sötétkék bőrborítása volt, 
a gerincükön pedig sárga és piros virágok díszelegtek. Azonnal felis-
mertem.

– Ó, ezek Jane Austen regényei és levelei a Chawton House-fé le ki-
adásban! – mondtam áhítattal. – Van egy hasonló sorozat a Hun ting-
ton Könyvtárban, Dél-Kaliforniában, bár annak kicsit más a borítója. 
Micsoda pompás kötetek!

Anthony kinyitotta a szekrényt, óvatosan kiemelte a Büszkeség és 
balítélet első kötetét és átnyújtotta nekem. 

– Értékes?
– Hogyne lenne az. – Csodálatos érzés volt a kezemben tartani 

a köny vet. Az orromhoz emeltem, és mélyen magamba szívtam az il-
latát. – Azt hiszem, könyvszagfüggő vagyok. Legalább annyira meg-
nyugtat, mint a karácsony.

Anthony elégedetten mosolygott.
Felütöttem a könyvet az előzéklapnál. Ropogós, tiszta, fehér olda-

lakat találtam. 
– Ezt a könyvet 1906-ban adták ki, nagyon ritka kiadás. Évek óta 

próbálom megszerezni ezt a sorozatot az egyetemi könyvtár számára, 
de nem jártam sikerrel. Ha akad is egy, az általában még az eredeti kö-
tésben maradt fenn – és még úgy is több ezer dollárt ér.

– Hogy érti azt, hogy az eredeti kötésben?
– A könyvkötészet iparosítása előtt gyakran egyszerű, sima vászon-
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borítással adták ki a könyveket, feltételezve, hogy a vásárló újrakötteti 
őket. Őszintén megvallva elég csúnya kiállítású könyvek kerültek piac-
ra, amiket aztán a pénzes magángyűjtők rendszerint gyönyörűen dí-
szített bőrbe köttettek. Ez a gyűjtemény káprázatos, rengeteget érne 
a piacon.

– Jó érzés tudni, hogy a családomnak volt ízlése és jó érzékkel vá-
logatta meg a beszerzendő könyveket. – Anthony most már elisme-
réssel pillantott körbe a szobában. Aztán a kezemben tartott könyv 
felé biccentve hozzátette: – Muszáj volt belekukucskálnom.

– Belekukucskált? Talán elolvasta a Büszkeség és balítéletet?
– Csupán néhány fejezetet. Azt hittem, hogy halál unalmas lesz, 

de legnagyobb meglepetésemre igaza lett. Nem is volt olyan rossz. 
Valószínűleg tovább olvastam volna, ha nem vagyok olyan fáradt.

Ezt nem bírtam ki mosoly nélkül. Nem is volt olyan rossz – vicces így 
jellemezni egy ragyogó klasszikust – hányszor hallottam már hasonló 
megjegyzést szkeptikus diákoktól a tanév kezdetén!

– A Büszkeség és balítélet így hat az olvasóra. Sokaknak ez a ked-
venc Austen-regényük. – Visszatettem a kötetet a polcra.

– Magának melyik a kedvence?
– A Meggyőző érvek. Ez az utolsó regény, amit befejezett a halála 

előtt, és szerintem ez a legőszintébb és legszenvedélyesebb műve.
– Miről szól?
– A megbánásról és az új esélyekről. A hősnőt huszonhét évesen 

már menthetetlen vénlánynak tartják. Évekkel korábban rábeszélték, 
hogy utasítsa vissza annak a nincstelen tengerésztisztnek a házassági 
ajánlatát, akit szeretett – azóta mélyen megbánta a döntését. A férfi  
vagyonos hajóskapitányként tér vissza, tele keserűséggel, így időbe te-
lik, míg hajlandó beismerni, hogy a nő még mindig élete szerelme.

Anthony csak udvariasan bólintott, egy szót sem szólt. Láttam, 
hogy nem kis munka lesz elérni, hogy az én fejemmel gondolkodjon.

Körbenézett a több ezer kötettel teli óriási teremben, és így szólt: 
– Hát, szerintem fogjunk neki. A feladat: megtalálni egy ősrégi ven-

dégnyilvántartást.
– Ha volt nekik ilyen – mondtam eltűnődve –, akkor kézenfekvő, 

hogy könnyen hozzáférhető helyen tartották, nem?
– Én is erre jutottam. Valószínűleg nincs mélyen elásva valahol, és 
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túl magasra sem rakták. Tegnap este ezeket a szekrényeket mind vé-
gignéztem, egészen, ameddig fölértem. Mit szólna hozzá, ha én innen 
folytatnám, maga meg elkezdhetné a másik oldalról? Ha első körben 
nem járunk sikerrel – mondta –, még mindig ott a létra, hogy a felső 
polcokat is át tudjuk kutatni.

