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Ajánlás

Minden képzeletbeli MAcskánAk,  
AMit Más könyvekben elpusztítottAM.
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köszönetnyilvánítás

Néhány könyv nagy segítségemre volt abban, hogy létrehozzam az 
átokvetők világát. Különös tekintettel David R. Maurer A nagy át-
verés, Sam Lovell Hogyan csaljunk mindenben, Kent Walker és Mark 
Schone Egy mutatványos fia és Karl Taro Greenfeld Gyors bandák 
című könyvére.

Mély hálát érzek sok ember iránt, a könyvvel kapcsolatos meglá-
tásaikért. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a Sycamore 
Hill 2007-nél, amiért belenéztek az első néhány fejezetbe, és bátorí-
tottak a folytatásra. Hálás vagyok Justine Larbalestiernek, hogy be-
szélgetett velem hazugokról, és Scott Westerfeldnek a részletes meg-
jegyzéseiért. Köszönet Sarah Rees Brennannek, amiért segített az ér-
zések terén. Köszönet Joe Montinak a lelkesedéséért és a könyvaján-
lóiért. Köszönet Elka Cloke-nak az orvosi szakértelméért. Köszönet 
Kathleen Duey-nak, amiért a nagyobb, világszintű problémák felé 
terelt. Köszönet Kelly Linknek, hogy az elejét erősen feljavította, és 
amiért vitt a csomagtartójában. Köszönet Ellen Kuschnernek, Delia 
Shermannek, Gavin Grantnek, Sarah Smithnek, Cassandra Clare-
nek és Joshua Lewisnak, amiért átnézte a nagyon nyers változato-
kat. Köszönet Steve Bermannek, hogy segített kidolgozni a varázs-
lat részleteit.

És nem utolsósorban köszönetet kell mondanom az ügynököm-
nek, Barry Goldblattnak, amiért bátorított; a szerkesztőmnek, Ka-
ren Wojtylának, aki nyomást gyakorolt rám, hogy sokkal jobb legyen 
a könyv, mint azt én valaha gondoltam; és a férjemnek, Theónak, 
aki nemcsak hogy elviselt, amíg én írtam, de rengeteg tanácsot adott 
a bűnözés, az átverés és a magániskolák témáiban, valamint abban, 
hogyan beszéljünk le egy állatmenhelyet valamiről.
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1. Fejezet

Mezítláb ébredek, 
hideg palatetőn állok. Megszédülök, ahogy lenézek. Szippantok a 
fagyos levegőből.

Fölöttem csillagok. Alattam Wallingford ezredes bronzszobra rá-
döbbent, hogy a kollégiumom, a Smythe Hall udvarát látom a te-
tőről. 

Nem emlékszem, hogy lépcsőn jöttem volna föl. Azt se tudom, 
hogy kell idejönni, ami elég gáz, mivel valahogy le kellene jutnom, 
és lehetőleg olyan úton, ami nem a halálba vezet. Imbolygok, moz-
dulatlan akarok maradni, amennyire lehetséges. Nem szabad túl 
mélyeket lélegeznem. Lábujjaimmal a palát markolászom.

Az éjszaka csöndes, az a fajta éjmélyi csönd van, amikor minden 
csosszanás vagy zihálás visszhangot ver. Amikor a fák fekete sziluett-
je megmozdul a fejem felett, összerándulok az ijedségtől. Megcsú-
szom valami nyálkáson. Moha.

Próbálok egyensúlyozni, de a lábam kifut alólam.
Kapaszkodót keresek; meztelen mellkasom a palatetőhöz csapó-

dik. A tenyeremet csúnyán felhasítja a réz szélfogó éle, de a fájdal-
mat alig érzem. Kapálózás közben a lábam egy hófogóba akad, a  
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lábujjaimat nekinyomva megtámasztom magam. Megkönnyeb-
bülten nevetek, bár annyira reszketek, hogy semmi esélyem tovább 
mászni.

A hidegtől elgémberednek az ujjaim, az adrenalinlökettől zúg az 
agyam.

– Segítség! – suttogom, és eszelős röhögés bugyog föl a torkom-
ból. A számba harapok, hogy elfojtsam.

Nem kérhetek segítséget. Nem hívhatok ide senkit. Ha megte-
szem, örökre eltűnik az a gondosan fenntartott látszat, hogy átlagos 
srác vagyok. Az alvajárás gyerekes, furcsa és kínos.

A tompa fényben a hófogók mintáját próbálom kivenni a tető 
túloldalán: az apró, átlátszó háromszögek megakadályozzák, hogy a 
hó nagy darabokban zúduljon le. Apró háromszögek – nem az én 
súlyom megtartására tervezték őket. Ha közelebb kerülnék egy ab-
lakhoz, talán le tudnék mászni.

Olyan lassan csúsztatom a lábamat, amilyen lassan csak tudom, 
és a legközelebbi hófogó felé araszolok. Néhány pala töredezett és 
éles, felkarcolja a hasamat. Az első hófogóra lépek, majd a követke-
zőre, aztán a tető szélén lévőre. Levegő után kapkodok. Az ablakok 
még túl mélyen vannak, és már nem tudok lejjebb ereszkedni, ezért 
úgy döntök, hogy a szégyenbe legalábbis nem fogok belehalni.

Három mély lélegzet, és kiáltok:
– Hé! Hé! Segítség! – Az éjszaka elnyeli a hangomat. Az autók zú-

gása odahallatszik a távoli útról, de semmi nem szűrődik ki az alat-
tam lévő ablakokból.

– HÉ! – üvöltök ezúttal tiszta erőből, olyan hangosan, hogy a tor-
kom is kaparni kezd. – Segítség!

Az egyik szobában fény gyullad, és egy tenyér az üvegre tapad.  
A következő pillanatban kinyílik az ablak.
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– Hahó! – szól valaki álmosan alattam. Egy pillanatra a hang egy 
másik lányéra emlékeztet. Egy halott lányéra. Lelógatom a fejemet, 
és megpróbálom felölteni a legártatlanabb arckifejezésemet. Mintha 
nem kellene paráznia.

– Itt vagyok fönn – mondom. – A tetőn.
– Uramisten! – Justine Moornak elakad a lélegzete.
Willow Davis is az ablakhoz jön.
– Hívom a koleszigazgatót! – mondja.
A hideg tetőhöz szorítom az arcomat, és győzködöm magamat: 

semmi baj, ez nem átok, csak egy kicsit ki kell tartanom, és minden 
rendben lesz. 

Tömeg áramlik a hálótermekből, gyűlnek alattam az emberek.
– Ugorj! – jópofizik valamelyik barom. – Gyerünk!
– Maga az, Mr. Sharpe? – kérdezi Wharton, a dékán. – Azonnal 

jöjjön le onnan, Mr. Sharpe! 
Ősz haja égnek áll, mintha áramütést kapott volna, kifordított 

köpenye összevissza lóg rajta. Az egész suli láthatja a szűk alsóga-
tyáját.

Belém hasít, hogy rajtam is csak egy bokszeralsó van. Ha ő röhe-
jesen néz ki, hát én még inkább.

