
Vörös pöttyös könyvek 
é l m é ny t  ke re s ő k n e k  –  p o n t  n e ke d s z í v r a b l ó

Írd meg, ha tetszett! Vagy ha nem. 
ildi@vorospottyos.hu

Itt barátokra találsz; 
még jobban szeretheted, kitárgyalhatod, 
lájkolhatod a Vörös pöttyös könyveket: 

http://www.facebook.com/vorospottyos
És bele is szólhatsz a sorozatba.S T E P H A N I E  P E R K I N S

S T E P H A N I E  P E R K I N S

Anna nagy várakozással tekint a tanév kezdete elé  
atlantai középiskolájában, ahol van egy remek munkája,  
egy hűséges legjobb barátnője és egy alakulófélben levő,  

ígéretesnek tűnő kapcsolata. Így aztán eléggé elkeseredik amiatt,  
hogy Párizsba kell költöznie egy bentlakásos iskolába  

– egészen addig, amíg ott nem találkozik Étienne St. Clairrel,  
aki okos, sármos, gyönyörű, szóval tökéletes...  

lenne, ha nem volna foglalt.

De a Fények Városában a vágyak valahogy mindig utat törnek maguknak.  
Vajon a szerelmes „majdnem”-ek éve a hőn óhajtott francia csókkal ér véget? 

Stephanie Perkins a romantikus feszültséget mindvégig sistergőn,  
a vonzalmat pedig magas hőfokon tartja első regényében,  
amely garantáltan megbizserget minket a fejünk búbjától  

a lábujjainkig, és megolvasztja a szívünket.

„Nagyon huncut. Nagyon vicces.  
Nagyon romantikus.  

Randiznod kellene ezzel a könyvvel.” 

– MAUREEN JOHNSON,  
New York Times bestseller szerző

Tizennégy éves kortól ajánljuk!

AJÁNLÁSOK

Képzelj el egy csésze gazdag, sűrű forró 
csokoládét. Most nyomj a tetejébe  

jó sok édes tejszínhabot. Fincsi? Oui.  
Nos, az Anna és a francia csók  
még gazdagabb, még édesebb,  

és – igen – még forróbb.  
Különleges ínyencségben lesz részed. 

– LAUREN MYRACLE, New York 
Times bestseller szerző, a Peace, Love and 

Baby Ducks és a Let It Snow írója

Senki sem ragadja meg a felvillanyozó és 
kimerítő szeret-nem-szeret kérdést jobban, 

mint Stephanie Perkins. Remek olvasmány.
– JUSTINA CHEN HEADLEY,  
az Íránytű önmagamhoz szerzője

Okos és érzéki – az Anna és a francia csók 
minden, amire a szíved vágyik.  

Ebben a történetben örökre  
benne akarsz élni. Még, s’ il vous plaît!

– LISA MCMANN, New York Times 
bestseller szerző, a Wake-trilógia írója

Párizs varázslatos utcáitól kezdve  
a bűbájos narrátorig az Anna és a francia 

csók birtokában van mindennek,  
amire olvasmánytól valaha csak vágytál. 

Elragadó könyv!
– ROBIN BENWAY, az Audrey, Wait  
és a The Extraordinary Secrets of April, 

May & June szerzője

Varázslatos.  
Az Anna és a francia csók igazán visszaadja,  

hogy milyen érzés szerelmesnek lenni  
– Cassandra Clare, New York Times bestseller szerző  

a Végzet ereklyéi című sorozat írója
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S t e p h a n i e 
P e r k i n s

mindig is könyvekkel dolgozott  
– először mint könyvesbolti eladó,  

majd mint könyvtáros,  
most pedig mint regényíró.  

Imádja a háryjánosi kalandokat,  
a mokkakávét, a tündérmeséket,  

a hangos zenét, a környékbeli sétákat,  
a jázminteát és a délutáni szunyókálást.

És a csókolózást. 
Stephanie az Észak-karolinai 

hegyvidéken él férjével. 
Honlapját a  

www.stephanieperkins.com  
címen találod.
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Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012

Stephanie Perkins

Anna és a francia csók
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Jarrodnak, 
a legjobb barátomnak 
és igaz szerelmemnek 
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1. fejezet

Ime, az összes dolog, amit Franciaországról tudok: Madeline, 
Amélie és a Moulin Rouge. Az Eiffel-torony és a Diadalív, noha 

fogalmam sincs, valójában ezeknek mi is a funkciója. Napóleon, 
Marie Antoinette és egy rakás király, akiket mind Lajosnak hívtak. 
Igazából azt sem tudom, hogy ők mit tettek, de mintha a francia 
forradalomhoz lett volna valami közük, annak pedig a Bastille ost-
romához. A leghíresebb múzeumukat Louvre-nak hívják, aminek 
piramis alakja van, ott látható a Mona Lisa azzal a szoborral együtt, 
ami egy nőt ábrázol karok nélkül. Azt tudom még, hogy kávézók és 
bisztrók – vagy bárhogyan is nevezik őket – találhatók minden ut-
casarkon. Meg pantomimszínészek. A kajáról azt mondják, finom, 
és az emberek sok bort isznak, meg sokat dohányoznak.

Azt is hallottam, hogy nem szeretik az amerikaiakat és a fehér 
edzőcipőket.

Néhány hónappal ezelőtt apám beíratott oda egy bentlakásos 
középiskolába. Idézőjelei gyakorlatilag hangosan sercegtek a telefo-
non keresztül, amikor kijelentette, hogy külföldön élni „nagyszerű 
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tanulási tapasztalat” és „olyan becses emlék, amelyet örökké kincs-
ként fogsz őrizni”. Igen. Becses emlék. Ezzel szívesen vitatkoztam 
volna, ha nem lettem volna máris totálisan kiakadva.

Mióta bejelentette, próbálkoztam kiabálással, könyörgéssel, ér-
veléssel és bőgéssel, de semmi nem hatotta meg. Így hát birtokosa 
lettem egy diákvízumnak és egy új útlevélnek, amely fennen hirdeti: 
Anna Oliphant az Amerikai Egyesült Államok állampolgára. Most 
pedig itt vagyok a szüleimmel Párizsban – éppen pakolom kifelé a 
dolgaimat egy olyan szobában, amely gyakorlatilag kisebb, mint a 
bőröndöm –, a Párizsi Amerikai Gimnázium legújabb végzős diák-
jaként.

Nem mintha hálátlan volnék. Úgy értem, ez Párizs. A Fények 
Városa! A világ legromantikusabb helye! Dehogy vagyok érzéketlen 
ez iránt! Csak arról van szó, hogy ez az egész bentlakásos iskola 
dolog sokkal inkább szól apámról, mint rólam. Amióta befutott 
bestselleríró lett, és egyre silányabb regényeket ír, amikből aztán 
még silányabb filmeket készítenek, azóta egyfolytában azzal próbál-
ja elkápráztatni New York-i nagykutya barátait, hogy ő mennyire 
kulturált és gazdag.

Az apám nem kulturált. Viszont gazdag.
Ez nem volt mindig így. Amikor a szüleim még együtt éltek, 

szigorúan alsó középosztálybeli családnak számítottunk. Aztán, 
nagyjából a válással egy időben, apámból nyomtalanul kiveszett a 
tisztesség utolsó morzsája is, és korábbi álma, hogy ő legyen a Dél 
következő nagy írója, átalakult azzá, hogy ő legyen a Dél következő 
sikeres írója. Így aztán sorozatban kezdte gyártani azokat a regénye-
ket, amelyek kis georgiai városokban játszódnak, és tipikus amerikai 
értékrendű emberekről szólnak, akik szerelembe esnek, majd rend-
szerint kijön rajtuk valamilyen életveszélyes betegség, és meghalnak.
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Nem viccelek.
És miközben engem ez teljesen kiborít, a nők valósággal falják 

a könyveit. Imádják apám történeteit, éppúgy, ahogy odavannak a 
sodrott kötésű pulóvereiért, a természetellenesre fehérített mosolyá-
ért meg a narancsos árnyalatúra barnítókrémezett bőréért. És ezzel 
bestseller íróvá s egyben totális seggfejjé tették.

Két könyvéből filmet is készítettek, de már másik három is gyár-
tás alatt áll. Ebből dől a pénz. Hollywoodban. A frissen szerzett 
vagyon a hamis presztízzsel együtt aztán annyira eltorzította az el-
méjét, hogy egyszer csak kipattant ez a képtelen ötlet, hogy nekem 
Franciaországban kéne élnem. Egy évig. Egyedül. Nem értem, mi-
ért nem küldött inkább Ausztráliába vagy Írországba, vagy bárho-
vá, ahol legalább angolul beszélnek. Az egyetlen francia szó, amit 
tudok, az oui, ami azt jelenti: „igen”, és még azt is csak nemrég 
tanultam meg, hogy úgy betűzzük: o-u-i, nem pedig w-e-e.

Jó, legalább az új iskolám diákjai angolul beszélnek. Olyan sznob 
amerikaiak számára alapították annak idején, akik nem vágytak sa-
ját gyerekük társaságára. Úgy értem, tényleg nem. Ki küldi a gyere-
két bentlakásos iskolába? Tiszta Roxfort. Csak itt nincsenek helyes 
varázslófiúk, mágikus cukorkák és repülésórák.

Ehelyett kilencvenkilenc másik diákkal leszek összezárva. Ösz-
szesen huszonöten vannak az egész végzős évfolyamon, szemben az 
atlantai hatszázzal. Ugyanazokat a dolgokat fogom tanulni, mint 
otthon a Clairemont Középiskolában, csak itt kezdő franciaórákra 
is járnom kell majd.

Ja. Kezdő francia. Semmi kétség, az elsősökkel kell majd együtt 
szenvednem. Totálisan magam alatt vagyok.

Anyu azt mondja, le kell győznöm a keserűségemet, és punk-
tum, de hát nem ő az, akinek otthon kell hagynia mesés legjobb 



• 10 •

barátnőjét, Bridgette-et. Vagy a mesés állását a Royal Midtown 14 
multiplex moziban. Vagy a mesés srácot, Tophot a Royal Midtown 
14 multiplexnél.

És azt sem bírom elhinni, hogy elszakítanak az öcsémtől, Seantól, 
aki még csak hétéves, és messze nem elég nagy ahhoz, hogy egye-
dül legyen otthon suli után. Nélkülem valószínűleg elrabolja az a 
hátborzongató alak az utca végéből, akinek mocskos coca-colás tö-
rülközők lógnak az ablakában. Vagy véletlenül megeszik valamit, 
ami Red Dye #40-et tartalmaz, amitől rögtön bedagad a torka, és 
senki sem lesz ott, hogy hívja a mentőket. Akár meg is halhat. És 
fogadok, hogy azt sem engedik majd meg, hogy hazamenjek a te-
metésére, és jövőre egyedül kell kijárnom a sírjához, amire apám 
bűnronda gránitangyalkákat tetet majd.

Mindezek fényében csak remélni tudom, hogy apám nem várja 
el tőlem, hogy oroszországi vagy romániai egyetemekre adjam majd 
be a jelentkezésemet. Az én álmom az, hogy filmelméletet tanul-
jak Kaliforniában. Szeretnék az ország legnagyobb női filmkritikusa 
lenni. Egy napon meghívnak minden filmfesztiválra, és jelentős ro-
vatom lesz egy jelentős újságban, menő tévéshow-m, és hihetetlenül 
népszerű weboldalam. Mindebből egyelőre csak a weboldal létezik, 
és az sem olyan nagyon népszerű. Még.

De csupán kevéske időre van szükségem, hogy dolgozzak rajta, 
ennyi.

– Anna, indulnunk kell!
– Mi? – kapom fel a fejem, miközben gondolataimba merülve 

hajtogatom tökéletes négyzetekbe a pólóimat.
Anyu csak néz rám, ujjai között forgatva nyaklánca teknős-

amulettjét. Apám barackszínű pólóingben és fehér tengerészcipő-
ben virítva bámul kifelé a kollégiumi szobám ablakán. Késő van, 



• 11 •

de az utca túloldalán egy nő teli torokból énekel valami operaária-
szerűséget.

A szüleimnek vissza kell menniük a szállodájukba. Mindkettő-
jüknek kora reggel indul haza a gépe.

– Ó! – szorítom magamhoz kicsit erősebben az éppen kezemben 
levő pólót.

Apám ellép az ablaktól, és ijedten látom, hogy könny csillog a 
szemében. A gondolat, hogy apám – még akkor is, ha az én apámról 
van szó – a sírás szélén áll, gombócot formál az én torkomban is.

