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Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak a Medardoknak, 
Alyssáknak, Sissiknek, Simonoknak és Jakoboknak,  

akik megédesítették diákéveimet, és akikből azóta már 
régen sikeres politikusok, gimnáziumi tanárok, írók, 

bankárok és rendezvényszervezők lettek.
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egy

– Love is in the air – firkantottam le, és rágni kezdtem a ceru-
zám végét. Micsoda zseniális első sor! Ha megszáll az ihlet, min-
dig dalokat vagy verseket írok. És a jelek szerint ma különösen 
ihletett állapotba kerültem.

– Ezt már megírták – jegyezte meg a mellettem ülő Valerie.
– Micsoda?
– A Love is in the Airt már megírta valaki más – ismételte el 

Valerie, és egy dallamot kezdett dúdolni.
– A francba! – mérgelődtem. Valahogy mintha már mindent 

megírtak volna egyszer. Milyen idegesítő, nem?
– Geometria is in the air – mondta Valerie kuncogva. – Azt 

még biztosan senki nem írta meg. Fogadjunk, hogy mindjárt 
megint ki kell menned a táblához!

Egyszerre minden ihletem elszállt.
– Adva van egy derékszögű négyszög, amelynek a oldala 7,5 

centiméter, b oldala 3,5 centiméter – mondta Vikunya, a matek-
tanárunk. Felrajzolta a négyszöget a táblára. – Mekkora a b olda-
la annak az azonos területű négyszögnek, amelynek az a oldala 
10 centiméter?
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Mégis honnan az ördögből tudjam? És főképp: minek?
Vikunya felénk fordult. 
– Na? – kérdezte bátorítólag. – Ki akar kijönni?
Senki sem jelentkezett, még Jakob, a matekzseni sem, pedig 

ő egészen biztosan tudta volna a helyes megoldást. Medard Sost 
megint az orrát piszkálta, Nebelding SMS-t írt, Lena és Kati sug-
dolódzott, Simon Ackner szemmel láthatólag aludt, az osztály 
többi tagja pedig vagy az ablakon bámult kifelé, vagy a mennye-
zetet tanulmányozta.

– Sissi – mondta Vikunya, és odadobta nekem a krétát.
Sóhajtva kaptam el. Ez volt a jó öreg Vikunya legújabb taktikája: 

folyton kihívogatott a táblához. Valószínűleg úgy gondolta, hogy 
ha elégszer éget le a táblánál, akkor végre javítani fogok matekból.

Vikunya ugyanis megingathatatlanul hitt abban, hogy csupán 
túl lusta és makacs vagyok ahhoz, hogy megértsem a geometriát, 
nem akarta és nem is tudta felfogni, hogy a matek egyszerűen túl 
magas nekem. Bár a geometria első pillantásra sokkal könnyebb-
nek tűnt, mint a százalék- és kamatszámítások, valójában sokkal 
alattomosabban viselkedett. Ennek semmi köze nem volt a lusta-
sághoz. A többi órán ugyanis pontosan ugyanolyan lusta voltam, 
mégis mindent megértettem, feltéve persze, hogy odafigyeltem, 
ami – a tanár személyétől függően – nem mindig olyan egyszerű 
dolog. Hogy ezekből a tantárgyakból azután rosszabb jegyeket is 
kaptam, az alapjában véve nem jelent semmit, a tanárok csak azt 
veszik rossz néven, ha az ember nem csinálja meg a házi felada-
tát, vagy ha kimutatja, mennyire unalmasnak találja az órájukat.

Vikunyának persze egészen más volt a véleménye minderről. 
Rögtön az első szülői értekezleten közölte anyával, hogy a leg-
jobb úton haladok a „bukás” felé, ha ő – mármint Vikunya – 
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anyával karöltve meg nem akadályozza azt. Anya sajnos hajlamos 
bedőlni a tanárok drámai hangvételű monológjainak, és a „bu-
kás” szó nyomban megkongatta nála a vészharangot. Felhívta 
apát, és leordította a fejét, hogy lám-lám, megehetik, amit főztek, 
hogy ez nem más, mint a válásuk késői következménye, ő min-
dig is tudta, hogy ez lesz a vége, és hogy ez az egész csakis apa 
hibája, mivel anya kénytelen volt teljes munkaidős állást vállalni, 
és ezért nem jut rám elég ideje. És hogy tessék, most ide jutot-
tunk. Teljesen kiborult szegényke.

Kíváncsi vagyok, hova fogja ezt még fokozni, ha majd nekiál-
lok pasizni, lógni meg drogozni.

Az első megtorló intézkedés, amit Vikunya a szüleimmel 
együtt az úgynevezett „bukásom” megakadályozása érdekében 
kifundált, a korrepetálás volt. Vikunya megkért egy tizedikest, 
hogy segítsen nekem. Csak remélni tudtam, hogy nem azt a pá-
paszemes libát szemelte ki nekem, aki folyton zsémbel, amikor 
az ember a rövidebb utat választva átcaplat a felsősök klubhelyi-
ségén anélkül, hogy előtte megtörölte volna a lábát. Ő ugyanis 
pont úgy néz ki, mint aki jó matekból.

– Én és a kollégáim mostantól nagyobb figyelmet szentelünk 
Sissinek – jelentette ki ünnepélyesen Vikunya, anya pedig sugár-
zott az elégedettségtől.

