A hírek igazat mondanak!
Egy napon a Hot Hill-i középiskola faliújságjára valaki kifüggeszt
egy Mai hírek értesítőt. Rövidesen kiderül, hogy a hírek nem múltbéli,
hanem a hamarosan bekövetkező eseményekre vonatkoznak.
Egymás után furcsábbnál furcsább balesetek történnek,
öröknek hitt kapcsolatok szakadnak meg, új és rejtélyes barátságok,
szerelmek szövődnek.
Ki írja a jövendöléseket és mit akar elérni velük?
Ki lehet a sokat emlegetett, titokzatos JJ?
Ki és miért akarja eltenni láb alól az idős matematika-tanárnőt?
Mi köze a merényletsorozatnak egy különös, régi fényképhez?
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Akik a válaszok után kutatnak, az életüket teszik kockára.

Mikor elolvastam az ízelítőt, teljesen beleszerettem. – Mosómedve (15)
Izgalmas, romantikus, misztikus. Mi kell még? – Adrikönyvmoly (28)
Már az első közzétett részlet után tudtam, hogy ez bizony a jövőm része
kell, hogy legyen. – Edvy-Szaniszló Ágnes (32)
Hagyd, hogy beszippantsanak az események! – Bognár Bálint (14)
Mire minden rejtély megoldódik, gazdagabbak leszünk néhány nagy
felismeréssel is. – Szabó Barbara (40)
Örülök, hogy elsőként olvashattam ezt a fordulatos és egyedi történetet,
és egy picit részese lehettem az alkotás folyamatának. – Bella (18)
Tizennégy éves kortól ajánljuk!
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MAI HÍREK
szeptember 1.

Még a tél végén rájöttem, hogy szeretek sétálni. Van, aki
gyalogol, van, aki kutyagol, van, aki baktat. Én nem. Én kifejezetten sétálok, na jó, esetleg barangolok, ha erdőben járok. Szeretem
az erdőt, a fák susogását, a madarak hangját, a tiszta levegőt. Órákig tudok gyönyörködni a színkavalkádban, amivel az őszi erdő
nap mint nap meglep.
Amíg a sétamánia ki nem tört rajtam, a két házzal odébb lakó
Adam Brody kocsiján fuvaroztattam magam suliba, tekintve, hogy
nem kis távolságról van szó. Másfél mérföld, de mint rájöttem, ez
épp elegendő ahhoz, hogy az ember kiszellőztesse a fejét, elrendezze reggel a gondolatait, és teljesítse a napi mozgásadagját akkor is,
ha cserébe le kell mondani Adam társaságáról.
Őszintén szólva elegem lett abból, hogy felesleges harmadikként kuksoljak a hátsó ülésen, míg ő és barátnője, Abby Beaty elöl
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enyelegnek. Igaz, egyetlenegyszer se éreztem, hogy zavarnám őket,
sőt, szerintem észre se vették, hogy miközben hátul gubbasztok,
szem- és fültanúja vagyok magánéletük minden apró mozzanatának. Nem volt miért szégyenkezniük, hisz semmi olyat nem tettek,
ami idegen szemnek nem való, mégis…
Az új tanév első napján a szokásos sétával egybekötött lelki ébresztőn túl külön adrenalinlöketet kapott szervezetem, amikor
messziről észrevettem a suli előterében ácsorgó hatalmas tömeget.
Az aulát az udvartól hatalmas, a padlótól a mennyezetig érő üvegfal választja el, ekképpen már a parkoló túloldaláról is remekül be
lehet látni.
Összehúzott szemmel próbáltam kivenni, mi vonz ennyi diákot
a bejárathoz néhány perccel a becsengetés előtt, amikor már rég a
tantermekben illene ülniük, de kintről nem sikerült megfejteni a
népgyűlés okát.
Mindenesetre a látvány izgalommal töltött el. Lehet, hogy valami érdekes is történik a halálunalmas Hot Hillben? Egyből megszaporáztam a lépteimet.
Viszonylag könnyen sikerült átverekednem a bejáratot eltorlaszoló népségen, és csak ekkor láttam, miért ez a csődület.
Az iskolai hirdetőtábla előtt jókora csapat verődött össze a végzősökből. Olyan elmélyülten olvasták a kifüggesztett híreket, mintha őrájuk nem vonatkozna a hamarosan megszólaló csengő.
Persze mi, végzősök, már sokat megengedünk magunknak. Mr.
Calvin, az igazgató szerint időnként túl sokat is. Habár Mr. Calvin még csak a negyvenes évei elején jár, máris úgy viselkedik,
mint egy vaskalapos öregúr. Képzeletbeli tilalmi listáján szerepel
a zugcigizés, a nyilvános csókolózás, az órai közbeszólás, továbbá
a faliújság előtti indokolatlan csoportosulás, amivel nemcsak azt
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akadályoztuk meg, hogy a késők még besurranhassanak, de azt
is, hogy a már bennlevők eljussanak a tantermekbe. Ráadásul úgy
nézünk ki, mint egy lázadó csürhe.
Szerencsére valamilyen rejtélyes ok miatt Mr. Calvinnak se híre,
se hamva, így nem tilthatta meg, hogy áttanulmányozzuk az enyhe
huzatban himbálózó papírfecnit.
Egyesek készpénznek vették a sárga cetlin olvasható szöveg minden szavát, és tényként adták tovább.
– Mike, Mrs. Bennett eltörte a lábát – vágta hátba Rhett Lambert haverját, majd elégedetten beletúrt vörösesszőke, tüsi hajába.
– Látod, mondtam, hogy nem kell görcsölni a matek miatt. Mrs.
Bennett eltörte a lábát. Nem lesz semmiféle tanévnyitó röpdolgozat.
– Már megbocsáss – szólt közbe Jess Moan feljebb tolva szemüvegét –, a kiírás szerint nem eltörte, hanem eltöri. Nem múlt idő.
– Na és?! A rövid hírek nem nyelvtani értekezések.
Jess azonban évfolyamelsőhöz méltóan nem hagyta magát, lesimította százéves poncsóját – valószínűleg már a dédnagyanyja is
ebben koptatta a Hot Hill High padjait –, újra igazított a szemüvegén, és tovább akadékoskodott:
– Aha, de ha nem vetted volna észre, még csak az első nap elején vagyunk. El se kezdődött a tanítás, honnan veszi… hmm… a
szerző, hogy mi lesz biológián.
– Arról meg ne is beszéljünk – avatkozott közbe Edna Thacher
–, hogy a két AB szerelme valaha is véget ér.
Meggyőződésének nagy sóhajjal adott nyomatékot, ami az ő
esetében orkánnal felérő fuvallatot jelentett, mivel Edna nem az
anorexiás lányok csapatát erősíti, töltött galamb idomaival sokkal
inkább a duciból dagiba hajló kategória. Így jár, aki sokat eszik,
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mondhatják az okosok, de Edna szerint egy jó kajálás mindennél
előbbre való, és a minden, lévén elég tág fogalom, magában foglalja Adam Brodyt is, aki után a lány már évek óta áhítozik, mindhiába.
Nem Edna dús idomai tehettek arról, hogy Adam rá se néz, hisz
más fiúknak épp ez a forma jön be. Sok fiú sündörgött az afroamerikai, kerekded idomú lány körül. Az ok sokkal egyszerűbb: mindenki, így Edna is, tisztában volt azzal a ténnyel, hogy Adamet az
első perctől kezdve csak Abby Beaty érdekli, más lány nála labdába
se rúghat. Együtt járnak ősidők óta, vagy legalábbis két éve. Én
akkor költöztem ebbe a városba, azóta vagyok törzsvendég ebben a
suliban, márpedig ők akkor már együtt voltak, az tuti.
– Ugyan – legyintett nagyképűen Rhett, és bermudanadrágja
zsebébe dugta lapátnyi kezeit –, semmi se tart örökké.
– Kivéve a két AB szerelmét – ezt az arcátlanságot nem hagyhattam szó nélkül, úgy éreztem, kutya kötelességem megvédeni a
párost, akiknek szerelmében tavaly tél végéig páholyból gyönyörködhettem.
– Ja persze – gúnyolódott Rhett, és minden egyes hajszála apró
dárdaként meredt az ég, pontosabban a plafon felé –, Ada, te reménytelenül romantikus vagy!
– Az – bólogatott Mike, aki haverja jelenlétében a világ minden
kincséért se állt volna más pártjára, csak és kizárólag Rhettet istenítette.
Mindketten idétlen röhögésben törtek ki, de Jess közénk furakodott, és persze nekem adott igazat.
– Nem, nem. A két AB-t már a monogramjuk alapján is egymásnak teremtették. Ilyen véletlenek nincsenek csak úgy. Egyébként is, az igaz szerelem örök, vagy mi a csuda.
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A neveknek én is nagy jelentőséget tulajdonítottam. Itt van például a sajátom: Ada Morne. Majdnem Ada Monroe, mint kedvenc
regényem, a Hideghegy főhősnőjének neve. Mindig nagyon büszke
voltam erre a hasonlóságra, és néha már odáig merészkedtem, hogy
azt gondoltam, nem véletlen. Talán velem is megtörténhet az, ami
a könyvbéli lánnyal, és talán boldogabb véget szán nekem a sors.
Ada és Inman. Az aztán az igaz szerelem!
Jess fatalista kijelentése azonban nem győzött meg mindenkit.
A fiúk gúnyosan húzogatták szájukat, mások pedig megelégelték a
Mai hírekről folytatott vitát, és elhagyták az előteret. Egyre kevesebben maradtunk, de akik ott ragadtak, azokat tényleg érdekelték
a furcsa hírek.
– Ismeritek ezt az új srácot? – kérdezte Edna, hogy lazítson a
beszélgetés igencsak feszessé vált fonalán.
– Igen – húzta össze a szemét Jess.
– És milyen? – kíváncsiskodott Edna, nem titkolva frissen éledt
érdeklődését, miközben lassan, mélyen a hajába túrt.
Edna érzelmeiről a hajával való játszadozás árulkodik. Valahányszor új fiú kerül a látóterébe, gondosan újrarendezi agyonvasalt, de csodálatos kékesfekete, dús haját, míg ha ideges, hevesen
csavargatni kezdi azt az egy tincset, amely az arca jobb oldalán
most éppen zöldben pompázik, de évszaknak, Edna lelkiállapotának, vagy tudj’ isten minek köszönhetően havonta változtatja a
színét.
– Kicsoda? – töprengett Jess bal mutatóujját szájába véve. A mozdulattól megcsörrent a karján sorakozó számtalan színű és formájú
karkötő.
– Hát az új srác – bökött Edna a Mai hírekre.
– Honnan tudjam?!
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– Azt mondtad, ismered.
– Nem mondtam. Azon gondolkodtam, hogy ez a papír csak
valami vicc lehet. Te írtad? – fordult Rhetthez.
– Én?! – értetlenkedett Rhett, és idétlenül ugráltatta a szemöldökét. – Miért pont én? – az épületes választ egy újabb röfögésfutammal zárta, amihez természetesen Mike is csatlakozott.
– Ez az RL, aki magánakciózik bioszon te vagy, nem? – Jess tekintete szinte a szemüvegen keresztül is ledöfte Rhettet, de a fiúról
lepergett minden támadás.
– Honnan veszed?
– Stimmel a monogram, és amúgy rád jellemzőek a tanárokat
idegesítő magánakciók.
– Nem terveztem semmit – rántotta meg a vállát –, de végül is,
nem rossz ötlet. Biztos elő tudok rukkolni valami izgivel. – Kacsintott, majd újabb fülsértő röhögés töltötte be a teret.
Jess közelebb lépett a táblához, és gondosan megvizsgálta a cetlit. Ugyanazzal az alapossággal tette, ahogy órákon is végezni szokta a feladatait, és amivel sírba kergeti a lustább diákokat, viszont
mennyekbe emeli a tanárokat. Jess jelszava ugyanis a precizitás.
– Szerintetek ki a franc lehet ez a JJ, és milyen áldozatra ácsingózik? – kérdezte végül.
– Jim Jeremy megszórja rossz jegyekkel az összes osztályt – kuncogott Rhett rémes angoltanárunkra utalva.
– Jean Jannet beáll kosárlabdázni – vihogott Mike, a szerencsétlen százhúsz kilós Jean döcögős, mindent letaroló járását utánozva,
mire többekből kipukkadt a nevetés.
– Jean nem is végzős – ingatta a fejét Jess.
– Ki mondta, hogy csak végzősök lehetnek a monogramok mögött? – okvetetlenkedett Mike, mire mindenki ránézett, hisz eddig
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még nem volt egy épkézláb mondata, most pedig letromfolta a szuperzseni Jesst.
Pünkösdi királyságának azonban gyorsan vége szakadt, ahogy
a többiek további ötletekkel álltak elő JJ személyére vonatkozóan.
– Jesse James feltámadt és megbosszulja, hogy kivégezték.
– Janis Joplin. Janet Jackson.
Jobbnál jobb nevek kerültek elő, melyeken mindannyian jót
mulattunk, majd a sziporkázásnak hirtelen véget vetett a csengő.
Rohantunk a tanterembe.