– Cassel! – kiált Ms. Noyes. – Cassel, ne ugorjon! Tudom, mos-
tanában nehéz volt… – Megtorpan, mintha nem lenne biztos ben-
ne, mit mondjon. Valószínűleg azon töri a fejét, mi is volt nehéz.  
A jegyeim jók. A többiekkel jól kijövök.

Megint lepislogok. Fényképezős telefonok villognak. A köze-
li Strong House ablakaiban elsősök lógnak, a felsőbb évesek és a 
végzősök pizsamában és hálóingben állnak a füvön, annak ellenére, 
hogy a tanárok nagy erőkkel próbálják beterelni őket.
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Előveszem a legszebb mosolyomat.
– Csííííz – mondom halkan.
– Jöjjön le, Sharpe! – üvölti Wharton. – Figyelmeztetem!
– Minden rendben, Ms. Noyes! – kiáltom. – Nem tudom, hogy 

kerültem ide. Azt hiszem, alva jártam.
Egy fehér macskáról álmodtam. Fölém hajolt, mélyeket szippan-

tott, mintha a levegőt akarná kiszívni a tüdőmből, de végül a nyel-
vemet harapta le. Nem éreztem fájdalmat, csak nyomasztó, fojto-
gató pánikot. Álmomban a nyelvemet vonagló, nedves, vörös, egér 
nagyságú valaminek láttam, amit a macska a szájában vitt. Vissza 
akartam szerezni. Fölpattantam az ágyból, a macska után kaptam, 
de az túlságosan hajlékony volt, és sokkal gyorsabb nálam. Üldözni 
kezdtem. A következő, amire emlékszem, hogy a palatetőn egyen-
súlyozom.

Sziréna hangja közeleg a távolból. A kényszeredett vigyorgástól 
fáj az arcom.

Végül egy tűzoltó jön fel létrán, hogy levigyen. Pokrócot tekernek 
körém; úgy vacognak a fogaim, hogy nem tudok válaszolni a kérdé-
sekre. Mintha a macska végül mégiscsak elvitte volna a nyelvemet. 

Utoljára akkor jártam az igazgatónő irodájában, amikor a nagy-
apámmal beiratkoztunk. Emlékszem, végignéztem, ahogy a kris-
tálytálból a zsebébe üríti a mentolos cukrot, miközben Wharton, a 
dékán arról beszél, micsoda remek fiatalembert faragnak majd be-
lőlem. A kristálytálka a másik zsebben tűnt el.

Most ugyanazon a zöld bőrszéken ülök pokrócba csavarva, és a 
gézt piszkálom a tenyeremen. Igazán remek fiatalember, mondhatom.

– Alvajárás? – kérdezi Wharton. Barna gyapjúzakóban van, de a 
haja még mindig zilált. A polcon, aminél áll, elavult enciklopédiák  
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sorakoznak; kesztyűs ujjaival a könyvek gerincének málló bőrét ci-
rógatja.

A mentolos cukorka egy új, olcsó üvegtálban van az asztalon. 
Szétmegy a fejem. Bárcsak aszpirin lenne az a cukor!

– Régen alva jártam – mondom. – De már jó ideje nem fordult 
elő.

A holdkórosság nem szokatlan gyerekeknél, főként fiúknál. Utá-
nanéztem az interneten, amikor egyszer a ház előtti autóbeállón éb-
redtem tizenhárom éves koromban. A szám kékre fagyott, és képte-
len voltam szabadulni a hátborzongató gondolattól, hogy most jöt-
tem vissza valahonnan, de nem emlékszem, merre jártam.

Az ólomüveg ablakon túl a felkelő nap aranyszínűre festi a fákat. 
Az igazgatónő, Ms. Northcutt arca puffadt, a szemei vörösek. Wal-
lingford-címeres bögréből issza a kávét, és erősen szorítja – a bőr-
kesztyű szorosan feszül a keze bütykein.

– Hallom, problémái támadtak a barátnőjével – mondja North-
cutt igazgatónő.

– Nem – válaszolom. – Egyáltalán nem. – Audrey elhagyott a téli 
szünet után, elege lett a szeszélyeimből. Lehetetlen, hogy problé-
mám legyen a barátnőmmel, aki már nem is az.

Az igazgatónő megköszörüli a torkát.
– Néhány diák szerint fogadóirodát működtet. Talán bajba ke-

rült? Tartozik valakinek?
Lefelé nézek, és próbálok nem mosolyogni az én kis bűnbirodal-

mam említésén. Némi hamisítás és bukmékerkedés. Egyetlen igazi 
csalásban sem veszek részt. Még Philip bátyám javaslatát sem fogad-
tam el, aki azt akarta, hogy legyünk a suliban a kiskorúak piabeszál-
lítói. Az igazgatónőt biztosan nem érdeklik a fogadások, de annak 
örülök, hogy nem tudja, a legnagyobb téteket arra teszik, melyik 
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két tanár jön össze. Bár Northcutt és Wharton nem túl esélyesek, 
ez mégsem tartja vissza a diákokat attól, hogy pénzt tegyenek rájuk. 
Tagadólag rázom a fejemet.

– Tapasztalt mostanában kedélyállapot-ingadozást? – kérdezi 
Whar ton.

– Nem! – felelek.
– Változott-e az étvágya vagy az alvási szokásai? – Mintha könyv-

ből olvasná.
– Az alvási szokásom a probléma.
– Ezt hogy érti? – kérdezi Northcutt igazgatónő, és áthatóan für-

kész.
– Sehogy! Csak alva jártam. Nem kíséreltem meg öngyilkosságot. 

Ha meg akarnék halni, nem tetőről ugranék le. Ha pedig mégis te-
tőről ugranék le, gatyát húznék, mielőtt megteszem.

Az igazgatónő kortyol egyet a bögréjéből. Enyhül a szorítása.
– Az ügyvédünk azt tanácsolja, hogy amíg orvos nem biztosít 

bennünket, hogy ilyesmi többé nem fordul elő, függesszük fel a kol-
légiumi tartózkodását. Túl nagy a felelősség.

Sejtettem, hogy egy csomó marhaságot kitalálnak majd, de nem 
gondoltam, hogy valódi következményekkel kell számolnom. Gon-
doltam, majd jól leszidnak. Esetleg lerontják a magatartásjegyemet. 
A döbbenettől egy hosszú pillanatig megszólalni sem tudok.

– De hát nem csináltam semmi rosszat!
Ez persze hülyeség. Nem azért történik valami, mert megérde-

meljük vagy nem. Mindamellett én elég sokat vétettem.
– A bátyja, Philip magáért jön – közli Wharton dékán. Össze-

néznek az igazgatónővel. Wharton öntudatlanul a nyakához nyúl, 
ahol színes lánc, fehér inge alól pedig amulettjének körvonala kan-
dikál ki.
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Most már értem. Arra gondolnak, talán megátkoztak. Nem olyan 
nagy titok, hogy a nagyapám halálvető volt a Zacharov családnál. Az 
ujjai helyén fityegő fekete csonkok bizonyítják. És ha olvasnak újsá-
got, anyámról is tudnak. Nem nagy merészség Wharton és North-
cutt részéről, hogy a velem kapcsolatos furcsaságokat varázslatnak 
tulajdonítsák.