– Annyira örülök, hogy Sissinek ilyen elkötelezett tanárnője 
van, mint ön, kedves Vikunya asszony! – mondta. VIKUNYA 
asszony, te jó ég! Szegény tanárnőt valójában Wichurának hív-
ják, és én igazán nem akartam, hogy megtudja, milyen csúfnevet 
aggattam rá. Na, mindegy. Késő bánat.

Kimentem a táblához, kezembe vettem a hatalmas három-
szögvonalzót, és segítségért esedezve Jakobra meredtem. Mire 



• 10 •

ő felemelte két ujját, tehát egy kettest írtam a táblára. Azután 
megint Jakobra sandítottam. Jakob megrázta a fejét, és a sze-
mét forgatta. Ja, a két ujjat csak bátorító győzelmi jelnek szánta. 
Király.

Vikunya úgyszintén a fejét ingatta. 
– Ez meg mi, Sissi? Próbálj meg odafigyelni! Tudom, hogy 

képes vagy rá. És hiába nézed Jakobot, most ő sem tud neked 
segíteni.

Dühös pillantást vetettem Jakobra, letöröltem a kettest, és azt 
tettem, amit szoktam: húztam az időt, és reméltem, hogy csoda 
történik. Háromszor tört el a kréta. Amikor Vikunya elveszítet-
te a türelmét, és ki akarta venni a kezemből, kinyílt az ajtó, és 
az iskola gondnoka kísért be egy új lányt az óra és a tanév kellős 
közepén.

Mi ez, ha nem csoda?
– Ő itt Alyssa Kirschbaum – mondta a gondnok, és engem 

azonnal elöntött a sárga irigység. Alyssa Kirschbaum – ilyen név 
csak versekben létezik. Ráadásul ha még ezek a világosbarna, 
göndör hajtincsek is valódiak, akkor ez az Alyssa tényleg egy 
mázlista!

Újabban nagyon érdekelnek a nevek. Fantasztikus dolog lát-
ni, mennyire jellemző valakire a neve. Vagy talán épp fordítva? 
Be kellene vezetni az iskolában a névtanórát, például a matek 
helyett. Nekem, mondjuk, rettenetes nevem van: Elisabeth. Ez 
egy héber név, és annyit tesz: „Isten az én esküm”. Amikor meg-
születtem, anya még nagyon katolikus volt. De minél idősebb 
lett, annál kevésbé maradt katolikus. Sőt, a válása után fogta 
magát, és kilépett az egyházból. Én meg itt maradtam ezzel a 
szörnyű névvel. Az Elisabethben az a legborzalmasabb, hogy 
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le kell rövidíteni, mert különben beleőszül az ember, mire ki-
mondja. Apa Lisának hív, már csak azért is, hogy különbözzön 
a család többi tagjától. Öt éve vált el tőlünk, bár anya szerint így 
is tizenöt évet késett ezzel a döntéssel. Persze anya elfelejti, hogy 
ez esetben sem én, sem a nővérem, Anna nem jött volna a világ-
ra, és azt igazán sajnáltam volna, főleg ami engem illet.

Az angoltanárunk Bethnek szólít, vagy Bettynek. Mind-
annyiunknak angol nevet adott, hogy mostantól angolnak 
érezzük magunkat, és angolul gondolkodjunk. Egyértelműen 
túl becsüli a nyelvtudásunkat. Ha tényleg angolul kellene gon-
dolkodnunk, akkor tök üres lenne a fejünk. A Betty és a Beth 
mindenesetre szörnyen ronda nevek. Legfeljebb egy pattanásnak 
adnék ilyen nevet. Valerie minden pattanását elkereszteli vala-
hogy. Ilyeneket szokott mondani:

– Gustav már majdnem leszáradt. Kunigundát viszont túl ko-
rán kezdtem el nyomkodni. Mára kétszer akkorára nőtt, mint 
amekkora tegnap volt, és olyan csúszós a teteje, hogy nem fog rá 
a korrektor. Legszívesebben nem is jöttem volna suliba.

Alig várom, hogy nőjön az orrán egy jó kövér Betty vagy egy 
gennyes Beth.

Végül nagyi volt az, aki feltette az i-re a pontot, ő ugyanis El-
linek nevez, ami körülbelül egy pofonnal egyenértékű. Őt magát 
Hertának hívják, és ezzel tulajdonképpen mindent el is mond-
tam róla. Apa vett neki egyszer egy pólót ajándékba, rajta a kö-
vetkező felirattal: „Kemény. Keményebb. Herta.” Persze csak mi-
után elvált anyától. Úgy tudom, nagyi előszeretettel viseli ezt a 
pólót teniszezés közben, ha rá akar ijeszteni az ellenfelére.

Anya (és a fentieken kívül mindenki más a világon) Sissinek 
hív, mert szerinte hasonlítok Romy Schneiderre. Ő egy színésznő, 
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aki kábé ezer évvel ezelőtt játszotta Sissi, osztrák császárné sze-
repét. Minden filmjét megnéztem, de sajnos a legcsekélyebb ha-
sonlóságot sem tudtam felfedezni. A ruhái viszont tök szuperek.

A felsorolt nevek közül a Sissit tartom a legkevésbé cikinek, és 
mivel senki mást nem hívnak így, szerintem egész tuti. A barát-
nőim úgyis teljesen odavannak az i-re végződő nevekért. Katari-
na például „Kati”-nak nevezteti magát, Lena „Leni”-nek, pont, 
ahogy Heidi Klum lányát hívják, és ami a legrosszabb: Valerie 
ragaszkodik hozzá, hogy „Walli”-nak szólítsuk. Hát ez tök idió-
tán hangzik! Én a magam részéről továbbra is Valerie-nek szólí-
tom, egyszer még hálás lesz nekem, amiért nem hagytam, hogy 
feledésbe merüljön az igazi neve.