Nekiálltunk a munkának. Alaposan átvizsgáltam a bal oldali alsó 
polcokon található könyveket. A legtöbb kötet igen réginek tűnt, és 
láthatóan évtizedek óta hozzájuk sem értek. Lassan haladtunk, min-
denhez a legnagyobb körültekintéssel nyúltunk. Anthony hamaro-
san egy réges-régi családi Bibliára bukkant, amibe a családtörténe-
tet jegyezték. Lawrence Whitaker felesége, Alice 1789-ben halt meg, 
alig négy évvel a ház felépülte után. Lawrence 1757-ben született és 
1814-ben halt meg. Ezután egy teljes, Anthony számára addig isme-
retlen családfa leírása következett, egy darabig mindketten csodálattal 
nézegettük.

Majd újra nekiláttunk, mindenki a saját kijelölt kutatási területének, 
és viszonylagos csöndben dolgoztunk két órán keresztül. Fájt a szívem 
mindegyik gyönyörű borítású kötet után. A gyűjtemény felvonultatta 
a korabeli kiadványok teljes skáláját a klasszikus irodalomtól és költé-
szettől kezdve a történelmen, életrajzokon, földrajzi és orvosi tárgyú 
műveken át a természettudományos munkákig. Sok könyvet garni-
túraként ugyanolyan borítóba köttettek és egymás mellé helyeztek 
a polcon, néha inkább a külsejük, semmint a tartalmuk szerint.

Épp végeztem az egyik oldalon és nekiláttam a terem másik felé-
nek, amikor ráleltem. Vékonyka kis könyv volt, burgundi vörös bőrkö-
tésben, sem a borítón, sem a gerincén nem volt felirat. Egy polcnyi 
hasonló méretű és színű tudományos folyóirat mellett lapult. Amikor 
kinyitottam, izgatottan vonyítottam egyet. Greenbriar – vendégkönyv, 
ez állt az első oldalon kézírással, nyilvánvalóan lúdtollat használt a so-
rok írója.

Anthony törökülésben ült a földön a szoba másik felében, mélyen 
elmerülve a maga köré felhalmozott kötetek egyikében. Szórakozott 
arckifejezéssel nézett rám: 

– Talált valamit?
– Igen, ezt kerestük! Greenbriar – vendégkönyv! – Oldalakon át so-

rakoztak a nevek és a dátumok, a bejegyzéseket más-más kéz írta. – 
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1785 szeptemberében kezdődnek és egészen 1940-ig folytatódnak 
a bejegyzések. A második világháború környékén marad félbe, valószí-
nűleg ezért nem említették a szülei.

Anthony egy szempillantás alatt mellettem termett. 
– Szép munka!
Lehuppantunk egymás mellé a legközelebbi díványra. Miközben 

a vállam fölött olvasta a könyvet, én az 1801-es év bejegyzéseihez la-
poztam.

És ott állt feketén-fehéren.
1801. július 6. Mr. George Austen és neje, leányaikkal
– George Austen volt Jane apja! – kiáltottam fel ámulattal.
Anthony a döbbenettől elkáromkodta magát, alig hitt a szemének. 
– Úristen! Igaza volt! Igaza volt! – ujjongott, aztán összevonta 

a szemöldökét. – Várjon, a levélben nem az volt, hogy 1802-ben vesz-
tette el a kéziratot Austen? – Egymásra meredtünk, majd előrelapoz-
tam 1802 nyarához. Még egy bejegyzést találtam.

1802. július 15. Mr. George Austen és neje, valamint leányaik, C&J
Ez az!
Anthony lelkesen noszogatott, hogy keressünk tovább, ne hagyjuk 

abba, hátha találunk még Austennel kapcsolatos bejegyzéseket. Az 
elejéről kezdve minden oldalt átnéztünk egészen 1817-ig, Jane Austen 
halálának évéig, de csak ezt a két bejegyzést találtuk.

– Kétszer itt járt – mondtam izgatottan. – A bejegyzésből nem 
derült ki, hogy mennyi időt töltöttek itt, de akkoriban – magyaráztam 
Anthonynak – az utazás annyira nehézkes, időigényes és költséges 
volt, hogy általában legalább két hétre érkeztek a látogatók, gyakran 
még hosszabb időre.