F
Természetesen Mr. Harding megelőzött minket, ami paramétereit
tekintve nem kis teljesítmény. Húsos testével a létbizonytalanság
határára sodorta a tanári asztalt, valahányszor rátelepedett szegény
múlt századi darabra. Az ülőalkalmatossággá avanzsált asztal most
is nyögve adta meg magát a testes tanerőnek, aki fintorogva bökött
az első pad felé:
– Köszönjük, Miss Morne, hogy megtisztel minket figyelmével,
és drága idejéből szakít néhány percet a kémiára.
– Elnézést – nyöszörögtem, és lehuppantam Julie Gallegos mellé.
– Jó, hogy jössz – suttogta –, egész reggel kerestelek.
Julie a legjobb barátnőm.
A sors, illetve az azt megszemélyesítő Mrs. Bennett közreműködésének köszönhetően lettünk először padtársak, majd barátok.
Már az első találkozáskor szimpatikus volt álmodozó, mélykék
szemével, szőke, rakoncátlan fürtjeivel. Mintha csak magamat láttam volna kifehérített változatban, hisz nekem rövid barna hajam,
sötét szemem és kreol bőröm van. Belbecs tekintetében azonban
igazi lelki társaknak bizonyultunk. Ami pont kapóra jött, hisz
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ideköltözésünkkor nemcsak korábbi barátaimat vesztettem el, de
addigi bizalmasom, a nővérem is távol került tőlem, amikor főiskolára ment.
Judith csak nagy ritkán jön haza, számára az otthont már New
Orleans jelenti, nekem pedig be kellett érnem azzal, hogy hálaadáskor, meg karácsonykor meglátogat minket, illetve Mardi Graskor
vele élvezhettem a fergeteges hangulatú karnevált.
Julie-val azonnal barátok lettünk. Remekül kijöttünk egymással. Az első találkozás óta megosztottam vele minden titkomat,
ahogy ő is velem az övéit, feltéve, hogy lehetnek az embernek titkos
ügyei egy hatszáz fős településen.
Hot Hill ugyanis gyökeres ellentéte New Yorknak, ahol régebben éltem.
Míg a nagyvárosban a legközelebbi szomszéd mindössze egy
karnyújtásnyira volt, és csak egy papírvékonyságú fal választott el
tőle, itt mindenki kertes házban lakik, amelynek természetes tartozéka a virágoskert, melynek vége csak úgy mellesleg kijár az erdőre. Így nem meglepő módon gyakran előfordul, hogy a fák között barangolva az ember észrevétlenül a szomszéd kertjében találja
magát.
Ha a Nagy Almában csak sóhajtottam, már verte a falat a szomszéd, hogy legyek csendben, itt viszont nyugodtan lehet akár sikongatni is, azt se hallja meg senki. Nem azért, mert nem érdekel
senkit. Dehogyisnem kapnák fel a fejüket egy sikolyra! Mivel is
foglalkozhatna az ember egy Hot Hillhez hasonló megapoliszban?
Csak és kizárólag a többi lakos bújával-bajával.
Hónapokig tartott, mire megszoktam, hogy bármi történik
velem, legkésőbb két nap múlva már mindenki értesül róla, és
nemcsak a barátaim kérdezik meg, hogy jól vagyok-e, ha elestem,
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hanem a teljes tanári kar, sőt a sarki fűszeres is, akinek ugyan nem
a mi sarkunkon van a boltja, de a hagyományoknak megfelelően
ezt a nevet viseli.
Persze a Hot Hill-iek állandó kíváncsiskodásának van jó oldala
is: az ember nem érzi annyira magányosnak magát, mint a nyüzsgő, folyton pezsgő, de borzalmasan elszigetelő nagyvárosban.
– Mi történt? – kérdeztem a barátnőmtől.
– Miss Morne! – mordult rám Mr. Harding ellentmondást nem
tűrő hangon.
– Majd a szünetben – lehelte Julie, elbűvölő mosolyt lövellve a
vérmes kémiatanárra, akinek ez bőven elég volt ahhoz, hogy az óra
további részében békén hagyjon minket.

F
Kémiáról biológiára tartva Julie meglepő hírekkel állt elő.
– Az a fiú, tudod, akivel New Yorkban volt az az afférod… –
nem fejezte be a mondatot, kérdőn fürkészte az arcomat.
Bár barátságunk tényleg erős volt, vagy éppen ezért, Julie nagyon
jól tudta, mik a tabutémák, melyeket nem tanácsos felemlegetni.
– Ki ne mondd a nevét! – megálltam, és fenyegetően felemeltem
a mutatóujjamat.
– Ne haragudj, de kénytelen vagyok, hogy biztos lehessek a dologban.
– Miben akarsz biztos lenni? – rémülten ráncoltam a homlokomat, hátamat jeges kéz simította végig, torkomat egyre terebélyesebbé váló gombóc fojtogatta.
– Daniel Bolt?
– Igen – felkaptam a fejem. – Miért?
– Az egyik új srácnak ez a neve.
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– Micsoda?! – a gombóc pillanatok alatt labdává ért, a rémület
pedig fagyasztó marokként szorította szívemet. – Az nem lehet!
– Lehet, hogy csak névazonosság – bátorított Julie, aki nemhiába volt a barátnőm, mindig talált számomra egérutat.
De hiába volt minden próbálkozása, a kétségek lassan bizonyossággá váltak anélkül, hogy bizonyítékom lett volna.
Nem, nem, nem! Nem lehet, hogy ő az! Boldog voltam, amikor négy hosszú év után végre megszabadultam tőle, amikor többé
nem kellett látnom őt, nem kellett beszélnem vele, főleg nem kellett elviselnem a folyamatos jelenlétét. Mert mindenütt ott volt,
ahol én.
Elköltöztünk ide a világ végére, de nem bántam. A lényeg az
volt, hogy ne kerüljön többet a deltasugarú környezetembe. Két
évig tartott, mire itt beilleszkedtem; lettek barátaim, megszerettek
a tanárok… na jó, nem mind, de sokan; megszoktam, hogy egy jelentéktelen településen lakom, hogy mozit csak akkor lát az ember,
ha előtte egy órát vezet a szomszéd városig. És tessék! Hiába volt a
sok küzdelem és szenvedés, utolért az az ember, aki vigaszom volt a
sanyarúságban; aki miatt el tudtam fogadni, hogy a nagyvárosból
a kisfaluba kerültem. Mert mindig Daniel Boltra gondoltam, amikor sírni támadt kedvem Hot Hill miatt. Daniel Bolt nem vagy itt.
Eddig ez volt Hot Hill előnyös tulajdonsága. Igazából az egyetlen
jó dolog itt, de nekem bőven elég. – Nem lehet ő – rémüldöztem.
– Már kérdezni akartam – érdeklődött Julie –, mi bajod is volt vele?
– Ezerszer elmondtam – játszottam a sértődöttet, tudván, hogy
Julie nem hajlandó elfogadni Daniellel szembeni kifogásaimat. Ismeretlenül is a fiú pártján állt.
– Igen, igen, de mondd el még egyszer! – nógatott.
Tényleg, mi bajom is volt Daniellel?
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Mit mondjak?
Igaz, hogy nem volt se magas, se izmos, mindenki az öcsémnek
nézte, de nem volt csúnya, csak nekem nem jött be sehogy.
Nem a külseje riasztott, nem is a viselkedése, bár néha nyomasztó
volt az állandó jelenléte. Folyton utánam koslatott. Évekig barátok
voltunk, minden rendben ment, míg egy nap feltűnt nekem, milyen helyes srác a barátja, Zack Bishop. Talán még ez se lett volna
gond. A bajok akkor kezdődtek, amikor Zack viszonozta az érzelmeimet. Ezt a történetet azonban még nem meséltem el Julie-nak.
– Megvert egy srácot – mondtam.
– Komolyan? Kit? – Julie kék szeme hatalmasra kerekedett.
– Egy fiút, akibe szerelmes voltam, és akivel együtt jártam.
– Hú, brutális! – szörnyülködött. – Féltékeny volt?
– Lehet, de ha az is volt, nem volt joga ahhoz, amit tett.
Julie szemöldöke felfutott a homlokán.
– Mesélj!
– Egy nap Zack nagy monoklival jelent meg a suliban, és kerekperec kiadta az utamat.
– Szakítottatok? Mire te?
– Megkérdeztem, mi baja.
– Mit mondott?
– Hogy kérdezzem Danielt.
– Aha… – Julie várta a folytatást.
– Daniel persze nem árulta el a titkot, hogy miért húzott be
Zacknek, de mindegy volt. Mindent elkövetett, hogy tönkretegye
a kapcsolatunkat. Utálom. Undorító ragacs!
Az emlék hatására majdnem elsírtam magam. Daniel a barátom
volt, de elszakított a szerelmemtől. Ezt nem tudom megbocsátani
neki.
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F
A teremben már majdnem minden hely foglalt volt, de így is azonnal feltűnt a két AB, amint az egyik hátsó padban enyelegnek.
Abby világosbarna hajkoronája szinte beborította Adam sötétszőke
fejét, ahogy szokás szerint szorosan összebújtak.
Na, ugye, hogy csak vicc volt.
Ledobtam a táskámat egy székre, és épp le akartam telepedni,
mikor teljesen felajzott állapotban Edna viharzott be. A mellettem
levő székre rogyva lelkendezett, miközben zöld tincsét gőzerővel
csavargatta.
– Láttam az egyik új srácot! Hú! – visította, mint egy hisztérikus
tinédzser, aki egy menő filmsztárral futott össze az utcán.
– Mi lesz AB-vel?
– Dúl a lámúr, nem látod?
Savanyú képpel a két AB felé bökött, összehúzott szemmel
még egyszer alaposan végigmérte őket, és bólogatva konstatálta,
hogy ez a hír csak egy kacsa volt, majd visszatért az eredeti témához.
– Különben is, ez az új srác… sokkal helyesebb. Egyszerűen…
– a szavakat kereste száját nyalogatva, mintha a srácot kóstolgatná
–, lélegzetelállító. Magas. Széles a válla, dús fekete haja van, és a
szeme… hát abba nem lehet belenézni. Olyan meleg, hogy szinte
szétéget, ha rád néz… hát… AB a bokorban sincs mellette.
Edna szinte az önkívület határára került, ahogy a fiúról áradozott. Felvont szemöldökkel azon tűnődtem, túléli-e a mai napot,
vagy gyorsan támadt szenvedélye a sírba viszi.
– Hogy hívják?
– Nem tudom – nézett mélyen, sokat sejtetően a szemembe. –
De az tuti, hogy még ma kinyomozom.
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– Figyuzzatok, lányok, mit találtam! – állt meg a padunk mellett
Rhett.
Ujjatlan pólójából kikandikáló izmai megfeszültek a vállán,
ahogy elénk tartotta kezét. Kinyitotta összeszorított öklét, közben
úgy vicsorgott, mint egy támadásra készülő buldog.
– Ááááá! – sikította Edna, és természetellenesen hatalmasra tágult a pupillája.
Egy szemvillanás alatt felszökkent a székére, és már el is feledkezett a csodálatos új srácról, és a Rhett tenyerében remegő zöld
foltra szegezte a tekintetét.
– Jaj, de aranyos! – lelkesedtem, és elvettem a fiú kezéből a picike, rémült levelibékát.
Rhett láthatóan csalódott volt, és az sem vigasztalta, hogy Ednánál maximálisan elérte azt a hatást, amit nálam nem.
– Na, elég volt – nyúlt felháborodottan a békáért. – Én találtam,
az enyém.
Duzzogva beült a padjába, és a továbbiakban nem próbálkozott
senkinél a szerencsétlen riadt kis állattal.
– Mássz már le a székről! – szóltam rá Ednára, aki még mindig
fogvacogva pislogott Rhett felé.
A további eszmecserének Ms. Cutler vetett véget azzal, hogy elkezdte az órát.
Nem rajongok a biológiáért, nem igazán érdekelt, miről beszél a
tanárnő mindaddig, amíg pusmogás, majd egyre erőteljesebb mocorgás nem hallatszott Rhett padja felől. Csak óvatosan, feltűnés
nélkül mertem hátrafordulni, mert Ms. Cutler utálja, ha az óráján
élünk társasági életet.
Úgy tűnt, Rhett nagyon keres valamit, mert félig a pad alá csúszott, és tekintetével a padlót pásztázta.
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– Segíthetek, Mr. Lambert? – tudakolta Ms. Cutler.
– Ugyan, ne zavartassa magát a tanárnő! Csak folytassa nyugodtan az órát, ne is törődjön velem! – kedélyeskedett Rhett, de
pillantása idegesen cikázott a padok között.
– Nagyon kedves vagy, de jobban szeretném, ha figyelnél, és
nem a pad alatt kotorásznál! – Ms. Cutler nem hagyta magát. Fiatal, de talpraesett nő lévén egy Rhett-féle alak nem tudta csak úgy
egyszerűen lerázni. – Mit keresel?
A választ meg se várva lehajolt Rhett mellé, de jobban tette volna, ha a fiúra hallgat, és folytatja az órát.
– Úristen, mi ez? – szinte szárnyakat növesztve repült hátra.
– Ez csak egy… – emelte fel Rhett a békát, de Ms. Cutler nem
engedte befejezni a mondatot.
– Vidd ki azonnal! – intett az ajtó felé. – Igen, ki az udvarra!
Rhett lazán foghatta a békát, mert a kis állat méreteit meghazudtoló óriási ugrásra szánta el magát, és a következő másodpercben már a terem másik végéből pislogott. Erre persze lett nagy
sikítozás. A lányok felpattantak a székekre, a fiúk futkározva üldözni kezdték a kis jószágot, mire az elkeseredetten, de eltökélten
menekülni próbált. Egy másodperc alatt teljes lett a zűrzavar. Ms.
Cutler hiába üvöltött, hogy mindenki üljön le a helyére, a békavadászat az óra végéig tartott, amikor is mindenki kirohant, kivéve
Rhettet, Ms. Cutlert és engem.
Mikor a fiú végre elcsípte a szökevényt, a jól sikerült akciójától
eltelve elégedetten vágta zsebre a reszkető állatot. A tanárnő dühös tekintettel seperte össze türelmének utolsó morzsáit. Arcizmai
szinte pattanásig feszültek, de egy rossz szó nem hagyta el a száját
annak ellenére, hogy látszott, legszívesebben vízbe fojtaná a bajkeverőt.
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Miközben zajlott az óra végi dráma, én azon töprengtem, vajon
az a bizonyos Daniel jött-e ide, vagy csak névazonosságról van szó.
Hogy kerülne Daniel ide, az isten háta mögé, Hot Hillbe?
Még ha el is költöztek volna New Yorkból, bár szerintem épeszű
ember nem tesz ilyet, kivéve persze minket, akkor is, miért pont ide
jönnének? Rengeteg nagyváros van az Államokban, elképzelni se
tudtam, hogy vetemedhet valaki arra, hogy pezsgés helyett a pangást válassza.
Ujjaim közt megforgattam apró, dobókocka alakú fülbevalómat.
Mi se jószántunkból költöztünk ide. Anya asztmás, a tüdeje teljesen kikészült a New York-i szmogtól, a gyógyszerektől pedig a
gyomra robbant le. Váltani kellett. Az orvosok azt javasolták, válasszunk olyan lakhelyet, ahol mindig tiszta a levegő. Erre a célra
tökéletes a hegyi fekvésű Hot Hill, ahol nemcsak lakos van kevés,
de autó is, gyár meg egy darab se, így biztosított a friss levegő.
Szerencsére se anya, se apa munkája nem helyhez kötött. Anya
grafikusként dolgozik, főleg könyveket szokott illusztrálni, vagyis
általában otthon van. Apának van egy búvárruha-készítő és -forgalmazó vállalkozása, aminek a telephelye ugyan nem itt van, de
nem is New Yorkban. Gyakran elutazik, de rég megszoktuk a távolléteit, nem sínyli meg a családi élet. Ebből a szempontból nem
jelentett nehézséget a váltás.
És ugyan mi gondjuk lehetne Danieléknek? Mi kényszeríthetné
őket arra, hogy elhagyják a Nagy Almát? És ha mégis megtették
volna, miért pont ide helyeznék át lakhelyüket? Ha mindenképpen
kisvárosra vágynak, annyi, de annyi másik hely akad. Miért pont
Hot Hillbe költöznének?
A sok kérdés súlyos teherként nehezedett rám, és mivel a választ
nem tudtam rájuk, úgy döntöttem, egyelőre kár rajtuk rágódnom,
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inkább a sulival foglalkozom. Felkászálódtam a székemről, vállamra vettem a táskámat, és átballagtam a matekórára.