– Hát, kölyök – mondja apu –, azt hiszem, felnőttél.
Megdermedek. Apu magához húzza merev végtagjaimat, és egy 

nagy medvés ölelésbe zár. A szorítása ijesztő.
– Vigyázz magadra! Tanulj szorgalmasan, és szerezz barátokat! – 

mondja. – És légy óvatos a zsebtolvajokkal! – teszi hozzá. – Tudod, 
sokszor párban dolgoznak.

A vállába bólogatok, aztán elenged, és kimegy a szobámból.
Anyu még ott marad.
– Csodálatos éved lesz itt – mondja. – Egyszerűen tudom, és kész. 

– Az ajkamba harapok, hogy ne remegjen. Anyu magához ölel. Léle-
gezni próbálok. Beszív. Háromig számol. Kifúj. A bőre grapefruitos 
testápolótól illatozik. – Felhívlak, amint hazaértem – mondja.

Haza. Atlanta nekem többé nem az otthonom.
– Szeretlek, Anna.
Most már sírok.
– Én is szeretlek – felelem. – Vigyázz helyettem Seanyra!
– Persze.
– És Jack kapitányra – teszem hozzá. – Figyelj oda, hogy Sean 

rendesen etesse, takarítsa alatta az almot, és töltse mindig fel a vizes-
üvegét. És vigyázz, nehogy túl sok csemegét adjon neki, mert attól 
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elhízik, és nem bír majd kijönni az iglujából. De azért figyelj oda, 
hogy legalább néhányat adjon neki mindennap, mert szüksége van 
C-vitaminra, de ha beleöntjük a vizébe azokat a vitamincseppeket, 
nem issza meg…

Anyám hátrahúzódik, és a fülem mögé simítja a sötét hajamban 
világító szőke melírcsíkot.

– Szeretlek – ismétli újra.
És ekkor olyat tesz, ami még az összes adminisztráció, repülőjegy-

vásárlás és megbeszélés után is sokkszerűen ér. Olyat, ami egy év 
múlva amúgy is megtörténne, amikor egyetemre megyek, de nem 
számít, hány napja, hónapja vagy éve áhítozom erre, amikor tényleg 
megtörténik, mégsem vagyok felkészülve rá.

Anyu elmegy. Egyedül vagyok.
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2. fejezet 

Erzem, hogy jön, de nem tudom megállítani.
PÁNIK.

Itt hagytak! A szüleim gyakorlatilag elhagytak! FRANCIAOR-
SZÁGBAN!

Mindeközben Párizs furcsán csendes. Még az operaénekes is el-
hallgatott éjszakára. Nem omolhatok össze. A falak itt vékonyab-
bak, mint a ragtapasz, szóval, ha kiborulok, a szomszédaim – az 
új osztálytársaim – hallanának mindent. Émelyeg a gyomrom. Ki 
fogom hányni azt a bizarr padlizsánkrémet, amit vacsorára ettem, 
és mindenki hallani fogja, és közben senki nem hív, hogy nézzem 
vele a pantomimest, ahogy kiszabadul a láthatatlan dobozából, vagy 
bármit csinálni, amivel itt az emberek a szabadidejüket töltik.

Odarohanok a mosdókagylóhoz, hogy vizet fröcsköljek az ar-
comra, de félrelöttyen, és az arcom helyett a pólómat áztatja el. 
Ettől aztán még jobban zokogok, mert még nem pakoltam ki a 
törülközőimet, és a vizes ruhám emlékeztet azokra az őrült Six Flags 
vízitúrákra, amikre Bridgette és Matt rángatott el magával, és ahol 
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a víz furcsa színű és festékszagú volt, billió trillió baktérium-mikro-
bával tele. Istenem! Mi van, ha itt is vannak baktérium-mikrobák a 
vízben? A francia vizet vajon biztonságos inni?

Szánalmas vagyok. Szánalmas.
Hány tizenhét éves van, aki ölni tudna azért, hogy eljöhessen 

otthonról? A szomszédaim bezzeg nem omlanak össze. A szobáik 
falai mögül semmiféle sírás nem hallatszik át. Felkapok egy pólót az 
ágyról, hogy szárazra töröljem magam, amikor megtalálom a meg-
oldást. A párnám. Arccal beleomlok a hangtompítóba, és zokogok, 
zokogok és zokogok.

Valaki kopogtat az ajtómon.
Nem. Biztosan nem az én ajtómon.
De megint!
– Hahó! – szól egy lányhang a folyosóról. – Hahó! Jól vagy?
Nem, nem vagyok jól. MENJ EL! De újra szólít, így hát muszáj 

kimásznom az ágyamból, és kinyitnom az ajtót. Szőke, hosszú, dús, 
fürtös hajú lány áll odakint. Magas és nagydarab, de nem túlsúlyos, 
inkább olyan, mint egy röplabdajátékos, és a folyosói lámpa fényé-
nél orrában kis gyémántszerű piercing csillan meg.

– Jól vagy? – kérdezi gyöngéden. – Meredith vagyok, a szomszéd 
szobában lakom. A szüleid voltak, akik most mentek el?

Duzzadt szemeimmel jelzem, hogy helyes a feltételezése.
– Én is sírtam az első estén – mondja, majd félrebillenti a fejét, 

gondolkozik egy pillanatig, aztán bólint. – Gyere. Chocolat chaud.
– Csokoládéshow? – kérdezem csodálkozva. Miért akarnék én 

most bármiféle csokoládéshow-t nézni? Az anyám épp az imént ha-
gyott magamra, rettegek kimenni a szobámból, és…

– Nem – mosolyog. – Chaud. Forró. Forró csoki. Készítek ma-
gunknak a szobámban.
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Ó!
Akaratom ellenére követem. De mielőtt kilépnék az ajtómon, 

Meredith keresztbe nyújtja előttem a karját, akár egy középkori vár-
őr. Mind az öt ujján gyűrűt visel. 

– Ne feledd a kulcsodat! – figyelmeztet. – Az ajtók automatiku-
san záródnak mögötted.

– Tudom – felelem, és előhúzom a pólóm alól a nyakláncomat, 
hogy bebizonyítsam, készültem. A hétvégi, új diákoknak tartott 
helyismeret-szemináriumon húztam rá a szobakulcsomat a lán-
comra, amikor elmondták nekünk, milyen könnyű kizárni ma-
gunkat.

Bemegyünk a szobájába. Eláll a lélegzetem. Ugyanaz a lehetetlen 
méret, mint az enyém, kétszer három méter, ugyanaz a mini íróasztal, 
miniruhásszekrény, miniágy, minihűtőszekrény, minimosdókagyló 
és minizuhanyzó. (Minivécé nincs, az közös a folyosó végén.) De… 
ellentétben az én steril fülkémmel, itt a fal és a plafon minden egyes 
négyzetcentiméterét poszterek, képek, fényes csomagolópapírok és 
franciául írt, élénk színű szórólapok borítják.

– Mióta vagy itt? – kérdezem elhűlten.
Meredith ad egy zsebkendőt, én pedig kifújom az orrom, olyan 

rettenetes hanggal, ami leginkább egy dühös liba gágogására emlé-
keztet, de ő meg sem rezdül, sőt pofát sem vág. 

– Tegnap érkeztem. Ez a negyedik évem itt, ezért nem kellett 
mennem a szemináriumra. Egyedül repültem ide, és most várom, 
hogy megérkezzenek a barátaim. – Körülnéz a szobában, csípőre tett 
kézzel, láthatóan csodálva saját keze munkáját. Ekkor veszem észre a 
nagy halom újságot, ollót és ragasztót a földön, és rájövök, hogy ez 
az egész mű éppen most készül. – Nem rossz, mi? A fehér fal nem 
az én világom.
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Körbejártatom a tekintetem a szobában, mindent megvizsgálva. 
Hamar észreveszem, hogy a legtöbb arc a képeken ugyanazé az öt 
emberé: Johné, Paulé, George-é, Ringóé, és valami futballjátékosé, 
akit nem ismerek.

– Folyton a Beatlest hallgatom, semmi mást – magyarázza Mere-
dith a tekintetemet követve. – A barátaim cukkolnak is emiatt, de…

– Ő ki? – mutatok a futballjátékosra. Piros-fehér mezt visel, na-
gyon sötét és dús a szemöldöke, és ugyanolyan árnyalatú a haja. 
Tulajdonképpen egészen jóképű.

– Cesc Fàbregas – feleli Meredith. – Istenem, ő a legfantasztiku-
sabb középpályás a világon. Az Arsenalban játszik. Az angol futball-
klubban. Ismered?

Megrázom a fejem. Nem követem a sportot. Lehet, hogy kellene? 
– Jó lábai vannak – mondom.
– Mm! Ugye? Azokkal a combokkal szöget lehetne kalapálni.
Miközben Meredith chocolat chaud-t főz a kis főzőlapján, meg-

tudom, hogy ő is végzős, és hogy csak nyáron focizik, mert a mi 
iskolánkban sajnos nincs lány focicsapat, és hogy azelőtt az államok 
közötti bajnokságban játszott Massachusettsben. Onnan jött, Bos-
tonból. Felhívja a figyelmemet, hogy ezt a sportot itt futballnak kell 
neveznem, ami – ha belegondolok – valóban értelmesebb. Úgy tű-
nik, csöppet sem bánja, hogy mindenféle kérdéssel zaklatom, meg 
hogy piszkálom a dolgait.

Elképesztő a szobája. A falakra ragasztott képeken kívül legalább 
egy tucat porcelán teáscsészéje van, teletömve csillogó műanyag 
gyűrűkkel, borostyánköves ezüstgyűrűkkel és préselt virágos üveg-
gyűrűkkel. Úgy fest, mintha évek óta itt lakna.

Felpróbálok egy gyűrűt, amihez gumi dinoszaurusz van rögzítve. 
A T-rex pirosan, sárgán és kéken villog, amikor összenyomom.
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– Bárcsak az én szobám is ilyen lenne! – sóhajtom. Tényleg na-
gyon tetszik, de közben tudom, hogy ehhez én túlságosan rendmá-
niás vagyok. Nekem tiszta falakra, üres íróasztalra van szükségem, 
és arra, hogy minden mindig el legyen pakolva a megfelelő helyre.

Meredith boldognak látszik a bókomtól.
– Ezek a barátaid? – kérdezem, miután visszateszem a dinoszau-

ruszt a csészéjébe, és rámutatok egy képre, amelynek a sarka a tükör 
keretébe van bedugva. Kicsit szürkés, árnyékos és vastag, fényes pa-
pírra van nyomtatva. Nyilvánvaló, hogy valami iskolai fotószakkör 
terméke. A képen négy ember áll egy óriási üreges kocka előtt, és a 
stílusos fekete ruhákból, illetve a szántszándékkal összekuszált frizu-
rákból egyértelműnek látszik, hogy Meredith az iskola művészklikk-
jéhez tartozik. Valamiért kissé meglep ez. Oké, a szobája művészi, 
és ott vannak azok a gyűrűk az ujjain meg a piercing orrában, de a 
többi dolga átlagos – lila pulcsi, vasalt farmer, lágy hang. Ráadásul 
itt ez a focidolog. Viszont fiús csajnak sem nevezhető.

Szélesen elmosolyodik, amitől megcsillan az orrpiercingje.
– Igen – feleli a kérdésemre. – Ellie készítette a képet a La 

Défense-nál. Az ott Josh, St. Clair, én és Rashmi. Holnap a regge-
linél megismered majd őket. Mindnyájukat, kivéve Ellie-t, mert ő 
tavaly végzett.

A gyomromban a görcs kezd oldódni. Ez meghívás, hogy vele 
reggelizzek?

– De azért biztos vagyok benne – folytatja –, hogy hamarosan ta-
lálkozol vele is, mert St. Clairrel jár. Most a Parsons Parisban tanul 
fotográfiát.

Sohasem hallottam arról az iskoláról, de úgy bólintok, mintha 
én magam is azt fontolgatnám, hogy egy napon ott tanulok majd 
tovább.
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– Ellie igazán tehetséges – teszi hozzá Meredith. A hangjában az a 
kis él ugyan mást sugall, de nem firtatom. – Josh és Rashmi is együtt 
járnak.

Ó! Ezek szerint Meredith szingli.
Sajnos, tudom, milyen ez. Otthon öt hónapig jártam egy Matt 

nevű sráccal, aki viszonylag magas, viszonylag vicces és viszonylag 
jóképű. Az a tipikus „mivel jobb nem akad, akarsz velem járni?” 
felállás. A legtöbb, ameddig jutottunk, a csókolózás volt, és még az 
sem okozott igazán örömet. Túl sok a nyál. Mindig le kellett töröl-
nöm utána az államat.