Alyssa Kirschbaumot, akinek olyan szép neve volt, mint egy 
költemény, a Simon melletti üres helyre ültették. Simon mellett 
tulajdonképpen soha nem ül senki, mert Simon hatodik osztály 
eleje óta nyilvánvalóan nem tisztálkodik. Ráadásul csak két pu-
lóvere van, ezeket felváltva hordja, és ami a nadrágját illeti: már 
többen fogadtak arra, hogy a nadrág magától is megáll.

– Isten hozott nálunk, Alyssa. Alyssa a mai naptól az osztály-
közösségünk tagja – mondta Vikunya kedvesen. Az „osztálykö-
zösség” az egyik kedvenc szava, amikor csak tudja, bedobja. – 
Alyssáék csak nemrég költöztek ide.

– Honnan? – kérdezte Medard Sost.
– L. A.-ből – mondta Alyssa, és kissé leereszkedően hozzátette: 

– Mármint Los Angelesből.
– Váó! – hördült fel Medard. – Csak nem abból a bizonyos 

amerikai Los Angelesből? Találkoztál Schwarzeneggerrel?
Hát, ez tényleg jellemző volt Medardra: nem bírta ki, hogy ne 

égesse le az egész osztályt, mintha mind vidéki tuskók lennénk. 
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Váó! Amerika! Schwarzenegger! Nem ártott volna, ha kicsit visz-
szavesz magából. Alyssa láthatóan elfáradt, és inkább nem foly-
tatta. Csak a haját tekergette folyton valamelyik ujjára. Persze az 
is lehet, hogy Simon láttán sokkot kapott. Amikor Simon épp 
nem bűzlik, akkor egy kézitükrökből álló bonyolult rendszer se-
gítségével a mitesszereit és a pattanásait nyomkodja. Ezért kö-
zelről tényleg félelmetesen néz ki: pont, mint a hold egy darabja 
az összes kráterével. Ezt a gusztustalan szokását szerintem a ve-
zetéknevének köszönheti: Simon Acknernek hívják. Most még 
csak az aknéit aknázza ki, de később ki tudja, mi mindent…

Mire Vikunyának megint feltűnt, hogy én még mindig a táb-
lánál állok a béna négyszöggel együtt, kicsengettek, így meg - 
me nekültem.

– Ne felejtsd el a korrepetálást ma délután, Sissi! – szólt még 
utánam Vikunya. – Egy tizedikes fiú három órakor várni fog az 
E5-ös terem előtt.

Haha! Fiú! Vagyis megúsztam a pápaszemes libát.

Az iskolabusztól a házunk felé menet a nővérem felvett az au-
tójával, így megspórolt nekem legalább ötszáz méter gyaloglást 
hegyre fel. A nővéremet Annának hívják, tizenkilenc éves, és 
elsőéves orvostanhallgató. Mivel ő az idősebb, nem elég, hogy 
ő kapta a szebb nevet, és az egyértelműen magasabb intelligen-
ciahányadost, de még a jobb szoba is az övé lett. Neki van er-
kélye, nekem nincs. De ha majd Anna elköltözik, enyém lesz 
mindkét gyerekszoba. Reméltem, hogy Anna rögtön elköltö-
zik, amint felveszik az egyetemre, de ez a jámbor birka a világ 
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összes egyeteme közül éppen a Kölnben lévőt választotta ki, 
márpedig az csak fél órára van tőlünk. Sajnos a más diákokkal 
együtt bérelt közös lakás nyújtotta vagány élet sem vonzotta 
Annát, saját lakásra meg nem futotta a pénzünkből. Pillanat-
nyilag azonban minden jogom megvan reménykedni abban, 
hogy Anna előbb-utóbb odaköltözik Jörg-Thomashoz, az új ba-
rátjához. Bár Jörg-Thomas csak egy hajszállal néz ki jobban, 
mint amilyen neve van, ő már gyakorló orvos, és az első olyan 
pasi Anna életében, akinek saját fizetése van, és nem zabál ki 
mindent a hűtőnkből.

A munkája miatt szinte semmi ideje nincs Annára, és amikor 
az orvosok épp nem dolgoznak, akkor feltétlenül tiltakozniuk 
kell az egészségügyi reform ellen, tehát ezek ketten igencsak rit-
kán látják egymást, de Annának mégis tetszik Jörg-Thomas, és a 
jelek szerint még a neve sem zavarja igazán. A múltkor vett ma-
gának egy női magazint esküvői melléklettel, és kivágott belőle 
egy hófehér tüllruhát ábrázoló képet. Beakasztotta a ruhásszek-
rénye belsejébe, mert azt hiszi, ott senki nem látja. De nekem 
persze mindig megakad rajta a szemem, valahányszor kölcsön-
veszek valamit Anna holmijai közül. Ez elég gyakran előfor-
dul, mert nekem túl kevés ruhám van. Nem mintha Anna cuc-
cai különösebben menők lennének, de minden a kombináción 
múlik.

Én a kombinálás világbajnoka vagyok. Mivel anyától csak egy 
nevetséges összeget kapok havonta zsebpénz gyanánt, nem ma-
rad más választásom, mint kombinálni és improvizálni. 