F
A teremben meglepetés várt.
Mintha egy méhkasba csöppentem volna, mindenki lázasan magyarázott vagy kérdezett. A biológián történteket mesélték azok,
akik ott voltak, azoknak, akiknek másutt volt órájuk. Ez a kis felfordulás eget rengető eseménynek számított a Hot Hill High-ban.
Az is volt, hisz itt általában nem történik semmi.
Egyetlen ember volt csak, aki magányosan, összetörve csücsült
a legutolsó padban. Adam AB. Talán rajtam kívül nem is tűnt fel
senkinek, hogy mennyire visszahúzódó. Miért is vették volna észre
a többiek, hisz Adam folyton Abby körül legyeskedett, így rendszerint kimaradt a társasági eseményekből. Ennek megfelelően semmi
feltűnő nem volt abban, hogy nem mutat semmilyen érdeklődést
a biológiaórán történtek iránt. Én azonban láttam, hogy többről
van szó, mint a megszokott félrehúzódás. Sokkal nagyobb lehetett
a baj: Adam egyedül volt. Pedig ha valamit megtanultam az elmúlt
két évben, az az volt, hogy ahol Adam, ott Abby is felbukkan a
közelben, és fordítva. Most azonban a nyúlánk fiú csak árválkodott magában, és szó szerint árválkodott, mert láthatóan magába
volt zuhanva. Ezért volt különösen meglepő, hogy nincs mellette
vigaszának forrása, a mindig életvidám és fecsegő Abby. Épp most
hagyta magára a srácot, amikor nyilvánvalóan szüksége lenne egy
jó szóra?
– Mi baj van? – kérdeztem a padjához érve.
– Semmi – morogta a fogai közt.
– Hol van Abby?
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– Ő jól van, nagyon jól – a szája felszaladt a füléhez.
Aki nem ismerte, azt gondolhatta volna, hogy mosolyog, de én
tudtam, hogy a haragját próbálja álcázni ezzel a fura grimasszal.
Tehát innen fúj a szél. Abbyvel van valami gond. Az eddig fel se
merült bennem, hogy Adam bánatának oka épp a lány távolléte.
– Oké, de hol van?
Adam váratlanul szembefordult velem. Olyan tüzes szikrákat vetett a szeme, hogy kénytelen voltam hátrálni egy lépést. Tovább is
mentem volna, de a falnak ütköztem, én pedig nem vagyok se teleportáló, se bűvész, így megtorpantam és vártam, életben hagy-e a
feldühödött fiú, vagy itt helyben elfogyaszt tízóraira. Váratlanul ért,
hogy a hidegvéréről híres srácban ilyen indulatok rejlenek, de a fiú
szavait hallva, gyorsan támadt riadalmamat szánalom váltotta fel.
– Valami jobb elfoglaltságot talált magának, vagy… jobb társat
– mondta.
Ó, tehát erről fúj a szél. Átkozott féltékenység! Mennyi bajnak
vagy te okozója!
Adam meg se várta a válaszomat, az asztalra könyökölt, arcát a
kezébe temetve megfeledkezett iménti gyilkos indulatáról, magába
roskadt, én pedig nem tudtam eldönteni: örüljek, hogy túléltem az
incidenst, vagy sajnáljam szegény cserbenhagyott fiút. Nem akartam tovább kérdezgetni, de nem is volt rá módom, mert megérkezett Mrs. Bennett, a matektanár.
Hmm – gondoltam –, tehát mégse igaz a hír.
– Basszus – hallottam Rhett morgolódását a hátam mögül.
– Na, ugye, hogy csak vicc volt – mondta Mike, majd elengedett
egy cifra káromkodást.
– Van valami gond, Mr. Trent? – fordult felé Mrs. Bennett, miközben a tanári asztalra dobta a könyveit.
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– Nem, csak azt hittem…
– Nos, mit hitt? – állt meg előtte karba font kézzel a matektanár.
Mivel Mike nem válaszolt, sőt, szemét lesütve igyekezett a
könyvébe mélyedni, Mrs. Bennett válaszolt a saját maga által feltett kérdésre.
– Hogy eltörtem a lábam? – odahajolt Mike-hoz, aki már an�nyira közel bújt a könyvéhez, hogy szinte bemászott a lapok közé.
– Hát, amint látja, élek és virulok. Remélem, nem baj.
– Nem, dehogy – nyekegte Mike.
Mrs. Bennett rendes formáját is felülmúlta, pedig az idős, hetvenhez közelítő tanárnő már így is élő legendának számított a tanári karban. Mrs. Bennett ízig-vérig tanár, valódi pedagógus fenomén. Nemcsak azért, mert a kisujjában van a matek, hanem azért
is, mert szenvedélyesen át tudja adni az anyagot, és talán azok érdeklődését is lángra tudja lobbantani, akik egyébként viszolyognak a számoktól. A tanárnő számára a matematika volt az élet sója,
főleg mióta megözvegyült és nem maradt más elfoglaltsága, csak a
tanítás és kutyája, Sonny. A kis beagle még az iskolába is elkísérte
Mrs. Bennettet, és türelmesen várakozott rá az udvaron hőségben, fagyban egyaránt. Mrs. Bennett igazi egyéniség. Nemcsak
a tanításban profi, de az egyik legjobb ember, akit valaha ismertem. Sokat követel, de sokat is ad, nemcsak tudásban, de törődésben, figyelemben is, aminek most ellentmondani látszott viselkedése.
– Na, ha ezt megbeszéltük, akkor megkérek mindenkit, hogy
pakoljon el mindent, és csak egy toll maradjon a padon – lépett
vissza a katedrához.
Megigazította térdközépig érő szürke ruháját, majd kezébe vett
egy krétát, váratlanul hátrafordult, és kajánul ránk mosolygott.
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– Hiányoztam a nyáron? Mert nekem nagyon hiányzott ez – mutatott körbe. – És persze önök is. Tudják, maguk az én családom.
A tanárnő dicséretnek szánta ezt a mondatot, de nem mindenkinél érte el a megfelelő hatást.
– Jó kis rokon – suttogta Rhett. – Dogával kezdi a tanévet.
Mindenki kelletlenül kezdett körmölni, mindenki, kivéve engem, mert engem szinte doppingoltak a kapott feladatok.
Végre valami izgalom! Újra történik valami. Mióta Hot Hillben
lakom, még inkább a matekhoz menekültem, mint korábban, aminek persze több oka is volt. Egyrészt mindig jó matekos voltam,
így könnyen sikereket értem el ebben a tudományban, az eredményesség pedig jócskán megdobja az ember munkakedvét. Másrészt nem sok értelmes elfoglaltságot lehet itt találni, főleg télen,
az álmosítóan unalmas Hot Hillben. Végül pedig New Yorkban
minden matematikához fűződő élményemnek része volt Daniel is,
hisz vele versengve alakítottuk a suli nagymenő matekos párosát,
itt viszont konkurencia nélkül maradtam, ami először nyugtatóan
hatott rám, főleg a Daniellel szembeni ellenszenvem miatt, mostanra azonban kezdett az érzés átcsúszni méla fásultságba.
Mrs. Bennett az óra végén életkorát meghazudtoló frissességgel
indult a kijárat felé. Csak pár lépéssel haladtam mögötte, épp azon
gondolkodtam, milyen kolosszálisat bakizott a Mai hírek, amikor
Mrs. Bennett a lépcső tetejéhez ért. Hirtelen elvesztette az egyensúlyát, megcsúszott, és végigbucskázott a lépcsőfokokon. Hatalmasat nyekkenve terült el a földszinti padlón. Egy másodpercig
mindenki szótlanul állt, majd Rhett utánalódult, és kezét nyújtogatva próbálta felsegíteni a tanárnőt.
– Köszönöm, Rhett – nyögte Mrs. Bennett. – Azt hiszem, teljesült a kívánságotok.
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– Ugyan, tanárnő – Rhett fülig elpirult, ami jelen esetben sokkal nagyobb csodának számított, mint az, hogy a tanárnő elesett,
és esetleg tényleg eltörte a lábát. – Csak nem képzeli, hogy rosszat
kívánunk a tanárnőnek?
– Elég a dumából – állította le Mrs. Bennett egy legyintéssel. –
Szólj Mr. Calvinnak, hogy segítsen bemenni a kórházba!
A tanárnő a róla kialakult képnek megfelelően nem jajgatott,
bár a bokája körül egyre dagadó és színesedő duzzanat nyilvánvalóvá tette, hogy nagy a baj, és valószínűleg óriási fájdalmai vannak.
Ennek ellenére Mrs. Bennettről egy pillanatra se olvadt le az a nyugalom, ami mindig körüllengte, és ami miatt jó volt a közelében
tartózkodni.
– Eltört a lába? – Rhett szája tátva maradt a csodálkozástól, és a
hajszálai mélyebb árnyalatot öltöttek, mintha csak igazodni akarnának a fiú megváltozott arcszínéhez.
– Igen, azt hiszem – felelte Mrs. Bennett, és a nyomaték kedvéért újra felnyögött.
Mr. Calvin perceken belül kezébe vette az irányítást. Mr.
Harding segítségével bepakolták a tanárnőt egy autóba, és mire
bármelyikünk megnyikkanhatott volna, már el is tűntek.
A tanárok után maradt csendet Mike törte meg:
– Na, most azt mondd meg, haver, miért nem az óra előtt történt ez? – bosszankodva nadrágjába törölte tintafoltokkal tarkított
izzadt tenyerét.
– Hogy lehetsz ilyen szívtelen? – csattant rá Edna, és csípőre
tett kézzel igyekezett méretesebbnek, vagy inkább magasabbnak
látszani, de Mike-ot nem rémítette meg a lány kakaskodása. Legyintett, és komor vagy inkább csalódott képpel hagyta el a baleset
helyszínét.
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Jess némán falnak dőlt, és az ablakon keresztül még mindig az
utat kémlelte, azt az utat, ahol az előbb Mr. Calvin elhajtott Mrs.
Bennettel.
– Nem értem – ingatta a fejét mély sóhaj kíséretében, és egyfolytában a karkötőit babrálta, melyek csilingelve jelezték, mekkora
élvezettel tölti el őket gazdájuk törődése.
Én is értetlenül álltam a dolgok ilyetén alakulása előtt, de a ma
különösen elemében levő Edna nem hagyott elmerülni gondolataimban.
– Odasüss! – vágott oldalba, majd a folyosón kavargó tömeg felé
intett. – Ott van az új srác.
– Melyik az? – azonnal megfeledkeztem Mrs. Bennettről. Elemi
erővel tört fel saját, Daniel Bolttal kapcsolatos problémám, és kíváncsian pásztáztam a forgatagot.
– Az ott, az a magas.
A fiú, akire mutatott, mint egy torony, kiemelkedett a többiek
közül. Sajnos, háttal volt, de így is biztos voltam benne, hogy ez az
izmos, fekete hajú álom nem lehet az a Daniel Bolt, akitől én úgy
viszolyogtam. Edzőcipőt, farmert és zakót viselt, ami megjelenését
a sportos és az elegáns között lebegtette. Káprázatos volt, ahogy
sziklaként állt a körülötte fortyogó emberáradatban. Igaz, csak a
hátát láttam, de tudtam, hogy Edna nem tévedett, és valóban nagyon helyes srác lehet. Az alakja mindenesetre sokat sejtető.
– Na, mit szólsz? – zökkentett ki az álmodozásból Edna. – Nem
rossz, mi?
– Ja, nagyon jó teste van – szakadt ki belőlem többévnyi elfojtott sóvárgás, de rögtön el is szégyelltem magam, hogy ilyen gyorsan rám ragadt Edna vágyódása.
– Ha látnád az arcát meg a szemét. Majdnem elolvadtam tőle.
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– Igen, már mondtad – fordítottam félre a fejem, mintha így
oldalról is szemügyre tudnám venni. Persze csak a képzeletemre
hagyatkozhattam, az azonban nem hagyott cserben, és eszméletvesztő pasivá egészítette ki az új srácot.
– Olyan, mintha valakit keresne – tűnődött Edna. – Na, majd
én segítek neki megtalálni.
Ezzel elindult a fiú felé, de alig tett egy lépést, máris fordulhatott
vissza, mert becsengettek, és rohannunk kellett a következő órára.