– Vajon honnan ismerték Lawrence Whitakert? – tűnődött.
– Nem voltak rokonok. Talán az apjával állt barátságban. George 

Austen mindenféle érdekes embert ismert.
– Hihetetlen ez az egész! Őszintén. Alig hiszem el. Az egyik elő-

döm ténylegesen ismerte Jane Austent. Austen itt aludt, a családom 
házában! – elvigyorodott. – És most következik a vadászat izgalma.

– A vadászat izgalma?
– Igen. Most, hogy tudjuk, járt itt, jöhet az igazi kérdés: hol az el-

tűnt kézirat? Mit is írt Jane? Hadd nézzem meg újra azt a levelet.
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Izgatottan elővettem a levél másolatát, és közösen megvizsgáltuk 
a tartalmát.

– „Emlékszel az elméletemre az eltűnését illetően? Továbbra is 
fenntartom, hogy hiúság, ostobaság és megsebzett büszkeség volt az 
oka” – olvastam hangosan. 

– Mit ért ez alatt?
– Nem tudom. 
Tovább olvastam. 
– „Nem kellett volna felolvasnom neked aznap este ott létünk során, 

hanem a többivel együtt kellett volna őriznem.” – Talán – elmélkedtem 
hangosan – magát hibáztatja, mert valahová elhányta, miután elővet-
te, hogy felolvassa Cassandrának.

– Ha így volt, akkor nem kérte volna meg Lawrence Whitakert, 
hogy segítsen neki megkeresni?

– Nem feltétlen. Azt írja Cassandrának: „Te megpróbáltál meggyőzni, 
hogy senkinek se szóljak róla, amíg el nem készül.” Mintha valamilyen ok-
nál fogva titokban akarta volna tartani a kézirat létét.

– Vajon miért? Sőt, ami lényegesebb, miután Jane elutazott, nem 
gondolja, hogy valaki megtalálta volna? Ha megtalálták, akkor annak 
tudatában, hogy Austen írása, miért nem adták el?

– Mert nem tudták volna, hogy ő írta. Nem lett volna rajta a neve. 
1802-ről beszélünk. Jane Austen első könyvét csak 1811-ben adták 
ki, és még akkor is név nélkül jelentek meg a könyvei. Amikor itt járt 
a családjával, egy senki volt – csak egy nyugalmazott lelkész huszon-
hat éves, férjezetlen lánya. A kéziratnak, ha valaki megtalálta volna, ak-
koriban nem volt pénzbeli értéke.

– Tehát, ha valaki a házból – az egyik szolgáló, cseléd vagy inas, 
vagy akár maga Lawrence Whitaker – ráakadt volna egy névtelen, ér-
téktelennek tűnő kéziratra, mit csinált volna vele?

– Felteszem, elolvasta volna – ha tudott olvasni. Ha tetszett neki, 
megtartotta volna, ha nem, valószínűleg elégeti.

Anthony elfi ntorodott. 
– Reméljük, az előbbi. Hogy nézett ki egy Jane Austen-kézirat?
– Abból a néhány kéziratból, ami fennmaradt, főleg befejezetlen 

művekről van szó, arra lehet következtetni, hogy Jane úgy képzelte, 
könyvszerűnek kell lennie. Közönséges papírlapokra írt, amiket aztán 
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félbehajtott, és összevarrt a gerinc mentén. Tehát egyenként nagyjá-
ból 8 oldalas kis füzetecskék formájában lenne.

– Gondolja – már ha feltételezzük, hogy az illető valóban meg-
tartotta a kéziratot –, hogy a leghalványabb reményünk is lehet arra, 
hogy még mindig itt van, ebben a házban elrejtve?

A gondolatra megdobbant a szívem. 
– Lehetséges. De kétszáz évről beszélünk. A későbbiekben meg-

találhatta valaki, akinek fogalma sem volt róla, hogy mi az, számtalan-
szor pakolhatták ide-oda. – Körbepillantottam a hatalmas szobában, 
ahol ültünk. – Hány szoba van ebben a házban?

– Jobb, ha nem tudja. – Mindketten a gondolatainkba merültünk 
egy időre. – Általában hová rejtenek az emberek dolgokat? – kérdezte 
aztán.

– A komód fenekébe, egy asztalfi ókba zárva, esetleg egy dobozba 
a szekrény mélyén. Ha értékes, akkor széfbe teszik.

Sóhajtott. 
– Apám régi dolgozószobájában van egy széf, de csak az ő fontos 

papírjai és anyám ékszerei voltak benne. És ha lett volna bármi titkos 
dolog elrejtve egy fi ókban vagy szekrényben, én már évtizedekkel ez-
előtt megtaláltam volna.