Rájöttem, hogy tulajdonképpen minden modernnek és hipnek 
nevezhető, amit az ember öntudatosan visel. Csak kombinálni 
kell valamivel, ami a többiek szerint tutira menő. Ebben nemcsak 
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Anna és anya ruhásszekrénye van segítségemre, hanem a nagyi 
padlásán lévő kincsesbánya is.

Hogy én mi mindent divatba hoztam már az osztályban! 
Térdnadrágot nadrágtartóval, paprikajancsit a vállra varrva, be-
vásárlókosarat hátizsák helyett, sőt, még a perzsabundát is. Bár 
ez utóbbit időközben megbántam, mivel a perzsabunda igazi ál-
lat szőréből készül, ami undorító. Becsületemre legyen mondva: 
fogalmam sem volt a dologról, nagyi öreg kabátjának kunkori 
mintázata annyira nem tűnt valódinak – úgy értem, melyik állat 
tenne hajcsavarót a bundájába?? –, és a kabát tényleg hihetetlenül 
jól állt nekem. 

Most épp a fejfedők jöttek divatba nálunk, de eddig még sen-
kinek sem sikerült olyan kék tollkalapot szereznie, mint ami-
lyenre szintén nagyi padlásán tettem szert. Őszintén szólva elég 
ronda, de nekem jól áll, és szeretem, ha olyan cuccom van, ami-
lyen másnak nincs.

– A te kis fiatal, sima arcocskádhoz egyszerűen minden illik, 
Ellikém – mondja nagyi mindig, és nagyot sóhajt. Mióta betöl-
tötte a hatvanat, szörnyen hiú. Havonta kétszer jár kozmetikus-
hoz, és kizárólag Jil Sander és Armani göncöket visel. Nagy kár, 
hogy nagyi zárva tartja a ruhásszekrényét, mert így az ő ruháival 
nem tudok kísérletezni. Mindegy, ott van nekem a padlás, ahol 
nemrég felfedeztem egy igazi szenzációt: nagyi esküvői ruháját. 
Ő és a nagyapám kábé az őskőkorban házasodtak össze, amikor 
még szokás volt úgy kialakítani a ruha felsőrészét, hogy mellet 
formázzon. Ez mondjuk kicsit béna, ha az embernek már van 
melle, de nagyon praktikus, ha még nincs, mint például nekem. 
Nyáron majd ebben a melles ruhában megyek suliba, és minden-
kinek le fog esni az álla.
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– Na, mi volt ma az iskolában? – kérdezte Anna.
Mióta az egyetemen tanul, úgy tesz, mintha az iskola lenne a 

világon a legcsodálatosabb dolog. Hogy ne irigykedjen rám fö-
löslegesen, kizárólag a kellemetlen dolgokról számoltam be, az 
új lányról, akinek szép neve van, a többismeretlenes egyenletek-
ről, a töridogáról, amit holnap írunk, és a némettanárunk, Alke 
szájszagáról.

Anna elfintorodott. Neki is Alke volt a némettanára, jól ismer-
te a szájszagát. 

– Mint a romlott macskakaja – mondta.
– Mint a megsavanyodott tej – toldottam meg, és bár a két 

szag nem feltétlenül egyforma, nagy egyetértésben bólogattunk. 
Alke mindkét szagot egyesítette magában: a romlott macskaka-
jáét és a megsavanyodott tejét.

Anyának már megint nem sikerült időben hazaérnie a mun-
kából, pedig csütörtökön elvileg szabad a délutánja. Ideges volt, 
rögtön észrevettem, amikor mérgesen feltépte a mélyhűtött 
bagett csomagolását, és bedobálta az ételt a sütőbe. A két szeme 
között húzódó hosszú ránc úgy nézett ki, mint egy felkiáltójel, a 
nyakát pedig vörös foltok lepték el, mint mindig, valahányszor 
felhúzta magát.

– A cégnél elszabadult a pokol – mondta. A bal szeme töké-
letesen ki volt sminkelve: barna szemfesték, szempillafesték és 
szemceruza. A jobb szeme viszont teljesen csupasz volt. Nem fel-
tételeztem, hogy szándékosan csinálta, bár, ha jobban meggon-
dolom, egészen érdekes lett tőle az arca. Corinna R. két oldala. 
A fiatal és az idős. A fáradt és az éber. A szépség és a szörnyeteg. 
A valódi és a hamis. – Ma délután még vissza kell mennem. El-
vinnéd Sissit a korrepetálásra, Anna?
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– Hétfőn zárthelyit írok – duzzogott Anna. – Úgy terveztem, 
hogy tanulok, nincs időm a húgomat furikázni.

– Mégis megígérted, hogy utána eljössz velem cipőt venni 
– dohogtam.

– Jesszusom! – kiáltott fel anya. – Hát nem látjátok, hogy azt 
sem tudom, hol áll a fejem?! – Majd pedig az a litánia követke-
zett, amit naponta körülbelül háromszor el szokott mondani: – 
Én sem kértem, hogy egyszer csak egyedülálló szülőként kelljen 
nevelnem a gyerekeimet napi nyolc óra munka mellett. Ez volt 
az utolsó dolog, amire vágytam. De most már nincs mit tenni, 
kénytelenek vagyunk mindannyian alkalmazkodni a helyzethez. 
Mindannyian, kivéve természetesen apátokat, ő igyekszik kima-
radni az egészből, és boldogan él az ő Trötéjével.