Amikor megtudtam, hogy Franciaországba jövök, szakítottunk, de 
az sem volt igazán drámai. Nem sírtam, nem küldtem neki könnyes 
e-maileket és nem követtem a kocsiját. Most Cherrie Millikennel 
jár, aki valami kórusban énekel, és ragyogó samponreklámhaja van. 
De még csak nem is zavar.

Nem igazán.
Ráadásul a szakítás végre lehetővé tette, hogy szabadon epeked-

hessek Toph, a szuperpasi után, akivel együtt dolgoztam a moziban. 
Nem mintha Matt idejében nem epekedtem volna utána, de akkor 
is. Addig bűntudatom volt miatta. Azután viszont, a nyár végén 
valami elkezdődött Tophfal, de tényleg. Mégis Matt az egyetlen 
srác, akivel valaha jártam, és ő is alig számít. Egyszer elmeséltem 
neki, hogy összejöttem egy Stuart Thistleback nevű sráccal a nyá-
ri táborban. Stuart Thistlebacknek gesztenyebarna haja volt, basz-
szusgitáron játszott, és őrülten szerelmesek voltunk egymásba, de ő 
Chattanoogában lakott, és akkor még egyikünknek sem volt jogo-
sítványa.

Matt tudta, hogy mindezt csak kitaláltam, de túl kedves volt ah-
hoz, hogy ezt értésemre is adja.
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Éppen meg akarom kérdezni Meredithtől, milyen órákra fog jár-
ni, amikor a telefonja csiripelni kezdi a „Strawberry Fields Forever” 
első ütemeit. A szemeit forgatva felveszi, és beleszól:

– Anya, itt éjfél van. Emlékszel? Hat óra időeltolódás.
Rápillantok az ébresztőórájára, ami egy sárga tengeralattjárót 

formáz, és meglepetten látom, hogy igaza van. Leteszem a régen 
kiürült chocolat chaud-s csészémet az asztalára.

– Mennem kell! – suttogom. – Bocs, hogy ilyen sokáig maradtam.
– Várj egy pillanatra! – szól Meredith, kezével befogva a telefon 

mikrofonját. – Örülök, hogy megismertelek. Reggelinél találko-
zunk?

– Igen. Szia! – felelem olyan lazán, ahogy csak bírom, holott any-
nyira izgatott leszek a meghívástól, hogy miközben kiszökdécselek 
a szobájából, egyből nekimegyek a falnak.

Hoppá. Nem fal. Egy srác.
– Aúúú! – tántorodik hátra.
– Bocs! – mondom megszeppenve. – Nagyon sajnálom, nem lát-

tam, hogy van itt valaki.
Megrázza a fejét, kissé még szédülten. Az első dolog, amit észre-

veszek rajta, a haja. Amúgy is ez az első, amit mindenkin észreve-
szek. Sötétbarna, rendezetlen, és valahogy egyszerre rövid és hosszú.  
A Beatles jut eszembe, valószínűleg, mert épp most láttam őket 
Meredith szobájában. Művészfrizura. Zenészfrizura. Amolyan úgy-
teszek-mintha-nem-érdekelne-pedig-nagyon-is-érdekel frizura.

Gyönyörű haj.
– Semmi baj, én sem láttalak téged – szólal meg végül. – Jól vagy? 

– Ó, anyám, angol akcentus. – Ööö… Itt lakik Mer?
Komolyan, melyik amerikai lány képes ellenállni az angol akcen-

tusnak.
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A srác megköszörüli a torkát.
– Meredith Chevalier. Magas lány, dús, göndör hajjal – néz rám 

kérdőn, mintha kissé őrült vagy félsüket lennék, akár Oliphant 
nagyanyám. Nagyi mindig csak mosolyog, és a fejét rázza, vala-
hányszor megkérdezem tőle: „milyen salátaöntetet kérsz, nagyi?” 
vagy „hova tetted nagyapa műfogsorát?”.

– Bocs! – tesz a srác egy egészen kis lépést hátra. – Menni készültél.
– Igen! Itt lakik Meredith. Most töltöttünk együtt vagy két órát 

– vágom ki hirtelen büszkén, éppúgy, mint az öcsém, Seany, vala-
hányszor talál valami undorító élőlényt a kertben. – Anna vagyok! 
Új diák! – teszem még hozzá. Ó, Jézus. Mi ez a borzasztó lelkesedés? 
Az arcomba pír szökik, ami elég megalázó.

A gyönyörű fiú élvezettel elvigyorodik. A fogai meseszépek, felül 
egyenesek, alul kissé görbék, enyhe mélyharapással. Gyengém az 
ilyen mosoly, talán, mert az én életemből kimaradt a fogszabályo-
zás, aminek következtében a két első fogam között mazsolanagysá-
gú rés éktelenkedik.

– Étienne vagyok – mutatkozik be. – Egy emelettel feljebb lakom.
– Én meg itt – mutatok bárgyún a szobám felé, miközben az 

agyam kattog: francia név, angol akcentus, amerikai iskola. Anna 
összezavarodott.

A srác koppint kettőt Meredith ajtaján, miközben odaszól nekem:
– Hát, akkor, szia, Anna, majd találkozunk.
Ehtienn úgy mondja a nevem: Ahna.
A szívem kis híján kiugrik a helyéből: bumm-bumm-bumm.
Meredith kinyitja az ajtót.
– St. Clair! – sikoltja. Még mindig a fülén van a telefonja. Nevet-

nek, ölelkeznek és egyszerre beszélnek. – Gyere be! Hogy utaztál? 
Mikor értél ide? Joshsal már találkoztál? Anya, le kell tennem!
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Meredith telefonja és ajtaja egyszerre csapódik be.
Ügyetlenkedek a nyakláncomon levő kulccsal. Mögöttem két 

lány illeg-billeg összeillő rózsaszín fürdőköpenyben, vihogva és cse-
verészve. A folyosó túlsó végén egy csapat fiú röhögcsél, és pajzán 
megjegyzéseket tesznek a lányokra. Meredith és a barátja nevetése 
kihallatszik a szobából a vékony falakon keresztül. A szívem össze-
szorul, és a gyomrom görcsbe rándul.

Még mindig én vagyok az új lány. És még mindig egyedül va-
gyok.
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3. fejezet

Másnap reggel gondolkozom, hogy bekopogtassak-e Meredith 
 ajtaján, de az utolsó pillanatban inamba száll a bátorsá-

gom, és egyedül megyek le reggelizni. Azt legalább tudom, hol van 
az étkező (helyismeret-szeminárium: második nap). Újra ellenőr-
zöm, nálam van-e az étkezőkártyám, és kinyitom a Hello Kitty-s es-
ernyőmet. Szemerkél az eső. Az időjárást csöppet sem érdekli, hogy 
ez az első napom az új iskolámban.

Egy csapat cseverésző diákkal együtt megyek át az úton. Észre 
sem vesznek, miközben együtt kerülgetjük a pocsolyákat. Egy ko-
csi, amely elég kicsi ahhoz, hogy az öcsém játék autója legyen, el-
süvít mellettünk, és lefröcsköli az egyik szemüveges lányt, aki cifra 
káromkodásba kezd, barátnői nem kis derültségére.

Kicsit lemaradok mögöttük.
A város kékesszürke. A felhős égbolt és a kőépületek egyforma 

hűvös eleganciát sugároznak, a Panthéon viszont csillámlik előttem. 
Hatalmas kupolái és lenyűgöző oszlopai felfelé törnek, hogy meg-
koronázzák a környéket. Valahányszor meglátom, nehezemre esik 
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levenni róla a tekintetem. Olyan, mintha az ókori Rómából lopták 
volna el, vagy legalábbis a Capitol Hillről. Az osztályterem ablakai-
ból mindebből semmi sem látszik.

Nem tudom, ennek mi a célja, de talán valaki egyszer majd el-
mondja.

A környék neve Latin Negyed, vagy más néven ötödik arron-
dissement. A zsebszótáram szerint ez kerületet jelent. A mi arron-
dissement-unkben az épületek szinte egymásba olvadnak, és fényűző 
esküvői tortákra emlékeztetve ívelnek a sarkok körül. A járdák zsú-
foltak a rengeteg diáktól és turistától, kétoldalt pedig egyforma pa-
dok, díszes lámpaoszlopok, fémrácsokkal körülvett bokros fák, góti-
kus katedrálisok, apró crêperie-k, képeslapállványok és kacskaringós 
kovácsoltvas erkélykorlátok szegélyezik.

Ha ez vakáció lenne, biztosan el volnék bűvölve. Vennék Eif-
fel-tornyos kulcstartót, fényképeket készítenék a macskakövekről, 
és rendelnék egy tányér csigát. De ez nem nyaralás. Most itt kell 
élnem, és ettől igen kicsinek érzem magam.

Az amerikai gimnázium főépülete csak kétpercnyi járásra van a 
Résidence Lambert-től, a harmadikosok és negyedikesek kollégiu-
mától. A bejárat hatalmas árkád alatt található egy ápolt, szépen 
metszett fákkal teli udvar mélyén. Az ablakokból minden emeleten 
muskátlik virítanak és borostyánok kúsznak le, a sötétzöld ajtók kö-
zepébe pedig, amelyek háromszor olyan magasak, mint én, fenséges 
oroszlánfejeket véstek. Az ajtók mindkét oldalán lóg egy-egy piros-
fehér-kék zászló, az egyik amerikai, a másik francia.

Úgy néz ki, mint valami filmes díszlet. Mondjuk a Kis hercegnőé, 
ha Párizsban forgatnák. Hogyan lehetséges, hogy ilyen iskola a való-
ságban is létezik? És hogyan lehetséges, hogy engem ide írattak be? 
Apám tiszta őrült, ha azt hiszi, hogy én ide tartozom. Nagy nehezen 
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összecsukom az esernyőmet, és a fenekemmel benyomom az egyik 
súlyos faajtót, amikor egy sznob kinézetű, műszörfös frizurás srác 
furakszik el mellettem. Nekimegy az esernyőmnek, aztán gyilkos 
tekintetet lövell felém, mintha: (1) az én hibám lenne, hogy annyi 
türelme van, mint egy kisgyereknek, és (2) nem lenne már amúgy 
is bőrig ázva.

Két pont mínusz Párizsnak. Cseszd meg, sznob srác!
Az első szint belmagassága hihetetlenül nagy. Hatalmas csillárok 

lógnak a mennyezetről, amit flörtölő nimfák és epekedő szatírok 
freskói díszítenek. A levegőben halványan érződik a tisztítószerek 
narancsillata és a táblafilcek szaga. Követem a gumisarkak csikorgá-
sának hangját az étkező felé. A lábaink alatt egymást érintő verebek 
márványmozaikja látható, a folyosó legvégén pedig egy falba épített 
aranyozott óra, amely harangozással jelzi az időt.

Az egész iskola legalább annyira félelmetes, amennyire lenyűgö-
ző. Olyan diákoknak kellene ide járniuk, akiknek saját testőreik és 
shetlandi pónijaik vannak, nem pedig olyannak, aki ruhatára nagy 
részét a Target diszkontáruházaiból szerzi be.

Noha az iskolát bemutató túrán már láttam, az étkező látvá-
nyától mégis megint a földbe gyökerezik a lábam. Én eddig egy 
átalakított tornateremben ebédeltem, amely fecskenadrágoktól és 
hypótól bűzlött. Hosszú asztalok álltak benne összerögzített padok-
kal, papírpoharakkal és műanyag szívószálakkal. A hajhálós nők, 
akik a kassza mögött serénykedtek, fagyasztott pizzát, fagyasztott 
sült krumplit és fagyasztott fasírtokat kínáltak, úgynevezett táplál-
kozásom további részét pedig szódavizes tartályok és italautomaták 
biztosították.

De ez! Akár étterem is lehetne.
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Csakúgy, mint a történelmi pompájú előcsarnok, az étkező is 
ragyogó és modern. Mindenfelé kör alakú nyírfa asztalok állnak, 
fölöttük pedig virágok lógnak mennyezetre függesztett kaspókban. 
A falak mandarin- és lime színűek, és a pult mögött kifogástalanul 
öltözött francia férfi hófehér szakácssapkában hihetetlenül sokféle 
ételt kínál, amelyek egytől egyig gyanúsan frissnek néznek ki. Van 
ott számtalan láda üveges ital, de magas cukortartalmú, koffeines 
kólák helyett különböző fajta gyümölcslevek és legalább egytucat-
féle ásványvíz van bennük. Egy különálló, kifejezetten kávéknak be-
rendezett asztalt is látok. Kávé. Ismerek néhány diákot a clairemonti 
sulimban, akik ölni tudnának iskolai kávéért.