– Tényleg? Hogyhogy?
– Gyerekkoromban imádtam krimiket olvasni és olyan fejtörőket 

megoldani, mint például a Rubik-kocka, és ezen az egyen kívül szinte 
mindegyik szobában játszottam detektívesdit. Lételemem volt a búvó-
helyek felkutatása. Bemásztam a szekrényekbe és a bútorok alá, a ház 
minden zegét és zugát átvizsgáltam. Mindenfélét találtam, ami egy 
kisfi ú számára érdekes lehet – de semmi olyat, ami akár csak köszönő-
viszonyban lenne egy stóc régi, kézzel írott könyvecskével.

– A padlást és a pincét is átnézte?
Rám meredt. 
– Nem is rossz ötlet! A padlás és a pince is hatalmas. Egyikben se 

szerettem játszani, amikor kicsi voltam, ezer éve feléjük se néztem. – 
Felpattant. – Menjünk, nézzünk körül! Egyszer végül úgyis ki kell pa-
kolnom mindkettőt. Keresek zseblámpát.

Pár perc múlva két zseblámpával tért vissza. Anthonynak le kellett 
hajolnia, hogy ne üsse be a fejét az ajtófélfába lefelé menet a pincébe 
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vezető keskeny, ősöreg lépcsőn. Az ereimben zubogott az adrenalin. 
Félúton voltunk lefelé, amikor kiböktem: 

– Nem hiszem el, hogy itt vagyok, és tényleg ezt csináljuk… a vi-
lág egyik legkedveltebb írójának elveszett kéziratát keressük.

Megállt, és komoly arccal felém fordult.
– Samantha. Mielőtt továbbmegyünk, tisztázni szeretnék valamit.
– Mit?
– Mindketten tudjuk, hogy milyen elenyésző a valószínűsége an-

nak, hogy bármire is ráakadunk. De ha mégis… akkor ugye tisztában 
van vele, hogy akármit is találunk, az az én tulajdonomat képezi?

Ez váratlanul ért. 
– Természetesen – mondtam egy csöppet sértetten, hogy egyál-

talán szükségét érezte megkérdezni.
Bólintott, és ment tovább lefelé a lépcsőn. Követtem, és enyhe 

rosszallással az arcomon azon tűnődtem, hogy Anthony hirtelen ér-
deklődése Jane Austen iránt mennyire fakad abból, hogy őt is magá-
val ragadta egy újonnan felfedezett mű lehetőségének izgalma, vagy 
inkább abból, hogy nem kevés pénzt hozhat a konyhára. Hiszen egy 
ilyen kézirat kétségtelenül rengeteget érne.

Elhessegettem magamtól a gondolatot, és elhatároztam, nem ha-
gyom, hogy bármi elrontsa a kedvemet. Akármi is vezérelte Anthonyt, 
legalább benne volt a buliban – és láthatóan élvezete a kutatást. 
A következő két és fél órában, miközben átfésültük a pincét (hideg, 
sötét, hátborzongató és szinte üres) és a padlást (meleg, sötét, dohos 
és nagyon rendetlen), végig a „vadászat izgalmára” összpontosítottam, 
hogy Anthony szavaival éljek. Majd szétrobbantam a várakozástól, 
hogy vajon találunk-e valamit.

Mindenhol volt villany, de a sötét sarkokba zseblámpával is be-
néztünk. Anthony mindenfélét talált, amik a gyermekkorát juttatták 
eszébe, és a tárgyak váratlanul felszínre hoztak kedves emlékeket. Volt 
ott régi bútor, családi fényképek, gyerekjátékok, gyerekkönyvek, poros 
karácsonyfadíszek, kiselejtezett háztartási gépek, ósdi elektronikus kü-
tyük, ősrégi fényképezőgép, egy régi távcső, több vég textília, és né-
hány ládányi szép, régimódi ruha és kalap… viszont sehol egy befala-
zott rejtekhely, és semmi, ami kéziratra emlékeztetett volna.

– A francba! – mondta végül Anthony, és leült az egyik ládára.
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– Hát, ismerjük be, elég esélytelen volt, hogy megtaláljuk – mond-
tam vigasztalásul. – Mindenesetre jó móka volt keresgélni. Csodálatos 
dolgok kerültek napvilágra a családja múltjából. 

