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Kedves Olvasók!

Egy csipetnyi varázslatra mindnyájunknak szükségünk 
van. Legtöbbünk – nyíltan vagy titokban – hisz a tün-
dérmesékben, abban, hogy a varázslat olykor velünk is 
megtörténhet. A tündérmesék fontos és erõteljes üzene-
tet közvetítenek a mai világban, és éltetik bennünk a re-
ményt, hogy a dolgok végül mégiscsak jóra fordulnak. 
Megragadott az ötlet, hogy egy ízig-vérig modern törté-
netet a tündérmesék mintájára formáljak meg, persze 
varázspálcák és tündérkeresztanyák nélkül, igazi, hús-vér 
emberekkel, akik a jó idõben bukkannak fel a jó helyen, 
segítõ kezet nyújtanak egymásnak, kiállnak magukért, 
és végül – bár a körülmények látszólag ellenük szólnak, 
és a jövõ sokszor kilátástalannak tûnik – a jó irányba 
fordítják a dolgok menetét. Mint minden tündérmese, 
az én mesém is a jó és a gonosz küzdelmérõl szól. Mert 
tagadhatatlan, hogy a gonosz létezik, és mindig, minde-
nütt felüti a fejét. 

Körmönfont, álnok, agyafúrt és kapzsi mostohák ma-
napság is elõfordulnak. Megesik, hogy egy jóhiszemû 
szülõ szeretne újraházasodni, ám rosszul választja meg 
a házastársát, és ezzel a gyerekeit akaratlanul is komoly 
veszélybe sodorhatja. Mindnyájan hallottunk hasonló 
történeteket, mi több akadnak közöttünk olyanok, akik 
ezt a saját bõrükön is megtapasztalhatták. Vegyünk hoz-
zá még néhány kiállhatatlan mostohatestvért, és máris 
megvan a kellemetlen bonyodalmak, rosszabb esetben 
az elmérgesedõ viszály biztos receptje. És ha nem siet 
a segítségünkre egy tündérkeresztanya a varázsporával 
és csodatevõ pálcájával, csak a bátorságunk és lelemé-
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nyességünk révén lehetünk úrrá az elõttünk tornyosuló 
kihívásokon, hogy végül érvényre juttassuk a magunk 
igazát. Kis szerencsével nem várt szövetségesekre te-
hetünk szert, és ha megvan bennünk a kellõ kitartás 
és találékonyság, a jó végül is legyõzheti a gonoszt. Ez 
nem mindig egyszerû, de a jó erõiért folytatott küzde-
lem elõbb-utóbb gyõzelemre vezet, és errõl nem szabad 
megfeledkeznünk. 

Talán senki sem várná, hogy a lenyûgözõ, üde és bé-
kés Napa-völgyben, idilli boldogságban eltöltött gyerek-
korral kezdõdõ életút tragikusra forduljon, és a gonosz 
megjelenjen a színen, de a sors keze sajnos bárkire le-
sújthat. És kezdetét veszi a harc…

Ebben a tündérmesében nincs tökhintó, sem pedig 
beszélõ egér, csak egy szédítõen sikkes, bûbájos és ördögi 
francia mostoha, meg egy mit sem sejtõ apa, aki vakon 
elhiszi a fondorlatos nõszemély hazugságait – no meg egy 
fi atal nõ, akinek egy váratlan sorsfordulat következtében 
küzdenie kell azért, ami jog szerint az övé, sõt hamaro-
san már az életéért is… Ám egy vicces, melegszívû, vörös 
hajú, különc nagymama a segítségére siet, hogy olyan hi-
telesen alakítsa a tündérkeresztanya szerepét, amennyire 
csak lehetséges. És ahogyan az a nagykönyvben meg van 
írva, a Jó gyõzedelmeskedik a Gonosz felett, ami mind-
nyájunkat arra kell hogy intsen: ne térjünk le választott 
utunkról, ne csüggedjünk, ne adjuk fel a küzdelmet, és 
mindig azt tegyük, amit az igazság diktál, bármi történ-
jék is! Remélem, az Önök tündérmeséi is mind boldogan 
végzõdnek majd!

Szeretettel:
Danielle



Szeretett gyermekeimnek,
Beatie-nek, Trevornak, Toddnak, Nicknek, Samnek,
Victoriának, Vanessának, Maxxnak és Zarának.

Váljanak valóra tündérmeséitek,
a Gonosz tartsa magát távol tõletek,
legyetek bátrak, erõsek és bölcsek, 
ha mégis utolérne benneteket.

Végzõdjék boldogan minden mesétek,
veletek vagyok, veletek érzek,
és egyetlen pillanatra se feledjétek,
hogy teljes szívembõl szeretlek titeket.

Szeretettel,
Mami / D. S.
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Elsõ fejezet

A San Franciscótól száz kilométerre északra fekvõ Na-
pa-völgybe a tavasz jellegzetes illataival és színeivel be-
köszöntött a március. Ez volt Joy Lammenais kedvenc 
évszaka. A dimbes-dombos vidék smaragdzölden ra-
gyogott, pedig nem is olyan soká, amint az idõ mele-
gebbre fordul, a színek megfakulnak, és a táj kiszikkad 
a nyári forróságban. Most azonban még minden friss 
volt és üde, és a völgyet szõlõültetvények borították, 
ameddig a szem ellátott. Az idelátogatók Toscanához 
vagy Franciaországhoz szokták hasonlítani ezt a vi-
déket. 

Joy elõször huszonnégy éve járt a Napa-völgyben 
Chris tophe-fal. Akkoriban diplomázott a Stanfordon 
üzleti ismeretekbõl, Chris tophe pedig szõlészetet és bo-
rászatot tanult az egyetemen. Chris tophe türelmesen el-
magyarázta Joynak, hogy az önológia borászatot jelent, 
és magában foglalja mindazt, amit a borkészítésrõl tudni 
kell, a szõlészet pedig a szõlõültetés és a szõlõgondozás 
tudománya. Chris tophe õsi francia borászcsaládból 
származott, amely évszázadok óta készített híres bor-
deaux-i borokat. Apja és a nagybátyjai igazgatták a csa-
lád borászatát és szõlõbirtokait, de Chris tophe mindig 
arról álmodozott, hogy egyszer majd Kaliforniába jön, 
és megismerkedik a Napa-völgyi borászokkal, borásza-
tokkal és szõlõbirtokokkal. Elárulta Joynak, hogy igazá-
ból egy saját kis borászatra vágyik. Eleinte csak ábrán-
dozott a dologról, és nem fûzött hozzá hiú reményeket. 