A székek máris tömve vannak diákokkal, akik a barátaikkal cseve-
részve reggeliznek, háttérben a szakácsok kiabálásaival és az edények 
(valódi porcelán, nem műanyag) csörömpölésével. A küszöbön áll-
dogálva húzom az időt. Lányok és fiúk mennek el mellettem, majd 
szétszélednek minden irányban. A gyomrom összeszorul. Asztalt 
keressek, vagy először a reggelimet szerezzem be? És hogy a fenébe 
rendeljek, ha a menü francos franciául van kiírva?

Egyre rémültebben állok, amikor egy hang a nevemet kiáltja. Ó, 
kérlek, ó, kérlek, ó, kérlek…

A tömeg kétségbeesett átfésülése után meglátom az ötgyűrűs ke-
zet, amely a terem túlsó végéből integet, majd rámutat a mellet-
te levő üres székre. Sietve indulok felé, hálásan és szinte fájdalmas 
megkönnyebbüléssel.

– Gondoltam, bekopogok érted, hogy együtt jöhessünk, de nem 
tudtam, nem vagy-e későn kelő típus – mondja Meredith kissé ag-
gódóan fürkészve az arcomat. – Ne haragudj, kopognom kellett 
volna! Olyan elveszettnek látszol.
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– Kösz, hogy foglaltál nekem helyet – teszem le a táskámat, és 
leülök. Két másik diák ül még az asztalnál, akiket felismerek a Me-
redith tükörkeretébe dugott fényképről. Ettől megint kicsit ideges 
leszek, és megigazítom a lábamnál levő hátizsákomat.

– Ez Anna, a lány, akiről beszéltem – mondja nekik Meredith.
Hórihorgas, rövid hajú és hosszú orrú srác szalutál nekem a ká-

véscsészéjével.
– Josh – mutatkozik be. – És Rashmi – int a mellette ülő lány 

felé, aki egyik kezét a srác kapucnis felsőjének mellső zsebében tart-
ja. Rashminak kék keretes szemüvege van és sűrű fekete haja, amely 
egészen a háta közepéig omlik le. Éppen csak rám néz.

Rendben van. Nem számít.
– Mindenki itt van, kivéve St. Clairt – nyújtogatja Meredith a 

nyakát, és körülnéz az étkezőben. – Ő általában késik.
– Mindig – helyesbít Josh. – Mindig késik.
Megköszörülöm a torkom.
– Szerintem, találkoztam vele tegnap este. A folyosón – mon-

dom.
– Klassz haj és angol akcentus? – kérdi Meredith.
– Ööö. Igen. Azt hiszem – felelem olyan közömbösen, ahogy 

csak bírom.
Josh elvigyorodik:
– St. Clairbe mindenki bele van esve.
– Ó, fogd már be! – szól rá Meredith.
– Én nem – néz rám Rashmi most először rendesen, mintha azt 

mérlegelné, vajon van-e esély arra, hogy beleszeressek az ő barát-
jába.

Aki most éppen elengedi a lány kezét, és színpadiasan nagyot só-
hajt:
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– Nos, én viszont igen. Meg is hívom a szalagavató bálra. Ez a mi 
évünk lesz, úgy érzem.

– Ebben az iskolában is van szalagavató bál? – kérdezem.
– Jézus, dehogy! – feleli Rashmi, majd visszafordul a barátjához. 

– Ó, igen, Josh. Te és St. Clair igazán jól mutatnátok egymáshoz 
illő szmokingban. 

– Frakkban. – Az angol akcentus hallatán Meredith és én is na-
gyot ugrunk a székünkben. A folyosói fiú. A gyönyörű fiú. A haja 
nedves az esőtől. – Ragaszkodom a frakkhoz, máskülönben a virág-
csokrodat Steve Carvernek adom.

– St. Clair! – Josh felugrik a székéből, és a két fiú vidáman üdvöz-
li egymást azzal a klasszikus, kétszer hátba veregetős öleléssel.

– Semmi csók? Össze vagyok törve, haver – mondja St. Clair.
– Hát, arra gondoltam, elszomorítaná az asszonyt – feleli Josh. – 

Még nem tud rólunk.
– Felőlem – vonja meg a vállát Rashmi, de most már mosolyog. 

Jól áll neki. Sokkal többször kellene használnia a szája szeg le - 
teit.

Gyönyörű Folyosói Fiú (Étienne-nek vagy St. Clairnek kellene 
hívnom?) ledobja a táskáját, és lehuppan az egyetlen szabad székre 
Rashmi és közém.

– Anna – néz rám meglepődve, és én is megdöbbenek. Emlékszik 
rám.

– Szép esernyő – mondja. – Én is hasznát tudtam volna venni. – 
Beletúr a nedves hajába, amiből néhány csepp víz a karomra csöppen. 
Eláll a lélegzetem. A gyomrom viszont sajna magáért beszél. A srác 
szemei elkerekednek a korgó hang hallatán, ekkor veszem észre, mi-
lyen nagyok és milyen barnák ezek a szemek. Mintha szüksége volna 
bármilyen további fegyverre a női nemmel szemben.
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Joshnak nyilván igaza van. Tuti, hogy az iskolában minden lány 
bele van zúgva.

– Szörnyen hangzik – mondja a gyomromra mutatva. – Ezt az 
izét nagyon gyorsan meg kell etetned. Hacsak… – úgy tesz, mintha 
alaposan megvizsgálna, majd közelebb hajolva azt suttogja: – Ha-
csak nem azok közé a lányok közé tartozol, akik sohasem esznek. 
Attól tartok, azt nem tudnám tolerálni, akkor örökre el kéne tiltsa-
lak az asztalunktól.

Eltökélem, hogy józanul beszélek a jelenlétében, ezért egyszerűen 
bevallottam:

– Nem vagyok biztos benne, hogyan kell rendelni.
– Könnyű – feleli Josh. – Beállsz a sorba. Megmondod, mit kérsz. 

Elveszed a finom ételt. Aztán odaadod nekik az étkezőkártyádat és 
egy liter vért.

– Úgy hallottam, idén másfélre emelték – teszi hozzá Rashmi.
– Csontvelő – helyesbít Gyönyörű Folyosói Fiú. – Vagy a bal 

fülcimpád.
– A menüre gondoltam, köszönöm szépen – mutatok a szakács 

fölött lógó nagy táblára. A ma reggeli választék művészi dőlt betűs 
folyóírással van felsorolva rózsaszín, sárga és fehér krétával. Franciá-
ul. – Nem kifejezetten az anyanyelvem.

– Nem beszélsz franciául? – kérdezi Meredith.
– Spanyolul tanultam három évig – felelem. – Nem igazán szá-

mítottam rá, hogy valaha Párizsba költözöm.
– Semmi baj – mondja Meredith gyorsan. – Nagyon sokan nem 

beszélnek itt franciául.
– De a legtöbben igen – szól közbe Josh.
– De vannak, akik nem valami jól – sandít rá Rashmi sokatmon-

dóan.
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– Először az ételek nyelvét fogod megtanulni – mondja Josh, rá 
sem hederítve barátnője megjegyzésére, majd megdörzsöli a hasát, 
mint egy csontos Buddha. – Oeuf. Tojás. Pomme. Alma. Lapin. 
Nyúl.

– Nem vicces – csap nagyot a karjára Rashmi. – Nem csoda, 
hogy Isis folyton megharap. Seggfej.

Újra a táblára pillantok. Még mindig franciául van.
– És, ööö… addig?
– Oké – tolja hátra a székét Gyönyörű Folyosói Fiú. – Gyere 

velem! Még én sem ettem.
Akaratlanul is észreveszem, mennyi lány bámul rá szájtátva, mi-

közben áttekergünk a tömeg között. Egy szőke csaj horgas orral és 
parányi ujjatlan topban azonnal turbékolni kezd, amint odaérünk 
mögé a sorba:

– Hé, St. Clair! Hogy telt a nyarad?
– Szia Amanda! Jól – feleli St. Clair.
– Itt maradtál vagy hazamentél Londonba? – kérdezi a lány átha-

jolva a barátnőjén, egy alacsony, lófarkas lányon, oly módon, hogy 
a dekoltázsa a lehető legelőnyösebben mutatkozzon meg.

– Anyámnál voltam San Franciscóban. És neked milyen volt a 
szünidőd? – érdeklődik St. Clair udvariasan, és örömmel fedezem 
fel, hogy a hangja közönyös.

Amanda hátracsapja a haját, amitől hirtelen olyan, mint Cherrie 
Milliken. Cherrie imádja suhogtatni, rázogatni, és az ujjai között csa-
vargatni a haját. Bridgette-nek meggyőződése, hogy Cherrie a hétvé-
géit azzal tölti, hogy forgó ventilátorok előtt áll, és szupermodellnek 
képzeli magát, de szerintem erre nem ér rá, mert inkább tengeri mo-
szatos és papayás iszapba csavarja a haját a hőn áhított selymes ragyo-
gás soha nem szűnő vágya kedvéért.
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– Mesés volt! – Hajcsapás, hajrepülés. – Elmentem egy hónapra 
Görögországba, aztán a nyár többi részét Manhattanben töltöttem. 
Apámnak van egy elképesztő tetőtéri lakása, ami a Central Parkra 
néz.

Minden mondatban kihangsúlyoz legalább egy szót. Felhorkanok, 
hogy ne nevessek, és Gyönyörű Folyosói Fiú is furcsán köhint.

– De te nagyon hiányoztál. Nem kaptad meg az e-mailjeimet?
– Ööö, nem. Biztos rossz címre küldted őket. Hé – bök oldalba 

–, mindjárt ránk kerül a sor. – Hátat fordít Amandának, mire ő és 
a barátnője sértődötten néznek össze. – Itt az ideje az első francia 
leckédnek. A reggeli itt egyszerű és főleg péksüteményből áll, persze 
a leghíresebb a croissant. Tehát semmi virsli, semmi tojásrántotta.

– Szalonna? – kérdezem reménykedve.
– Határozottan nem – nevet. – Második lecke: a szavak a táblán. 

Hallgasd figyelmesen és ismételd utánam: Granola. – Összeszűkí-
tem a szemem, ő pedig megjátszott ártatlansággal nyitja tágra. – Azt 
jelenti: granola. Látod? És ez? Yaourt?

– Jesszus. Mit tudom én. Joghurt?
– Őstehetség! És azt mondod, még sohasem éltél Franciaországban?
– Ha-ha. Rohadtul vicces. Ha-ha – felelem, próbálva utánozni az 

angolos kiejtését.
– Ó, értem – mosolyog. – Nincs egy napja, hogy ismersz, de 

máris az akcentusom miatt ugratsz. Mi jön ezután? A hajamat kifo-
gásolod? Vagy a magasságomat? Netán a nadrágomat? 

A francia férfi a pult mögött barátságtalanul kiált oda nekünk. 
Bocsánat, Séf Pierre. Enyhén szólva elvonja a figyelmem ez az 
angol-francia-amerikai tökéletes fiú, aki gyorsan hozzám fordul:

– Joghurt granolával és mézzel, lágy tojás vagy körtés briós?
Fogalmam sincs, mi az a briós, ezért rávágom:
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– Joghurt.
Leadja a rendelésünket tökéletes franciasággal. Vagy legalábbis az 

én szűz füleimnek úgy hangzik, és ez megenyhíti Séf Pierre-t. Eltű-
nik arcáról a barátságtalan tekintet, és készségesen keveri a granolát 
és a mézet a joghurtomba. Sőt, még kevés áfonyalekvárt is csöpögtet 
a tetejére, mielőtt ideadja.

– Merci, Monsieur Boutin! – köszöni meg St. Clair.
Megragadom a tálcámat, és a fejemet ingatom:
– Semmi Pop-Tart? Semmi Cocoa Puff? Ki vagyok bukva.
– Pop-Tart töltött keksz kedden van, Eggo gofri szerdán, viszont 

Cocoa Puff kakaós pelyhet soha, de soha nem adnak. Meg kell elé-
gedned a Froot Loops gyümölcsös müzlivel pénteken.

– Sokat tudsz az egészségtelen amerikai ételekről angol srác léted-
re – jegyzem meg.

– Narancslé? Grapefruit? Áfonya? – kérdezi, majd miután rámu-
tatok a narancsra, kihúz a ládából kettőt. – Nem vagyok angol. 
Amerikai vagyok.