– Nem is gondoltam volna.
Lefelé trappoltunk a lépcsőn, amikor megnézte az óráját. 
– Két óra van, nem csoda, hogy éhen halok. Ebédeljünk! Kora 

reggel elrohantam vásárolni, biztos össze tudok ütni egypár ehető 
szendvicset.

Úgy gondoltam, ideje pontot tenni a dolog végére. 
– Kösz, de nem kell megint megetetnie. Már így is lefoglaltam 

majdnem az egész napját. Nem ma este kell visszaérnie Londonba?
– Nem, holnapra szabadnapot vettem ki. Sok dolgom van itt, mi-

előtt hazamegyek. De az igazat megvallva kicsit elment tőle a ked-
vem. Hogy tervezi, meddig marad a környéken?

– Nekem is holnap kell visszamennem.
– No, akkor ugyanolyan a menetrendünk. Ennünk mindenképpen 

kell, akkor meg miért ne tennénk együtt? És egy sonkás szendvics 
a legkevesebb, amit nyújthatok annak a nőnek, aki bebizonyította, 
hogy egy világhírű írónő egyszer eltöltött egy éjszakát gyermekkori 
otthonomban.

– Jól van, legyen, csináljon egy szendvicset.
Visszavonultunk a tágas, praktikus elrendezésű és viszonylag tiszta, 

noha ódivatú konyhába. 
– Amint látja, hatvan éve nem lett felújítva – mondta Anthony 

szinte bocsánatkérőleg –, de minden működik.
Teljesen odavoltam a régi, kopott konyhaszekrényért, a tűzhelyért 

és a többi berendezésért, és meg is mondtam neki. 
– Szerintem bájosan régimódi, és passzol a ház hangulatához. 

Utálnám, ha felújítanák.
– Biztos, hogy az új tulajnak ez lesz az első dolga… lebontani min-

dent és újraépíteni.
– Kapott már vételi ajánlatot?
– Nem, de csak tegnap adtam föl a hirdetést, és drukkolok, hogy 

hamar összejöjjön valami.
Elszomorodtam a gondolattól, hogy eladja Greenbriart, úgyhogy 

másra tereltem a szót. Együtt elkészítettük az ebédet, és a konyha-
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asztalnál ülve elbeszélgettünk erről-arról, megosztottuk egymással 
az élményeinket utazásainkról és kedvenc fi lmjeinkről. Ugyanazokat 
a krimiket, thrillereket és akciófi lmeket szerette, mint én, csakúgy, mint 
a történelmi fi lmek és romantikus vígjátékok nagy részét, amiket any-
nyiszor láttam. És mégis, furcsamód, Jane Austen-fi lmet még sosem 
látott – bevallotta, hogy szándékosan kerülte őket. Mondtam neki, 
hogy sok mindenről maradt le.

Végül beszélgetésünk visszakanyarodott jelenlegi kutatásunkhoz.
– Még mindig nem tudom túltenni magam azon, hogy megtalál-

tuk Jane Austen nevét a családi vendégkönyvben – mondta Anthony 
a kóláját szürcsölgetve.

– És ha közzéteszi, ez a kis információcsemege minden Austen-
életrajzban megjelenik majd. Nem lennék meglepve, ha a ház tényleg 
belekerülne minden hampshire-i buszkirándulás programjába.

Elmosolyodott. 
– Igaza van, ez eddig eszembe se jutott. De a vendégkönyv még 

nem a vége. Tovább keresem a kéziratot, nem adom fel.
– Nem adja fel?
– Eltökélt szándékom, hogy megtaláljam. Magának nem?
– De, csak hát…
– Gondoljon bele, milyen lenne, ha eladnám a házat, és egy nap 

az új tulaj rábukkanna a kéziratra! Főbe lőném magam.
– Tudja, hogy én benne vagyok – mondtam nevetve. – De hol ke-

resgéljünk tovább? Azt se tudjuk, merre induljunk.
– Igaz, mintha egy tűt keresnénk a szénakazalban.
Gondolatainkba merülve fejeztük be az étkezést. Egyszer csak tá-

madt egy ötletem. 
– Ha a kézirat az épületben van, szerintem tudom, hol lehet.
– Hol?
– A könyvtárban.
– Miért?
– Azt mondta, hogy minden szobában játszott gyerekkorában de-

tektívesdit, kivéve a könyvtárat.
– És?
– És… a könyvtár ezek szerint felderítetlen terület.
– Ma délelőtt három órán keresztül a könyvtárban keresgéltünk.
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– Igen, de csak a könyveket néztük át – ráadásul nem is mindegyi-
ket, és nem valami alaposan. A terem pedig hatalmas. Nem tudom 
megmagyarázni, miért, de az az érzésem, hogy a kéziratnak valahol 
ott kell lennie. Ugyanolyan érzésem van, mint amikor megvettem azt 
a verseskötetet a minap… valahogy megszólított. Egyszerűen tudtam, 
hogy meg kell vennem.