Joy eredetileg úgy tervezte, hogy visszatér Francia-
országba, és õsei nyomdokaiba lépve folytatja a csalá-
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di hagyományokat. Kalifornia és az amerikai életstí-
lus azonban teljesen magával ragadta, és a Stanfordon 
töltött egy év során nõttön-nõtt benne a Napa-völgyi 
szõlõskertek iránti szenvedély. Chris toph még a Stan-
fordon tanult, amikor apja váratlanul elhunyt, jelentõs 
összeget hagyva a fi ára. Ezzel egy csapásra elérhetõ kö-
zelségbe került Chris toph dédelgetett terve, hogy saját 
borászatot alapítson az Egyesült Államokban.. Miután 
júniusban mind a ketten lediplomáztak, Chris toph ha-
zautazott, hogy elrendezze a dolgokat a családjával, de 
már õsszel visszatért, és hozzálátott, hogy megvalósítsa 
az elképzeléseit. 

Chris tophe még soha életében nem találkozott 
olyan izgalmas, sokféle tehetséggel megáldott nõvel, 
mint Joy. Joynak ösztönös érzéke volt az üzlethez és 
a pénzügyekhez. Emellett festett, több nyáron keresztül 
Olaszországban tanult, és mûvészként is szép karriert 
futhatott volna be. Nehezen döntötte el, hogy melyik 
irányt válassza. Olasz tanárai arra buzdították, hogy 
felejtse el az üzleti életet. Végül Joy racionális oldala 
gyõzedelmeskedett, a festés szeretett hobbi maradt szá-
mára, és inkább a vállalkozói ötleteire fókuszált. Csalha-
tatlan érzéke volt a legjobb üzletekhez, és a Szilícium-
völgy valamelyik technológiai befektetési vállalatánál 
szeretett volna elhelyezkedni, mielõtt saját céget ala-
pítana. Egyfolytában errõl áradozott Chris tophe-nak.

Amikor megismerkedtek, Joy azt sem tudta, mi 
fán terem a borászat, de az együtt töltött egy év során 
rengeteget tanult Chris tophe-tól. Habár Joyt eleinte 
hidegen hagyták a borászatok meg a szõlõbirtokok, 
Chris tophe olyan átéléssel magyarázott neki ezekrõl 
a dolgokról, hogy csakhamar Joyt is hatalmába kerí-
tette a borászat varázsa. Chris tophe-nak a borkészí-
tés volt a szenvedélye, Joy pedig a festészetért rajon-
gott, és az innovatív befektetések világa is lenyûgözte. 
A mezõgazdaságot azonban kockázatos vállalkozásnak 
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találta. Túl sok buktatóval járt: elég egy korai fagy, vagy 
egy késõi szüret, és kész a baj. Ha túl sok esõ esik, 
az a baj, ha meg túl kevés, akkor meg az. Chris tophe 
szerint azonban mindez hozzátartozott a borkészítés 
csodájához és szépségéhez. Úgy gondolta, hogy a kö-
rülmények megfelelõ együttállása esetén felejthetetlen 
évjárat születhet, amirõl az emberek évek múlva is be-
szélnek majd. Ilyenkor válik egy átlagos bor a természet 
páratlan ajándékává.

Az idõk során újra meg újra visszatértek a Napa-
völgybe, és Joy apránként megértette, hogy a borkészí-
tés Chris tophe zsigereiben van, és a férfi nak az minden 
álma, hogy saját márkát hozzon létre. A lány huszonöt 
éves volt, Chris toph pedig huszonhat. Joy az egyetem 
befejezése után sikeresen elhelyezkedett egy hírneves 
kockázatitõke-befektetõ cégnél, és imádta a munkáját. 
Amikor Chris tophe a nyár végén visszatért Francia-
országból, és nekiállt, hogy felkutassa azt a földbirto-
kot, ahol a Franciaországban megszerzett tudásának 
és elképzeléseinek megfelelõen létrehozhatja a saját 
szõlõültetvényeit, arra kérte Joyt, hogy tartson vele. 
Chris tophe az üzleti kérdésekben mindig számított 
a lány véleményére. Az elsõ szõlõbirtokot együtt vásá-
rolták meg, és novemberre Chris tophe már hat, egy-
mással összefüggõ földterülettel rendelkezett.

A megvásárolt földek régi szõlõbirtokok voltak, és 
Christope pontosan tudta, mihez kezdjen velük. Kis 
területen tervezte a gazdálkodást, és a völgy legjobb pi-
not noirját szerette volna megteremteni. Joy hitt a férfi  
sikerében. Amikor megkóstoltak egy-egy bort, Chris-
tophe elmagyarázta Joynak, melyek azok a fi nom rész-
letek, amelyekre fi gyelni kell, mi a rossz az adott bor-
ban és mi benne a jó, és mitõl lehetne különlegesebb 
vagy jobb. Megismertette Joyjal a francia márkákat, és 
azt a bort is, amelyet családja a Château Lammenais 
szõlõbirtokain készített nemzedékek hosszú során át.
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Chris tophe még egy telket megvásárolt egy domb-
tetõn, amelyrõl kitûnõ kilátás nyílt a szõlõbirtokokra és 
az egész völgyre. Az volt a terve, hogy egy kis kastélyt 
épít rá. Amíg új otthonuk készült, egy kicsiny kunyhó-
ban éltek, amely egy hálószobából és egy kandallóval 
ellátott, kényelmes nappaliból állt. Hétvégenként sok 
meghitt estét töltöttek el itt, és amíg Chris tophe az ál-
mairól mesélt, Joy a megvalósításukhoz szükséges üzleti 
kérdésekben adott neki ötleteket, és a pénzügyi terv 
elkészítésében segédkezett. 

A karácsonyt is a faházban töltötték. Kora reggel 
a kis verandán állva gyönyörködtek a lélegzetelállítóan 
szép tájban. Miután apja meghalt, és az édesanyja sem 
élt már, Chris tophe nem vágyott vissza Franciaország-
ba, hogy a nagybátyjaival töltse a karácsonyt, inkább 
Joyjal szeretett volna lenni. Joynak sem volt kihez ha-
zamennie. Az anyja rákban halt meg, amikor Joy ti-
zenöt éves volt, jóval idõsebb édesapját pedig annyira 
lesújtotta a felesége halála, hogy három évvel késõbb 
õt is elvitte a gyász. Chris tophe és Joy ezen a helyen te-
remtették meg maguknak a saját kis világukat. A férfi 
emlékezetes karácsonyi vacsorát készített, libát és fá-
cánt sütött, amelyek tökéletesen kiemelték az általa 
kiválasztott borok zamatát. 