Elmosolyodom:
– Naná.
– Tényleg – bólogat. – Amerikainak kell lenned, hogy felvegye-

nek az amerikai gimnáziumba, nem emlékszel?
Beállunk a pénztár előtti sorba, meglep, milyen gyorsan halad.  

A régi iskolámban a diákok folyton tolakodtak és türelmetlenül sür-
gették a pénztárosokat, itt viszont mindenki udvariasan várakozik. 
Hátrafordulok a sráchoz, épp időben ahhoz, hogy elcsípjem a tekin-
tetét, amint tetőtől talpig végigmér. Elakad a lélegzetem. A gyönyörű 
fiú engem mustrál. Nem veszi észre, hogy rajtakaptam. 

– Anyám amerikai – magyarázza. – Apám pedig francia. Én San 
Franciscóban születtem, de Londonban nőttem fel.
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Valami rejtélyes módon visszanyerem a hangom.
– Te aztán igazi nemzetközi srác vagy…
– Így van – nevet fel. – Nem olyan uncsi egynemzetiségű, mint 

ti, többiek.
Majdnem visszavágok évődve, amikor eszembe jut: van barátnő-

je. Valami gonosz kis manó megbökdösi a rózsaszín agyi redőimet, 
és arra kényszerít, hogy emlékezzek erre a Meredithszel való tegnap 
esti beszélgetésünkből. Ideje témát váltani. – Mi az igazi neved? – 
kérdezem. – Tegnap este úgy mutatkoztál be, hogy…

– St. Clair a családnevem. Étienne a keresztnevem.
– Étienne St. Clair – megpróbálom úgy kiejteni, mint ő, franci-

ásan és sikkesen.
– Borzasztó, ugye? – vág egy pofát.
– Az Étienne nem rossz – felelem nevetve. – Miért nem hívnak 

így az emberek?
– Ó, az Étienne nem rossz? Milyen nagylelkű tőled, hogy ezt 

mondod.
Ekkor egy másik srác is beáll mögénk a sorba, kis termetű, barna 

bőrű, pattanásos fiú, sűrű fekete hajjal. A srác izgatott lesz, ahogy 
meglátja St. Clairt, aki visszamosolyog rá.

– Helló, Nikhil! Jól telt a nyarad? – Ugyanaz a kérdés, mint 
Amandának, de ezúttal az érdeklődése őszinte.

És ez elég is ahhoz, hogy a srác belevágjon egy történetbe a Delhi-
be utazásáról, piacokról, templomokról és monszunszelekről. (Egy-
napos kiránduláson volt a Tádzs Mahalban. Miközben én Panama 
City Beachre mentem Georgia összes többi lakójával együtt.) Feltű-
nik egy másik fiú is, csontos és sápadt, felzselézett hajjal, mire Nikhil 
elfelejt minket, és ugyanazzal a lelkes fecsegéssel üdvözli most már 
a barátját.
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St. Clair – elhatározom, hogy így nevezem, mielőtt zavarba hoz-
nám magam – visszafordul hozzám:

– Nikhil Rashmi öccse. Most kezdi az első évet. Rashminak van 
még egy húga is, Sanjita, aki harmadikos, és egy nővére, Leela, aki 
két éve végzett.

– És neked van testvéred? – érdeklődöm.
– Nincs. És neked?
– Egy öcsém, otthon, Atlantában. Georgiában. Délen.
– Tudom, hol van Atlanta – vonja fel a szemöldökét.
– Oké, oké! – Odaadom az étkezőkártyámat a pénztár mögött 

álló férfinak. Csakúgy, mint Monsieur Boutin, ő is frissen vasalt 
fehér egyenruhát és keményített szakácssapkát visel. És biciklikor-
mány alakú bajusza van. Hú. Nem tudtam, hogy errefelé ilyet is 
hordanak. Séf Kormánybajusz lehúzza a kártyámat a masinán, majd 
egy gyors merci kíséretében visszaadja.

Köszönöm. Még egy szó, amit értek. Kitűnő.
Miközben visszafelé haladunk az asztalunkhoz, Amanda egyfoly-

tában St. Clairt bámulja barátai gyűrűjéből, a Szép Sznob Szakasz-
ból. Nem vagyok meglepődve, hogy ott látom közöttük a műször-
fös frizurás, szúrós tekintetű srácot is. St. Clair a tanórákról mesél 
– mit várhatok az első napon, milyen tanáraim lesznek –, de én 
már rég nem arra figyelek. Egyetlen dolgot látok, a szabálytalan alsó 
fogsorú mosolyát és a laza, magabiztos járását.

Én is ugyanolyan bolond vagyok, mint az összes többi lány.
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4. fejezet

A  H-tól P-ig sor lassan halad. Az előttem levő srác vitába ke- 
 veredik az oktatási tanácsadóval. Odapillantok az A-tól G-ig 

sorra, és látom, hogy Meredith (Chevalier) és Rashmi (Devi) már 
meg is kapták az órarendjeiket, és nagyban hasonlítgatják őket egy-
máséhoz.

– De én nem kértem a színjátszást, én a számítástechnikát válasz-
tottam – méltatlankodik az előttem álló fiú.

A zömök oktatási tanácsadó türelmesen néz rá.
– Tudom – feleli –, de a számítástechnika nem illett bele az óra-

rendedbe, az alternatív választásod pedig igen. Talán felvehetnéd a 
számítástechnikát jövő…

– Az én alternatív választásom a számítástechnika volt!
Várjunk csak. Megtehetik ezt? Beoszthatnak minket olyan órára, 

amit nem kértünk? Meghalok – MEGHALOK –, ha megint kell 
testnevelésre járnom.

– Tulajdonképpen, David – futja át az adminisztrátor a papírokat 
–, te nem is töltötted ki az alternatív választás formanyomtatványát, 
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ezért nekünk kellett kijelölnünk neked egy tantárgyat. De biztos 
vagyok benne, hogy élvezni…

A mérges fiú kikapja az órarendet a nő kezéből, és elviharzik. Juj! 
Nem úgy néz ki, mintha az oktatási tanácsadó hibája lenne. Előrelé-
pek, és olyan kedvesen mondom a nevem, ahogy csak tudom, hogy 
kárpótoljam kicsit a bunkó miatt, aki most ment el. A nő hálásan 
mosolyog rám. 

– Emlékszem rád, drágám – mondja. – Legyen kellemes első na-
pod! – Azzal átnyújt egy félbevágott sárga lapot.

Visszatartott lélegzettel futom át. Oké. Semmi meglepetés. Vég-
zős angol, matematika, kezdő francia, fizika, európai történelem és 
valami, amit furcsán, titokzatosan „La Vie”-nek neveznek.

Amikor beiratkoztam, az oktatási tanácsadó úgy jellemezte az 
„Élet” nevű tantárgyat, hogy a végzősök órarendjében szerepel, és 
hasonlít a tanulószobához, de időnként meghívott vendégek tarta-
nak előadást olyan témákról, mint például csekkfüzetek vezetése, 
apartmanok bérlése vagy lepénysütés. Vagy bármi. Megkönnyeb-
bültem, amikor anyu megengedte, hogy felvegyem ezt a tárgyat. Az 
egyik jó dolog ebben az iskolában az, hogy a matek, a tudomány és 
a történelem a végzősöknek már nem kötelező. Sajnos, anyu viszont 
elég konvencionális, és nem engedte, hogy úgy végezzek, hogy ne 
tanuljak még egy évet mindháromból. „Soha nem jutnál be jó egye-
temre, ha fazekasságot tanulnál”, figyelmeztetett, amikor összerán-
colt szemöldökkel végignézte a tájékoztató csomagomat.

Kösz, anyu! Küldjetek el némi kultúráért a művészetek városába, 
és szenvedtess végig velem még egy évet matekból. Odasomfordá-
lok Meredith és Rashmi mellé, miközben úgy érzem magam, mint 
a harmadik kerék, mégis imádkozom néhány közös óráért. Szeren-
csém van. 
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– Három velem és négy Rashsal! – sugárzik Meredith, miközben 
visszaadja az órarendemet. Szivárványszínű műanyag gyűrűi egy-
máshoz csörrennek.

Rash. Milyen szerencsétlen becenév. Olyan emberekről pletykál-
nak, akiket nem ismerek, és a gondolataim az udvar túlsó oldalára 
vándorolnak, ahol St. Clair várakozik Joshsal együtt a Q-tól Z-ig 
sorban. Vajon lesznek vele is közös óráim?

Úgy értem, velük. Közös óráim velük.
Az eső már elállt, és Josh St. Clair felé rúgja a vizet egy pocso-

lyából. St. Clair nevet, és mond valamit, amitől mindketten még 
hangosabban hahotáznak. Hirtelen észreveszem, hogy St. Clair ala-
csonyabb, mint Josh. Sokkal alacsonyabb. Különös, hogy eddig ezt 
nem vettem észre, de hát, ő csöppet sem úgy viselkedik, mint egy 
alacsony fiú. A legtöbbjük szégyenlős, vagy arrogáns, vagy a kettő 
borzasztó kombinációja, St. Clair viszont magabiztos és barátságos 
és…

– Jézus, ne bámuld már ennyire!
– Micsoda? – kapom oda a fejem, de Rashmi nem hozzám beszél. 

Meredithre nézve ingatja a fejét, aki éppen annyira zavarban van, 
mint én.

– Lyukat égetsz St. Clair fejébe – mondja Rashmi. – Ez már ciki.
– Fogd már be! – szól rá Meredith, de aztán rám mosolyog, és 

megvonja a vállát.
Hát, ez mindent megold. Nem mintha szükségem lett volna még 

egy okra, hogy ne epekedjek utána, de a csodafiú immár hivatalosan 
is ki van zárva.

– Ne mondj neki semmit! – mondja Meredith. – Kérlek!
– Persze – felelem.
– Mert mi nyilvánvalóan barátok vagyunk.
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– Nyilvánvalóan.
Nyüzsgünk, amíg az iskola igazgatónője meg nem érkezik, hogy 

megtartsa üdvözlőbeszédét. Méltóságteljesen mozog, úgy jár, akár 
egy balerina. Hosszú a nyaka, és hófehér haját gondosan rendezett 
kontyba fogta össze, ami inkább előkelővé teszi, mint időssé. Az 
összhatás párizsias, noha a felvételemet visszaigazoló levélből tu-
dom, hogy az igazgatónő Chicagóból származik. Tekintetét végig-
jártatja rajtunk, a száz alaposan válogatott tanulóján. 

– Köszöntök mindenkit egy újabb izgalmas tanév kezdetén a Pá-
rizsi Amerikai Gimnáziumban. Örülök, hogy sok-sok ismerős arcot 
látok, de még boldogabb vagyok, hogy újakat is.

Úgy tűnik, az iskolai beszéd az egyetlen olyan dolog, amin a fran-
ciák sem tudnak csiszolni.

– Azoktól a diákoktól, akik már tavaly is ide jártak, azt kérem, üd-
vözöljék melegen az elsősöket és az új felsőbb osztályos tanulókat.

Elszórt, udvarias taps. Körülnézek, és döbbenten látom, hogy St. 
Clair engem néz. Tapsol, és felém emeli a kezét. Elpirulok, és elka-
pom a fejem.

Az igazgatónő tovább beszél. Koncentrálj, Anna! Koncentrálj! De 
magamon érzem a tekintetét, mint a nap melegét. Bele is izzadok. 
Behúzódom az egyik tökéletesen metszett fa alá. Miért néz? Még 
mindig néz? Azt hiszem, igen. Miért, miért, miért? Ez jó nézés vagy 
rossz nézés vagy közömbös nézés?

De amikor végül újra oda merek sandítani, azt látom, hogy egy-
általán nem is engem figyel, hanem a kisujja körmét rágja.

Az igazgató befejezi a beszédét, Rashmi pedig rögtön a fiúkhoz 
siet. Meredith bevezet az épületbe az angolórára. A professeur még 
nem érkezett meg. Leülünk a hátsó sorban. Az osztályterem kisebb, 
mint amihez hozzászoktam, a padlónak sötét, csillogó burkolata 



• 38 •

van, és az ablakok olyan magasak, hogy úgy néznek ki, mintha ajtók 
volnának. De a padok, a fehér tábla és a falba épített ceruzahegyező 
ugyanolyan, mint Amerikában. Ezekre az ismerős dolgokra kon-
centrálok, hogy kicsit megnyugtassam az idegeimet.

– Tetszeni fog neked Professeur Cole – mondja Meredith. – Na-
gyon jó fej, és mindig a legjobb könyveket adja fel kötelezőnek.

– Apám regényíró – kotyogom ki gondolkodás nélkül, és persze 
azonnal meg is bánom.