– Hát, van olyan jó ötlet, mint amilyenekkel én álltam elő.
Elpakoltuk az ebéd maradványait, és visszamentünk a könyvtárba. 

Megakadt a szemem a könyvespolcok alá épített, faragott tölgyfa aj-
tajú szekrényeken.

– Azokban a szekrényekben mi van?
Anthony elárulta, hogy eddig még soha nem nézett be a szekré-

nyekbe. Kinyitottuk az első ajtaját, és megláttuk, hogy tele van régi 
térképekkel. Némelyik az 1800-as évekből származott, igazán fi gye-
lemre méltó darabok voltak. A második és harmadik szekrényben régi 
fényképalbumok mellett ósdi, kerek fi lmes dobozokra bukkantunk, 
bennük vélhetően családi fi lmek tekercsei. Az egyik album Anthony 
gyerekkorából származott. Átlapoztuk, a kisbabakori képei és a szülei-
vel közös gyerekkori fotók mosolyt csaltak az arcunkra. Úgy tűnt, hogy 
jó és rossz emlékeket is felkavartak benne a fényképek. Az album vé-
gé ben néhány levélre és több tucat színes üdvözlőlapra bukkant, ami-
ket elmondása szerint ő készített kisgyerekként.

– Itt az összes születésnapi és apák napi lap, amit az évek során 
neki készítettem – mormolta Anthony csodálkozva. – És a leveleim… 
fogalmam sem volt róla, hogy mind megtartotta. – Homlokát ráncol-
va visszatette a leveleket az albumba és továbblépett.

A negyedik szekrény tömve volt papírokkal teli öreg mappákkal. 
Abból, amit eddig láttunk, még ez hasonlított a legjobban valamiféle 
kéziratokhoz, úgyhogy feléledt bennünk a remény.

– Némelyik nagyon régről való – mondta Anthony megilletődve, 
ahogy elkezdtük végiglapozni a papírokat. – Nézze, ez például száz-
éves. – Letette a mappát. – Hozzá szabad ezekhez nyúlni? Valahol 
azt olvastam, hogy régi dokumentumok vizsgálatához gumikesztyűt 
ajánlatos viselni.

– Én sosem húzok kesztyűt, ha régi könyvekkel vagy dokumentu-
mokkal foglalkozom, és a restaurátorok sem, akiket ismerek. Néha vi-
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selünk cérnakesztyűt, ha fémtárgyakkal vagy fényképekkel dolgozunk, 
hogy ne hagyjunk rajtuk ujjnyomot – de nem kényelmes, esetlen 
benne a kéz. Amíg tiszta az ember keze és körültekintően kezeli a tár-
gyakat, az ujjakon lévő zsiradék nem tesz nagy kárt a papírban. Sokkal 
nagyobb pusztítást lehet végezni azzal, ha gumikesztyűben ügyetlen-
kedik az ember.

A földön ülve egy fél óra alatt óvatosan szétválogattuk a régi papí-
rokat, különválasztottuk azokat, melyek a legértékesebbnek látszottak. 
Akadt közöttük vadászati engedély, okirat, régi levelek, és még az épü-
let ősidőkből származó építészeti tervei is – de kézirat nem.

– Lenyűgözőek! – mondtam. – Megérdemelnék, hogy egy múze-
umban legyenek kiállítva.

Anthony egyetértett. 
– És mégsem az, amit mi keresünk.
Csüggedten elhallgattunk egy pillanatra. Ekkor megcsörrent a mo-

bilom. Előhúztam a zsebemből. Stephentől jött üzenet. Váltottunk né-
hány szűkszavú SMS-t:

– Hogy haladtok?
– Bizonyíték! Austen itt járt!
– Komoly?
– Igen!! Vendégkönyv szerint kétszer is.
– Azta! Őrület.
– Sajna… kézir. sehol.
– Kár. Holnap tali?
– Igen.
– OK. Holnap. Szia.
– Szia.

Hasonlóan tömör üzenetet küldtem Laurel Ann-nek is a dolgok pil-
lanatnyi állásáról, aztán eltettem a telefont. A padlón ülve Anthony fel-
pillantott Lawrence és Alice Whitaker, Greenbriar első tulajdonosainak 
portréjára. 