F
Megpróbáltam figyelni, de nagyon nehezen ment. Gondolataim
újra és újra három kérdés körül forogtak.
Vajon ez a Daniel Bolt ugyanaz, akit én, hát, finoman szólva
nem kedvelek?
Hogy juthatnék közelebb az új sráchoz? Nem tűnt egyszerű feladatnak, hiszen néhány óra alatt sikerült egy egész háremet ös�szeszednie. Edna, Abby és még ki tudja, hányan, máris elolvadtak
tőle.
Végül mi ez a faliújságra tűzött misztikus „hírek”?
A Daniel Boltra vonatkozó kérdést megpróbáltam kisöpörni elmémből. Minél később kell szembesülnöm vele, annál jobb.
Az új srácot a következő szünetben sehol se találtam, és ebédkor
se láttam a menzán, így ezt a napirendi pontot is el kellett napolnom.
Egy dolog maradt, amivel foglalkozhattam.
Az órák után első utam természetesen a faliújsághoz vezetett,
mert újra meg akartam nézni a titokzatos kis cetlit.
Néhányan már megelőztek, érdekes kis csapat verődött össze.
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Adam, akit név szerint említett az egyik hír, tehát érthető volt
jelenléte és érdeklődése, kezét tördelve olvasta újra és újra a sorokat.
Julie, aki reám való tekintettel csatlakozott az érdeklődők táborához.
És végül Jess, akit ugyan nem érintett a kiírás egyetlen pontja
sem, de aki köztudottan imádja a rejtélyeket, kihívásokat, tehát
egyértelmű volt, hogy kezébe veszi a Mai hírek értelmezését is.
Először némán tanulmányoztuk, végül a mindig racionális Jess
törte meg a csendet:
– Akkor összegezzünk! Rhett elengedett egy békát bioszon, és
ezzel tényleg felidegesítette a tanárt. Mrs. Bennett elesett a lépcsőn, és eltörte a lábát. Miután Edna, Abby és még számtalan lány
az új srác körül dong, elfogadhatjuk, hogy felbolygatta a kedélyeket. – Adam felé pislantott, és egy kicsit halkabban, szomorúbban
folytatta. – Véget ért a két AB szerelme.
– Na, ez azért nem pontos! – replikázott Adam. – Nehogy azt
hidd, hogy ennyiben hagyom ezt a dolgot!
Farkasszemet nézett Jess-szel, aki a váratlan kifakadástól zavarba jött.
– Bocs, csak… – hebegte a lány – …a történelmi hitelesség kedvéért mondtam.
– A mi szerelmünk egyáltalán nem történelem! Ez a parti még
nincs lejátszva – fújtatott Adam, és könyveit a hóna alá csapva mérgesen eldübörgött.
– Nem akartam megbántani – fordult felénk Jess megszeppenve.
Izgatottan hátracsapta vastag varkocsba font haját, majd jobb
kezével a bal csuklóján sorakozó karkötőket tekergette.
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– Tudjuk – nyugtattam meg, miközben ujjaim közt a kis dobókockát forgattam a fülemben –, de igazad van. Minden beteljesült,
ami ezen a fecnin áll.
– Hát ez az – lépett közelebb a táblához Jess. – Ezek a hírek már
reggel itt voltak, de a kiírt eseményekre csak napközben került sor.
Hogyan lehetséges ez?
Épp azt a kérdést tette fel, ami engem se hagyott nyugodni, és
ha jól láttam, Julie-t is pont ez nyugtalanította.
– Hm – dünnyögte Jess, s egészen közel hajolt, majd megérintette a sárga jós cetlit.
– Mi az? – suttogta rémülten Julie, akinek számtalan jó tulajdonsága mellett volt egy hibája is: a stresszhelyzetekben felfokozott
aggodalom uralkodott el rajta. Ez pedig stressz volt a javából. Érthetetlen és megmagyarázhatatlan.
– Semmi – húzta el a száját Jess, és újra a papírhoz nyúlt, de
most már meg is tapogatta. – Csak olyan furcsa. Mintha régi volna, vagy inkább…
– Inkább? – rémüldözött Julie, és szőke tincsei ideges táncba
kezdtek.
– …inkább olyan, mintha nem is papír lenne. Nem tudom –
csóválta a fejét, mire varkocsa jobbra-balra lengedezett. – Talán
bőr.
Újra megtapogatta a lapot.
– Igen – most már határozott lett. – Olyan a tapintása, mint
apa bőrdzsekijének.
Erre én is közelebb léptem, és végighúztam az ujjamat a lapon.
Julie felszisszent, pedig semmi félelmetes vagy megrázó nem történt. A papír nem sercegett, ahogy papírhoz illett volna, inkább
lágy, bársonyos tapintású volt.
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– Igazad van – helyeseltem –, tényleg bőr.
Végül Julie is felbátorodott, megérintette a fecnit, de azután
gyorsan elkapta a kezét. Nem szólt semmit.
– Érdekes – tűnődött Jess. – Honnan tudta az írója, hogy mi fog
történni ma?
– Ja – élénkült fel Julie –, olyan, mint valami jóslat. Tiszta fekete
mágia.
– Legfeljebb fehér – javította ki Jess, majd folytatta az okfejtést.
– Ha feltesszük, hogy mindent tudott, akkor ez a mondat is igaz.
Ezzel a harmadik sorra tette a mutatóujját, majd hangosan felolvasta.
– „JJ új áldozatot keres.” – Az állát vakargatta, miközben karkötői csengettyűszerű hangjai kísérték minden mozdulatát, és szinte
hallatszott, ahogy lázasan kattognak agyában a fogaskerekek. – Ki
a frász ez a JJ, és miféle áldozatokat keres?
Bár ez a kérdés egyelőre megválaszolatlan maradt, én úgy éreztem, hogy végre történik valami. Mintha zsibbadt tagjaimban újra
áramolni kezdene a vér, és kétévi tunyaság után életre keltek mindeddig üzemen kívül helyezett idegsejtjeim.
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MAI HÍREK
szeptember 2.

A tükör előtt állva vizslattam magam. Ez minimum félórás elfoglaltság, ezért jó, ha az embernek van saját fürdőszobája,
legyen akármilyen pici a helyiség, ósdi csappal, kopott csempével, kád helyett zuhanyozóval, nem számít, a lényeg, hogy csak
én használom. Ez maga az álom a New York-i közös mosdó után,
ahol reggelenként szabott menetrend szerint tíz percet tölthettem a
tisztálkodással. Szóba se jöhetett holmi céltalan arckutatás. Pedig
ez ugyebár alaptevékenység, ha elmúltál tizennégy éves. Szóval, éppen alaptevékenykedtem.
Olyan kicsi az orrom, mintha nem is lenne. És a szám igazán
lehetne egy kicsit vastagabb, vonzóbb. Talán botoxoltatnom kéne,
villant át az agyamon, de rögtön el is vetettem az ötletet, mert én,
a természetesség aktivistája nem engedhetek meg magamnak mindenféle ócska trükköt, még akkor sem, ha egyáltalán nem vagyok
megelégedve avval, amit látok.
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Utálom a hatalmas fülemet, és minden reggel hosszú harcot
vívok rövid, de annál makacsabb hajammal, hogy valami emberi
fejformát sikerüljön kreálnom. Akkor vágattam le lobogó hajkoronámat, amikor elköltöztünk New Yorkból. Ezzel is élő bizonyítéka
lettem a tételnek, miszerint a nők megváltoztatják a frizurájukat,
ha új kapcsolatra vágynak. Csak az a bizonyos új kapcsolat nem
tudott róla, hogy én már felkészülten várom őt.
Ahogy elnéztem magam, egyre biztosabb lettem abban, hogy itt
Hot Hillben nem is fog rám találni a szerelem.
Igaz, két évvel ezelőtt volt Rhettnek egy apró próbálkozása, de
ő nem számít. Szerintem nincs Hot Hillben egyetlen tizennyolc év
alatti nőnemű lény se, akinél ne lengette volna meg a zászlót. Talán
még a túlsúlyos Jean Jannettel is tett egy kört, ki tudja.
Rhetten kívül azonban egyetlen fiú se kattant rám. Hogyan is
remélhetném, hogy az a káprázatos srác, akit tegnap csak messziről
és hátulról láttam, akár csak egy pillantásra is méltasson? Engem
már New Yorkban is mindenki avval cikizett, hogy csak Newton
és Gauss köt le, Manolo Blahnik vagy Louis Vuitton helyett is.
Hosszú ideig tartott, mire rájöttem, mit takarnak ezek a különös
nevek. Pedig ha csak egy kicsit felemelem a fejem a könyvekből,
máris szembejött volna egy táskán valamelyik közismert, de számomra semmitmondó márkanév.
A tükör mellé szögezett falemezen sorakozó fülbevalók közt
kezdtem válogatni. A divat számomra abban merült ki, hogy mindennap másik fülbevalót viselek. Komoly gyűjteményem van különböző színű és formájú darabokból, és leginkább az apró, szolid
csecsebecséket kedvelem. Mára egy ezüstszínű kérdőjelet illesztettem a fülembe. Tökéletes lesz, messziről hirdetni fogja, Ada
Morne-nak óriási kérdései vannak az életről vagy az élettől.
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Vajon milyen lehet az új srác?
Jóképű?
Férfiasan csontosnak képzeltem, megfelelő hosszúságú és alakú
orral és füllel, ábrándos sötét szemekkel.
Vajon tetszenék neki? Észrevenne egyáltalán?
Közelebb hajoltam a tükörhöz, hogy még egyszer megnézzem
bőröm minden pórusát. Nem voltam magammal megelégedve, de
nincs mit tenni, ma ezzel az arccal kell megjelennem az emberek,
de legfőképpen az ismeretlen srác előtt.
Vajon milyen ember lehet?
A kérdés kizökkentett az álmodozásból, a feltörő emlékek nyomán pedig elfordultam a tükörtől. Az igazat megvallva, rossz
tapasztalataim vannak a jóképű srácokkal. Akiket eddig ismertem, mind öntelt, beképzelt hólyagok voltak, akik azt hitték, vegye megtiszteltetésnek a világ, hogy ők léteznek és leereszkednek
hozzá.
Lehet, hogy az új fiú is ilyen tuskó. Ez esetben lemondok arról,
hogy észrevegyen.
Hatalmasat sóhajtottam, kis híján sikerült lefújnom a falról fülbevaló-gyűjteményemet. A tükrön szürke párafolt jelezte érzelmi
kitörésem.
Ideje befejeznem a vergődést. Felhagytam arcom renoválásával
is, felvettem az egyik kinyúlt, de kedvenc pulcsimat, és táskámat a
vállamra csapva leballagtam a földszintre.
Anya és apa a nappaliból nyíló pici konyhában reggeliztek.
Ahogy megláttak, rögtön észrevették, hogy szokásos nyugalmam
kicsit megingott.
– Jól vagy, kicsim? – nézett rám anya, aki beszéd közben is szorgosan vajazta a pirítósokat.
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– Persze – rántottam a vállamon, miközben belebújtam fekete
sportcipőmbe.
Ők persze lelkem legkisebb rezdülését is észlelték. Anya kezében
megállt a kés, apa pedig abbahagyta a rágást, arca nagyra duzzadt,
mint egy puffadt hörcsögé. Nem hittek nekem, ezt a vak is láthatta.
– Történt valami? – faggatott apa, miután sikerült megbirkóznia
a szájában rekedt falattal.
– Semmi – füllentettem egérutat keresve.
Ma különösen szűkszavú voltam, pedig máskor itthon be se áll a
szájam. Néha idegesítően sokat beszélek, ami persze nem zavarja a
szüleimet, mert anya mindig azt mondogatja, hogy rajzolás közben
csak a keze foglalt, de az agya és a szája szabad, apa pedig kiélvez
minden egyes percet, amit velünk tölthet, így ő is rajongva hallgatja a csacsogásomat.
– Majd sakkozunk? – próbált felvidítani apa.
– Igen, majd – nyomtam meg a második szót, de apa tudta,
hogy az a majd azt jelenti: sohanapján. Apánál jobb szülőt kívánni
se lehetne, de sakkpartnernek csapnivaló.
Rövid földi pályafutásom alatt eddig egyetlen embert ismertem,
aki méltó ellenfél volt számomra, őt azonban New Yorkban hagytam, ahogy minden rossz emléket. Mióta Hot Hillben élek, nem
sakkoztam senkivel, még apával se, pedig ő minden reggel újra előáll az ötlettel, de hiába.
A sakk fekete vagy fehér, igen vagy nem, győzelem vagy halál, melyet egy nyolcszor nyolcas táblán két ellenfél vív egymással.
Mindig kettő. De Hot Hillben én egyedül voltam, így agytornának maradt a sudoku.
– Azért ha bármi baj van, csak nyugodtan szólj! – mondta apa.
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– Persze, persze, szólok – vetettem hátra az ajtóból, ami nagyjából annyit jelentett: azt ugyan várhatod.