– Dörte – javította ki Anna automatikusan. Mintha anya 
nem tudta volna. Dörtének hívták apa új feleségét, és szerencsé-
re elmondhatta magáról, hogy egyáltalán nem nézett ki Dörte-
szerűen. Tehát nem volt reszketeg, sem magas, sem nem látszott 
át a haján a fejbőre, és nem voltak nagy kapafogai sem. Nem, 
Dörte inkább egy Juannára vagy egy hamisítatlan Penelopéra 
hasonlított. De ezt inkább nem mondtam el anyának, mert ő 
már annak is örült, hogy Dörtét legalább Dörtének hívják, még 
ha nem is úgy néz ki.

– Ne aggódj a korrepetálás miatt! Lemondhatjuk telefonon – 
ajánlottam fel nagylelkűen.

De anya hallani sem akart róla. 
– Szó sem lehet róla! Megígértem annak a kedves Vikunya 

asszonynak, hogy ezúttal következetesen végigcsináljuk. Arról 
nem is beszélve, hogy ilyen vacak osztályzatokért nem hinném, 
hogy megérdemelnél egy pár új cipőt.
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Ehhez inkább nem fűztem megjegyzést. Anya még mindig 
azt hitte, hogy a Vikunya egy rendes név, ami például a tele-
fonkönyvben is benne van. Büntetésül, amiért már megint nem 
akart cipőt venni nekem, én sem fogom elárulni neki, hogy elfe-
lejtette kisminkelni a jobb szemét. Hadd lássák csak a munkatár-
sai, hogy tulajdonképpen kettős személyisége van.

Anna még duzzogott egy darabig, de végül mégis beleegye-
zett, hogy elvisz. Alapjában véve könnyű megpuhítani. Még meg 
sem ettük a bagettet, anya már el is tűnt.

– Egészségesnek éppen nem nevezném – jelentette ki Anna 
rosszallóan. – Ennyi erővel a menzán is ehetnék. Ott legalább 
van saláta.

– Hát, igen. Némi vitamin és egy kis anyai szeretet nem árta-
na – helyeseltem. – Végül is én még növésben vagyok.

Amikor két órával később Anna letett az iskolánál, a műszerfalba 
épített órára mutatott, és mogorván így szólt: 

– Pontosan egy óra múlva itt leszel, ezen a helyen, világos? Ad-
dig a fagyizóban várok rád, és tönkreteszem az alakomat. Miattad.

– Köszönöm szépen – feleltem. Szívesen cseréltem volna vele, 
nem lett volna rossz egy zsíros spagettifagyi a matekkorrepetálás 
helyett. – Bemehetnél helyettem, és kiadhatnád magad Sissinek 
– ajánlottam. – Jó móka lenne.

– Annak nem sok értelme volna – mondta Anna unottan, 
mint mindig, így hát személyesen indultam el az E5-ös felé.

Az E5-ös a mi osztálytermünk. Már a neve is vigasztalanul 
hangzik, nem? Bár percre pontosan érkeztem, a mentoromnak 
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nyoma sem volt. Próbaképpen lenyomtam a kilincset, és – mi-
csoda meglepetés! – az ajtó nyitva volt. Na, jó, igazából nem le-
pődtem meg. Nem tudom elképzelni, hogy valaki szabad akara-
tából beosonjon ebbe a terembe. A takarítónők is csak fáradtan 
végighúzzák a felmosórongyot a linóleumon, még ellopni sem 
lenne innen érdemes semmit.

Habár – krétára például bármikor szükség lehet. Zsebre is 
dugtam néhány darabot. Azután szélesre tártam az ablakot.  
A katedra környékén ugyanis elég büdös volt. Alke szájszaga úgy 
lebegett a tanári asztal és a tábla között, mint valami gonosz 
átok.

A huzat becsapta mögöttem az ajtót. 
Különös érzés volt teljesen egyedül lenni az osztályterem-

ben. Végigsétáltam a padsorok között, és benéztem a padok-
ba. Az a kevés dolog, amit találtam, nem volt épp étvágyger-
jesztő. Melanie Nebelding padjában egy hajjal teli hajkefe volt, 
Valerie otthagyta a francia szótárfüzetét, Simon Ackner asztala 
alatt négy kézitükröt találtam különféle mitesszermaradványok-
kal, Medard Sostnál pedig a tavaly nyári uzsonna penészedett. 
Ezen felül az asztallap aljára ragasztva ott sorakozott egy egész 
csomagnyi megrágott rágógumi a szürke különféle árnyalatai-
ban – boá! Először Alke szájszaga, aztán még ez is! A vitamin-
mentes gyorsfagyasztott bagett kis híján visszaköszönt, ezért úgy 
döntöttem, hogy inkább elolvasom, mi van a padok tetejére írva.

Fővesztés terhe mellett szigorúan megtiltották, hogy össze-
karcoljuk a padokat, de ezt a régi diákszokást nem lehet olyan 
egyszerűen eltörölni. Az asztalaink karcmentes műanyag felüle-
tén már több generáció rajzai díszelegtek, és ez nekünk is kapó-
ra jött. Ugyan ki tudta volna bebizonyítani, hogy az Alke hülye 
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feliratot nem tavaly írta fel valaki az egyik asztalra? Hiszen ez 
egy örök érvényű tényállás, éppúgy, mint hogy Alke büdös. Ez 
utóbbit az első sorban véste bele valaki egy hegyes tárggyal az 
asztallapba.