Chris tophe az ígéretéhez híven tavasszal neki is 
látott, hogy felépítse a kastélyt. Joy már tudta, hogy 
Chris toph igazi álmodozó, aki azonban mindig tartotta 
magát az ígéreteihez, és az ábrándjait valósággá változ-
tatta át. A férfi  soha nem veszítette szem elõl a célja-
it, Joy pedig megmutatta neki a célokhoz vezetõ utat. 
Chris tophe lefestette, milyennek képzeli a jövõt, és Joy 
segített valóra váltani az álmait. 

Chris tophe-nak a kastéllyal kapcsolatban is nagy-
ra törõ tervei voltak. Franciaországból hozatta az 
építõköveket. Mint mondta, nem akart túl nagy vagy 
hivalkodó házat. A családja négyszáz éves kastélyát te-
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kintette etalonnak, de a megvásárolt telek sajátossá-
gait is fi gyelembe vette, és az elképzeléseit számtalan 
vázlat meg fénykép segítségével mutatta be az építész-
nek. A kastély méreteit illetõen hajthatatlan volt: azt 
akarta, hogy ne legyen se túl nagy, se túl kicsi. A dom-
bon gyönyörû, õsöreg fák vették körül a tisztást, aho-
vá a kastélyt tervezte. A franciaországi családi birtok 
mintájára a kertet vörösrózsa-bokrokkal szándékozott 
teleültetni – ez a feladat teljesen lázba hozta a megbí-
zott tájépítészt.

Már javában zajlott az építkezés, amikor Chris tophe 
a nyáron megkérte Joy kezét. Ekkor már több mint 
egy éve voltak együtt. Lassan a borászat is elkészült 
a szõlõültetvények között, és Chris tophe felügyelte 
a kastély építését, ami olyan volt, akár egy drágakõ. 
Az esküvõt szerény külsõségek között, augusztus végén 
tartották egy közeli templomban. Két szõlõmunkást 
kértek fel tanúnak. A völgyben még nem szereztek igazi 
barátokat, de Joy és Chris tophe egymásra mindenben 
számíthattak, és egyelõre ezzel is tökéletesen megelé-
gedtek. Egyetértettek abban, hogy a többi jön majd 
magától. Együtt alakították ki közös életüket. Joy nagy-
ra becsülte férje szenvedélyét a föld és a birtok iránt. 
Chris tophe számára ezek a dolgok jelentették a világot, 
és élõlényként tekintett a szõlõjére, amelyet odaadóan 
ápolt, táplált és oltalmazott. Feleségét hasonló gon-
doskodással vette körül. Chris tophe szinte a tenyerén 
hordozta Joyt. A nõ valósággal kivirágzott férje szerete-
tének melegében, és hasonló gyengédséggel viszonozta 
Chris tophe érzéseit. 

Az esküvõjük utáni elsõ karácsonyra a kastély még 
nem készült el, így az ifjú pár egyelõre a kis kunyhó-
ban élt, ami teljesen megfelelt szolid életvitelüknek. Joy 
ekkor már három hónapos terhes volt, és Chris toph 
szerette volna júniusig, elsõ gyermekük érkezéséig tetõ 
alá hozni az otthonukat. Amikor összeházasodtak, Joy 
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feladta a szilícium-völgyi állását, hogy megspórolja az 
ingázást, és buzgón segített a férjének a borászat bein-
dításában. Õ foglalkozott az üzleti ügyekkel, férje pe-
dig a szõlõket felügyelte. Ahogyan azt a férfi  megígér-
te, májusban be is költöztek a kastélyba. Joy pocakja 
addigra szépen kikerekedett. Egy hónapja éltek ott, és 
amíg elsõ gyermekük érkezését várták, Joy éjszakán-
ként és a hétvégeken gyönyörû freskókat és falfestmé-
nyeket készített a kastélyban, napközben pedig az új 
borászatuk irodájában dolgozott. Chris tophe a felesége 
tiszteletére Château Joynak nevezte el a borászatot – ez 
a név egyben tökéletes leírást adott az életükrõl is. 

Reggelente lelkesen és nagy izgalommal vetették ma-
gukat a munkába. Mindig közösen ebédeltek a házban, 
és ilyenkor megvitatták egymással a felmerülõ problé-
mákat, az aktuális teendõket. Chris tophe ekkorra már 
elültette a szõlõtõkéket, és a munka folyamán az ott-
hon szerzett tapasztalatait is kamatoztatta. Látogatóba 
érkezõ nagybátyjai elismerõen nyilatkoztak a munká-
járól, és azt jósolták, hogy húsz éven belül Christophé 
lesz a Napa-völgy legjobb borászata. A szõlõtõkék szé-
pen növekedtek, és az ifjú házasok otthonosan érezték 
magukat a kastélyban, amit a vidéki Franciaországból 
származó régiségekkel rendeztek be; a bútorokat ár-
verések és régiségboltok kínálatából közösen válasz-
tották ki. 

A baba éppolyan simán és könnyedén érkezett meg, 
ahogyan az elmúlt két év során a többi tervük is meg-
valósult. Amikor egyik nap, nem sokkal reggeli után 
Joy megérezte, hogy eljött az idõ, autóval elindultak 
a kórházba. Aznap késõ délután Joy már egy gyönyörû 
kislányt tartott a karjaiban, míg Chris tophe áhítattal fi -
gyelte õket. A szülés zökkenõmentesen, könnyen és ter-
mészetesen zajlott. A kislány az édesanyja világosszõke 
haját és fehér bõrét örökölte, a szeme viszont a szü-
letése pillanatától ugyanolyan mélykék volt, mint az 
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édesapjáé. Mivel Joynak is kék volt a szeme, biztosra 
vehették, hogy a kislány szeme késõbb is megõrzi ezt 
a színt. Az újszülött bársonyos fehér bõre Chris tophe-
ot egy kis virágra emlékeztette, ezért Camille-nak ne-
vezték el a gyermeket.