F
Szörnyű hosszúnak tűnt a másfél mérföldes út a suliig. Ekkora távon az ember végiggondolhatja az egész életét, én is ezt tettem, és
még mindig azon gondolkoztam, helyesebben rágódtam, vajon az
a Daniel Bolt érkezett-e a Hot Hill High-ba, akit én a föld túlvégén szeretnék tudni.
Első utam természetesen a faliújsághoz vezetett.
Úgy látszik, elterjedt, hogy a Mai hírek különleges, ami persze
igaz is.
Nem az előző nap eseményeiről tudósít, hanem azt meséli el,
mi fog ma történni. Ezért nemcsak érdekes, hanem izgalmas, sőt
vészjósló is.
Legalább háromszor annyi ember szorongott a folyosón, mint
előző nap. Sokan meg se tudták közelíteni a hirdetőtáblát, de láthatóan ez senkinek nem vette el a kedvét attól, hogy némi tülekedés árán tudomást szerezzen a mára várható eseményekről. Azon
töprengtem, a többiek vajon csak jól informáltak akartak lenni,
vagy azt szerették volna megtudni, szerepelnek-e az aktuális hírekben.
Engem leginkább a Daniel Bolttal kapcsolatos információk érdekeltek.
– Mi a francot keres itt ez a rengeteg ember? – háborgott Jess,
miközben karkötői idegesen csilingeltek, ahogy gazdájuk eredménytelenül próbált utat törni a faliújsághoz.
Julie félénken rám nézett, majd bátortalanul suttogni kezdett:
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– Olyan rémisztő volt tegnap ez az ügy. Nem tudtam se tanulni,
se enni egész délután – beszéd közben a padlót fürkészve kerülte
Jess dühös tekintetét.
– Na és? – förmedt rá Jess kíméletlenül. – Mi az összefüggés a
te álmatlan éjszakád és az itt tébláboló tömeg között? – poncsóját
földön heverő táskájára dobta, és várta Julie válaszát.
– Hát… – szeppent meg barátnőm. – Szóval este felhívtam pár
embert.
– Pár embert? – mutatott körbe Jess, miközben idegesen ingatta a fejét, a mozdulattól varkocsa öles kilengéssel képen vágta az
egyik mellettünk álló srácot, aki azonban meg se rezdült.
– Nem ennyit – mentegetőzött Julie a kezét tördelve.
– Hát?
– Biztos, ők is felhívtak pár embert – bátorodott fel Julie.
– Csodás – durcáskodott Jess, mint egy gyerek, akit megfosztottak a játékától. – Ez a mi felfedezésünk volt, és most mindenki
elolvashatja, csak mi nem.
– Ne aggódj! – csitítgattam Jesst és egyben védtem Julie-t. –
A többieket úgyse érdekli ez az egész annyira, mint minket, különben is, úgyse tudnák megfejteni a jóslatokat.
Kijelentésem elgondolkodtatta, ugyanakkor megnyugtatta Jesst,
aki abbahagyta a mérgelődést. Julie hálásan rám mosolygott.
Ahogy helyreállt kis nyomozócsapatunkban a béke, az jutott
eszembe, milyen izgalmas Jess közelében lenni. Eddig mindig tartotta velem szemben azt az egy lépés távolságot, ami miatt nem nevezhettem közeli barátomnak. Nem velem volt baja, ő egyszerűen
ilyen, nem közeledik senkihez. Nincsenek barátai, elvan a maga
által alkotott kis világban, melynek mi, egyszerű földi halandók
nem vagyunk részei.
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Jess külön kategóriát képvisel a Hot Hill High-ban. Évfolyamelső, ami sokak számára a strébertörtetővel egyenlő, de én éreztem,
hogy valami titok lappang magányossága mögött. Persze a jó tanulók nincsenek könnyű helyzetben, ha igaz barátokat szeretnének. Tudtam magamról, hisz New Yorkban sokan utáltak, mert
jó matekos vagyok. Ezt a képességemet itt is meg tudtam csillantani, ezen a téren jóval felül is múltam Jesst, aki viszont minden
másban jobb nálam. Kiváló érzéke van a nyelvekhez, briliáns a
természettudományokban éppúgy, mint az irodalomban vagy történelemben. Érthető, ha nincs barátja. Nincs az a lány vagy fiú,
aki felszabadult tudna lenni mellette. A kisebbségi érzés féregként
rághatta szét minden barátságát, ha volt neki egyáltalán ebben része. Én azonban felnéztem rá, vonzott tudása és a tudományok
iránti olthatatlan érdeklődése. Mrs. Bennettet láttam benne, fiatalabb kiadásban. Kezdettől fogva hittem abban, hogy van valami
hasonlóság Jess és köztem. Érdeklődőek, nyitottak, de magányosak
vagyunk mindketten. Most pedig, hogy adódott ez a rejtély a Mai
hírek körül, örültem, hogy közelebb kerülhettem hozzá, mert segítségre volt szüksége a jóslatok megfejtéséhez.
Ráadásul külsőleg is akadtak hasonló vonásaink. Igaz, ő indián
származású, amiről nemcsak sötétvörös bőre, szénfekete, varkocsba font haja és átható, lélekbe látó tekintete árulkodik, de erre még
rá is erősít öltözködésével. Divatjamúlt, de újonnan varrt indián
ruhákban jár, és ami legérdekesebb rajta, az a két karját csuklótól
könyékig díszítő karkötők garmadája.
Eltartott néhány percig, míg olyan közel férkőztünk a faliújsághoz, hogy láthattuk, mi van kifüggesztve. Ettől Jess is teljesen lehiggadt, és végre azon törhettük a fejünket, mit jelentenek az egyes
jövendölések.
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AB nyilvánvalóan Adamre utal. Az első gondolatom az volt,
hogy enyhe túlzás feltételezni róla, hogy felveszi a bokszkesztyűt,
mivel a srác az egyik legjámborabb ember, akit valaha ismertem,
soha senkivel nem volt még konfliktusa, de azután eszembe jutott,
milyen ijesztően dühös volt tegnap, mikor nekem mesélt a történtekről. Bármi is történik, biztos, hogy nem hagyja ennyiben ezt az
ügyet, és megpróbálja visszahódítani Abbyt. Kíváncsi vagyok, mit
talál ki.
DB. Szerintem Daniel Bolt. Még mindig csak reménykedem,
hogy nem azonos az általam utált Daniellel. Az mindenesetre biztató, hogy nem arat osztatlan sikert. Másrészt ez a kifejezés azt
sugallja, hogy valamilyen sikert mégiscsak arat. Ha mégis ő az,
nagyon szeretném tudni, kinek jön be ez a srác.
A rejtélyes JJ tovább kézimunkázik. Ez a szövögetés nem tűnik
olyan vészesnek, mint a tegnapi áldozatkeresés. Remélem, így is
lesz.
Kik lehetnek ezek a hiénák, akik megéheznek? Egyre jobb. Már
nemcsak egy hálót szövő póktól kell tartani, hanem más ragadozóktól is. Klassz, nem suliba járok, hanem valami dzsungelbe, jobb
esetben állatkertbe.
Ami Mrs. Bennettet illeti, csalódtam volna, ha egy egyszerű
lábtörés legyűri, sokkal szívósabb és kitartóbb ő annál, hogy egy
vacak gipsz visszatartsa a katedrától. Neki egyszerűen lételeme a
suli meg a tanítás. Gondolom, a nyári szünetben elképzelhetetlen
kínok gyötörték az iskolahiány miatt, most ellenben a suli megfelelő mennyiségű adrenalinhoz juttatta a szervezetét ahhoz, hogy
sérülten is folytathassa a munkát.
Miután minden mondatot kétszer elolvastam, végignéztem a
többieken, vajon ők mit gondolnak.
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Rhett hívatlan vendégként hozzánk csapódott. Felhúzta a szemöldökét. Nem lehetett eldönteni, hogy elégedett-e, vagy inkább
csalódott, hogy ma nem szerepel a hírekben.
Mivel Jess végre megfelelő feladatot talált magának, elmélyülten
morzsolgatta a szavakat. Próbálta megfejteni az értelmüket, de ehhez egyéb információkra is szüksége volt.
– Ki az a DB? – szólt hátra a még mindig terebélyes tömegbe.
– David Bogdanov – felelte Jean Jannet, majd szájába tömte a
hamburgert, amit eddig a kezében szorongatott.
– Az ki? – fordult meg Jess új informátort keresve.
– Egy harmadikos – válaszolt egy fiú.
– Van valami, amiben sikert arathat? – tudakolta Jess a karkötőit
forgatva.
– Az a hapsi tök jelentéktelen – vélekedett Rhett, karjait izmos
mellkasán összefonva, terpeszállásban olvasta a híreket.
Az ő véleménye azonban ilyen téren soha nem mérvadó. Szerinte rajta kívül mindenki jelentéktelen, beleértve a legjobb haverját,
Mike-ot is.
– Ma még bármi történhet, nem? – Jess elégedetten megigazította a szemüvegét.
– Felőlem – Rhett vállat vont, mire izmai ideges táncba kezdtek.
– Más tipp? – firtatta Jess.
Senkinek nem volt több jelöltje, én pedig meg se mertem szólalni, hogy ismerek egy DB-t. Szerencsére Julie nem árult el, de amikor a többiek tovább tárgyalták, kit rejthet a monogram, oldalba
bökött engem:
– Előkerült már a Danieled? – kérdezte kíváncsiságtól csillogó
szemekkel.
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– Julie, ő nem az én Danielem! – préseltem át a szavakat a fogaim közt, nehogy valaki meghallja, miről, illetve kiről beszélünk.
– Oké, de láttad már a srácot? Ő az? – Julie elemében volt.
– Nem, még nem láttam – és az igazat megvallva nem is akartam találkozni vele. – Te találkoztál már vele?
– Nem, nincs vele órám – Julie-n nyomát se láttam korábbi idegességének.
Újra csend telepedett az előtérre, mi is elhallgattunk. Sokan elmentek, elegük lett a Mai hírek megfejthetetlen talányaiból, mások
pedig Jesstől várták a megoldást. Az áhítatos csendnek egy gunyoros hang vetett véget.
– Na, hol az a nagyszerű Mai hírek?
Michelle Jankins szokásos színpadias módján érkezett meg.
Nem is ő lett volna, ha nem ilyen hivalkodó belépőt választ. Mániákusan éhezte a feltűnést, és mindig mindent elkövetett, hogyha
jelen van, ő és csakis ő legyen a figyelem középpontjában. Most se
volt ez másként.
– Utat, utat! – emelte fel a bal kezét, és az ujjait fel-le mozgatva
hessegette a tömeget, mintha csak lábatlankodó madarakat akarna
elzavarni.
A jó nép persze szokás szerint meghajolt a nagyságos asszony
akarata előtt, és mint a Vörös-tenger Mózes előtt, Michelle előtt
is kettévált az emberáradat, hogy a szőke szépség kényelmesen a
faliújsághoz libeghessen.
Hangosan felolvasta a sorokat, majd mint egy balett-táncos
megpördült, két kezét – egyesek szerint kecsesen, szerintem vérlázítóan nagyképűen – oldalra tartva végigmérte a jelenlevőket, végül fülsértően magas hangján megszólalt:
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– Kit érdekel a két AB? Ugyan, ne vicceljetek már! Mások szerelmi élete legalább annyira fontos, mint az övék, igaz, Edith?
A megszólított Edith Hughes zavarodottan elkapta tekintetét a
faliújságról, és könyveit magához szorítva elrohant a folyosón. Mindenki tisztában volt azzal, hogy a lányt a napokban hagyta el szívszerelme. Igaza volt Michelle-nek, Edith szerelmi élete is romokban
hevert, ami a lány szemszögéből nézve valószínűleg sokkal jelentősebb ügy, mint az, hogy Adam és Abby szakított vagy sem.
Michelle azonban még nem fejezte be a vérengzést. Felszegett állal végignézett a sokaságon, göndör fürtjei önálló életre kelve táncoltak a feje körül. Megjelenésével a páratlan Marilyn Monroe-t
próbálta utánozni, eredménytelenül. Míg a színésznő közismert
volt ellenállhatatlan bájáról, Michelle számomra szánalmasan közönséges volt csupán. Sajnos, csak én és néhány lány gondoltuk így,
mert a fiúk megőrültek érte, és ilyenformán Michelle legyőzhetetlen konkurenciát jelentett nekünk, egyszerű lányoknak. A srácok
nem foglalkoztak a lány apró hibáival, például azzal, hogy valaha
platinaszőkének szánt haját a sok hidrogén mostanra kifehérítette.
Kár volt annyi vegyszert magára kennie, ezt a színt ötven-hatvan
év múlva ingyen adta volna neki a természet.
– Ki a frász ez a DB? Talán David Bogdanov? És ha nem arat
osztatlan sikert, akkor mi van? Nem lehet mindig topon lenni.
– Michelle úgy támadott, hogy közben védte potenciális áldozatait. – Hát ez a JJ? Jean, talán rólad van szó? – fordult a még mindig falatozó Jean Jannethez, de a lány meg se tudott mukkanni a
szájában levő hamburgertől, csak riadtan kapkodta a szemét, és
azon gondolkozott, örüljön-e, hogy kétes módon, de a figyelem
központjába került, vagy inkább kövessen el mindent, hogy ne vele
foglalkozzon az aula közönsége.
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Nem kellett semmit se tenni, Michelle profihoz illően visszaterelte magára a szemeket, elvégre ő volt a főszereplő.
– Na és ez? – meredt az utolsó mondatra.
Ezzel azonban nem tudott mit kezdeni, rúzsozott száját lebig�gyesztve, motyogva olvasta a sort, majd felhúzta cérnavékony,
tetoválással megerősített szemöldökét tükörsima, hibátlan homlokán.
– Miféle hiénák? – kérdezte mintegy saját magától is. De csak
egy másodpercre torpant meg, máris újabb lendületet vett. – Mrs.
Bennett eltörte a lábát, ha jól értesültem. Egy-két hétig biztos
nyugtunk lesz tőle. Ennek az egész sületlenségnek semmi értelme!
Ne bolondozzatok már! Az egész csak egy hülye vicc.
Senki, még Jess se mert előállni azzal, hogy eddig a hírek minden jóslata beteljesült. Vagyis majdnem mindegyik, kivéve a titokzatos JJ-re vonatkozókat, mert azokról nem tudhatjuk, hogy
igazak, csak feltételezzük.
Michelle-nek van egy figyelemre méltó képessége. Úgy tudja
manipulálni az embereket, hogy azok azt hiszik, csakis az ő érdekükben tesz vagy mond mindent a lány, pedig Michelle egyetlen
célja az, hogy minden úgy alakuljon, ahogy neki jó.
Mondandója végeztével visszalejtett a barátnőihez. Mint három
grácia elvonultak, az egész aulát betöltő illatfelhőt húzva maguk
mögött.
Michelle a helyi focicsapat pomponlányainak vezetője. Természetesen a Hot Hill High-ban is dívik ez a sport, márpedig egy
valamirevaló csapathoz pomponlányok is dukálnak.
Michelle karcsú és alacsony, vagyis épp az a típus, aki minden
fiúnak bejön. A természet gyönyörű babaarccal, csábos, kerekded
idomokkal áldotta meg, ezért nem meglepő, hogy minden srác
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odavan érte, ő pedig ezzel tökéletesen tisztában van, és ki is használja. A tényt is, meg a srácokat is.
Az utóbbi két évben, mióta idejárok, nem volt olyan hímnemű
lény, akivel Michelle ki ne kezdett volna. Nem válogatott. Mindegy volt neki, hogy szép vagy csúnya, kövér vagy sovány, okos vagy
idióta a srác, illetve férfi. Michelle előszeretettel kacérkodott még
a tanárokkal is. Persze két napnál tovább csak akkor tartott a rajongása, ha a kiszemelt áldozat magas, izmos és jóképű volt. Mert
Michelle-nek azért van ízlése, csak szereti, ha mindenkinek ő álmai netovábbja.
Kész csoda, hogy önzősége ellenére két barátnővel is büszkélkedhet. Sylvia Long és Wendy Blackwater ugyanolyan kívül-belül szőkék, csinosak, buták és rámenősek, mint Michelle, mégis, valamiért a fiúk először mindig Michelle-nél próbálkoznak, és csak akkor
veszik észre a másik két lányt, miután rájuk unt a csapatkapitány.
– Savanyú a szőlő, Michelle? – kiáltott utánuk Adam, aki végre
kézzelfogható ellenfélre talált, de a trió szóra se méltatta.
Persze ő bátran sértegethette a lányokat, mert ő volt az egyetlen srác, aki ellenállt a csáberejüknek. Már mondtam, ősidők óta
Abbyt szereti.
– Máris felhúztad a kesztyűt? Nem kell ennyire sietni, hosszú
még a nap – csipkelődött Rhett zsebre dugott kézzel.
Az oszladozó tömeg elhúzódott tőlük, így egy küzdőtérhez hasonló placc alakult ki előttük, két oldalán a két fiúval, mögöttük
pedig a kíváncsiskodók sorakoztak. Mindenki érezte a levegőben
vibráló feszültséget. Egyesek már ki voltak éhezve egy jó kis bunyóra, míg mások riadtan lesték a fejleményeket.
– Semmi közöd hozzá! – vágott vissza Adam, újra a faliújság felé
fordulva, mire néhányan elégedetlenül felhördültek.
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Úgy látszik, még nem múlt el a rossz kedve. Sőt, ha lehet mondani, sokkal paprikásabb hangulatban volt, mint tegnap. Nem lehetett tudni, hogy a kialvatlanság vagy a csalódottság miatt jelentek-e meg szeme körül barna karikák.
– Mi a francot eszel azon a gizda Abbyn? – heccelte Rhett, aki
mindig elemében volt, ha másokat kellett bántani.
Egy lépést tett Adam felé, ami jelen esetben azt jelentette: én
kész vagyok a harcra, ha te is kész vagy.
– Ne merészelj így beszélni róla!
Adam elvörösödött, szemében újra az a gyilkos indulat lángolt,
amit tegnap ellenem fordított. Egy villanás alatt áthidalta azt az
egy lépés távolságot, ami elválasztotta Rhett-től, megragadta az ingét, és a falhoz nyomta a fiút, aki ugyan hatalmas nyekkenéssel
adta meg magát a váratlan támadásnak, de nem jött zavarba.
– Én a helyedben átnyergelnék Michelle-re, nála tuti befutó
vagy, öreg – hörögte, miközben fuldokolva próbálta lefejteni magáról ellenfele kőkemény ujjait. Még ebben a szorult helyzetben
is tovább bőszítette Adamet. – Egyébként is, miért hagysz ki egy
ilyen pazar lehetőséget?
Adam, aki meglepően nagy testi erőről és bátorságról tett most
tanúbizonyságot, a nyakánál fogva szorosan tartotta Rhettet,
majd hirtelen undorodva ellökte, mintha egy darab romlott hús
lenne.
– Legyen a tied!
– Nekem már megvolt, haver – köhögött Rhett. – Sőt, itt mindenkinek, csak te vagy ilyen tutyimutyi, anyámasszony katonája.
– Most már elég! – ordította Adam.
Felemelte az öklét, de mielőtt lesújthatott volna vele, Jess közéjük lépett.
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– Elég volt! Fejezzétek be! – szólt rájuk higgadtan.
Fekete szeme hol Rhettre, hol Adamre villant, s pillanatok alatt
elérte, hogy az előbb még egymással kakaskodó srácok feladják a
küzdelmet. Rhett a padlóra köpött, majd szitkozódva Mike-hoz
csapódott, Adam pedig egy kősziklát megszégyenítően állta a kíváncsiskodók tekintetét. A műsornak a felharsanó csengő vetett véget, ám a tanóra újabb szenzációt tartogatott a végzősök számára.