Simon Ackner padján A Clearasil tök gáz felirat ékeskedett, 
ami Simon bőrproblémáinak fényében talán kissé árulkodó volt, 
ha nem is annyira, mint Nebelding műve, aki körülbelül negy-
venszer írta fel az asztalra egy szövegkiemelővel, hogy Melanie 
Nebelding. Aligha fogja tudni bárkinek is beadni, hogy még ta-
valy kente össze egy diák a padját, mintegy előrevetítve, hogy itt 
egyszer majd egy Melanie Nebelding nevű lány fog ülni.

Most komolyan: Nebeldingnek annyi esze sincs, mint egy sze-
let sült húsnak.

Meg kellett állapítanom, hogy nálunk sem álltak sokkal job-
ban a dolgok. Leninél a következő szöveg volt olvasható: Ked-
ves Leni, lécci, mondd meg Wallinak, hogy mondja meg Sissinek, 
hogy most éppen nagyon unatkozom. Valerie-nél pedig ez: Kedves 
Walli, Kati üzeni Sissivel, hogy éppen nagyon unatkozik. Nálam 
pedig: Kedves Sissi, Leni azt írja, hogy Kati üzeni, hogy épp nagyon 
unatkozik. Még jó, hogy a maradék mondanivalónkat inkább 
cédulákra írtuk, meg SMS-ben küldtük el egymásnak. Mégis 
mit gondolnak majd a jövő diákjai rólunk? Bár igaz, annál, hogy 
Hogy is hívják azt az egyszeműt a Tokio Hotelből? és Medárd, ez 
a te dárdád? Igen, ez Medárd dárdája, mi sem írtunk durvábbat.

A legérdekesebb felfedezést Jakob padjánál tettem. Ott ugyan-
is az én nevem állt: Sissi, körülötte pedig egy szív. Nem mintha 
tényleg meglepődtem volna, úgy értem, azt nagyjából mindenki 
tudta, hogy Jakob belém van esve, de így – kék filctollal a barna 
műanyag asztalra írva látni – valahogy egészen más érzés volt.
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Jakobbal már óvodás korunkban is nagyon jó barátok vol-
tunk, később pedig, általános iskolában egymás mellett ültünk. 
Ugyanabban az utcában laktunk. Korábban volt egy kötélpá-
lyánk, ami a szobáink ablaka között volt kifeszítve, ennek segít-
ségével küldözgettünk egymásnak Playmobil figurákat és titkos 
üzeneteket, ez utóbbiakat egy csak általunk ismert titkos nyel-
ven. A kötélpályát néhány éve sajnos le kellett szerelni, amikor 
Schulze-Reimpelék úgy döntöttek, még egy emeletet felhúznak 
a házukra, amely épp Jakobék háza és a mienk között állt. Most 
Jakobék helyett Schulze-Reimpel nagyi szobájára nyílik az abla-
kom, és abban a szobában tényleg az égvilágon semmi nem tör-
ténik. A nagymama egész álló nap úgy ül a foteljében, mint egy 
tetszhalott, és bebámul a szobámba. Már megfordult a fejem-
ben, hogy Schulze-Reimpelék esetleg kitömték, hogy továbbra 
is zsebre tehessék a nyugdíját. Hátborzongató érzés, amikor az 
embert egész nap egy kitömött nagymama figyeli, nem?

A lényeg az, hogy mind a mai napig Jakob az egyetlen, aki-
nek valaha is megengedtem, hogy játsszon az Ariel Barbie ba-
báimmal, és ez már tényleg nem semmi. Még mindig megvan 
az a vízi vár, amit cipősdobozból készített az Ariel babámnak. 
Négy tornya van, Jakob pedig teleragasztgatta flitterrel, kagy-
lókkal és más tengeri állatokkal. A tetőcserepek zöld, csillogó 
fóliából készült halpikkelyek, és minden ablakát ki lehet nyitni, 
illetve be lehet csukni. Ebben a dobozban tárolom a CD-imet, 
senki másnak nincs ilyen klassz CD-tartója. Ariel fent ül a tete-
jén, és őrködik.

Körülbelül tavalyig mindig egy fejjel nagyobb voltam Jakob-
nál, de időközben megelőzött, és ennek igazán örülök, mert száz-
negyvennyolc centi magas vagyok, és attól tartok, hogy olyan 
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borzasztóan sokat már nem is fogok nőni, anya és Anna ugyanis 
szintén elég törpék az alig százhatvan centijükkel.

Mint már említettem, tudtam, hogy Jakob szerelmes belém, 
végül is már első óta így megy ez, és bizony eléggé belém le-
hetett zúgva, ha egy ilyen csilli-villi kastélyt fabrikált nekem 
cipősdobozból, de nyilvánosan mindeddig nem beszélt erről. Vi-
szont az, hogy a nevemet mindjárt egy szív közepébe írta bele, 
valahogy nem tetszett nekem. Tényleg nagyon kedveltem Jako-
bot, néha még a szüleimnél is jobban szerettem, sőt, talán még a 
macskánknál, Murksnál is jobban, de ettől még nem írnám bele 
a nevét egy szívbe. Megpróbáltam letörölni a feliratot egy kis 
nyállal, de nem sikerült, csak kék lett tőle az ujjam hegye. Vé-
gül belenyugodtam a sorsomba, és az órára néztem. Már negyed 
négy volt. A mentor már biztos nem jön.

Nem mondhatnám, hogy szomorkodtam volna miatta. 
Épp ellenkezőleg, arra gondoltam, végre követhetem Annát a 
fagyizóba, hogy én is tönkretegyem az alakomat. Elhatároztam, 
hogy gyümölcsfagyit fogok venni. Egy kevés vitaminra végtére 
is mindenkinek szüksége van.