– Nem rúghatnak ki alvajárásért – mondom, és fölállok. – Ez biz-
tosan nem törvényes! Ez diszkrimináció! – Elakadok, mert a gyom-
rom görcsbe rándul a félelemtől; egy pillanatra megfordul a fejem-
ben, hogy talán tényleg megátkoztak. Megpróbálom felidézni, meg-
érintett-e valaki a kezével, de nem jut eszembe senki, aki kesztyű 
nélkül nyúlt volna hozzám.

– Jövőjét tekintve, a Wallingfordot illetően még nem hoztunk 
végleges döntést. 

Az igazgatónő átlapoz néhány papírt az íróasztalán. A dékán ká-
vét önt magának.

– Még mindig lehetnék nappali hallgató. – Nem akarok egyedül 
aludni egy üres házban, vagy összeveszni a bátyáimmal, de fogok. 
Mindent megteszek, hogy az életem ugyanilyen maradjon. 

– Menjen a szobájába, és készítsen össze néhány holmit! Tekintse 
úgy, hogy betegszabadságon van!

– Csak amíg nem szerzek orvosi igazolást – mondom.
Egyikük sem válaszol, én meg pár másodpercnyi kínos ácsorgás 

után kifordulok az ajtón.

Ne legyetek túl együtt érzőek. Íme a színtiszta igazság rólam: tizen-
négy éves koromban megöltem egy lányt. Lilának hívták, a legjobb 
barátom volt, és szerettem őt. Ennek ellenére megöltem. A gyilkos-
ság sok részlete homályos, de a bátyáim a teteme fölött találtak, a 
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kezem véres volt, a szám sarkában pedig különös mosoly húzódott. 
Legtisztábban arra az érzésre emlékszem, hogy Lilára nézve szédítő 
mámor öntött el a tudattól, hogy megúsztam valamit. 

Senki sem tudja, hogy gyilkos vagyok, csak a családom. És per-
sze én.

Nem akarok az az ember lenni, így legtöbb időmet az iskolában 
töltöm, színlelek és hazudok. Nagy erőfeszítésembe kerül úgy ten-
ni, mintha valaki más lennék. Nem az a kérdés, milyen zenét szere-
tek, hanem hogy milyet kellene. Amikor barátnőm volt, megpróbál-
tam meggyőzni arról, hogy olyan srác vagyok, amilyennek ő szeret-
ne. Sok ember között hátrahúzódom, és kitalálom, hogyan tudnám 
megnevettetni őket. Szerencsére, ha valamihez tehetségem van, az a 
színlelés és a hazugság.

Mondtam, elég sokat vétettem.

Még mindig mezítláb, és még mindig a durva tűzoltósági takaróba 
bugyolálva átgyalogolok a napsütötte udvaron, föl a koliszobám ba. 
Amikor belépek az ajtón, Sam Yu, a szobatársam épp egy keskeny 
nyakkendőt köt gyűrött ingének nyaka köré. Rémülten néz föl.

– Jól vagyok – mondom kimerülten. – Ha tudni akarod.
Sam horrorfilmrajongó, valamint megrögzött tudománystréber, 

aki bogárszemű ufómaszkokkal és alvadt vérrel telefröcskölt poszte-
rekkel borította be a szobánkat. A szülei azt szeretnék, hogy a Mas-
sachusettsi Műszaki Egyetemre menjen, később pedig jövedelme-
ző gyógyszerészeti melót szerezzen. Ő pedig speciális filmeffekteket 
akar csinálni. Bár felépítésre olyan, akár egy medve, és a művér meg-
szállottja, olyannyira nem mert eléjük állni, hogy a szüleinek fogal-
muk sincs, hogy ő teljesen mást akar. Szeretném azt hinni, hogy ba-
rátfélék vagyunk.
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Nemigen lógunk ugyanazokkal az emberekkel, ami megkönnyíti, 
hogy haverok legyünk.

– Nem akartam… bármit is gondolsz, hogy akartam – mondom 
neki. – Nem akarok meghalni meg ilyenek.

Sam elmosolyodik, s felhúzza a wallingfordos kesztyűket.
– Csak annyit akartam mondani, még jó, hogy nem alva  kom-

man dózol.
Felröhögök, és a priccsre vetem magam. A keret tiltakozásul fel-

nyikordul. A fejem mellett a párnámon egy boríték, kóddal, ami azt 
jelenti, hogy egy elsős ötven dollárt tesz arra, hogy Victoria Quaroni 
nyeri a tehetségkutató versenyt. Az esély hihetetlenül nagy, és a pénz 
eszembe juttatja, hogy kell valaki, aki vezeti a fogadásokat és kifizeti 
a pénzeket, amíg távol vagyok. 

Sam kicsit megrugdossa az ágykeretet.
– Tuti jól vagy?
Bólintok. Tudom, el kellene mondanom neki, hogy hazamegyek, 

és nemsokára egyike lesz azon szerencséseknek, akik egyedül lakhat-
nak, de saját törékeny érzéseimet sem akarom bolygatni.

– Csak fáradt vagyok.
Sam fölkapja a hátizsákját.
– Akkor órán találkozunk, te őrült!
Búcsút intenék a bekötött kezemmel, de aztán meggondolom 

magam.
– Hé, várj egy kicsit!
A keze már a kilincsen van, de megfordul.
– Csak arra gondoltam, hogy ha elmennék, nálad hagyhatnák az 

emberek a pénzt? – Kellemetlen megkérni. Az adósa leszek, és a ki-
rúgási balhé is kézzelfoghatóbbá válik, de nem vagyok hajlandó fel-
adni az egyetlent, ami számít nekem a Wallingfordban.
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Habozik.
– Felejtsd el! – mondom. – Tégy úgy, mintha…
Félbeszakít.
– Kapok részesedést?
– A negyedét – mondom. – Huszonöt százalékot. De ezért többet 

kell tenned, mint csak begyűjteni a pénzt.
Lassan bólint.
– Jó. Oké.
Vigyorgok.
– Te vagy a legmegbízhatóbb srác, akit ismerek.
– A hízelgés mindenhová eljuttat – mondja Sam. – Kivéve le a 

tetőről, ez nyilvánvaló.
– Kedves! – nyögöm. Fölkászálódom az ágyról, és kiveszek a szek-

rényből egy tiszta, szúrós, fekete egyenruhanadrágot.
– Na, de miért kéne elmenned? Nem rúgnak ki, ugye?
Elfordulok, a nadrágomat húzom, de a hangomban nem tudom 

leplezni a nyugtalanságomat.
– Nem. Nem tudom. Hadd mutassak meg mindent!
Bólint.
– Oké. Mit kell csinálnom?
– Odaadom a jegyzetfüzetemet; benne vannak a pontelosztások, 

a fogadások, minden, te csak kitöltöd, amikor valaki fogadni akar. – 
A szekrényhez húzom a székemet, és fölállok rá. – Tessék! – Az ujja-
immal megragadom az ajtó fölé ragasztott jegyzetfüzetet. Letépem. 
Másodévről még ott van egy másik tömb is. Akkoriban a biznisz ak-
korára nőtt, hogy nem támaszkodhattam az elég jó, ám messze nem 
fotografikus memóriámra.