Másnap már haza is tértek az otthonukba, hogy meg-
kezdjék új életüket hármasban. Camille szülei rajongó 
szeretetétõl körülvéve cseperedett fel egy mesébe illõ 
kis kastélyban, amely a lenyûgözõen szép Napa-völgyre 
és apja szõlõbirtokaira nézett. Chris tophe nagybátyjai-
nak jóslata beigazolódott: alig néhány év elteltével az õ 
borászatuk termelte a vidék legjobb pinot noirját. Az 
üzlet szilárd alapokon állt, a jövõjük biztosítva volt. 
Hamarosan a Napa-völgy összes jelentõs borászának 
elismerését és csodálatát kivívták, és sokan fordultak 
Chris tophe-hoz tanácsért, aki – hosszú évek tapaszta-
latával a háta mögött – szinte csalhatatlan ösztönökkel 
rendelkezett. Chris tophe szoros barátságot kötött Sam 
Marshall-lal, a völgy legnagyobb borászatának tulajdo-
nosával. Sam Chris tophe-fal ellentétben nem ismerte 
a francia borkultúrát, de bátor és kísérletezõ kedvû 
borász lévén, veleszületett tehetséggel és jó érzékkel 
fogott hozzá a nagyszerû borok termeléséhez, és õ lett 
a Napa-völgy legnagyobb földbirtokosa. Chris tophe 
szívesen meghallgatta az ötleteit, és saját elképzeléseit 
is örömmel megosztotta vele. 

Joy hamar összebarátkozott Sam feleségével, Barba-
rával. A két család gyakran töltötte együtt a hétvégé-
ket. Amikor Camille megszületett, Marshallék fi a hét-
éves volt. A közös vasárnapi ebédek alkalmával Phillip 
áhítattal fi gyelte a kisbabát. Chris tophe kiadós francia 
ebédet készített, és míg a férfi ak üzletrõl beszélgettek, 
a nõk a gyerekekre vigyáztak. Camille még csak kéthe-
tes volt, amikor Joy megengedte Phillipnek, hogy ke-
zébe vegye a kislányt. De Phillip leginkább akkor volt 
elemében, amikor fára mászott, a környezõ földeken 
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rohangált, gyümölcsöt szedett a kertekben, vagy a ko-
csifelhajtón biciklizett.

Sam Marshall a Napa-völgyben nõtt fel, és minden 
sikeréért keményen megdolgozott. Komolyan vette az 
üzletet, akárcsak Chris tophe, akit Sam éppen ezért 
nagyra becsült. Sam ugyanakkor rendkívül bosszantó-
nak találta azokat az üzletembereket, akik San Fran-
ciscóból, vagy akár Los Angelesbõl és New Yorkból 
érkeztek a völgybe, vettek egy darabka földet, elül-
tettek néhány szõlõtõkét, és rögtön borászoknak meg 
bortermelõknek hívták magukat, noha egy fi karcnyi 
valódi tudással sem rendelkeztek, annál jobban sze-
rettek dicsekedni és hivalkodni. Sam „vasárnapi borá-
szoknak” csúfolta õket, és sem õ, sem Chris tophe ki 
nem állhatta ezt a típust. 

Chris tophe úgy vélte, egy jó bor elkészítéséhez nem-
zedékek felhalmozott tudására van szükség, de tisz-
telte Samet, aki mindent egymaga sajátított el a nullá-
ról. Sam szorgalma, tudásszomja, a föld és terményei 
iránti tisztelete feltétlen rokonszenvet ébresztett Chris-
tophe-ban. Mind a ketten a hozzájuk hasonló elkötele-
zett borászok társaságát keresték, akik értékes tapasz-
talattal és tudással bírtak, amelyet egymással is szívesen 
megosztottak. A borszakma azonban az amatõröket is 
vonzotta. Tehetõs embereket, legtöbbször újgazdago-
kat, akik már bejáratott borászatokat vásároltak, hogy 
a gazdagságukat fi togtassák. Az évek során a San Fran-
ciscó-i konzervatív arisztokrácia tagjai is megvetették 
lábukat a völgyben. Õk kizárólag egymással közös-
ködtek, fl ancos partikat rendeztek a saját köreiknek, és 
min denki mást leszóltak, jóllehet a Chris tophe-hoz ha-
sonló kaliberû borászok teljesítményét azért idõnként 
hajlandók voltak elismerni. Chris tophe-ot azonban hi-
degen hagyta ez a társaság.

Camille a szülei által megteremtett szeretetteljes kö-
zegben nõtt fel, a Napa-völgy bortermelõ dinasztiái-
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val és néhány közeli jó baráttal körülvéve. Chris tophe 
újabb és újabb földeket vásárolt, a birtok nõttön-nõtt, 
így idõvel felvettek egy olasz birtokfelügyelõt, Cesarét, 
aki Toscanából származott. Camille hamar észrevette, 
hogy az anyja nem kedveli a felügyelõt, mert valahány-
szor Cesare belépett az irodába vagy távozott onnan, 
Joy minden alkalommal grimaszokat vágott.

Joy továbbra is a borászat üzleti ügyeit intézte, Ca-
mille pedig szépen cseperedett, a borászat körül lõ-
dör gött, vagy tanítás után a szõlõskertekben hancú-
rozott. Olyan szeretett volna lenni, mint az anyja és az 
apja, arról álmodozott, hogy a nyomdokaikba lépve õ 
is a Stanfordon fog tanulni, és egy nap a családi bo-
rászatban dolgozik majd. Szülei tökéletesnek tûntek 
a szemében, és szerette volna továbbvinni a családi ha-
gyományt. Több alkalommal jártak Bordeaux-ban, és 
Camille megismerte az unokatestvéreit, nagybátyjait 
és nagynénjeit, de szerette a Napa-völgyet, és meg volt 
róla gyõzõdve, hogy nincs a világon ennél szebb hely. 
Nem akart Franciaországban élni, ahogyan a szülei 
sem. Továbbra is Marshallék voltak a legjobb baráta-
ik, és Camille hol hõsként, hol õsellenségként tekintett 
Phillipre. Phillip hét évvel volt idõsebb Camille-nál, és 
állandóan ugratta a kislányt. Már felsõ tagozatra járt, 
amikor Camille még mindig csak tízéves volt. Többször 
is elõfordult, hogy Phillip védelmébe vette Camille-t,
amikor észrevette, hogy valaki piszkálja. A kislány 
olyan volt Phillip számára, mint a kishúga. Camille-t 
megviselte, amikor Phillip egyetemre ment, mert on-
nantól kezdve már csak az iskolai szünetekben láthat-
ták egymást.