– Tényleg? Hogy hívják?
– James Ashley-nek – felelem. – Ez az írói álneve. Azt hiszem, az 

Oliphant nem volt elég romantikus.
– Még egyszer: hogy?
A megaláztatási faktor megtöbbszöröződik.
– A döntés? A kapu? – próbálkozom. – Filmet is készítettek belő-

lük. Á, mindegy, felejtsd el, mindnek olyan homályos címe van…
Hirtelen azonban izgatottan előrehajol: 
– Nem, anyám imádja A kaput!
Vágok egy pofát.
– Nem is olyan rossz – mondja Meredith. – Egyszer megnéztem 

vele a belőle készült filmet, és komolyan bőgtem, amikor az a lány 
meghalt leukémiában.

– Ki halt meg leukémiában? – kérdezi Rashmi, miközben leha-
jítja a táskáját mellém. St. Clair mögötte jön, és leül Meredith elé.

– Anna apja írta A kaput – közli Meredith.
– De ez nem olyasvalami, amire büszke vagyok – köhintek za-

vartan.
– Bocs, de mi az A kapu? – rázza a fejét Rashmi.
– Az a történet egy fiúról, aki segít világra hozni egy kislányt a lift-

ben, aztán a kislány felnő, és a fiú beleszeret – magyarázza Meredith, 
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miközben St. Clair a székében hátradőlve elveszi Meredith órarendjét. 
– De az eljegyzésük utáni napon kiderül, hogy a lány leukémiás.

– Az apja tolja be tolókocsiban a templomba az oltárhoz – foly-
tatom én. – Aztán a nászúton meghal.

– Juj! – rázkódik meg Rashmi és St. Clair egyszerre.
Elég a szégyenből.
– Hol van Josh? – kérdezem.
– Ő harmadikos – feleli Rashmi úgy, mintha ezt nekem már rég 

tudnom kellene. – Előkészítő matekra ment.
– Ó! – bólintok. A társalgásunk megreked. Remek.
– Három közös óránk van, Mer. Hadd nézzem a tiéd! – dől hátra 

újra St. Clair, és most az én lapomat veszi el. – Ó, kezdő francia.
– Mondtam neked.
– Nem olyan rossz az – nyújtja vissza mosolyogva az órarende-

met. – Mielőtt észbe kapsz, nélkülem fogod olvasni a reggeli menüt.
Hmm, lehet, hogy nem is akarok megtanulni franciául.
Ó, Jézus. Hogy a fiúk mekkora idiótákká tudják tenni a lányokat.
– Bonjour à tous. – Egy merész türkiz ruhát viselő nő vonul be 

nagy léptekkel, és leteszi a kávéscsészéjét a pódiumra. Fiatalos, len-
dületes, és a legszőkébb haja van, amit tanár fején életemben láttam. 
– Annak a… – szemeit körbejáratta a teremben, amíg tekintete meg 
nem állapodik rajtam…

Mi van? Mit csináltam?
– …annak az egyetlen személynek a kedvéért, aki még nem is-

mer, m’appelle Professeur Cole. – Színpadiasan meghajol, az osztály 
pedig felnevet. Mindenki megfordul és rám néz.

– Helló! – mondom vékony hangon.
A gyanúm beigazolódott. A jelenlevő huszonöt ember közül – az 

egész végzős osztályban – én vagyok az egyetlen új. Ami azt jelenti, 
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hogy az osztálytársaimnak az az előnyük is megvan velem szemben, 
hogy mindegyikük ismeri az összes tanárt. Az iskola ugyanis olyan 
kicsi, hogy minden tantárgyat mind a négy évfolyamnak ugyanaz a 
professeur tanítja.

Kíváncsi volnék, miféle diák ment el innen, hogy megüresedett 
a helyem? Nyilván olyasvalaki, aki nálam sokkal menőbb. Valami 
rasztafrizurás, tetoválásos szexbomba, akinek kapcsolatai vannak a 
zeneiparban.

– Úgy látszik, a takarítók megint figyelmen kívül hagyták a ké-
résemet – ingatja a fejét Professeur Cole. – Mindenki álljon fel! 
Tudjátok a feladatot.

Én nem tudom, de amikor látom, hogy a többiek a padjaikat 
kezdik tologatni, én is azt teszem. Nagy körben rendezzük el őket. 
Különös egyszerre látnom az összes osztálytársamat. Megragadom 
az alkalmat, hogy felmérjem őket. Nem hiszem, hogy kilógnék kö-
zülük, de az ő farmerjük, cipőjük és táskájuk láthatóan újabb, csil-
logóbb, drágább, mint az enyém. 

Ebben semmi meglepő nincs. Az én anyám középiskolai biológia-
tanár, ami nem biztosít nekünk túl sok extra költőpénzt. Apu fizeti a 
jelzálogot és besegít a számlákba, de ez nem igazán elég, anyu pedig 
túl büszke ahhoz, hogy többet kérjen. Azt mondja, apu úgyis elutasí-
taná, csak hogy vehessen magának még egy fitneszgépet.

Lehet, hogy igaza van.

@

A délelőtt hátralevő része változatosan telik. Tényleg tetszik Professeur 
Cole, és a matektanár, Professeur Babineaux is elég kedves. Ő párizsi, 
rángatja a szemöldökét és köpköd, miközben beszél. Hogy igazságos 
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legyek, nem gondolom, hogy a köpködés valami speciálisan francia 
dolog lenne. Talán pösze. Nehéz megmondani az akcentus miatt.

Azután kezdő franciaórám van. Professeur Gillet, mint kiderül, 
szintén francia. Naná. Idegennyelv-órára mindig anyanyelvi tanárt 
küldenek. Az én spanyoltanáraim is azok voltak, és emlékszem, 
mindig a szemüket forgatták és sóhajtoztak, hogy „¡Aye, dios mio!”, 
valahányszor jelentkeztem. És csalódtak, ha nem értettem meg va-
lamit, ami számukra teljesen egyértelmű volt.

Le is szoktam a jelentkezésről.
Ahogy előre sejtettem, az osztályban csak elsősök vannak. Meg 

én. Ja, és egy harmadikos, a mérges srác a reggeli órarendosztásról. 
Lelkesen mutatkozik be, hogy ő Dave, és láthatóan legalább annyira 
megkönnyebbült, mint én, hogy nem ő az egyetlen felsőbb éves.

Talán Dave mégsem olyan rossz fej.

@

Délben követem a rohamot az étkezőbe. Elkerülöm a fő sort, és egyből 
a pénztárhoz megyek az önkiszolgáló gyümölcs és péksütemény rész-
legen kiválasztott dolgaimmal, holott a tészta istenien illatozik. Akko - 
ra balfék vagyok. Inkább éhezem, mint hogy franciául rendeljek. Oui, 
oui!, mondanám, véletlenszerűen rámutatva egy ételre a táblán. Aztán 
Séf Kormánybajusz ideadna nekem valami undorító izét, amit akkor 
már szégyellnék nem megvenni. Hát persze, hogy rostonsült galambot 
akartam kérni! Mm! Pont olyannak látszik, ahogy a nagyi készíti.

Meredith és a barátai ugyanannál az asztalnál ülnek, mint reggel. 
Nagy levegőt veszek, és odaülök hozzájuk. Legnagyobb megköny-
nyebbülésemre egyikük sem tűnik meglepettnek. Meredith megkér-
dezi St. Clairt, látta-e már a barátnőjét, amióta visszajött.



• 42 •

– Nem, ma este találkozunk – feleli St. Clair.
– A nyári szünet alatt nem is láttad? – faggatózik tovább Mere-

dith. – Elkezdődött már náluk a tanítás? Milyen tantárgyakat vett 
fel ebben a félévben? – Folyton kérdéseket tesz fel Ellie-ről, St. Clair 
pedig rövid válaszokat ad. Josh és Rashmi csókolózik – még nyelvet 
is látok –, tehát inkább a kenyeremhez és szőlőmhöz fordulok. Ó, 
milyen bibliai vagyok.

A szőlőszemek kisebbek, mint amit megszoktam, és a héjuk eny-
hén ráncos. Vagy az piszok rajta? Vízbe mártom a szalvétámat, és 
dörzsölgetni kezdem az apró lila golyócskákat. Segít, de még így is 
olyan repedezettnek tűnnek. Hm! St. Clair és Meredith elhallgat. 
Amikor felpillantok, azt látom, hogy mindketten igen jól szórakoz-
va bámulnak rám.

– Mi van? – kérdezem.
– Semmi – feleli St. Clair. – Folytasd csak a szőlőfürdetést!
– Piszkosak voltak – mondom.
– Megkóstoltál már egyet is? – kérdi Meredith.
– Nem, mert még mindig van rajtuk néhány sárpötty – felelem, 

és megmutatok egyet nekik. St. Clair kikapja az ujjaim közül, és 
beledobja a szájába. A látvány teljesen hipnotizál: az ajka, a torka, 
ahogy nyel.

Tétovázom. A tiszta ételt vagy az ő jó véleményét részesítsem 
előnyben?

Elvesz a tányéromból még egy szőlőszemet, és mosolyog:
– Nyisd ki a szád!
Gépiesen engedelmeskedem.
A szőlőszem végigsimítja az alsó ajkamat, miközben becsusszan 

a számba. Ahol aztán szétrobban, és én úgy megdöbbenek a leve 
ízétől, hogy kis híján kiköpöm. A zamat intenzív, sokkal inkább 
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emlékeztet szőlőcukorra, mint magára a gyümölcsre. Az, hogy soha 
életemben nem kóstoltam ehhez hasonlót, nem fejezi ki eléggé az 
igazságot. Meredith és St. Clair nevet.

– Várj, amíg meg nem kóstolod borként – mondja Meredith.
St. Clair a villájára szúr egy kis tésztát.
– Na, és milyen volt a franciaóra? – érdeklődik.
– Professeur Gillet ijesztő – felelem, kissé meglepődve a hirte-

len témaváltástól. – Az egész nő csupa homlokránc. – Letörök egy 
darabot a bagettemből. A héja ropog a fogaim alatt, a belseje pe-
dig könnyű és rugalmas. Ó, atyám! Még egy nagy falatnyit teszek a 
számba.

Meredith elgondolkodva néz. 
– Eleinte félelmetesnek tűnhet, de miután megismered, igazán 

kedves – mondja.
– Mer a kedvence – magyarázza St. Clair.
Rashmi elhúzódik Joshtól, aki kissé szédültnek látszik.
– Haladó franciát és haladó spanyolt tanul – teszi hozzá Rashmi 

Meredithre mutatva.
– Talán lehetnél a korrepetitorom – fordulok hozzá. – Pocsék 

vagyok az idegen nyelvekben. Az egyetlen ok, hogy ez az iskola el-
nézte nekem a spanyol jegyeimet, az, hogy az igazgató olvassa apám 
ostoba regényeit.

– Honnan tudod? – kérdi Meredith.
A szemeimet forgatom:
– Említette egyszer-kétszer a telefonos interjúm során. Folyton 

A világítótorony szereplőválogatásáról kérdezett. Mintha apámnak 
bármi beleszólása lenne. Vagy mintha engem érdekelne. Nem vette 
észre, hogy az én ízlésem filmek terén csöppet kifinomultabb en-
nél.
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– Szívesen tanulnék olaszt is – mondja Meredith. – De itt nem 
lehet. Jövőre Rómába szeretnék menni egyetemre. Vagy Londonba. 
Ott is tanulhatok olaszt.

– De Róma biztosan jobb hely az olasztanuláshoz, nem? – kér-
dezem.

– Igen, csak… – St. Clairre pillant – …én mindig is szerettem 
Londont.

Szegény Mer. Ez nagyon súlyos.
– És neked mik a terveid? – fordulok St. Clairhez. – Hol szeretnél 

továbbtanulni?
St. Clair megvonja a vállát. A mozdulat érdekes, lassú, és valahogy 

egész testből történik. Meglepően franciás. Ugyanaz a vállrándítás, 
amilyet tegnap este a pincér produkált az étteremben, amikor meg-
kérdeztem, van-e pizzájuk. 

– Nem tudom – feleli végül St. Clair. – Attól függ. Az biztos, 
hogy történelmet szeretnék tanulni. – Előredől, mint aki valami sö-
tét titkot készül megosztani velem. – Mindig egyike akartam lenni 
azoknak a fickóknak, akik interjúkat készítenek a BBC-ben vagy a 
PBS Specialsben.