Sam megereszt egy félmosolyt. Látom, megrökönyödik, hogy 
sose vette észre a rejtekhelyemet.
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– Szerintem menni fog.
Átlapozza a füzetet, amibe a harmadik wallingfordi évünk elejé-

től feljegyeztem valamennyi fogadást és a százalékos esélyeket. Fo-
gadni lehetett arra, hogy a Stanton Hallban elszabadult egeret Ke-
vin Brown veri agyon a krikettütőjével, dr. Milton kapja el a szalon-
nás csapdájával, vagy Chaiyawat Terweil csípi el a salátával töltött, 
messzemenőkig emberséges egérfogójával. (Az esélyek az ütőnek 
kedveztek.) Fogadást kötöttek arra, hogy Amanda, Sharone vagy 
Court ney kapja a női főszerepet a Pippinben, illetve hogy a beug-
ró elhappolja-e előle a lehetőséget. (Courtney nyert; még mindig a 
próbáknál tartanak.) Arra is lehetett fogadni, hetente hányszor van 
a menzán lekváros bukta lekvár nélkül.

Az igazi bukik százalékot vesznek le, kiegyensúlyozott fogadás-
ra alapoznak, hogy garantálják a nyereségüket. Például ha valaki öt 
dollárt tesz egy meccsre, valójában csak négy ötvenet tesz, a mara-
dék ötven cent a bukié. A bukit nem érdekli, ki nyer, csak az, hogy 
a nyereményszázalék jól működjön, és a vesztesek pénzéből ki tud-
ja fizetni a nyerteseket. Én nem vagyok igazi buki. A wallingfordi-
ak hülyeségekre akarnak fogadni, amiken sose nyerhetnek. Felveti 
őket a pénz. Néha jól számolom az esélyeket – igazi buki módjára 
–, de néha sajátos módon kalkulálok, és csak remélem, hogy min-
dent bezsebelhetek, és nem kell kifizetnem annyit, amennyit nem 
engedhetek meg magamnak. Mondhatni én is hazardírozom. Így  
igaz.

– Ne feledd – mondom –, hogy csak készpénzt fogadhatsz el! 
Nincs hitelkártya, nincs óra!

Forgatja a szemét.
– Komolyan van, aki azt hiszi, hogy van kártyalehúzó géped?  

Itt?
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– Nem – mondom. – Azt akarják, hogy vedd át a bankkártyáju-
kat, és vegyél valamit, ami annyiba kerül, amennyivel tartoznak. Ne 
fogadd el! Úgy tűnhet, mintha elloptad volna a kártyát, és hidd el, 
a szüleiknek ezt is mondják majd!

Sam habozik.
– Rendben – mondja végül.
– Oké. Új boríték az íróasztalon. Ne felejts el mindent felírni! – 

Tudom, aggályoskodom, de nem árulhatom el neki, hogy mennyire 
nagy szükségem van az így keresett pénzre. Nem könnyű nincstele-
nül ilyen jó suliba járni. Én vagyok az egyetlen tizenhét éves a Wal-
ling fordban, akinek nincs autója.

Intek, hogy adja vissza a könyvet.
Éppen visszaragasztom a helyére, amikor valaki hangosan kopog, 

úgyhogy majdnem leesem a székről. Mielőtt megszólalhatnék, ki-
nyílik az ajtó, és a kollégium igazgatója lép be. Úgy bámul, mintha 
arra számítana, hurkot kötök a nyakamra.

Leugrom a székről.
– Én épp csak…
– Kösz, hogy levetted a táskámat! – mondja Sam.
– Samuel Yu! – mondja Mr. Valerio. – Egészen biztos vagyok ben-

ne, hogy vége a reggelinek, és már elkezdődtek az órák!
– Fogadjunk, hogy igaza van! – mondja Sam, és idétlenül rám vi-

gyorog.
Átverhetném Samet, ha akarnám. Pont így csinálnám: segítsé-

get kérnék tőle, és részesedést ajánlanék a haszonból. Szép summát 
csalhatnék ki tőle a szülei vagyonából. Átverhetném Samet, de nem 
fogom.

Tényleg nem fogom!
Amint becsukódik az ajtó mögötte, Valerio hozzám fordul.
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– A bátyja csak holnap reggel tud magáért jönni, ezért részt kell 
vennie az órákon a többi diákkal együtt. Arról még egyeztetünk, 
hogy hol tölti az éjszakát.

– Kikötözhetnének például az ágy lábához – mondom, de Valerio 
nem találja viccesnek.

Anyám kábé egy időben magyarázta el a szélhámosság alapjait az 
átokvetéssel. Ő az átokvetés révén szerezte meg, amit akart, a szél-
hámosság pedig segített mindazt megúsznia, amit elkövetett. Vele 
ellentétben én senkit nem tudok rávenni, hogy rögtön gyűlöljön 
vagy szeressen valakit, nem tudom az embereket önmaguk ellen 
fordítani, mint Philip, vagy elvenni a szerencséjüket, mint a másik 
bátyám, Barron. A szélhámossághoz nem szükséges átokvetőnek is  
lenni.

Szerintem az átokvetés mankó, de az átverés minden.
Anyám tanított meg, hogy ha átvágni készülsz valakit – akár va-

rázslattal és ésszel, akár csupán ésszel –, jobban kell ismerned az ál-
dozatot, mint saját magadat.

Először is el kell nyerned a bizalmát. Bűvöld el! Győződj meg 
róla, hogy azt hiszi, okosabb, mint te! Ezután te, vagy ideális eset-
ben a partnered javasolhatjátok a játszmát.

Hagyd, hogy az áldozat egyből nyerjen valamit! Az üzletben ezt 
hívják csalinak.

Amikor már a zsebében érzi a pénzt, és úgy gondolja, elsétálhat 
vele, na, akkor gyengül meg a védelme.

Második körben előrukkolsz a nagyobb téttel. Ez a nagy játszma. 
Emiatt anyámnak sohasem kell aggódnia. Érzésvető; bárkinél eléri, 
hogy bízzon benne. Persze lépésről lépésre kell haladnia, hogy ké-
sőbb, ha visszaemlékeznek, se jöjjenek rá, hogy varázslat alatt álltak. 
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Ezután már csak a gőz kieresztése és az van hátra, hogy megúszd. 
Szélhámosnak lenni annyi, mint elhinni magadról, okosabb vagy 

a többieknél, és mindenre gondoltál. Elhiszed, hogy bármit megúsz-
hatsz szárazon. Hogy bárkit képes vagy bepalizni.

Bár elmondhatnám, hogy nem átverésként gondolok arra, ami-
kor átverek másokat, de az egyetlen különbség anyám és köztem, 
hogy én saját magamat nem vágom át.
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2. Fejezet

épp csAk Annyi időM MArAd, 
hogy fölvegyem az egyenruhámat, és máris rohannom kell francia-
órára. A reggelinek rég vége. A Wallingford Tévé életre kel és ser-
cegni kezd, amikor az íróasztalomra dobom a könyveimet. A képer-
nyőn feltűnő Sadie Flores kihirdeti, hogy a foglalkozások időtarta-
ma alatt a Latin Klub sütemények eladásával támogatja egy kis külső 
helyiség építését, és hogy a rögbicsapat a tornateremben gyülekezik. 
A történelemig valahogy átvészelem az órákat, de akkor elalszom. 
Hirtelen arra ébredek, hogy nyál áztatja az ingem ujját, és Mr. Le-
wis azt kérdezi:

– Melyik évben lépett életbe a varázslati tilalom, Mr. Sharpe?
– Ezerkilencszázhuszonkilencben – motyogom. – Kilenc évvel a 

szesztilalom bevezetése után. Közvetlenül a tőzsde összeomlása előtt.
– Nagyon jó – mondja rosszkedvűen. – És meg tudja nekem 

mondani, miért nem hatálytalanították a varázslati tilalmat a szesz-
tilalomhoz hasonlóan?