F
Mindenkit az érdekelt, ki tartja meg Mrs. Bennett helyett a matekórát. A terembe lépve azonban nagy meglepetés várt minket.
– Na, az öreglányt tényleg nem lehet legyűrni – sziszegte Rhett
leesett állal.
A karját masszírozta ott, ahol az előbb Adam megragadta, az
arcán azonban a fizikai fájdalom legkisebb jele se látszott. Ha kemény is volt Adam, egy ilyen kis bunyó Rhett életének megszokott része volt, sokkal nagyobb gondot jelentett számára a matektanárnő.
Mrs. Bennett a tanári asztalnál ült, és a lábán ékeskedő gigászi
gipszet egy székre helyezve az előző nap írt dolgozatokat nézegette.
– Még javítani is volt ideje – fújtatott Mike idegesen.
– Ja, meg energiája – helyeselt barátja dühösen, aki még az előbbi incidens miatt se higgadt le teljesen, és most újabb problémával
kellett szembesülnie. – Ez a vén csotrogány elpusztíthatatlan.
– Javaslom, uraim – fordította feléjük ősz üstökét Mrs. Bennett,
mint aki tudja, hogy épp őt ócsárolják –, hogy fejezzék be az elégedetlenkedést, és foglaljanak helyet! Egyébként, ha rám hallgatnak,
terefere helyett inkább figyelnek és tanulnak. Higgyék el, magukra
férne!
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A fiúk kelletlenül szót fogadtak, és a helyükre ballagva mérgesen
leültek. A csoport lassan áramlott be a terembe, senkinek se volt
sürgős, hogy gyorsan elkezdődjön az óra, és megkapjuk a dolgozatokat. Végül mégis lecsendesülve vártuk a jegyek formájában megérkező ítéletet, amikor Jess váratlanul felpattant.
– Mrs. Bennett!
– Igen? – nézett föl a dolgozatkupacból a tanárnő.
– Olvasta a faliújságon levő híreket, igaz? – Jess varkocsa jobbrabalra himbálózott.
– Igen, de nem azért tört el a lábam – a tanárnő kajánul mosolygott, amitől a szája körüli leheletnyi ráncocskák elmélyültek.
Tökéletesen egyetértettem Jess-szel. Az egész helyzet olyan volt,
mintha Mrs. Bennett tudatosan be akarta volna váltani a jóslatot.
Tegnapi szörnyű balesete, borzalmasra duzzadt, törött bokája után
most mégis úgy festett, mint akivel egy természeti csoda történt.
Hogyan tudta ilyen gyorsan kiheverni a balesetet?
– Azért mégis… – erősködött Jess. – Nem furcsa?
– Nem, egyáltalán nem. Ez csak egy tréfa, Jess, ami véletlenül
egybeesett a valósággal – a tanárnő azonban nem hitt a jóslatokban, sokkal inkább a saját akaraterejében.
– De a tanárnő ma itt van, és ezt valaki előre megjósolta – a
lerázhatatlan Jess kíváncsi tekintettel nézett Mrs. Bennettre, aki
viszont hangosan felnevetett.
– Ahhoz nem kell jósnak lenni, Jess, hogy megmondjátok, itt
leszek. Mikor hiányoztam én? Tudsz mondani akár csak egy napot
is? – arca egy percre elkomorult.
– Nem – felelte Jess.
Tanácstalanul leült, fejét előrehajtva szemüvegtisztításba menekült, mint mindig, ha megoldhatatlan problémával találkozott.
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Mrs. Bennett is lezártnak tekintette ezt a témát, a kezébe vett
egy újabb dolgozatot, ekkor azonban a hátsó ajtón kopogás hallatszott. A matekterem érdekessége, hogy két ajtón át lehet megközelíteni. A hátsó ajtó nagy segítséget jelent a notórius későknek, mert
ezen keresztül feltűnés nélkül beszivároghatnak. Most azonban
nem ilyen személy jött, mert aki késik, nem kopog, hanem igyekszik csendben beosonni.
– Tessék – harsogta Mrs. Bennett magasra emelve ősz fejét. –
Á, Mr. Bolt, már vártuk!
Azt hittem, megfagy az ereimben a vér. Még hogy vártuk?! Legfeljebb Mrs. Bennett várta, aki minden új tanítványnak örül, mert
az új diákok mindig új kihívást jelentenek neki.
Tehát itt van a titokzatos DB, azaz Daniel Bolt, aki nem arat
osztatlan sikert. Hát, ez már igaz, mert ha azonos azzal a bizonyos
Daniellel, ha nem, én egyáltalán nem örülök neki.
Miért pont ebbe a csoportba kellett jönnie?
Az volt a tervem, hogy először szemrevételezem, ő-e az én ismerősöm, és majd utána döntök, mi legyen.
Titkon reménykedtem abban, hogy megnyílik alattam a föld, és
elsüllyedek, de sajnos, ma nem működtek a tektonikus erők, a padló továbbra is szilárdan tartott, és én még mindig a matekteremben
ültem, pedig jelenleg még a pokol is kecsegtetőbbnek tűnt.
Még jó, hogy az első padban ültem, így a lehető legtávolabb
kerültem „Mr. Bolt”-tól. Próbáltam láthatatlanná válni, és egybeolvadni a paddal.
– Elfelejtettem szólni – mosolygott elégedetten a tanárnő –,
hogy új társsal gazdagodik a tisztelt csoport.
Hallottam, ahogy megzörrennek a székek, és a többiek hátrafordulnak, hogy megnézzék a jövevényt.
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– Mr. Bolt New Yorkból érkezett – folytatta Mrs. Bennett, majd
a botjáért nyúlva felkászálódott a székéről.
New York óriási város, de nem ennyire. Most már szemernyi
kétségem sem maradt. Elég kicsi a valószínűsége annak, hogy New
Yorkból egy másik, tizennyolc éves Daniel Bolt jöjjön pont ebbe a
suliba, ahova én is járok. Daniel kísértete nagyon is valóságos emberré formálódott.
Miközben én egyre lejjebb húzódtam a székemen, mindenki egyszerre kezdett sutyorogni, amiből persze óriási hangzavar kerekedett.
– Legyenek szívesek elhallgatni! – emelte fel a hangját a tanárnő,
szemét körbehordozta a termen. – Nos, ahogy látom, több szabad
hely is van.
Mintha csak a mellettem levő ülés lett volna üres, Mrs. Bennett
szúrósan felém nézett. Gyorsan felkaptam a földről a táskámat, és
ledobtam a székre. A tanárnő elfordította rólam a tekintetét.
– Hova ülhet Mr. Bolt?
Mintha ezernyi zászló emelkedett volna fel, karok susogását hallottam. Oldalra fordítottam a fejem, és döbbenten láttam, hogy az
első padokban levő lányok mind felemelték a kezüket, még Edna
is, aki eddig a másik új fiúért rajongott. Felhúzott szemöldökkel,
kérdőn meredtem rá, mire ő megrántotta a vállát.
Ejnye, Edna! Még két nap se telt el, és már a harmadik fiúnál
tartasz.
– Hát, akkor ott hátul, Miss Jankins mellé legyen szíves! – intett
Mrs. Bennett, mire a többiek csalódottan leengedték a karjukat.