Mint én! Vagy majdnem. 
– Én meg a klasszikus mozicsatornánál szeretnék dolgozni, és 

Hitchcockról és Capráról vitatkozni Robert Osborne-nal. A csator-
na legtöbb műsorát ő vezeti. Úgy értem, tudom, hogy öreg csóka, 
de állati jó. Mindent tud a filmekről.

– Tényleg? – kérdezi St. Clair, és látszik, hogy komolyan érdek-
lődik.

– St. Clair folyton történelemkönyveket búj, amelyek akkorák, 
mint a nagyszótárak – vág közbe Meredith. – Nem könnyű kirángat-
ni a szobájából.
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– Főleg, ha Ellie is bent van vele – jegyzi meg Rashmi sokatmon-
dóan.

– Te beszélsz? – vonja fel a szemöldökét St. Clair. – Amit ti Josh-
sal műveltek… Hogy ne is említsem… Henrit.

– Henri! – kiált fel Meredith, és St. Clairrel együtt nevetni kezd.
– Egyetlen istenverte délután, és ti sohasem hagyjátok, hogy elfe-

lejtsem – sandít Rashmi Josh felé, aki látszólag elmélyülten döfködi 
a tésztáját.

– Ki az a Henri? – kérdezem, megpróbálva átvenni tőlük a kiej-
tést: En-rí.

– Egy idegenvezető a másodikos versailles-i kirándulásunkról – ma-
gyarázza St. Clair. – Vézna kis seggfej volt, de Rashmi otthagyott csa-
pot-papot a Tükörteremben, csak hogy a lábai elé vethesse magát…

– Nem is!
Meredith a fejét csóválja:
– Egész délután egymást fogdosták. Mindenki előtt.
– Aztán az osztály két teljes órát várt a buszon, mert Rashmi elfe-

lejtette, hogy mikorra kellett volna visszaérnie – teszi hozzá St. Clair.
– NEM volt két óra… 
– Végül Professeur Hansen nagy nehezen megtalálta valami bo-

kor mögött a díszkertben, harapásnyomok borították az egész nya-
kát – folytatja Meredith.

– Harapásnyomok! – horkan fel St. Clair.
Rashmi dúl-fúl:
– Fogd be, angol nyelv.
– Mi? – kérdez vissza St. Clair.
– Angol nyelv – ismétli Rashmi. – Így hívtunk mindannyian a ta-

valy tavaszi utcai vásáron prezentált lélegzetelállító bemutatótok után 
Ellie-vel. 
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St. Clair tiltakozni próbál, de túlságosan nevet. Meredith és 
Rashmi tovább folytatják az oda-vissza szurkálást, én meg… megint 
elkalandozom. Azon töprengek, vajon Matt most jobban csókoló-
zik-e, hogy tapasztaltabbal gyakorol. Valószínűleg miattam csókolt 
rosszul.

Jaj, ne!
Én rosszul csókolok. Tuti.
Egy napon szobrot állítanak majd nekem, ami egy ajkat ábrá-

zol, amibe az lesz belevésve: A VILÁG LEGROSSZABBUL CSÓ-
KOLÓ EMBERE. És Matt beszédet mond arról, hogy csak azért 
járt velem, mert más nem akadt éppen, de csöppet sem izgattam 
fel, szóval csupán időpocsékolás voltam a számára, inkább Cherrie 
Millikennek udvarolt volna már akkor is, hisz ő aztán csúcsszuper. 
Ezt mindenki tudja.

Ó, Jézus! Vajon Toph is azt gondolja, hogy rosszul csókolok?
Csak egyetlenegyszer történt meg. Az utolsó napomat töltöttem 

a moziban, másnap indultam Franciaországba. Csendes este volt, 
szinte az egész nyitvatartási idő alatt csak mi ketten voltunk az elő-
csarnokban. Talán mert ez volt az utolsó estém, talán mert tudtuk, 
hogy négy hónapig nem fogjuk látni egymást, talán mert úgy érez-
tük, ez az utolsó esélyünk – bármi is volt az oka, lazák voltunk. 
Merészek. A flörtölés egész este egyre erősödött, és már haza kellett 
volna érnünk, de el sem bírtunk indulni. Csak tovább nyújtottuk 
a beszélgetést.

Végül azt mondta, hiányozni fogok neki.
Aztán a zümmögő bejárati fények alatt megcsókolt.
Aztán eljöttem.
– Anna? Jól vagy? – kérdezi valaki.
Az egész asztal rám bámul.
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Ne bőgj! Ne bőgj! Ne bőgj!
– Ööö… Merre van a mosdó? – kérdezem. A mosdó a kedvenc 

menedékem kínos helyzetekben. Soha senki nem kíváncsiskodik 
tovább, amint megemlítem.

– A folyosó végén – feleli St. Clair, aki láthatóan aggódik kissé 
miattam, de nem mer semmit kérdezni. Valószínűleg attól fél, hogy 
a tamponok nedvszívó képességéről vagy túlzott veseműködésről 
beszélnék.

@

Az ebéd további részét a WC-ben töltöm. Olyan erős honvágyam 
van, hogy az már fizikailag fáj. A fejem nyilall, a gyomrom émelyeg, 
és ez az egész totál igazságtalan. Én sosem kértem, hogy ide jöhes-
sek. Otthon nekem is megvoltak a saját barátaim, a saját poénjaink 
és a saját lopott csókjaim. Bárcsak a szüleim megadták volna a vá-
lasztás lehetőségét: „Anna, a végzős évedet Atlantában vagy Párizs-
ban szeretnéd tölteni?”

Ki tudja? Még az is lehet, hogy Párizst mondtam volna.
A szüleim nem gondoltak erre, hogy szerettem volna, ha van vá-

lasztásom.
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5. fejezet

Címzett: Anna Oliphant <bananelefant@femmefilmfan.net>
Feladó: Bridgette Saunderwick <bridgeszendvics@freebiemail.

com>
Tárgy: Most ne nézz oda, de…

…a lepedőd jobb alsó sarka nincs rendesen behajtva. 
HA! Megnézted. És most hagyd abba a láthatatlan rán-
cok simítgatását! Komolyan. Mi újság a Le Academe du 
Fraunch-ban? Van valami izgis hír, amiről tudnom kellene? 
Ha már itt tartunk, találd ki, ki jár velem együtt matekra?? 
Drew! És képzeld, feketére festette a haját, és ajakpiercing-
je van. És totálisan kallipigosz (nézd meg a szótárban, lus-
ta disznó). A szokásos társasággal ebédeltem, de nélküled 
már nem ugyanaz. Nem beszélve arról, hogy az az ostoba 
Cherrie is megjelent. Folyamatosan ide-oda csapkodta a 
haját, és esküszöm, hallottam, ahogy dúdolod azt a sam-
ponreklámdalt. Kinyomom a szemem Sean Darth Maul 
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játékfigurájával, ha mindennap velünk fog ülni egy asztal-
nál. Egyébként anyád felbérelt, hogy vigyázzak az öcsédre 
suli után, úgyhogy jobb, ha most megyek is. Nem akarom, 
hogy miattam valami baja legyen.

Te gyökér! Gyere haza!
Bridge

Ui.: Holnap nevezik ki a vezető dobost a zenekarban. 
Kívánj nekem sok szerencsét! Ha Kevin Quiggley-t vá-
lasztják helyettem, az ő szemét szúrom ki Darth Maullal.

Kallipigosz. Formás fenekű. Ez szép volt, Bridge.
A legjobb barátnőm szómániás. Az egyik legféltettebb kincse egy 

Oxford Angol Értelmező Szótár, amit gyakorlatilag fillérekért vett két 
évvel ezelőtt a bolhapiacon. Az Oxford Angol Értelmező Szótár húsz-
kötetes sorozat, amely nemcsak az összes angol szó minden egyes 
jelentését tartalmazza, hanem a történetüket is. Bridge időről időre 
elejt valami ritkán használatos szót a beszélgetései során, mert imád-
ja nézni az emberek kínos feszengését, és hallgatni a zavart habo-
gásukat. Én már régen megtanultam, hogy ne tegyek úgy, mintha 
érteném, amit mond. Úgyis mindig rajtakap.

Szóval Bridgette szavakat gyűjt, és úgy tűnik, az életemet éli.
Nem hiszem el, hogy anyu felbérelte, hogy vigyázzon Seanra. Tu-

dom, hogy nincs nála jobb választás, hiszen azelőtt is mindig együtt 
vigyáztunk rá, de akkor is. Olyan furcsa, hogy ott van nálunk, nél-
külem. És az is furcsa, hogy beszélget anyámmal, miközben én meg 
itt rostokolok a világ másik végén. Legközelebb lehet, hogy azt me-
séli, hogy másodállást kapott a moziban?
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Ha már itt tartunk, két nap telt el, és Toph még nem küldött 
e-mailt. Nem mintha elvártam volna tőle, hogy mindennap írjon‚ 
vagy akár minden héten, de… tagadhatatlanul történt közöttünk 
valami. Úgy értem, csókolóztunk. Vajon ez a dolog – bármi legyen is 
az – véget ért azzal, hogy eljöttem?

Az igazi neve Christopher, de utálja, ha Chrisnek hívják, ezért 
Tophként mutatkozik be mindenkinek. Sokkolóan zöld a szeme és 
állati klassz a pajesza. Mindketten balkezesek vagyunk, mindketten 
imádjuk a hamis sajtos tortilla chipset az engedményes polcról, és 
mindketten utáljuk Cuba Gooding Jr. amerikai színészt. Az első 
munkanapomtól odáig vagyok Tophért, attól a perctől kezdve, ami-
kor bedugta a fejét a jégkásakészítő gép alá, és egyenesen a csapból ve-
delte a málnaízű italt, ami miatt egész este kékeslilásak voltak az ajkai.

Nem sokan tudnak kék fogakat produkálni. Tophnak sikerült.
Frissítem a postafiókomat – csak a biztonság kedvéért –, de sem-

mi új nem jelenik meg. Már órákkal ezelőtt lecövekeltem a számí-
tógépem előtt, várva, hogy Bridge hazaérjen végre a suliból. Úgy 
örülök, hogy írt nekem. Valami miatt azt akartam, hogy ő írjon 
először. Talán mert szerettem volna, ha azt hiszi, annyira boldog és 
elfoglalt vagyok, hogy írni sincs időm. Holott az igazság az, hogy 
szomorú vagyok és magányos.

És éhes. A minihűtőszekrényem teljesen üres.
Átmentem ugyan az étkezőbe, de megint elkerültem a fő sort, és 

csak kenyeret ettem, amivel nem igazán laktam jól. Hátha St. Clair 
holnap megint rendel nekem reggelit. Vagy Meredith. Tuti, hogy 
valamelyikük megteszi.

Válaszolok Bridge-nek, írok neki az új barátféleségeimről, az 
eszméletlen étkezőről az éttermi minőségű kajáival, és a hatalmas 
Panthéonról az utca végén. Akaratom ellenére írok St. Clairről is, 
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és megemlítem, hogyan hajolt át hozzám Meredithen keresztül fi-
zikaórán, hogy kölcsönkérjen tőlem egy ceruzát, pontosan akkor, 
amikor Professeur Wakefield kijelölte a laborpartnereket, és ezért, 
mivel úgy látta, hogy St. Clair mellettem ül, EGÉSZ ÉVRE ő lett 
a laborpartnerem.

Ami a legjobb dolog a mai napban.
Mesélek még Bridge-nek a rejtélyes „Élet” órámról is, a La Vie-

ről, mert ő meg én egész nyáron azt találgattuk, hogy mi az ördög 
lehet ez. (Én: „Fogadjunk, hogy az ősrobbanásról és az élet értel-
méről fogunk eszmét cserélni.” Bridge: „Lüke, valószínűleg külön-
böző légzéstechnikákat tanítanak nektek, és hogy hogyan lehet az 
ételt energiává alakítani.”) Ehhez képest ma mindösszesen annyit 
tettünk, hogy csöndben írtuk a házi feladatunkat.

Kár.
Én az angolórán feladott első regény olvasásával töltöttem az 

időt. És hűha. Ha eddig nem vettem volna észre, hogy Francia-
országban vagyok, hát most igen. Mert az Akár a vizes csokoládé-
ban szex is van. SOK-SOK szex. Egy nő vágya gyakorlatilag lángra 
gyújt egy egész épületet, aztán egy katona rádobja egy lóra a mez-
telen testét, és azt csinálják, miközben galoppoznak. Ezt a könyvet 
semmiképp sem engedték volna otthon elolvasni, abban a Biblia-
olvasó közegben. Az általam valaha olvasott legerotikusabb regény 
a Skarlátbetű volt.

Írnom kell Bridge-nek erről a könyvről.