Megtörlöm a számat. A fejfájásom semmit sem javult.
– Hááát, mert a feketepiac úgyis ellátja az embereket átokvetőkkel? 
Néhányan nevetnek, de Mr. Lewis nem tartozik közéjük. A táblá-

ra mutat: halomnyi krétával írt magyarázat áll rajta. Valami gazdasági  
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kezdeményezésről és kereskedelmi egyezményről az Európai Unió-
val.

– Szemmel láthatóan sok mindent végez szakszerűen álmában, 
Mr. Sharpe, de az órámon való részvétel nem tartozik ezek közé.

Most még jobban röhögnek. Az óra hátralevő részében ébren ma-
radok, bár néhányszor meg kell böknöm magamat tollal, hogy ez 
sikerüljön. 

Visszamegyek a koleszba, és átalszom azt az időt, amikor azok-
ból a tantárgyakból kellene segítséget kapnom, amikből rosszul ál-
lok, átalszom a nyomkövetés-gyakorlatot és a vitacsoport gyűlését 
is. Vacsora felé ébredek, és tudom, életem eddigi, normális ritmusa 
felborul. Fogalmam sincs, hogyan fordítsam vissza.

A Wallingford Gimnázium pont olyan, mint amilyennek elképzel-
tem, amikor Barron bátyám hazahozta a prospektust. A fű kevésbé 
zöld, és az épületek kisebbek, de a könyvtár meglehetősen lenyűgö-
ző, és mindenki zakót visel vacsoránál. A srácok két meglehetősen 
különböző okból érkeznek a Wallingfordba. A magániskola vagy 
egy jó egyetem előszobája, vagy az állami suliból már kirúgták őket, 
és a szüleik pénze révén elkerülhetik a fiatalkorú bűnözők intézetét, 
mint az egyetlen másik lehetőséget. A Wallingford nem olyan, mint 
a Choate vagy a Deerfield Akadémia, de hajlandóak voltak fölven-
ni, a Zacharovokkal való kapcsolatom ellenére. Barron azt gondolta, 
az iskola majd rendre tanít. Nincs többé rendetlen ház. Nincs ká-
osz. Jól haladtam. Itt a varázslatvető képességem hiánya voltaképpen 
előny – először láttam hasznát. Mégis tapasztalom nyugtalanító haj-
lamomat a bajkeresésre, pedig ennek az itteni életemből hiányoznia 
kellene. Mint a fogadások szervezése is, amikor pénzre van szüksé-
gem. Úgy tűnik, az alma mégsem esik messze a fájától.  
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Az ebédlőnek faburkolata van és magas, boltíves mennyezete; vissz-
hangzik a zaj. A falakon nagy hatású iskolaigazgatók, és természe-
tesen maga Wallingford festménye lóg. Wallingford ezredes, a Wal-
lingford Gimnázium alapítója, akit egy évvel a tilalom hatályba lé-
pése előtt gyilkoltak meg átokvetéssel, megvetően pillant rám az 
aranykeretből.

A kopott márványkövön csattog a cipőm. Komor arcot vágok.  
A hangok köröttem egyetlen zsongássá olvadnak össze – zúg a fü-
lem. Benyitok a konyhába; a kezem nedves, izzadság áztatja a kesz-
tyűmet.

Automatikusan körülnézek, hogy lássam, itt van-e Audrey. Nincs, 
de akkor se kellett volna körülnéznem. Nem szabad róla tudo-
mást vennem, nehogy azt higgye, érdekel, ugyanakkor nem szabad 
semmibe vennem. Ha bármelyiket túlzásba viszem, elárulom ma- 
gamat. 

Különösen ma, amikor annyira szétszórt vagyok.
– Elkéstél – mondja az egyik ételosztó hölgy anélkül, hogy föl-

nézne a pulttörölgetésből. Nyugdíjaskorúnak tűnik – legalább any-
nyi idős, mint a nagyapám –, és néhány dauerolt tincs szabadult ki 
a műanyag sapkája alól. – A vacsorának vége.

– Értem. – Aztán azt motyogom: – Elnézést!
– Az ételt eltettük – néz rám. Felemeli gumikesztyűs kezét. – Hi-

deg lesz.
– Szeretem a hideg ennivalót. – Megeresztem a legszebb birka 

félmosolyomat.
Megrázza a fejét.
– Szeretem a jó étvágyú fiúkat. Mind soványak vagytok, és a ma-

gazinok is azt írják, hogy ti is fogyókúráztok, mint a lányok.
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– Én nem – mondom, és megkordul a gyomrom, mire elneve-
ti magát.

– Menj ki, mindjárt hozok egy tányért. És vegyél pár sütit erről 
a tálcáról! – Most, hogy eldöntötte, szegény kisfiút meg kell etetni, 
úgy tűnik, boldogan sürög-forog. 

Ellentétben más menzákkal, a Wallingfordban jó a kaja. A süti 
sötét a csokitól, és a fahéj ízét is lehet érezni. A spagetti éppen csak 
langyos ugyan, de érezni a húst a piros szószban. Már kenyérrel már-
togatom, amikor Daneca Wasserman jön az asztalhoz.

– Leülhetek? – kérdezi. 
Fölnézek az órára.
– Hamarosan kezdődik a tanulási idő. – Összegubancolódott 

barna fürtjeit szantálfa pánttal fogta hátra, fésületlenül. A derekán 
lógó vászontáskán jelvények a következő szöveggel: TOFUMEG-
HAJTÁSÚ, LE A MÁSODIK TÖRVÉNYJAVASLATTAL! és ÉL-
JENEK AZ ÁTOKVETŐ JOGOK!

– Nem jöttél vitakörbe – mondja.
– Nem. – Kellemetlenül érzem magam, mert kerülöm Danecát, 

és válaszul csak foghegyről vetek oda valami gorombaságot; azóta 
csinálom, mióta a Wallingfordba járok. Bár Daneca Sam egyik ba-
rátja, ami megnehezíti, hogy távol tartsam magam tőle.

– Anyám beszélni szeretne veled. Szerinte, amit tettél, segélyki-
áltás volt.

– Az volt – mondom. – Ezért kiáltottam: „Segítsééég!” Nem stí-
lusom a finomkodás. 