F
Szeretem a matekot, de ez a mai óra kész szenvedés volt. Nem mertem megmoccanni, nehogy észrevegyen Daniel. Hiába nézett rám
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többször is Mrs. Bennett, egyetlenegyszer se jelentkeztem. Nem
volt egy épkézláb ötletem. Elkeseredésemben teljesen lefagyott az
agyam, és azt se tudtam, miről van szó. Megváltás volt, mikor végre vége lett az órának.
Alighogy kicsengettek, felugrottam, mintha puskából lőttek
volna ki, és kirohantam az első ajtón. Futottam, ahogy csak bírtam, fel a legfelső emeletre, ki az erkélyre.
A harmadikon, a folyosó végén van egy erkély, általában oda
szoktam elvonulni, ha valami bajom van. Itt egyedül lehetek, mert
bár Hot Hill kicsi, és a suliba se jár ezer diák, mint valamikori
New York-i iskolámba, de mégis nehéz egy kis magányra szert tenni, amire hellyel-közzel szüksége támad az embernek.
Szeretek itt lenni. Zavartalanul bámulhatom a hegyeket, és mélázhatok, milyen jó volt a régi életem New Yorkban. Az emlékek
most elemi erővel törtek fel, mert a régi város még jobban hiányzott
most, hogy ő már nem lakik ott. Ugyanakkor Hot Hill utálatosnak
tűnt a szememben, mert már semmi jót nem találtam az isten háta
mögötti, dögunalmas helyben, ahol soha semmi nem történik. Illetve dehogynem. Na, de erre a fejleményre még rémálmaimban se
vágytam, szívesen lemondtam volna az efféle izgalmakról.
Mikor kitisztult valamennyire a fejem, elindultam lefelé. A második emeleten egy ablakmélyedésbe húzódva megláttam Adamet.
Úgy látszik, ő is magányra vágyott, és az ő erkélye ez a félreeső hely
volt. Kifelé fordulva nézte a tájat, illetve valószínűleg csak úgy tett,
mintha a hegyek szürkeségében gyönyörködne, de a szeme körüli
karikák árulkodtak kínjairól.
Mögé somfordáltam. Hosszasan gondolkoztam, megszólítsam-e.
De mit is mondhatnék neki? Természetesen szó se lehetett hagyományos egymásba borulós, ölelgetős, együtt sírós vigasztalásról,
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mert egyrészt már majdnem férfi, nem hiszem, hogy jó néven venné, ha tutujgatnám, másrészt nem szeretném, ha félreértené közvetlenségemet, és azt hinné, hogy ki akarok kezdeni vele. Nem
akartam tőle semmit. Nem mintha ellenszenves lenne. Nem, nagyon is szívdöglesztő srác a maga félrehúzódó, szemlélődő módján.
Egyetlen ésszerű ok tartott tőle távol: Abby. Minden épeszű ember
látta, hogy megőrül a lányért, kár lenne fölösleges harmadikként
befurakodni közéjük. Egyébként is tiszteltem annyira Abbyt, hogy
ha most valami érthetetlen ok miatt meg is ingott a szerelme, nem
csapok le parlagon hagyott fiújára. Ettől függetlenül szerettem volna valahogy kifejezni az együttérzésemet, mert úgy éreztem, tartozom neki ennyivel, ha már annyit fuvarozott.
Némán vártam a megfelelő pillanatot, de nem jutott eszembe
egyetlen frappáns mondat se. Szerencsére Adam őszinteségi rohamot kapott, és kiöntötte a lelkét.
– Most mondd meg! Hogy tehette ezt velem?
Hál’ istennek nem várt választ a kérdésre. Hogyan válaszolhattam
volna bármi értelmeset erre a kérdésre, hisz én magam se értettem,
mi történt Abbyvel, akit eddig láthatatlan kapocs kötött Adamhez.
– Azt hittem, mi örökké együtt maradunk – hangosan beszélt,
noha szavai inkább saját magának szóltak, én csupán fültanúja voltam vívódásának.
– Úgy hallottam, régóta együtt vagytok – nyögtem ostobán az
első dolgot, ami eszembe jutott.
– Régóta? – emelte rám könnyes szemét. – Mi egymásnak lettünk teremtve.
Mintha csak Jesst hallottam volna, aki szinte ugyanezekkel a
szavakkal kardoskodva védte a két AB szerelmét tegnap, amikor
Rhették kicikizték azt.
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– Ezt hogy érted? – firtattam, mert nem hittem el, hogy az örök
szerelemhez elegendő egy egyszerű monogram-azonosság.
– A szüleink nagyon jó barátok voltak már jóval a megszületésünk előtt – kezdte Adam távolba révedő szemmel. – A családi
legendárium szerint épp aznap születtem, amikor kiderült, hogy
Abby anyja terhes, és akkor szüleink elhatározták, persze, csak
viccből, hogyha lány lesz, mi egy pár leszünk.
– Hűha, nem semmi! – Nem kellett megjátszanom magam,
tényleg jócskán meglepődtem. Megborzongatott a gondolat, hogy
a szüleim már a megszületésem előtt eldöntsék azt, hogy kit fogok
majd szeretni, ha felnövök. Úgy tűnt, Adam számára ez a terv egyáltalán nem volt visszataszító, sőt.
– Csecsemőkorunk óta ismerjük egymást, mintha csak testvérek
lennénk. Együtt jártunk a parkba játszani, a suliba tanulni, minden nyarunkat együtt töltöttük a tengerparton. Mi együtt nőttünk
fel – magyarázta egyre hevesebben gesztikulálva, de még mindig a
hegyekre szegezte a tekintetét, mintha csak magának keresne egy
elfogadható indokot, és nem nekem mesélné el életüknek ezt az eddig számomra ismeretlen részét.
– Szóval kicsi korotoktól összecsiszoltak titeket, mint két gyémántot? – kérdeztem, mire felcsillant a szeme, és egy futó mosoly
erejéig visszatért a régi, a jókedvű Adam, hogy aztán ugyanilyen
gyorsan el is tűnjön.
– Nagyon jó hasonlat, Ada – dicsért meg, majd folytatta az emlékezést. – Soha egyetlen repedés se volt a szerelmünkön. Átvészeltük az óvodai csúfolódásokat éppúgy, mint a későbbi kísértéseket.
Elgondolkoztam azon, miféle kísértést jelenthetett például Edna
Adam számára. Elképzelni se tudtam, hogy a srác Abbyn kívül
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valaki mással járjon, mint ahogy azt se, hogy Abby komolyan érdeklődjön más fiúk iránt.
– Talán Abby neve se véletlen akkor? Céltudatosan választották
a szülei?
– Nem, nem, az tényleg véletlen. Az édesanyját is Abigailnek
hívják.
– Mégis igaza van Jessnek – tűnődtem.
– Miben? – Adam újra rám nézett, de most nem kapta el olyan
gyorsan a tekintetét, mint az előbb.
– Hogy titeket már a nevetek is összekapcsol.
– Ja, igen – mondta a fiú, majd újra magába zuhant, és tudomást
sem vett rólam.

F
A következő órára igyekezve csak reménykedtem, hogy Daniel
nem lesz ott.
Szerencsém volt, de Edna az ajtóban várt, és ujjai között tekergette zöld tincsét.
– Na, mit szólsz Daniel Bolthoz?
– Semmit – vontam meg a vállam.
– Hogy mondhatsz ilyet?! Tök helyes! – háborgott, és a tenyerével a combjára csapott.
– Újabban nagyon igénytelen lettél – tromfoltam le, mire hatalmasat fújtatva sértődötten faképnél hagyott.
Nem értettem, miért izgatja Ednát, hogy tetszik-e nekem a srác
vagy sem. Tulajdonképpen neki az lenne az érdeke, hogy minél kevesebb lány mutasson érdeklődést Daniel iránt, és így minél kisebb
legyen a konkurencia.
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Lehuppantam a szokásos helyemre, az első padba. Éhes voltam,
de az izgalom pontocskává zsugorította a gyomromat, egy falatot
se bírtam volna lenyelni.
Figyelnem kellett volna, de képtelen voltam koncentrálni. Egész
órán Daniel Bolt körül forogtak a gondolataim. Hogy egyelőre sikerült elkerülnöm a találkozást vele, nagy öröm, de nem lesz mindig ilyen szerencsém. Egyszer majd szemtől szemben fogok vele
állni, és akkor mondanom kell neki valamit. De mit?
Olyan sokáig gyötrődtem, hogy észre se vettem, véget ért az óra.
Csak akkor tértem magamhoz, mikor Jess hátba vágott:
– Megnézzük a faliújságot? – izgatott mosolya jókedvre derített,
és elfeledtette velem világfájdalmamat.
– Persze – bólintottam, miközben szedelőzködtem, mert én is
pont oda készültem.
A folyosón Julie is csatlakozott hozzánk, kezében egy csomag savanyú cukorkát szorongatott, megkínált minket, de Jess inkább egy
almát bányászott ki a táskája mélyéről. A gyümölcs harsogva ropogott a foga alatt. Én bekaptam egy szem cukrot, de nem szopogattam, hanem türelmetlenül ráharaptam, mire recsegve darabokra tört.
Talán Michelle hathatós ellenpropagandájának hála, de most
csak hárman voltunk kíváncsiak arra, hogy mi teljesült a Mai hírekből. Néhány percig némán bámultuk a sorokat, majd Jess, miután lenyelte az alma utolsó darabkáját, megszólalt.
– Azt hiszem, minden bejött, legalábbis abból, amit értünk.
– Igen, én is azt hiszem – helyeseltem, számban az ötödik cukorkával.
– Hiénák? Kik lehetnek? – töprengett Julie.
– Gőzöm sincs – ingattam a fejem, miközben a fülemben csüngő kis kérdőjelemet tapogattam.