– Ha a festmények beszélhetnének! Lefogadom, tudnak valamit.
A pár mereven nézett ránk a falról, mintha valami hatalmas titok 

birtokában lennének.
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– Várjunk csak! – jegyeztem meg izgatottan. – Nem azt mondta, 
hogy Lawrence Whitaker a felesége emlékére építtette a könyvtárat?

– Nekem így mesélték.
– Ha annyira szerette, akkor biztos megtartott valami becses tár-

gyat, ami rá emlékeztette. Tud ilyesmiről? Az ékszereit, vagy talán sze-
relmes leveleket?

– Nincs tudomásom róla.
– Talán valamilyen titkos ajtó mögé rejtette, hogy biztonságban 

legyenek.
– Egy titkos ajtó mögé? – hangzott egyszerre meglepettnek és ké-

telkedőnek.
– Miért is ne? – válaszoltam gondolkodás nélkül. – Nincs minden 

régi angol udvarházban titkos ajtó?
– Gyerekkori kutatásaim során sosem találtam egyet sem – felelte 

An tho ny a kérdésemre, de hirtelen tágra nyílt a szeme: – Viszont ezt 
a termet sosem kutattam át, igaz?

Talpra ugrottunk. A földtől a mennyezetig érő könyvszekrények 
tölgyfából készültek, a szoba sarkaiban méretes faoszlopok álltak. 
Gyakorlatilag az ablakokon kívül minden felület faburkolatú volt.

– Kezdje azon a végén – mondta. – Én elkezdem innen.
Kicsit nevetségesnek találtam, ahogy a szobán végigmenve repe-

dések és hasadékok után kutattam, melyek valamiféle rejtekajtót jelöl-
hetnek, itt is, ott is nyomkodtam a faburkolatot, hátha az egyik ajtó fel-
fedi magát és kivágódik – ugyanakkor képtelen voltam letörölni a mo-
solyt az arcomról. Tényleg igazi kincsvadászoknak éreztem magunkat, 
akik tisztában vannak vele, hogy a fődíj valóban nagyszerű lesz, már 
persze ha létezik egyáltalán.

Minden pillért, oszlopot és fatáblát átvizsgáltunk. Centiről centire 
leellenőriztük a kandallópárkányt. A falon lógó képek mögé is benéz-
tünk. Sehol semmi.

Sóhajtva a díványhoz léptem, és kimerülten leroskadtam.
Anthony szintén kedveszegetten huppant le egy székre. 
– Ha Jane Austen valóban elvesztett vagy elkevert itt egy kéziratot, 

akkor vagy valaki megtalálta, és isten tudja, hová vitte, vagy ezer éve 
kidobták, nem tudván, mi az.

– Ne haragudjon, hogy pazaroltam az idejét – mentegetőztem.
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– Ó, nem volt pazarlás, inkább jó móka volt. – Rám mosolygott, 
és a tekintete elárulta, hogy mennyire élvezi az együtt töltött cinkos 
pillanatokat.

Tagadhatatlanul hasonlóképpen éreztem én is. Annyira megnyerő 
volt a pillantása, hogy egy picit gyorsabban vert a szívem. Olyan volt 
az egész, mintha összeesküvők lennénk egy értékes Austen-relikvia 
utáni nyomozásban. 

– Tényleg jó móka volt. Csak egy rövid időre ugyan, de csodás volt 
elhinni, hogy talán tényleg találunk valamit.

– És nézze, menet közben mennyi érdekességre bukkantunk. – 
Rámutatott a kupacokra, ahová a szekrényekből kirámolt cuccot hal-
moztuk; nagy részük még mindig szétszórva hevert a padlón.

Rámeredtem az üres szekrényekre. Hirtelen megborzongtam. 
– Anthony, megnézte a szekrények hátulját is?
– A hátulját?
– Igen, a hátulját.
Összenéztünk. Teljesen egyszerre ugrottunk oda az utolsó szek-

rényhez, amit átkutattunk – amelyikben a régi dokumentumokat talál-
tuk –, és térdre vetettünk magunkat. Én félig bemásztam, aztán végig-
tapogattam a szekrény hátsó falának sima faburkolatát, hátha találok 
valami beillesztett ajtóra utaló jelet. Nem találtam semmit.