Joy negyvennégy éves volt, Chris tophe egy évvel 
idõ sebb, Camille pedig azon a nyáron töltötte be a ti-
zenhetet, amikor Joynál egy mammográfi ai rutinvizsgá-
lat alkalmával mellrákot diagnosztizáltak. A világuk egy 
csapásra romba dõlt. Az orvosok úgy döntöttek, hogy 
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csak a csomót távolítják el, Joy mellét nem, és egy éven 
át kapta az agresszív kemoterápiát meg a sugárkezelést. 
Chris tophe le volt sújtva, és Joy szervezetét nagyon 
megviselték a kezelések, de ennek ellenére nap mint 
nap átment a borászatba dolgozni egy kicsit. Camille 
mindent megtett, hogy segítsen az édesanyjának. Joy 
elképesztõ bátorsággal és eltökéltséggel szállt szembe 
a rettegett betegséggel. Nagyon nehéz idõszakon kellett 
átmennie azon a télen, de egy pillanatra sem veszítette 
el az életkedvét, és mindent megtett a gyógyulása érde-
kében. Késõbb azt mondta, az tartotta benne a lelket, 
hogy állandóan Camille-ra és Chris tophe-ra gondolt, és 
amikor egy év múlva eltûnt a daganat, mindannyian fel-
lélegezhettek. Lidércnyomásos év állt mögöttük. Ami-
kor megtudták, hogy Camille-t felvették a Stanfordra, 
egészen addig nem is tudtak örülni a hírnek, amíg ki 
nem derült, hogy Joy meggyógyult. 

Camille középiskolai ballagása alkalmából Joy és 
Chris tophe partit rendeztek, amelyet a tanév vége elõtt 
nem sokkal, Camille tizennyolcadik születésnapján tar-
tottak. Világukban ismét helyreállt a rend. A partira 
fõleg fi atalokat hívtak, zömmel Camille osztálytársait, 
de néhány szülõ is eljött, hogy együtt ünnepeljenek 
Chris tophe-fal és Joyjal. Marshallékat is meghívták, 
akik elmesélték, hogy Phillip újabban állandóan úton 
van, a borászat termékeit népszerûsíti, méghozzá fi -
gyelemre méltó sikerrel. Hat hónapot töltött Chilében, 
ahol egy barátjuk borászatában dolgozott, egy évvel 
azelõtt pedig Fokvárosban járt. Mindkét tájék híres 
volt a szõlõirõl és a borairól, és gyakran hasonlították 
õket a Napa-völgyhöz. Phillip a világot járva ismerke-
dett a szakmával. 

Mindannyian megkönnyebbültek, amikor látták, 
hogy Joy újra jól van, de vacsora után Sam felesége, 
Bar bara bizalmasan megsúgta Joynak, hogy nála is 
ugyanazt a betegséget diagnosztizálták, mint Joynál 
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egy évvel korábban. Elmondta, hogy a következõ hé-
ten operálják San Franciscóban, és a mûtét során mind-
két mellét eltávolítják. Barbara tíz évvel volt idõsebb 
Joynál, és növekvõ aggodalommal tekintett a jövõbe. 
Hosszasan beszélgettek, és Joy állandóan azt hajtogat-
ta, hogy minden rendben lesz. Joynak látszólag sike-
rült meggyõznie a barátnõjét, ám Barbara legbelül nem 
így érezte. Nagyon félt, akár csak Sam. Phillipnek még 
nem szóltak a dologról, mert nem akarták, hogy aggód-
jon, és addig húzták-halasztották a vele való beszélge-
tést, ameddig csak lehetett. Mivel azonban Barbara 
mûtétjének idõpontja vészesen közeledett, elhatároz-
ták, hogy amikor Phillip legközelebb hazajön, beszél-
nek vele. 

Joy nem titkolta állapotát a lánya elõtt, és Camille 
látta, hogy édesanyja milyen rosszul viselte a kemo-
terápiát. Joyt mindig is aggasztotta a betegség gon-
dolata, hiszen a családjában elõfordult már daganatos 
megbetegedés – az õ édesanyja is mellrákban halt meg, 
negyvenéves korában. Barbara családjában azonban 
nem volt még rá példa, és a diagnózis villámcsapásként 
érte. Hiába volt a férje olyan sikeres, hiába engedhették 
meg maguknak, hogy a legjobb kezeléseket kapja, és 
bármennyire szerették is egymást, Barbara súlyos be-
tegségben szenvedett. Gyönyörû nõ volt, és Joynak be-
vallotta, mennyire retteg attól, hogy a mûtét elcsúfítja 
a testét, és a fáj dalomtól, amivel a helyreállító mûtét jár. 

Marshallék házassága ugyanolyan sziklaszilárd ala-
pokon állt, mint Joyé és Christophé, és ahogyan a Lam-
menais házaspár számára, úgy számukra is ez volt 
a legnagyobb kihívás, amivel valaha is szembe kellett 
nézniük. Tudták, hogy korántsem mindenkinek olyan 
kiegyensúlyozott a házassága a Napa-völgyben, mint 
az övék. Rengeteg pletyka keringett arról, hogy ki kit 
csal meg éppen, és kivel. Ebben a viszonylag zárt kö-
zegben nagy volt a versengés, sokan tülekedtek felfelé 
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a társadalmi ranglétrán, és az ismerõseik körében gya-
koriak voltak a félrelépések. Joy és Chris tophe soha 
nem tartoztak ezekhez a laza erkölcsû körökhöz, és 
nem is vágytak rá. 

Sam és Barbara ugyanígy voltak ezzel. Sam átütõ 
üzleti sikerei ellenére sem szaladt el velük a ló. Mielõtt 
összeházasodtak, Barbara légiutas-kísérõként dolgo-
zott. Egy ideje Sam vállalkozása volt a legnagyobb és 
a lejövedelmezõbb borászat a völgyben, ami ellenáll-
hatatlanul vonzotta a törtetõket és az újgazdagokat. 
Sokan fektették be a vagyonukat a Napa-völgyben, 
és Samhez vagy Chistophe-hoz hasonlóan jó néhány 
borász tett szert jelentõs vagyonra. Az egyetlen luxus, 
amit Marshallék a völgy legjelentõsebb borászatának 
tulajdonosaiként megengedtek maguknak, a szüreti 
bál volt, amire minden év szeptemberében került sor. 
A hagyomány akkor vette kezdetét, amikor Barbara 
egy velencei utazásról hazatérve – inkább csak tréfá-
ból – álarcosbált rendezett, korhû kosztümökkel. Öt-
lete azonban akkora sikert aratott a meghívott vendé-
gek körében, hogy Marshallék a következõ évben is 
megrendezték, és a szüreti álarcosbál egyszeriben ha-
gyománnyá vált. Joy és Chris toph minden évben részt 
vettek a bálon, hiába is tiltakozott ellene a férfi  kéz-
zel-lábbal. Chris tophe szörnyen nevetségesnek érezte 
magát XV. Lajosnak öltözve, szatén térdnadrágban, 
parókában és maszkban.