Türelmetlenül csettint a nyelvével. Daneca családja társalapítója 
a HEX-nek, annak a csoportnak, amelyik támogatja, hogy a varázs-
lat megint legális legyen – elsősorban azért, hogy a súlyosabb át-
kok elleni törvényeket hathatósabban érvényesíthessék. Láttam az  
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anyját a tévében, a princetoni téglaházuk dolgozószobájában filmez-
ték, a mögötte lévő ablakból látszott a virágzó kert. Mrs. Wasserman 
arról beszélt, hogy a törvények ellenére senki sem akar esküvőt vagy 
keresztelőt szerencsevető nélkül, és hogy ezek a varázslatok haszno-
sak. Arról is beszélt, milyen sokat nyernek bűnözőcsaládok, amikor 
megakadályozzák, hogy a varázslattudók törvényesen használják ké-
pességeiket. Elismerte, hogy ő maga is varázslatvető. Lenyűgöző be-
széd volt. Veszélyes beszéd.

– Anya rendszeresen foglalkozik varázslócsaládokkal – mondja 
Daneca. – Problémákkal, amikkel a varázslógyerekeknek szembe 
kell nézniük.

– Tudom, Daneca. Nézd, tavaly sem akartam csatlakozni a junior 
HEX Klubhoz, és most sem akarok belebonyolódni. Nem vagyok 
varázslatvető, és nem érdekel, ha te az vagy. Menj, toborozz máshol, 
ments meg mást, vagy mit tudom én, csinálj, amit akarsz! És nem 
akarok anyáddal sem találkozni!

Habozik.
– Nem vagyok varázslatvető. Én nem. Csak mert azt szeretném, 

ha…
– Tök mindegy. Mondtam már, hogy nem érdekel!
– Nem érdekel, hogy a varázslatvetőket Dél-Koreában elfog-

ják és lelövik? És hogy itt, az Egyesült Államokban bűnözőfamí-
liák kiszolgálására kényszerülnek? Ez téged egyáltalán nem érde- 
kel?

– Nem, nem érdekel.
A termen át Valerio közeledik. Elég meggyőző érv, hogy Daneca 

úgy döntsön, nem kockáztat rossz magatartásjegyet, mert ott van, 
ahol nem kellene. Táskájával a kezében távozik, egyetlen utolsó, rö-
vid pillantást vetve rám. A csalódottság és megvetés keveréke ebben 
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az utolsó pillantásban nagyon bánt. Bekapok egy darab szósszal át-
itatott kenyeret, és felállok.

– Gratulálok! Ma éjjel a saját szobájában alhat, Mr. Sharpe.
Rágás közben bólogatok. Talán ha átvészelem a ma éjszakát, meg-

gondolják, és maradhatok.
– De tudnia kell, hogy velem van Wharton dékán kutyája, és a 

folyosón fog aludni. Vadállatként fog ugatni, ha éjjel csatangolni 
próbál. Jobb lesz, ha nem látom kijönni a szobájából, még a vécére 
sem! Megértette?!

Nyelek egyet.
– Igen, uram!
– Jobban teszi, ha visszamegy, és nekilát a házi feladatának!
– Igenis! – felelem. – Így igaz. Köszönöm, uram!
Ritkán megyek vissza egyedül az étkezőből. A fák és a friss, hal-

ványzöld levélhajtások fölött denevérek röpködnek a még mindig 
világos égen. A levegőt, mely lenyírt fű illatától terhes, füst szaga 
szövi át. Valahol valaki a nedves, félig bomlott, téli avart égeti.

Sam az asztalánál ül, füldugóval, hatalmas hátát az ajtó felé fordít-
ja, és lehajtott fejjel firkálgat a fizikakönyvébe. Épp csak fölpillant, 
amikor ledobom magamat az ágyra. Mindennap kábé három óra 
hosszáig tart, mire megcsináljuk a házi feladatot, de az esti tanulási 
idő csak két óra, szóval, ha valaki pánik nélkül szeretné eltölteni a fél 
kilences szünetet, igyekeznie kell. Nem vagyok benne biztos, hogy 
Sam házija lenne a kép, amin egy gülü szemű zombicsaj a végzős 
James Page agyát eszi, de ha mégis, király fizikatanára van! Előhúzok 
pár könyvet a hátizsákomból, és nekiállok a trigonometria-példák-
nak, de míg a ceruzám végigsuhan a jegyzetemen, szembesülnöm 
kell vele, hogy nem emlékszem elég jól az órán történtekre ahhoz, 
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hogy bármelyiket is megoldjam. A párnámra dobom a könyveket, 
és úgy döntök, hogy megnézem a mitológiaolvasmányt. Újabb za-
varos családi történet az Olimposzról, Zeusz főszereplésével. Zeusz 
terhes barátnőjét, Szemelét csőbe húzza Zeusz felesége, Héra; ráve-
szi a nőt, hogy követelje Zeusztól, hadd lássa teljes isteni pompájá-
ban. Bár tudja, hogy ezzel Szemelé halálát okozza, Zeusz megmu-
tatja neki a csodát. Pár perccel később kikanyarítja az összeégett Sze-
melé méhéből Dionüszoszt, akit Zeusz a saját combjába varr. Nem 
csoda, hogy Dionüszosz állandóan vedelt. Annál a résznél, ahol Di-
onüszoszt lánynak nevelik (természetesen azért, hogy elrejtsék Héra 
elől), Kyle kopogtat az ajtófélfán.

– Mi az? – kérdezi Sam, majd kiveszi az egyik dugót a füléből, és 
megfordul a székkel.

– Telefonod van – mondja Kyle, és rám néz.
Gondolom, amikor még nem volt mindenkinek mobilja, a diá-

kok csak úgy telefonálhattak haza, hogy összegyűjtögették a negyed-
dollárosokat, és a kollégiumi folyosók végén álló ősrégi készülékek-
be dobálták. Az alkalmanként előforduló zaklató telefonhívások 
ellenére a Wallingford megtartotta ezeket a régi masinákat. Néha 
akad, aki használja őket. Főként szülők, amikor valakinek a tele-
fonja lemerül, vagy nem válaszol az üzenetekre. Vagy az én anyám, 
amikor a börtönből hív.

Felveszem az ismerős, nehéz, fekete telefonkagylót.
– Tessék.
– Nagyot csalódtam benned! – mondja anya. – Ebben a suliban 

agylágyulást kapsz!? Mit műveltél fönn a tetőn? – Elméletileg anya 
nem tud pénzbedobós telefont hívni a börtönből, de ő megtalál-
ta a módját. Először fölhívja a sógornőmet, aki fogadja a hívást, és 
állja a díjat, aztán Maura felhív engem, és összekapcsol bennünket  
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vagy bárki mást, akivel anya beszélni akar. Ügyvédeket. Philipet. 
Barront.

Persze a mobilomat is hívhatná így, de anya biztos benne, hogy 
valami gyanús Kíváncsi Fáncsi a kormánytól lehallgatja a mobilbe-
szélgetéseket, így megpróbálja elkerülni a használatukat.

– Jól vagyok – mondom. – Kösz, hogy érdeklődsz! – A hangja 
emlékeztet, hogy Philip értem jön reggel. Egy pillanatra elképzelem, 
hogy végül sosem jelenik meg, és az ügy elalszik.