– Nyomja meg! – mondta Anthony.
Odaszorítottam nyitott tenyeremet a szekrény hátsó falához, és 

megnyomtam. Semmi.
– Hadd próbáljam én!
Anthony beszorította magát a mellettem fennmaradó szűk kis 

helyre, az arcunk csak centiméterekre volt egymástól, formás, izmos 
karja és a felsőteste az enyémnek feszült. Egyre hangosabban vert 
a szívem, a fülemben dobolt a pulzusom – nyugtattam magam, hogy 
ennek egyáltalán semmi köze Anthony közelségéhez, pusztán a kuta-
tás izgalma és a várakozás idézi elő ezt a hatást.

– Azt hiszem, van itt egy hasadék – mondta ekkor Anthony. Erősen 
megnyomta a hátlap jobb oldali szélét.

Hirtelen, mintegy varázsütésre, a szekrény hátlapjában egy addig 
láthatatlan ajtó lassan kinyílt, mögötte pedig feltárult egy süllyesztett 
fülke. Meglepetten hőköltünk vissza.
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– Te jó atyaúristen! – mondta Anthony.
A rejtett fülkében két doboz hevert. Anthony kivette őket, és elénk 

tette a szőnyegre. Az első doboz ékszeres ládikának látszott. Nagyjából 
akkora volt, mint egy vastag, kemény fedelű könyv. Mintás rózsafa 
burkolat fedte sárgaréz berakással. A ládika felnyitható tetejű, pöttöm 
díszkoporsót mintázott.

A második, mesterien faragott doboz jóval nagyobb volt, körülbe-
lül cipősdoboz méretű, és minden oldalát színpompás faberakás díszí-
tette.

Szinte megbénultam az izgatottságtól. 
– De gyönyörűek! Vajon mióta lehettek ott benn?
– Fogadnék, hogy egy jó ideje.
Egyik dobozon sem látszott kulcslyuk vagy bármiféle zár, a rózsa-

fa ládikán azonban volt egy apró sárgaréz retesz. Anthony óvatosan 
fölemelte a fedelet. A szerfelett éltes királykék bársonybélés kiváló ál-
lapotban volt. A ládikában egy Alice Whitakerre emlékeztető fi atal nő 
kis, kézzel festett kámeaportréja lapult egy hajfürt és egy pompás ru-
bin nyakék és fülbevaló társaságában.

Felsikoltottam. 
– Ez Alice! Ezeket az ékszereket viseli a portréján!
– Hihetetlen – csóválta a fejét Anthony, miközben a rubinokat vizs-

gálgattuk.
Egymásra néztünk, és szavak nélkül is tudtuk, hogy ugyanazon jár 

az eszünk. Mi van a másik dobozban?
Felemeltem. Tökéletesen záródott, nem látszott semmilyen nyílás. 
– Hogy a fenébe lehet ezt kinyitni?
– Tuti rájövök. – Anthony aprólékosan végigtapogatta a faberakás 

minden részletét. – Szerintem ez egy titokdoboz. Több ilyenem is volt 
kiskoromban.

Izgatott várakozással, megbabonázva fi gyeltem, ahogy végignyo-
mogatta a doboz oldalait, ide-oda forgatta, rázogatta, mígnem legna-
gyobb meglepetésemre a mintázat rejtekéből egy sor vékony facsík 
tűnt elő, melyeket aztán elcsúsztatott jobbra és balra.

Döbbenten fi gyeltem, ahogy csodával határos módon a tető hir-
telen meglazult, majd kicsúszott a helyéből, felfedve a doboz rejtett 
tartalmát.
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Egy nagy halom papírkönyvecske volt benne.
Kilószámra.
Közönséges fehér levélpapírból készült könyvecskék, a félbehajtott 

lapokat a gerinc mentén kézzel varrták össze. Makulátlan állapotban 
voltak, a lapokat apró betűs, takaros kézírással rótták tele. Azonnal fel-
ismertem az írást.

Kirázott a hideg. Alig kaptam levegőt.
Felemeltem az első könyvecskét a kupac tetejéről. A címlapján leg-

felül, feketésbarna tintával, lúdtollal írva ez állt: A Stanhope család.
A precíz, kecses kézírás összetéveszthetetlen volt. A szöveg teljes 

mértékben olvasható volt, annak ellenére, hogy helyenként áthúzá-
sok, beszúrások, javítások tarkították, és néhány szót régi, bevett, mára 
azonban már letűnt szokás szerint nagybetűvel írtak. Hangosan felol-
vastam az első bekezdést.

A szívem majd’ kiugrott a helyéből.
– Ó, istenem… úgy hangzik… Ezt biztosan ő írta!
– Akkor mire várunk? – kérdezte Anthony, és ragyogó arccal letele-

pedett mellém a földre. – Olvassuk el!