– Ha én meg tudom csinálni, akkor te is – biztatta 
Sam a barátját. – Barbara ki is nyuvasztana, ha nem 
csinálnám – tette hozzá bánatosan. Sam igyekezett Bar-
bara kedvében járni, hogy boldoggá tegye. Barbara bár-
milyen jelmezt vett is fel az alkalomra, mindig gyönyörû 
volt. – Barbecue-partit kellett volna rendeznünk az elsõ 
alkalommal, és akkor most nem kellene minden évben 
bolondot csinálnunk magunkból – dörmögte Sam meg-
adóan. A bál azonban mindig látványos eseménynek 
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bizonyult. Az ételek fenségesek voltak, a zenét egy San 
Franciscó-i zenekar szolgáltatta, és az est végén tûzijáték 
sziporkázott a végeláthatatlan szõlõbirtokok felett. 

Joy és Chris tophe elegáns kis kastélyával ellentét-
ben Marshallék háza hatalmas volt és ultramodern, 
amelyet egy hírneves mexikói építész tervezett. Házuk 
egy messze földön híres kortárs és modern mûvészeti 
gyûjteménynek is otthont adott. Hét Picasso-képük 
volt, amelyeket gyakran adtak kölcsön különbözõ 
múzeumoknak, de a gyûjteményben Chagall-festmé-
nyek és Jackson Pollock alkotásai is helyet kaptak. Joy 
nem gyõzte csodálni ezeket a mûalkotásokat, hiszen 
a képzõmûvészet régi szenvedélyei közé tartozott. 

Camille az érettségi utáni nyarat a borászatban 
töltötte, az anyja mellett, mint tizenöt éves kora óta 
minden nyáron. Negyedik éve dolgozott a birtokon, 
és a szülei ugyanolyan izgalommal tekintettek Camille 
stanfordi tanulmányai elébe, mint õ maga. Camille úgy 
tervezte, hogy a mesterdiplomát majd üzleti tanulmá-
nyokból szerzi, de mielõtt nekivágna a mesterképzés-
nek, néhány évig a szülei mellett igyekszik elsajátítani 
a mesterség minden fortélyát. Apja ugyan gyakran fel-
hozta a beszélgetéseik során, miszerint nem lenne ha-
szontalan, ha Camille egy évet Bordeaux-ban töltene az 
õ családjánál, hogy fejlessze a franciatudását, ami rend-
kívül hasznos ebben a szakmában, de Camille-nak esze 
ágában sem volt elhagyni a völgyet. Soha nem ment 
messzire a családjától, és nem is tervezgetett ilyesmit. 
Camille a Château Joyban volt a legboldogabb, ahol 
a szüleivel élt, és velük is dolgozott. 

Joy a nyár folyamán gyakran látogatta Barbara Mar-
shallt. Barbara egészen belebetegedett a kemoterápiá-
ba, és férje meg a fi a halálra aggódták magukat miat-
ta. Barbara állapota sokkal súlyosabb volt, mint Joyé 
a betegsége idején. Camille elkezdte az egyetemet, de 
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hétvégenként gyakran hazajárt. Joy szerint Camille-nak 
nem kellett volna ilyen gyakran hazalátogatnia, és úgy 
vélte, a lányuk túlságosan kötõdik hozzájuk. Szerinte 
egy ilyen fi atal lánynak egyáltalán nem kellene ennyire 
begubóznia. Joy azt szerette volna, ha Camille egy ki-
csit kimerészkedne a nagyvilágba, legalább egy idõre.

– Camille itt akar lenni – mondta Chris tophe moso-
lyogva, és megcsókolta a feleségét. – Az egy szem gyer-
mekünk, ne üldözzük el. – Chris tophe-ot mindig bol-
dogsággal töltötte el, ha Camille velük volt, és nagyon 
örült, hogy a lány ott is akart maradni. Camille kis-
lány korában a szülõkben gyakran felmerült a gondo-
lat, hogy legyen még egy gyerekük, de nyugodt szívvel 
halogatták a dolgot, mert az életüket így is tökéletesen 
kereknek és teljesnek érezték. Aztán jött a betegség, 
és mire Joy felépült belõle, már túl késõ volt a gyerek-
vállaláshoz. 

Chris tophe mindig azt mondogatta, nem bánja, 
hogy nem születetett fi a. Szerette volna, ha idõvel Ca-
mille venné át a borászat vezetését, és biztos volt ben-
ne, hogy lánya képes lesz megállni a helyét. Camille 
örökölte anyja üzleti érzékét, és Chris toph tudatosan 
határt szabott a borászat és a szõlõbirtokok növekedé-
sének, hogy a vállalkozás könnyen irányítható marad-
jon. Nem akart Sam Marshalléhoz hasonló hatalmas 
birodalmat építeni. A Château Joy kicsi volt, de külön-
leges és exkluzív. Megmaradt akkorának, hogy a fele-
ségével ketten zökkenõmentesen vezethessék a céget. 
Chris tophe volt a Château Joy briliáns borásza, aki si-
kerre vitte a vállalkozást, Joy pedig az üzleti ügyekért 
felelt. Õ intézte a cég ügyes-bajos dolgait, és õ tartotta 
kézben a könyvelést. Ketten együtt tökéletes csapa-
tot alkottak, csak Cesaréval volt néha egy-egy vitájuk 
a szõlõskerteket illetõen.

Cesare már hosszú évek óta velük dolgozott, de Joy 
még mindig betolakodóként tekintett rá, és soha nem 
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bízott benne igazán. Cesare meglehetõsen lazán kezelte 
a készpénzes kiadásokat, és úgy érezte, ezekrõl teljesen 
felesleges tételesen elszámolnia Joynak, amit tehertétel-
ként élt meg. Joy azonban könyörtelenül elszámoltatta 
Cesarét, ami állandó feszültséget gerjesztett közöttük, 
és folytonosan veszekedtek. Cesare ritkán hagyta el Joy 
irodáját anélkül, hogy be ne vágta volna maga mögött 
az ajtót. 