@

Majdnem éjfél van, mire befejezem az e-mailt, de a folyosó még 
mindig hangos. A harmadikosoknak és negyedikeseknek nagy a 
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szabadsága, mert állítólag elég idősek vagyunk már ahhoz, hogy ke-
zelni tudjuk. Én tudom is, de az osztálytársaimat illetően komoly 
kétségeim vannak. A folyosó túloldalán lakó srác ajtaja előtt máris 
hatalmas piramis áll üres sörösdobozokból, ugyanis itt, Párizsban 
tizenhat évesen már legálisan lehet sört és bort inni. A tömény al-
koholhoz kell tizennyolcnak lenni.

Na, nem mintha azzal nem találkoztam volna itt.
Kíváncsi volnék, ha anyámnak fogalma lenne arról, hogy errefelé 

legálisan az asztal alá ihatom magam, beleegyezett volna-e, hogy 
idejöjjek. Mert eléggé meglepettnek látszott, amikor említették a 
helyismeret-szemináriumon, és az aznap esti vacsoránál kaptam is 
tőle egy hosszú előadást a felelősségről. De én nem tervezem, hogy 
berúgok. Mindig is úgy gondoltam, hogy a sörnek pisiszaga van.

Van néhány részmunkaidős fiatal, akik a portán dolgoznak fel-
váltva, de csak egy bentlakó kollégiumigazgató van köztük. A neve 
Nate, és a lakása a földszinten található. Valamelyik környékbeli 
egyetemen tanul. Az iskolánknak valószínűleg sokat kell fizetni neki 
azért, hogy velünk lakjon.

Nate a húszas éveiben jár, alacsony, sápadt, és kopaszra borot-
válja a fejét, ami így furcsán hangzik, de tulajdonképpen vonzó. 
Halk szavú, és olyan srácnak tűnik, aki figyelmesen tud hallgatni, 
a hangjából egyszerre árad a felelősségtudat és a ne-packázz-velem 
attitűd. A szüleim imádták. És van egy nagy tál kondom az ajtaja 
mellett.

Kíváncsi vagyok, a szüleim azt is látták-e.
Az elsősök és másodikosok másik kollégiumban vannak elszál-

lásolva. Nekik többen kell osztozniuk egy szobán, az emeleteket 
nemek szerint különítették el, és ők még rengeteg felügyeletet kap-
nak. Kijárási tilalmuk is van éjszakára. Nekünk nincs. Csak alá kell 
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írnunk egy füzetet, valahányszor kimegyünk vagy bejövünk éjszaka, 
hogy Nate tudja, még életben vagyunk. Hát igen. Ez a bizalom.

Kimerülten vonszolom végig magam a mosdóba vezető folyosón. 
Beállok a sorba – mindig van sor, még éjfélkor is – Amanda mögé. 
Ő az a lány, aki letámadta St. Clairt a reggelinél. Gúnyosan végig-
méri a kifakult farmeromat és a tavalyi, rostos narancslét reklámozó 
pólómat.

Nem is tudtam, hogy ő is a mi emeletünkön lakik. Szuper.
Nem szólunk egymáshoz. Ujjaimmal simogatom a tapéta vi-

rágmintáját. A Lambert Kollégium sajátságos keveréke a párizsi 
kifinomultságnak és a tinédzseres praktikusságnak. A folyosóknak 
kristálycsillárok adnak aranyos ragyogást, de a hálószobáinkban flu-
oreszkáló izzók zümmögnek. A padlók csillogó keményfából ké-
szültek, de ipari minőségű szőnyegekkel vannak borítva. Friss virá-
gok és Tiffany-lámpák ékesítik az előcsarnokot, viszont lepusztult 
fotelek és kanapék állnak benne, és az asztalok tele vannak karcolva 
monogramokkal és durva szavakkal.

– Szóval te vagy az új Brandon – mondja Amanda.
– Tessék?
– Brandon. A huszonötödik. Tavaly kirúgták, mert az egyik tanár 

kokaint talált a táskájában. – Újra végigmér, és a homlokát ráncolja. 
– Honnan jöttél, egyébként? – Ezúttal érzem az őszinte érdeklődést 
a hangjában. Nyilván tudni akarja, miért választottak egy olyat, 
mint én, a megüresedett helyre.

– Atlantából.
– Ó! – mondja. Mintha ez megmagyarázná a totális és tökéletes tus-

kóságomat. Csessze meg! Atlanta Amerika egyik legnagyobb városa.
– Szóval… te meg St. Clair, a reggelinél úgy tűnt, egész jól össze-

barátkoztatok.
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– Aha – felelem. Csak nem fenyegetettnek érzi magát miattam?
– A helyedben azért nem gondolnék semmire – folytatja –, még 

ha elég jól nézel is ki ahhoz, hogy ellopd a barátnőjétől. Ősidők óta 
együtt vannak.

Ez bók volt? Vagy nem? Ez a hangsúlyozósdi kezd nagyon az 
agyamra menni. (Menni.)

Amanda úgy tesz, mintha untatnám, még ásítást is színlel.
– Érdekes haj – jegyzi meg aztán.
Öntudatosan megérintem a melírcsíkom.
– Kösz! – felelem. – A barátnőm csinálta. – Bridge a múlt héten 

festett egy vastag szőke tincset a barna hajamba. Általában a jobb 
fülem mögé fésülve hordom, de ma hátrafogtam lófarokba.

– Neked ez tetszik? – kérdezi Amanda. Tipikus rosszindulatú 
duma, ami azt hivatott jelenteni, hogy szerintem borzasztó.

Leejtem a kezem.
– Persze. Azért csináltattam.
– Tudod, én nem lapítanám így hátra – mondja. – Úgy nézel ki, 

mint egy bűzös borz.
– De legalább nem bűzlik úgy – jelenik meg mögöttem Rashmi. 

Meredithnél volt, tompán áthallatszott a hangjuk a falon. – Pom-
pás parfüm, Amanda. Legközelebb használj kicsivel többet! Nem 
tudom, így éreznek-e egész Londonban.

– Szép szemüveg – acsarkodik vissza Amanda.
– Bravó! – feleli Rashmi közönyösen, de észreveszem, hogy azért 

megigazítja a szemüvegét. A körmei acélkékek, épp, mint a szem-
üvegkerete. Hozzám fordul: – Én két emelettel feljebb lakom, a 
601-esben, ha bármire szükséged van. Reggelinél találkozunk.

Szóval, nem vagyok neki ellenszenves! Vagy csak Amandát még 
jobban utálja. Akárhogy is van, hálás vagyok, és kedvesen köszönök 
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távolodó alakjának. Visszainteget, majd eltűnik a lépcsőházban, épp 
mikor Nate jön onnan lefelé, és a maga csendes, barátságos módján 
közelít felénk.

– Nemsokára mentek feküdni, ugye?
– Persze – feleli Amanda édesen mosolyogva.
– Remek. Jól telt az első napod, Anna?
Olyan furcsa, hogy itt máris mindenki tudja a nevemet. 
– Igen, kösz, Nate! – felelem.
Nate úgy bólint, mintha valami olyasmit mondtam volna, amin 

érdemes elgondolkodni, majd jó éjszakát kíván, és továbbmegy a 
fiúk felé, akik a folyosó túlsó végén lődörögnek.

– Utálom, amikor ezt csinálja – füstölög Amanda.
– Mit?
– Folyton ellenőrizget minket. Micsoda seggfej!
A WC-ajtó kinyílik, és egy apró, vörös hajú lány jön ki, megkerül-

ve Amandát, aki csak áll ott mozdulatlanul, mintha ő lenne a Küszöb 
Királynője. A lány nyilván harmadikos. Nem ismerem fel a végzősök 
angolórájáról a körből.

– Jézus, beleestél a WC-be? – kérdezi Amanda gúnyosan. A lány 
sápadt arca rózsaszínné változik.

– Csak használta – jegyzem meg.
Amanda odacsoszog a WC-ajtóhoz, bolyhos lila papucsa neki-

neki csapódik a sarkának. Aztán, mielőtt becsapja maga mögött az 
ajtót, még odaveti nekem:

– Úgy nézek ki, mint akit érdekel? Bűzös borz!
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Írd meg, ha tetszett! Vagy ha nem. 
ildi@vorospottyos.hu

Itt barátokra találsz; 
még jobban szeretheted, kitárgyalhatod, 
lájkolhatod a Vörös pöttyös könyveket: 

http://www.facebook.com/vorospottyos
És bele is szólhatsz a sorozatba.S T E P H A N I E  P E R K I N S

S T E P H A N I E  P E R K I N S

Anna nagy várakozással tekint a tanév kezdete elé  
atlantai középiskolájában, ahol van egy remek munkája,  
egy hűséges legjobb barátnője és egy alakulófélben levő,  

ígéretesnek tűnő kapcsolata. Így aztán eléggé elkeseredik amiatt,  
hogy Párizsba kell költöznie egy bentlakásos iskolába  

– egészen addig, amíg ott nem találkozik Étienne St. Clairrel,  
aki okos, sármos, gyönyörű, szóval tökéletes...  

lenne, ha nem volna foglalt.

De a Fények Városában a vágyak valahogy mindig utat törnek maguknak.  
Vajon a szerelmes „majdnem”-ek éve a hőn óhajtott francia csókkal ér véget? 

Stephanie Perkins a romantikus feszültséget mindvégig sistergőn,  
a vonzalmat pedig magas hőfokon tartja első regényében,  
amely garantáltan megbizserget minket a fejünk búbjától  

a lábujjainkig, és megolvasztja a szívünket.

„Nagyon huncut. Nagyon vicces.  
Nagyon romantikus.  

Randiznod kellene ezzel a könyvvel.” 

– MAUREEN JOHNSON,  
New York Times bestseller szerző

Tizennégy éves kortól ajánljuk!

AJÁNLÁSOK

Képzelj el egy csésze gazdag, sűrű forró 
csokoládét. Most nyomj a tetejébe  

jó sok édes tejszínhabot. Fincsi? Oui.  
Nos, az Anna és a francia csók  
még gazdagabb, még édesebb,  

és – igen – még forróbb.  
Különleges ínyencségben lesz részed. 

– LAUREN MYRACLE, New York 
Times bestseller szerző, a Peace, Love and 

Baby Ducks és a Let It Snow írója

Senki sem ragadja meg a felvillanyozó és 
kimerítő szeret-nem-szeret kérdést jobban, 

mint Stephanie Perkins. Remek olvasmány.
– JUSTINA CHEN HEADLEY,  
az Íránytű önmagamhoz szerzője

Okos és érzéki – az Anna és a francia csók 
minden, amire a szíved vágyik.  

Ebben a történetben örökre  
benne akarsz élni. Még, s’ il vous plaît!

– LISA MCMANN, New York Times 
bestseller szerző, a Wake-trilógia írója

Párizs varázslatos utcáitól kezdve  
a bűbájos narrátorig az Anna és a francia 

csók birtokában van mindennek,  
amire olvasmánytól valaha csak vágytál. 

Elragadó könyv!
– ROBIN BENWAY, az Audrey, Wait  
és a The Extraordinary Secrets of April, 

May & June szerzője

Varázslatos.  
Az Anna és a francia csók igazán visszaadja,  

hogy milyen érzés szerelmesnek lenni  
– Cassandra Clare, New York Times bestseller szerző  

a Végzet ereklyéi című sorozat írója
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– LISA MCMANN, New York Times 
bestseller szerző, a Wake-trilógia írója

Párizs varázslatos utcáitól kezdve  
a bűbájos narrátorig az Anna és a francia 

csók birtokában van mindennek,  
amire olvasmánytól valaha csak vágytál. 

Elragadó könyv!
– ROBIN BENWAY, az Audrey, Wait  
és a The Extraordinary Secrets of April, 

May & June szerzője

Varázslatos.  
Az Anna és a francia csók igazán visszaadja,  

hogy milyen érzés szerelmesnek lenni  
– Cassandra Clare, New York Times bestseller szerző  

a Végzet ereklyéi című sorozat írója
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S t e p h a n i e 
P e r k i n s

mindig is könyvekkel dolgozott  
– először mint könyvesbolti eladó,  

majd mint könyvtáros,  
most pedig mint regényíró.  

Imádja a háryjánosi kalandokat,  
a mokkakávét, a tündérmeséket,  

a hangos zenét, a környékbeli sétákat,  
a jázminteát és a délutáni szunyókálást.

És a csókolózást. 
Stephanie az Észak-karolinai 

hegyvidéken él férjével. 
Honlapját a  

www.stephanieperkins.com  
címen találod.
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