Amikor kinyitottam az ajtót, egy fiú esett be az osztályterem-
be, aki előzőleg a hátával az ajtónak támaszkodott. Épphogy 
csak sikerült talpon maradnia.

– Bocsika! – mondtam, és ki akartam kerülni.
– Hé! – A fiú megragadta a ruhám ujját. – Nem ismered vélet-

lenül Elsbeth Raabét? Már negyedórája itt kellene lennie.
Jaj, ne! Hiszen ez a mentor. Fuccs a fagyinak!
– Én vagyok Elisabeth Raabe – sóhajtottam fel. – De minden-

ki csak Sissinek szólít.
– Szívás – mondta a fiú.
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– Nem szívás, hanem: Sissi! – Jobban szemügyre vettem a srá-
cot. Magas volt és lyukas farmert viselt. Hosszú hajának kusza 
tincsei az arcába lógtak. De látszott, hogy nemrég mosta meg fel-
tű nően szőke loboncát.

– Arról volt szó, hogy háromkor itt leszel – mondta ba rát- 
 ság talanul.

– Itt is voltam.
A szőke hajtincsek közül előkandikált egy szem, olyan kék, 

hogy az már szinte nem is volt igazi. Vagy színes kontaktlencsét 
viselt a srác, vagy olyan volt a szeme, mint a Wick torokcukorka.

– Az ajtó előtt – mondta. – Úgy volt, hogy az ajtó előtt találko-
zunk. Már épp menni készültem.

– Én is. – Nem értettem, miért gondolja, hogy az egész csak az 
én hibám. Ha lett volna egy kis esze, bekukkantott volna. Vég-
tére én is ezt tettem.

Egy szót sem szólt, csak mogorván bámult rám. Vártam egy 
kicsit, mivel úgy tűnt, valamiféle kommunikációs zsákutcába 
kerültünk.

– És most? – kérdeztem végül.
– Most már csak fél óránk van – morogta, és becsoszogott 

előttem az osztályterembe. – De már most szólok, hogy a teljes 
óráért el fogom kérni a pénzt. Nem az én hibám volt.

Nem is az én pénzem, gondoltam, és a vállamat vonogatva 
követtem. Ő legalább nem volt undorítóan büdös, és nem viselt 
olyan gusztustalan szakállkát, ami nemrég jött divatba a fiúk 
körében: az álluk körül növesztették vagy furcsa vonalakban 
keresztbe-kasul az arcukon. Fogalmam sincs, miért csinálták, 
én ugyanis egyetlen olyan lányt sem ismertem, akinek tetszett 
volna.
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Szakállmentes mentorom egy padra mutatott az első sorban, 
épp Nebelding helyére.

– Ülj le!
Leültem – két hellyel odébb.
Az egyik Wick-torokcukorka-szem idegesen villant ki a hajtin-

csek közül, amikor a srác helyet foglalt a mellettem lévő széken, 
és jól hallhatóan felsóhajtott. 

– Oké, akkor megnézhetném a matekkönyvedet és a füzetedet?
– Hogy hívnak? – kérdeztem. Hahó! Ennél udvariatlanabb fic-

kót még nem hordott hátán a föld.
Újabb sóhajtás.
– Konstantin Ackner – mondta végül, és kisimította a haját az 

arcából. Ekkor megpillantottam a másik szemét, amely ugyan-
olyan kék volt. Őrület! – És tényleg nem érek rá egész nap.

– Ackner?
Még egy sóhajtás.
– A tesóm, Simon valószínűleg a te osztályodba jár.
Valóban. Ő volt az. Simon és az ő kézitükrei. Hasonlóságok 

után kutatva fürkésztem Konstantin arcát. Éppenséggel volt is 
hasonlóság: ugyanolyan hosszú orr, a szemének egy része, csak 
szegény Simonnál először mindig az aknét és az izzadságszagot 
vettem észre. Arra gondoltam, tényleg nagy jellemre vall elismer-
ni, hogy az ember Simon rokona.

– Kontaktlencsét viselsz? – kérdeztem.
– Micsoda? Nem – felelte Konstantin. – De most már kezd-

jük el végre! Vagy még azt is tudni akarod, hogy használok-e 
körömlakkot?

– Nem – mondtam. Ez már mindennek a teteje!
– Mit vesztek?
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Odatoltam elé a matekcuccomat. 
– Szögeket, meg háromszögeket, meg ilyesmit – válaszoltam.
– Geometria! – Konstantin arca felderült. Sőt, amikor megpil-

lantotta az első rajzot, még el is mosolyodott. Szép fogai voltak, 
vakítóan fehérek, bár kissé befelé dőltek. Szája két oldalán ked-
ves kis gödröcskék jelentek meg. Nem tudom, miért, de ebben a 
pillanatban azt kívántam, bárcsak én magam is egy matekfeladat 
lennék. 

A gyomromban furcsa remegést éreztem. Először a mélyhűtött 
bagettre akartam fogni az egészet, de aztán rájöttem, hogy Kons-
tantin miatt van. Konstantin megfeküdte a gyomromat. Majd a 
tüdőmet is: egyszerre csak azt vettem észre, hogy már lélegezni 
sem tudok rendesen.

– Nagyszerű – mondta Konstantin. – Akkor talán kezdhetjük 
is. Rajzolj egy száznegyvennégy fokos szöget, és oszd fel négy 
egyenlő részre!

Most már a szívem is őrülten kalapálni kezdett. Mi az ördög 
ütött belém?