– Érdeklődöm?! Az anyád vagyok! Ott kéne lennem! Annyira 
igazságtalan, hogy én itt, bekasztlizva, te meg háztetőkön csava-
rogsz, és olyan galibákba keveredsz, amilyenekbe soha nem kerültél 
volna, ha stabil családi háttered lenne – például egy anyád, aki ott-
hon van. Ezt mondtam a bírónak. Mondtam neki, hogy ha bezár, ez 
fog történni. Hát ha nem is pontosan ez, de senki sem mondhatja, 
hogy én nem figyelmeztettem!

Anya szeret beszélni. Olyannyira szeret beszélni, hogy végig le-
het ühümözni és aházni vele egy teljes beszélgetést anélkül, hogy a 
másik egy szót is szólna. Különösen most, amikor túl messze van 
ahhoz, hogy megérinthesse a csupasz bőröm, és elérje, hogy bűntu-
dattól zokogjak.

Az érzésvetés hatékony erő.
– Ide figyelj! – mondja. – Hazamész Philippel! Legalább a mifaj-

tánk között leszel. Biztonságban.
Mifajtánk. Átokvetők. Csakhogy én nem vagyok az. Az egyetlen 

nem átokvető a családban. Kicsit betakarom a kezemmel a telefon-
kagylót.

– Veszélyben vagyok?
– Nem, dehogy! Ne légy nevetséges! Képzeld, a világ legszebb le-

velét kaptam attól a gróftól. Magával akar vinni egy hajóútra, amikor  
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kiszabadulok. Mit gondolsz? Gyere te is! Majd azt mondom, az asz-
szisztensem vagy.

Mosolygok. Nagyon manipulatív tud lenni, de szeret engem.
– Oké, anya.
– Tényleg? Nagyszerű lesz, drágám! Tudod, ez annyira igazság-

talan! Nem akarom elhinni, hogy elzárnak a gyerekeimtől, amikor 
a legnagyobb szükségük van rám! Beszéltem az ügyvédeimmel, és 
mindent helyrehoznak. Mondtam nekik, hogy szükséged van rám. 
De ha írnál egy levelet, az sokat segítene.

Tudom, hogy nem fogok.
– Anya, most mennem kell! Tanulási idő van. Nem lenne szabad 

telefonálnom.
– Hadd beszéljek azzal a te kollégiumigazgatóddal! Mi is a neve? 

Valéria?
– Valerio.
– Hívd csak ide! Majd én elmagyarázok neki mindent! Biztosan 

rendes ember.
– Tényleg mennem kell! Sok a házi feladatom.
Nevet, aztán hallom, hogy cigire gyújt. Hallom, hogy mélyen be-

szippantja, hallom az égő papír halk zizegését.
– Miért? Végeztél azzal a hellyel!
– Ha nem csinálom meg a házimat, akkor biztosan.
– Drágám, tudod, mi a te problémád? Mindent túl komolyan 

veszel. Talán mert te vagy a legkisebb a családban… – Elképzelem, 
ahogy belemerül a téma elemzésébe, és a nyomaték kedvéért a le-
vegőt böködi, és a börtön festett salakbeton falának támaszkodik.

– Szia, anya!
– Maradj a bátyáiddal! – mondja gyengéden. – Maradj bizton-

ságos helyen!
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– Szia, anya! – ismétlem, és leteszem. Szorít a mellkasom.
Álldogálok még egy darabig a folyosón, amíg végül elkezdődik a 

szünet, és mindenki az első emeleti közös társalgóba áramlik.
Rahul Pathak és Jeremy Fletcher-Fiske, a másik két elsős focista 

a házban, intenek, hogy menjek oda a csíkos kanapéhoz, amin ül-
nek. Visszaintek, veszek egy csokis tejet, és egy nagy csésze kávéba 
zúdítom. Azt hiszem, a kávé tulajdonképpen az alkalmazottaké, de 
mindannyian isszuk, és senki sem szól érte.

Amikor leülök, Jeremy elfintorodik.
– Mi van, rajtad van a habrakagabra?
– Ja, anyádtól! – mondom minden felindultságot mellőzve.  

A HBG valami tudományos rövidítés, ami átokvetőt jelent, innen 
ered a habrakagabra.

– Ugyan már! – mondja. – De tényleg, van egy ajánlatom a szá-
modra. Hozz össze valakivel, aki elvarázsolja a barátnőmet, és igazi 
dögös csajt csinál belőle a bálra. Fizetek érte!

– Nem ismerek ilyen embert.
– Biztos, hogy ismersz! – mondja Jeremy, és állhatatosan néz, 

mintha annyival alatta állnék, hogy nem is érti, miért kell engem 
bármiről is győzködnie. Örülnöm kellene, hogy segíthetek. Ezért 
vagyok.

– Leveszi a talizmánjait is, meg minden. Ő is akarja.
Kíváncsi lennék, mennyit fizetne. Nem eleget, hogy kihúzzon a 

bajból.
– Bocs! Nem tudok segíteni.
Rahul borítékot húz elő a dzsekije belső zsebéből, és felém löki.
– Figyelj, mondtam, hogy nem megy! – ismétlem. – Nem megy, 

érted?
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– Nem, nem! – mondja. – Láttam az egeret. Biztos vagyok benne, 
hogy az egyik ragasztós csapda felé ment. Holnapra vége. – Vigyo-
rogva végighúzza a kezét a torka előtt. – Ötven dollár a ragasztóra.

Jeremy elgondolkodva néz, mintha nem lenne biztos benne, 
kész-e feladni a megkísértésemet, de azt sem tudja, hogyan terelje 
vissza a beszélgetést arra, amit kérni szeretne.

Zsebre vágom a borítékot, és nyugalmat erőltetek magamra.
– Remélem, nem úgy lesz! – Mondom gyorsan, és emlékeztetem 

magamat, hogy írassam fel Sammel az összeget, és hogy mire adták. 
Jó gyakorlás lesz. – Az az egér nagyon jó üzlet.

– Ja, hogy folyamatosan szívhasd el a pénzünket! – vigyorog 
Rahul.

Megvonom a vállam. Erre nincs mit mondani.
– Fogadjunk, hogy lerágja az egyik lábát, és megszökik – mondja 

Jeremy. – Az az izé igazi túlélő.
– Hát, fogadj! – hecceli Rahul. – Add a pénzt!
– Nincs nálam – mondja Jeremy, és eltúlzott mozdulatokkal ki-

fordítja a nadrágja zsebeit.
Rahul röhög.
– Fedezem.
A mokkakávé égeti a torkomat. Mindent utálok ebben a beszél-

getésben.
– Ha pénzt akartok felvenni, Sam fogja intézni az ügyeimet.
Abbahagyják az egyezkedést, és a szoba túlsó felében ülő Samre 

néznek, aki előtt egy stóc milliméterpapír magasodik, és egy ólom-
szobrocskát festeget. Mellette Jill Pearson-White dobálózik valami 
fura dobókockával, aztán ököllel a levegőbe bokszol.

– Rábízod a pénzedet? – kérdezi Rahul.
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– Igen, bízom benne – felelek. – Ti pedig bíztok bennem.
– Biztos, hogy ezek után is bízhatunk benned? A tegnap éjjeli 

elég súlyos Száll a kakukk fészkére akció volt. – Jeremy új barátnője 
drámaklubba jár; látszik a filmes utalásaiból. – Most pedig eltűnsz 
egy időre…

Még a kávéval a véremben és a hosszú délutáni alvás ellenére is 
fáradtan kókadozom. Azonkívül már rosszul vagyok, annyit magya-
rázkodtam az alvajárásomról. Különben se hisz nekem senki.

