Végzetes ajándék egy ismeretlentől
Jonathan a regény gazdag férfi főszereplője annyira magányos, hogy Újév hajnalán is futni
megy, mert nincsen más dolga. Egyetlen buliba sem hívták, nincsenek barátai, nincsen
magánélete. Ekkor azonban különös ajándékot kap valakitől. Végzetes titkokkal teli
meglepetést.
Jonathan odament az akadálypálya melletti padokhoz, és leült. Tenyerével végigsimította a
határidőnapló puha, bőr borítását. Habozott egy pillanatig. Végül kinyitotta a csatot, és
belelapozott a könyvecskébe.
A tökéletes boldog év
Lendületes betűkkel csak ennyit írtak az első oldalra, egyértelmű volt, hogy töltőtollat
használtak. Egy szóval sem többet. Hiányzott az ilyen határidőnaplókban megszokott név,
vagy éppen lakcím.
Jonathan tovább lapozott, és elérte január elsejét, ami a valóságban éppen csak kezdetét vette,
hogy bevezesse az előtte álló esztendőt. Az elegáns határidőnaplóban külön oldalt kapott
minden egyes nap. Január elsejét ennek dacára is teleírták. Ugyanazzal a szép kézírással, mint
az előbbi néhány szót:
Január elseje
Életünket nem lehet hozzáadott napokkal hosszabbá tenni – ám mindennapjainkat igenis
megtölthetjük több élettel.
Kínai közmondás
Jonathan megrázkódott. Micsoda ostoba közhely! Ennél már csak az „Élj a mának!” volt
szörnyűbb. Vagy Charlie Chaplin gyakran idézett, és ez által teljesen elkoptatott kijelentése,
mely szerint semmit nem ér az a nap, amikor nem nevettünk. Az emléktárgy-boltok
legvisszataszítóbb lírai ömlengése! Ennek dacára a dolog felkeltette Jonathan érdeklődését,
így aztán elolvasta, hogy még mit írtak be a mai naphoz:
Délig aludni. Ágyban reggelizni H-val. Utána: séta az Alster partján. Forralt bor az
Alsterperlénél.
Délután dvd-maraton. Szóba jöhető filmek:
Utóirat: Szeretlek
A bakancslista
Szerelmünk lapjai
A bárányok hallgatnak
Másik lehetőség: az Észak és Dél összes része.
Este tagliatelle cseresznyeparadicsommal és reszelt parmezánnal, hozzá pedig egy üveg jó
Rioja.
Éjszaka: összebújás, a csillagok bámulása, és elsuttogott titkos kívánságok.
Jonathan akaratlanul is elnevette magát. Hát ezek meg milyen filmek? A bárányok hallgatnak
után mégis milyen titkos kívánságokat lehet egymás fülébe suttogni? Ezenfelül legalábbis
kétségesnek tartotta, hogy az Észak és Dél összes részének megtekintése után maradna-e idő
vacsorázni, összebújni, vagy bármi másra, hiszen ha jól tudja, ez a sorozat elképesztően
hosszú.

Tina évekkel ezelőtt rákényszerítette, hogy hétről hétre vele együtt megnézze Orry és
Madeline csöpögős szerelmi történetét – ha pedig Jonathan jól emlékezett, a sorozat
megtekintése legalább olyan kínokkal járt, mintha egymás után végig kellett volna ülnie tíz
motoros fűrészes gyilkosságokról szóló filmet!
Kíváncsian továbblapozott. Tulajdonképpen tisztában volt azzal, hogy nem lett volna szabad
így tennie, hiszen amit csinált, az majdnem olyan volt, mintha beleturkált volna egy
vadidegen naplójába – csakhogy, ha senki nem tud róla, akkor nem is bűn a kíváncsiság.
Charlotte Lucas A tökéletes boldog év – már megjelent!
Egy viharos szerelem fordulatokban gazdag, izgalmas története. Charlotte Lucas, napjaink
egyik legnépszerűbb német írónője megmutatja, hogy tér magához, hogyan áll talpra a
szerelme végleges elveszítése után egy fiatal, szeretetre és megértésre vágyó nő.
A szerzőnek hatalmas olvasótábora van, mindenekelőtt a női olvasók körében. „A tökéletes
boldog év” című regényében az élet legfontosabb kérdéseire keresi a választ. Lehet-e újra
kezdeni 30, vagy éppen 40 év felett? Jár-e a boldogság mindenkinek?