Chris tophe maga is gyanította, hogy Cesare idõnként 
zsebre tesz kisebb összegeket, de elnézte neki, mi-
vel a birtokfelügyelõ mindent tudott a szõlõkrõl és 
a szõlõskertjeikrõl, és szinte atyai szeretettel gondozta 
õket. Csalhatatlan ösztönei mindig megsúgták Cesaré-
nak, mi a teendõ, Chris tophe pedig a völgy legjobb szõ-
lé szé nek tartotta õt, és cserébe kész volt szemet hunyni 
Cesare kihágásai felett. Chris tophe számára fonto-
sabb volt a szõlõ, mint holmi csip-csup pénzügyek. 

Chris tophe tudta, hogy Cesare mennyire szereti 
a borászatot, és milyen szakértelemmel és lelkiisme-
retességgel gondozza a szõlõket, így hát könnyedén 
túltette magát Cesare apró szabálytalanságain. Az a né-
hány dollár nem jelentett a számára akkora veszteséget, 
hogy emiatt megváljon a birtokfelügyelõtõl. Joy viszont 
korántsem volt ennyire elnézõ. Õ nem akarta annyiban 
hagyni a dolgot, és emiatt néha még a férjével is ösz-
szekülönbözött. 

Camille élvezte a stanfordi életet, és sok új ismerõsre 
tett szert a világ minden tájáról, de minden adandó al-
kalommal hazalátogatott. Közgazdaságtant hallgatott, 
ahogyan annak idején az édesanyja is. A legtöbb diák-
társa arról ábrándozott, hogy a Szilícium-völgy valame-
lyik technológiai befektetõ cégénél helyezkedik majd 
el, vagy azt tervezte, hogy diplomázás után meg sem áll 
a New York-i Wall Streetig. Camille-nak viszont az volt 
minden álma, hogy az iskola befejezése után a családi 
borászatban dolgozzon a szülei mellett. 
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Már csak három hónap volt hátra a szakdolgozat le-
adásáig, az utolsó vizsgákig és a diplomázásig, amikor 
Camille az egyik hétvégén hazalátogatott a Napa-völgy-
be, és az édesanyja íróasztalán észrevett egy cédulát, 
ami a következõ mammográfi ás vizsgálat idõpontjára 
emlékeztetett. Rögtön eszébe jutottak azok a borzal-
mas idõk, amikor öt évvel korábban édesanyjánál da-
ganatot diagnosztizáltak, amit aztán egy évig tartó fáj-
dalmas kezelés követett. Szerencsére a betegség azóta 
sem tért vissza. 

Barbara Marshall sajnos nem volt ilyen szerencsés. 
A kemoterápiától teljesen legyengült, a daganat zavar-
talanul terjedt tovább, és a diagnózis felállítása után 
nyolc hónappal meghalt. Barbara halála porig sújtotta 
Samet és Phillipet. Valamivel több mint három év telt 
el azóta. Phillip az apjával közösen vezette a borászatot, 
nagy népszerûségnek örvendett a völgyben, és gyorsan 
cserélgette a barátnõit. Imádta a drága sportautókat és 
a csinos nõket. Camille gyakran látta õt a piros Ferra-
rijában elhajtani, és minden alkalommal másik lány ült 
mellette. Gyakran ugratta is emiatt Phillipet, aki még 
mindig úgy tekintett a lányra, mint a kishúgára. Ca-
mille huszonkét éves volt, Phillip huszonkilenc, és hét 
év ebben az életkorban jelentõs különbségnek számít. 

Phillip a felnõttek világában mozgott, a völgy tekin-
télyes borászai között dolgozott, akiknek a fi ai többnyi-
re hozzá hasonló korúak voltak, és hozzájuk hasonlóan 
õrá is az a jövõ várt, hogy egy nap átvegye a családi vál-
lalkozás vezetését, annak minden felelõsségével együtt. 
Phillip a fõiskolás éveit már régen maga mögött hagyta, 
de még rengeteget kellett tanulnia, és a fi ú komolyan 
vette az elõtte tornyosuló feladatokat. Egy alkalommal 
megjegyezte, hogy sok idõbe telik még, mire Camille
is elfoglalhatja a helyét a felnõttek világában, s ez bosz-
szantotta a lányt. Úgy érezte, legalább annyit tud a saját 
borászatukról, mint Phillip az apjáéról, de a fi ú nem 
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ennek megfelelõen viselkedik vele. Kamaszként kezelte 
õt, nem felnõtt nõként, pedig Camille annak tartotta 
magát.

Camille a szüleitõl hallotta, hogy Sam immár két 
éve egy Los Angeles-i képviselõvel jár, de személye-
sen még nem találkozott a nõvel. Amikor összefutottak 
Marshallékkal, Sam vagy egyedül volt, vagy Phillippel. 
Barbara elvesztését követõen Sam látványosan meg-
öregedett, és sokkal komolyabbnak tûnt, mint azelõtt. 
Barbara halála szomorú veszteség volt mindannyiuk 
számára, és ha Camille erre gondolt, rögtön úrrá lett 
rajta az édesanyja iránti aggodalom.

– Még mindig évente kétszer jársz mammográfi ára, 
ugye anyu? – kérdezte, miután meglátta az értesítõt az 
íróasztalon. 

– Persze – válaszolta Joy. Leült az egyik hatalmas 
fõkönyv elé, és a lányára mosolygott. – Már alig várom, 
hogy a könyvelés egy részét átvedd, ha hazajössz. – Joy 
pontosan tudta, hogy Camille milyen ügyes, és hogy 
milyen módszeresen és hatékonyan dolgozik. Mind-
ezt az édesanyjától tanulta, a borkészítés mûvészetét 
pedig még nála is behatóbban ismerte, apja ugyanis 
egész kicsi korától kezdve sok mindenre megtanítot-
ta, és Camille az évek során jóval több tudást szívott 
magába, mint anyja a cégnél eltöltött évei alatt. Aho-
gyan Chris tophe-nak, Camille-nak is a vérében volt 
a borászat. Míg Joyt a borászat üzleti része érdekelte, 
Chris tophe és Camille magát a borkészítést szerette 
szenvedélyesen.