– Tudsz elsősegélyt nyújtani? – kérdeztem. 
Konstantin zavartan bámult rám. Ezek a cukorkaszemek! A bal 

szeme fölött kis fehér sebhely osztotta ketté a szemöldökét. Attól, 
ahogy most összevonta a szemöldökét, és ahogy ennek következ-
tében az orra fölött akaratlanul is két kis ránc képződött, még a 
térdem is egészen elgyengült.

Ekkor már tudtam, mi van velem. Az elgyengülő térd ugyanis 
majdnem minden könyvben, filmben vagy dalban szerepelt. És 
mindig ugyanazt jelentette.

– Raj-zold-már-le-azt-a-szö-get! – mondta Konstantin egészen 
lassan.
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De legjobb akaratom ellenére sem voltam rá képes. Ugyanis 
épp most lettem szerelmes, életemben először.

Különös érzés volt – mint egy súlyos influenza kezdete azzal 
a bizonytalansággal kombinálva, amit akkor érzel, ha közölnöd 
kell a buszsofőrrel, hogy otthon felejtetted a bérletedet –, mégis 
tetszett.

Ha egy könyvben, egy dalban vagy egy filmben szerepeltünk 
volna, akkor Konstantin most félretolta volna a geometria-mun-
kafüzetet, és megcsókolt volna.

Ő azonban egészen nyilvánvalóan nem osztotta az érzéseimet 
– épp ellenkezőleg. Olyan komor pillantást vetett rám, hogy két 
szemöldöke középen összeért. 

– Ide hallgass, Elsbeth! Képes vagy egyáltalán kinyitni a szá-
dat, vagy tényleg olyan ostoba vagy, mint amilyennek tűnsz?

Levontam a következtetést, hogy nem kedvel engem. Hogy 
butának tart. És ráadásul ELSBETH-nek nevezett!

Oké, ezek tényleg nem voltak valami jó előjelek.
De mindez nem számított. Olyan rossz voltam matekból, hogy 

biztos lehettem abban, még elegendő időt fogunk eltölteni egymás 
társaságában. Előbb vagy utóbb fel fogja ismerni az értékeimet.

Mára azonban elegem volt. Idejében felismertem, hogy ez az 
ügy egyelőre zátonyra futott. Ideje volt visszavonulót fújni és elő-
adni a Sissi-Raabe-gyomorrontás-show-t.

– Borzasztóan fáj a gyomrom – mondtam. – A gyógyszer nem 
hat, csak szédülök tőle. Nem halaszthatnánk el az órát? – És még 
mielőtt Konstantin megharagudhatott volna, gyorsan hozzátet-
tem: – Természetesen ettől függetlenül fizetek.

– Felőlem – vonta meg a vállát. – De legközelebb csak jövő 
csütörtökön érek rá.
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– Rendben – bólintottam. Így legalább lesz egy egész he-
tem, hogy felkészüljek a legközelebbi találkozásra. Átnyújtottam 
Konstantinnak a nyolc eurót, amit anyával és Vikunyával kial- 
 kud tak.

Nem köszönte meg. Csak ennyit mondott: 
– Hát, ez vicces lesz.
Nem kedvelt engem. Egyelőre legalábbis nem.
Összegörnyedve, kezemet a gyomromra szorítva kicsoszog-

tam, ahogyan az egy halálos beteghez illik. 
És kicsit úgy is éreztem magam. Belebetegedtem a szerelembe. 

Abban viszont szinte biztos voltam, hogy belehalni nem lehet. 
Vagy talán mégis?

– A nagy szerelem vagy lopakodva érkezik, vagy berobban az em-
ber életébe – jelentettem ki, mert valahol ezt olvastam, és most 
megint eszembe jutott. – Mindenkinél másképp van. Én minden 
bizonnyal a berobbanós típushoz tartozom, és te?

– Az én agyam alapvetően nem robban be – szögezte le Anna. 
Ahogyan az várható volt, még a fagyizóban ült, előtte két üres 

tejturmixos pohár. Azonnal haza akart menni, és nem enged-
te, hogy rendeljek magamnak egy fagylaltkelyhet. Pedig a nagy 
ijedségre annyira kívántam valami édeset! Így hát kértem négy 
gombóc fagyit tölcsérbe: tiramisut, After Eightet, áfonyát és 
sztracsatellát, amit az autó felé menet szándékoztam felfalni.

– Komolyan gondolom… – Ekkor megtorpantam. Konstan-
tinnak ugyanis épp most kellett kereszteznie az utunkat – mint-
egy húsz méterrel odébb –, és épp felénk nézett. Ijedtemben 
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földbe gyökerezett a lábam. Még ilyen távolságból is hatalmas-
nak tűnhetett a fagyim, de semmiképpen sem olyasminek, amit 
a gyomorbajosok gyógyszer helyett szoktak bevenni.

– Állj csak meg egy kicsit! – szóltam oda Annának, majd a ke-
zébe nyomtam a fagyit, és gyorsan lehajoltam, mintha meg kelle-
ne kötnöm a cipőfűzőmet. Így Konstantin azt is hihette, hogy a 
fagyi, amelyet az imént a kezemben tartottam, valójában Annáé. 
Talán fel sem ismert.

Amikor ismét felegyenesedtem, már nyomát sem láttam.
– Hé! – szóltam rá Annára. – Nem engedtem meg, hogy bele-

nyalj! Add ide, ez az én fagyim!
– Pukkadj meg, te berobbanós! – csattant fel Anna.