– Az magánügy – mondom, aztán megérintem a zsebemből kiló-
gó borítékot. – Ez üzlet.

Éjjel a sötétben a plafont bámulom, és nem vagyok benne biztos, 
hogy a cukor és a kávé, amit lenyeltem, elég lesz. Nem létezik, hogy 
valaha is visszavesznek a Wallingfordba, ha megint alva járok, ezért 
azt sem kockáztathatom, hogy elbóbiskolok. Hallom a kutyát az 
ajtó előtt: a karmai csattognak a folyosó parkettáján, mielőtt halk 
puffanással új helyre telepszik.

Egyfolytában Philipre gondolok. Azon töprengek, hogy Barron-
nal ellentétben ő nem nézett a szemembe tizennégy éves korom 
óta. Soha nem engedi, hogy játsszam a fiával. És most egy házban 
kell vele maradnom, míg ki nem találom, hogyan kerülök vissza a  
suliba.

– Hé – szól Sam a másik ágyról –, becsinálok tőled, ahogy bámu-
lod a mennyezetet. Mintha halott lennél. Nem is pislogsz.

– De pislogok – suttogom. – Nem akarok elaludni.
Suhog a takarója, ahogy az oldalára fordul.
– Hogyhogy? Attól félsz, hogy megint…
– Igen – felelem.
– Ó! – Örülök, hogy nem látom a sötétben, milyen arcot vág.
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– Mi van akkor, ha valami olyan szörnyűséget tettél, hogy nem 
akarsz szembenézni senkivel, aki tud róla? – A hangom olyan halk, 
hogy abban sem vagyok biztos, hall engem. Nem tudom, miért 
mondtam ki. Sohasem beszélek effélékről, pláne nem Sammel.

– Megpróbáltad megölni magadat?
Gondolhattam volna, hogy ez egyszer bekövetkezik, mégsem szá-

mítottam rá.
– Nem – mondom. – Becsszóra!
Elképzelem, hogyan mérlegeli a lehetséges válaszokat, és azt kívá-

nom, bárcsak visszaszívhatnám a kérdésemet.
– Oké. Ez a szörnyűség. Miért tettem? – kérdezi végül.
– Nem tudod – felelem.
– Ennek semmi értelme. Hogyhogy nem tudom? – A beszélgetés 

Sam egyik játékára emlékeztet. Útkereszteződéshez érsz: a kis, kanyar-
gós ösvény a hegyek felé vezet. Úgy tűnik, a széles út a városba megy. 
Melyiket választod? Mintha velem is játszani szeretne, de nem tetsze-
nek neki a játékszabályok.

– Egyszerűen csak nem tudod. Ez a legrosszabb az egészben. 
Olyasmi, amiről nem akarod elhinni, hogy valaha is megtennéd. 
De megtetted. – Nekem sem tetszenek a játékszabályok.

Sam visszahanyatlik a párnáira.
– Gondolom, ezzel kezdeném. Kell, hogy legyen oka. Ha nem 

deríted ki, miért történt, valószínűleg újra megteszed.
Bámulok fölfelé, bele a sötétségbe, és azt kívánom, bárcsak ne 

lennék ennyire fáradt.
– Nagyon nehéz jó embernek lenni – mondom. – Mert én már 

tudom, hogy nem vagyok az.
– Néha nem tudom, mikor hazudsz – mondja Sam.
– Sosem hazudok – hazudom.
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Egész éjjel nem aludtam, így reggel meglehetősen kába vagyok. 
Mégis, mire Valerio dörömböl az ajtón, és kinyitom, friss vagyok 
a hideg zuhanytól, ami eléggé fölrázott ahhoz, hogy felöltözzem. 
Megkönnyebbül, hogy életben talál, és benn a szobámban. Valerio 
mellett a bátyám áll, Philip. Drága, tükörreflexes napszemüvegét 
hátrasimított hajára tolta, a csuklóján aranyóra csillog. Lebarnult 
bőre még fehérebbnek mutatja a mosolyát.

– Mr. Sharpe, az igazgatósági tagok egyeztettek az iskola jogi ta-
nácsadóival, és szeretnék, ha azt közvetíteném ön felé, hogy ameny-
nyiben szeretne visszatérni iskolánkba, orvosi véleményre lesz szük-
sége, amely biztosítja az iskolát afelől, hogy a tegnapelőttihez ha-
sonló éjszakai incidens többé nem fordul elő. Érti, amit mondok?

Kinyitom a számat, hogy válaszoljak, de a bátyám kesztyűs kezét 
a karomra téve megakadályozza.

– Kész vagy? – kérdezi Philip derűsen, még mindig mosolyogva.
Tagadólag rázom a fejemet, aztán rámutatok a táskák hiányára, 

a szétszórt tankönyvekre és a bevetetlen ágyra. Ja, tényleg, Philip 
végül is eljött, de azért kedves lenne tőle, ha megkérdezné, jól va-
gyok-e. Hiszen majdnem lezuhantam a tetőről! Egyértelműen vala-
mi baj van velem.

– Segítsek? – ajánlja fel Philip, én pedig azon gondolkodom, va-
jon észrevette-e Valerio az élt a hangjában. A Sharpe családban a leg-
rosszabb, ami valakivel történhet, hogy sebezhetővé válik egy áldo-
zat előtt. És mindenki, aki nem tartozik közénk, áldozat.

– Boldogulok magam is! – mondom, és kiveszek egy vászontás-
kát a szekrényből.

Philip Valerióhoz fordul.
– Igazán nagyra értékelem, hogy vigyázott az öcsémre.
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Ez annyira meglepi a kollégium vezetőjét, hogy egy pillanatra 
nem is tudja, mit feleljen. Gondolom, kevés ember tartja nagyszerű 
gondoskodásnak a helyi önkéntes tűzoltó riadóztatását, hogy szed-
jen le a tetőről egy gyereket.

– Mindannyian megdöbbentünk, amikor…
– Az a fontos – szakítja félbe Philip mézesmázosan –, hogy jól van.
Szememet forgatva tömöm a cuccomat a táskámba – koszos ru-

hák, iPod, könyvek, házi feladat, a kis üvegmacskám, egy pendrive, 
rajta az összes beadandóm –, és próbálok nem figyelni a beszélgeté-
sükre. Csak pár napig leszek távol. Nem kell sok minden.

Úton az autó felé Philip hozzám fordul.
– Hogy lehettél ilyen hülye?!
Megrándítom a vállamat, és bár nem akarom, bánt, amit Philip 

mondott.
– Azt hittem, kinőttem.
Philip előveszi a kulcstartóját, megnyomja a távirányítót, hogy 

kinyissa a Mercedesét. Az anyósülésre csúszom, és az ülésről a sző-
nyegre söpröm a kávéspoharakat; az útvonalterv kinyomtatott, ösz-
szegyűrt lapjai fölszívják a kilöttyent folyadékot.

– Remélem, úgy érted, az alvajárást – mondja Philip –, mivel a 
hülyeséget egyértelműen nem nőtted ki!
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