– Kitartás, három hónap, és itt vagyok – mosolygott 
Camille az édesanyjára. Joy már szabaddá tett egy iro-
dahelyiséget a lányának, és alig várta, hogy nap mint 
nap együtt dolgozzanak. Ha Camille is munkába áll 
a borászatnál, azzal végre az álom utolsó felvonása is 
beteljesedik. És ha a szülõk elérkezettnek látják az idõt, 
hogy nyugdíjba vonuljanak, Camille veszi majd át a bo-
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rászatot, bár ez most még a távoli jövõ zenéjének tûnt. 
Joy negyvenkilenc éves volt, Chris tophe pedig éppen 
akkor töltötte be az ötvenet. 

A Camille látogatását követõ hónapban Joy nagyon 
elfoglalt volt, szinte elárasztották az íróasztalát a felada-
tok, Chris tophe pedig éppen az egyik új borhoz kereste 
a megfelelõ címkét, és ragaszkodott hozzá, hogy a fe-
lesége is segítsen a kiválasztásában. Magukat a címké-
ket Joy tervezte, és Chris tophe képtelen volt dönteni 
a két kedvence között. Camille már korábban leadta 
a szavazatát.

Camille látogatása után négy héttel Joy az egyik fi ók-
ban kotorászva egy papírhalom közepén rábukkant az 
emlékeztetõre. Felhívta a kórházat, hogy idõpontot 
kérjen a mammográfi ára. Már öt éve volt tünetmen-
tes, tehát gyógyultnak számított, a vizsgálat gondolata 
mégis aggodalommal töltötte el, izgult, nehogy megint 
becsapjon a villám. Joy anyja fi atalabb volt, amikor 
meghalt, de Chris tophe azzal nyugtatgatta a feleségét, 
hogy semmi oka az aggodalomra, hiszen kivételesen 
boldog életet élnek, és semmi rossz nem érheti õket. 
Amikor Chris tophe ezt mondta, Joy igyekezett nem 
gondolni Barbara Marshall szomorú sorsára.

Amikor Joy a vizsgálatra ment, kihasználta az alkal-
mat, hogy elintézzen még néhány dolgot a városban, 
mivel ritkán járt arra. Ugyan mindössze másfél órára 
laktak San Franciscótól, de a Napa-völgybõl érkezve 
úgy érezte, mintha egy másik bolygóra csöppent volna. 
Joy soha nem is vágyott máshová, Chris tophe viszont 
rendszeresen utazott, hogy Európában és Ázsiában 
népszerûsítse a boraikat, és türelmetlenül várta már, 
hogy Camille-t is magával vigye, amikor már a lány is 
teljes munkaidõben náluk dolgozik.

A kórházban jól ismerték Joy kórtörténetét, és 
a mammográfi a rutinvizsgálatnak számított. Az asszisz-
tens arra kérte Joyt, hogy várjon, amíg az orvos kiérté-
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keli a felvételeket, és csak utána öltözzön fel. A vizsgá-
latot végzõ asszisztensnõ kedvesen mosolyogva beszélt 
vele, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, és ez 
megnyugtatóan hatott Joyra. Egyedül ücsörgött a vizs-
gálóban, és amíg várakozott, megválaszolt néhány mun-
kával kapcsolatos levelet.

Fiatal doktor lépett be a szobába, akit Joy még nem 
ismert, és semmit sem tudott leolvasni az arcáról. Az 
orvos odahúzott magának egy széket, és leült Joyjal 
szemben. A mammográfi ás felvételek egy borítékban 
voltak, és miközben az orvos beszélt, sorban felhelyez-
te õket a megvilágított felületre. Szürke foltot muta-
tott egy olyan területen, ahol korábban nem észleltek 
problémát. Az orvos megfordult, és komoly tekintettel 
nézett Joyra. 

– Van itt egy árnyék, ami egyáltalán nem tetszik ne-
kem, Mrs. Lammenais. Ha az ideje engedi, még ma 
szeretnék szövetmintát venni belõle. Az ön elõzményeit 
fi gyelembe véve nem volna bölcs dolog halogatni a to-
vábbi vizsgálatot. A beavatkozás nem tart sokáig, és ki 
kell derítenem, hogy mi is ez. – Joy elõször úgy érezte, 
a szíve menten kiugrik a mellkasából, aztán meg mintha 
megállt volna. Öt évvel ezelõtt már hallotta pontosan 
ugyanezeket a szavakat. 

– Ön szerint rosszat jelent? – kérdezte rekedt han-
gon, amit szinte még õ maga is alig hallott.

– Ami azt illeti, jobban örülnék, ha ez az árnyék 
nem lenne ott. Lehet, hogy semmi komoly, de tud-
nunk kell, mi az. – Joy ezek után csak elmosódva, 
távolról halotta a férfi  hangját. Gépiesen követte az 
asszisztensnõt egy másik szobába, ahol levették a kö-
penyét, egy mûtõasztalra fektették, és betakarták egy 
lepedõvel. Helyi érzéstelenítést követõen mintát vettek 
a kérdéses területrõl. A beavatkozás így is fájdalmas 
volt, és Joy szíve egész idõ alatt hevesen zakatolt. Arra 
a pokoli évre gondolt, amikor a kemoterápiát kapta, 
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Barbara Marshallra, aki nyolc hónapot élt a diagnózis 
után, és a saját édesanyjára, aki negyvenéves volt, ami-
kor mellrákban meghalt. A beavatkozás alatt könnyek 
áztatták az arcát. Miután véget ért, szinte hanyatt-hom-
lok rohant le a lépcsõn, és zokogva hagyta el a kórhá-
zat. Azt mondták, telefonon értesítik az eredményrõl, 
de Joy nem akarta hallani. 

Baljós elõérzet kerítette hatalmába. Azt mondják, 
a villám nem csap kétszer ugyanabba a fába, de õ már 
tudta, hogy ez nem igaz. Megérezte. Mit fog monda-
ni Chris tophe-nak és Camille-nak, ha kiderül, hogy 
kiújult a daganata? Elképzelni sem tudta, és amint 
könnyektõl elvakítva hazafelé autózott, máris halott-
nak érezte magát. Minden erejével megpróbált a ve-
zetésre összpontosítani, de életében elõször biztosan 
érezte, hogy meg fog halni. Hogyan is lehetne szeren-
cséje kétszer egymás után? 
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