•

52

•

– És ez a DB-s dolog? – húzta fel a szemöldökét Jess.
Julie-val jelentőségteljesen összenéztünk, végül én szólaltam
meg:
– Mi van vele?
– Nem értem, miért nem aratott osztatlan sikert? – filózott Jess.
– Miért, ki az a DB? – Julie úgy tett, mintha semmit se tudna.
Újra Jess orra alá tolta a cukros zacskót. Jess hosszasan szemezett a színes gömböcskékkel, végül kihalászta az egyik narancsszínű cukorkát. Szájába véve ízlelgette, majd visszatért eredeti témánkhoz:
– Szerintem az egyik új srác, ez a Daniel Bolt. Láttad, Ada? Tök
helyes.
Úristen, már ő is kezdi?! Megrándult az arcom, de gyorsan közönyösnek tettettem magam.
– Miért aratott volna osztatlan sikert? – kérdeztem dühösen, és
mérgemben lenyeltem a cukorkát.
Felháborító, hogy az ember már a barátaira se számíthat! Mi az,
hogy helyes?! Vakok ezek a lányok, vagy mi?
Bőszült fenevadként csörtettem hazafelé, amikor a parkolóban
összefutottam Mrs. Bennettel. Pontosabban csak én futottam, ő
komótosan, a botjára támaszkodva baktatott öreg, ütött-kopott
Fordjához, a kutyája pedig gazdája fájdalmát és fáradalmait átérezve poroszkált mögötte.
Ahogy elhaladtam mellettük, üdvözöltem őket:
– Jó napot, tanárnő!
– Szervusz, Ada!
A leginkább fehér, de cserszínű foltokkal mintázott beagle vakkantással köszöntött, mint régi ismerőst. Az is voltam, hisz Mrs.
Bennett egyik kedvenc tanítványaként a kutya is jó barátom lett.
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– Szia, Sonny! – az eb neve hallatán heves farkcsóválásba kezdett.
Lehajoltam, és megsimogattam, majd megrökönyödve előbb
Mrs. Bennettre, majd az autóra néztem. Felemelkedtem, majd kinyitottam a kocsi ajtaját a tanárnő előtt, ő pedig döbbenetemet
látva kérdés nélkül válaszolt.
– A baleset után szóltam Mr. Webbernek, autószerelő műhelye
van a szomszéd utcában, hogy a féket szerelje át – botjával megkocogtatta a vezetőülés mellé szerelt fémrudat. – Most nem tudnék
lábbal fékezni, fék nélkül pedig nem tudnék vezetni, akkor mi lenne itt… – gonosznak álcázott vicces kuncogásba kezdett, mire én
is elnevettem magam.
– Bocsánat – szabadkoztam szégyenlősen.
Miután Sonny beugrott a helyére az anyósülésre, karomat nyújtva segítettem Mrs. Bennettnek, aki kényelembe helyezte magát az
autóban.
– Csak azért állítottalak meg, mert nagyszerű hírem van a számodra – sejtelmesen felhúzta a szemöldökét, amitől a homlokán a
ráncbarázdák sűrű redőkbe rendeződtek.
Elképzelni se tudtam, milyen hírek várhatnak rám, de fel se merült bennem, hogy nekem esetleg szörnyű az, amit a tanárnő nagyszerűnek talál. Ő szokásához híven nem kertelt.
– Nem tudom, mi volt veled ma az órán, nem is számít – legyintett, mielőtt előhozakodtam volna valamilyen hazugsággal –, de ez
az új fiú, Daniel Bolt… úgy hallottam, ismered.
Azt hittem, mindjárt szívrohamot kapok. Sikerült elkerülnöm
Danielt, de csak őt magát, a hírét nem. A híre egész nap üldözött,
mint egy rémálom.
Istenem, mikor lesz vége a mai napnak? Mit akarhat tőlem Mrs.
Bennett? Rosszat sejtettem.
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– Igen – feleltem kedvetlenül, és a szemem sarkából az utat kémlelve azt lestem, hogy szökhetnék el a kínos beszélgetés elől.
– Nos, állítólag olyan kiváló sakkozó, mint te vagy, kedvesem, és
azt is hallottam, hogy régebben ő volt az edzőpartnered.
– Hát… – erre végképp nem számítottam. Hogy újra Daniellel
játsszak?!
– Most nincs méltó ellenfeled, ha jól tudom. Ez volt a bajod,
nem? Ezért nem vagy hajlandó sakkozni, mióta itt laksz, ha jók
az értesüléseim. Micsoda szerencsés véletlen, hogy pont ideköltözött, igaz? Folytathatod a játékot, nem? – kacsintott a tanárnő cinkosan.
– Igen, folytathatom – nyugtáztam elkeseredetten, és lelki szemeim előtt már folytattam azt a játszmát, melynek meg se tettem
az első lépéseit. Mrs. Bennett elégedetten becsukta a kocsija ajtaját,
indított, gázt adott és elhajtott. Feldobta a labdát. Rajtam áll, hogy
elkapom-e.
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MAI HÍREK
szeptember 3.

Reggel a szokásos felszerelésemet – kinyúlt pulcsi, fülbevaló, matekkönyv, táska – kiegészítettem egy kötetnyi sudokuval.
A konyhában tüntetőleg apa orra elé pakoltam a rejtvényeket az
asztalra, hogy amíg lakmározik, eszébe se jusson feltenni szokásos
reggeli kérdését. Ő azonban leszerelhetetlen és elszánt volt, ráadásul nagyon tájékozott.
– Nem hiszem el, Ada, hogy hozzád nem jutott el a hír, amiről az
egész város beszél – arcán nyoma se volt a tegnapi együttérzésnek.
– Mire gondolsz, apa? – próbáltam egy kis időt nyerni.
Az elmúlt két év alatt rájöttem, hogy mekkora szenzáció az,
hogy egy New York-i család az álmos Hot Hillt választja lakóhelyéül, így aztán elsajátítottam néhány praktikus trükköt.

F
Hónapokig nem volt egy perc nyugtom se, bárhova mentem, mindenütt nyaggattak az emberek.
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– Miért nem volt jó New Yorkban? – kérdezte Mrs. Robinson,
akiről később megtanultam, hogy jobb nagy ívben elkerülni, mert
hajlamos az ember szavait kiforgatni és bajt keverni.
– Pedig ott aztán van söröző dögivel – Mr. Weber nagyvárossal
szemben támasztott elvárásai elég szűk körben mozogtak.
Igénytelenségét nagyon jól reprezentálja termetes hasa, ami az
utóbbi években elfogyasztott iszonyatos mennyiségű szesszel arányosan folyamatosan növekszik.
– Sok a bűnöző, az biztos elviselhetetlen – aggodalmaskodott az
összeaszott Mrs. Rockwell, a helyi óvoda vezetője és egyben egyetlen alkalmazottja, aki magasságát tekintve szépen el tudott vegyülni óvodásai közt.
– Á, szerintem a munkával van baj – vélekedett az egyik favágó,
Al Sandrelli, miközben kredenc nagyságú vállait megfeszítve a vegyesbolt pultjára könyökölt.
– Igaz, igaz, rengeteg a munkanélküli meg az a sok hajléktalan – bólogatott a társa, Mr. Shelton, aki már túl volt fénykorán,
izomzatát felemésztette az elmúlt negyven évben megivott gin, és
csak cserzett bőre mutatta, hogy még mindig a szabadban keresi a
kenyerét.
– Ugyan már, Jimmy, hogy mondhatsz ilyen marhaságot?! Egy
akkora városban van munkahely dögivel – replikázott Al, aki talán
azon morfondírozott, hogy van-e New Yorkban kivágásra váró fa,
vagy más, izmos férfiaknak való munka.
– Ja, csak legyen hozzá energiád, haver – Mr. Shelton hosszasan szemezett a kezében levő sörös dobozzal, majd egy hörpintésre
felöntötte annak tartalmát, hogy azután tovább ontsa a tudást. –
Nem láttad az Életben maradnit? Travolta nappal tánctanár volt,
este pincér, éjszaka meg táncolt.
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– Este táncolt, és éjszaka volt pincér – javította ki Mr. Weber,
miközben elégedetten simogatta sörhasát.
– Nem mindegy? – vonta meg a vállát Mr. Shelton, és felpattintott egy újabb sörös dobozt.
A jelenlévők megfeledkeztek eredeti témájukról, a New York
kontra Hot Hillről, és mozis élményeiket tárgyalták.
– Ugyan, az egy százéves film – ellenkezett Mr. Sandrelli visszatérve képzeletbeli New York-i útjáról.
– Na, na, azért még mindig jól tartja magát a fickó – vélekedett
Mr. Weber, és ő is egy újabb sörért intett.
A nem túl méretes éjjel-nappali bolt lassan megtelt az alkohol
átható szagával. Az üzlet a söröző funkciót is betöltötte a délelőtti
órákban, amíg ki nem nyitott az egyetlen bár, a Tégla.
– Ja, csak most bűnözőket alakít, nem táncosokat – röfögött
gunyorosan Mr. Shelton.
Úgy látszik, ide csak a Ponyvaregény meg a Kardhal jutott el,
azok is csak jókora fáziskéséssel.
– Drága a lakbér – terelte vissza az eredeti mederbe a beszélgetés
fonalát Mr. Koto, a vegyesbolt tulajdonosa.
Szavaira a söröző társaság kezében megállt a pohár, akarom
mondani, a doboz, hogy aztán vállvonogatva folytassák az italozást.
– Nincs igazuk, uraim. A friss levegő az, amit itt megkapnak az
új lakosok, de a nagyvárosban nem. – Mrs. Bennett a lehető legjobbkor érkezett, hogy megmentsen a parttalan vitától.
Mindössze egy kenyeret vett, egy doboz tejet, meg némi ennivalót a kutyájának, nem sok holmi, de én lelkesen ajánlottam fel
segítségemet, és szinte szárnyalva vittem ki a zacskót a parkolóba,
csak hogy végre otthagyhassam a spicces tanakodókat.
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Addigra ugyanis már azzal érvelgettek, hogy a világ legjobb városa Hot Hill, amire ékes bizonyíték a Morne család.
Ilyen előzmények után kíváncsi vagyok, mekkora felfordulást
okoz most Danielék megjelenése.
Még egy New York-i család, és nem is akárkik, Morne-ék ismerősei.
Hát tényleg páratlan hely ez a Hot Hill, hogy már két New
York-i családot is el tudott csábítani.

F
– Ne tégy úgy, mintha nem tudnád, miről beszélek! – az emlékezésből apa fortyogása ébresztett fel. Anya egy adag sült szalonnát
tett az asztalra, és letelepedett mellénk.
Apa letette a pirítóst, és anyára nézett. Anya a széken hátradőlve
ült. Barna haját végigsimította egy lágy szellő, ami apa arcára huncut mosolyt csalt. A szépséges, fiatalos, negyvenéves anya mellett
az ősz, ötvenöt éves apát sokszor öregebbnek nézik, így előfordul,
hogy apámat a nagyapámnak hiszik, de nem bánom, én így szeretem apát. Anya élvezettel nézte, ahogy elpusztítjuk a finomságokat,
amiket feltálalt nekünk.
– Apa, mostanában jobban szeretem a sudokut, mint a sakkot –
tértem ki a téma elől.
– Ugyan, ne tréfálj!
Apa barna arcán hullámként söpört át az értetlenség, sötét szeme
elkerekedett, anyára sandított, aki tanácstalanul elhúzta a száját.
– Ez – apa a sudokus könyvre tette a kezét – csak egyszerű kocogás, a sakk… a sakk meg olimpiai maratonfutás.
Teátrálisan felemelte a bal kezét, mint egy szónok, aki meg akarja győzni hallgatóságát, de én állhatatos maradtam.
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F
A suli parkolójában összetalálkoztam Jess-szel, aki épp leállította
a motorját. A járgány sokat megélt, kopott darab volt, de látszott,
hogy gazdája szeme fénye, csillogott-villogott a reggeli napsütésben. Az okos és megfontolt Jess egyetlen különcsége volt ez a jármű. Semmi pénzért meg nem vált volna tőle, bár elképzelésem sem
volt, hogy tud lobogó poncsóban motorozni, de neki ez nem jelentett nehézséget.
Leszállt a motorról, levette a poncsóját, ami alatt szokásos szerelését viselte: combközépig érő, homokszínű, bő szabású blúzt, kicsit
sötétebb, lenge szárú szövetnadrágot. Mindkét darab jótékonyan,
de indokolatlanul elrejtette Jess idomait. A nyomozó zseninek semmi takargatnivalója nem volt, tökéletes alakkal rendelkezett, más
igyekezett volna közszemlére tenni, de Jess elegendőnek találta azt,
hogy a tudásával tűnik ki a többiek közül.
Egy paksamétát húzott elő a táskája mélyéről.
– Mi ez? – kérdeztem a dossziéra nézve.
– Az angol házi dolgozat – mondta.
Kezembe nyomta az irományt, majd a nadrágja zsebéből egy
rongydarabot vett elő, amivel gondosan végigtörölgette a motorját.
– Dolgozatot kellett írni? – próbáltam felidézni, mikor és milyen házi feladatot adott Mr. Jeremy, de bármennyire is erőlködtem, semmilyen emlékem nem maradt az utolsó angolóráról.
– Igen. „Az igaz szerelem egy irodalmi műben” – mutatta Jess a
borítólapon a címet. – Az Üvöltő szeleket választottam.
– Hűha – kinyitottam a dossziét, és átpörgettem a lapokat. – Tíz
oldal?
– Igen – büszkélkedett. – Nagyon érdekes téma, nem?
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Nem hiszem, hogy lenne bármilyen téma, amit Jess ne találna
érdekesnek.
– De, de – helyeseltem, és már azon aggódtam, hogy fogom
megalkotni én ezt a fogalmazást.
Talán hamarabb el kellett volna kezdenem. De mikor? Nyáron mással is lehet foglalkozni, mint házi feladatok körmölésével.
Az irodalmi művekkel ugyan jó viszonyban vagyok, bár néha az
az érzésem, hogy ez a viszony egyoldalú, merthogy az igaz szerelemben nem hiszek. A külső szemlélőnek ez talán hihetetlen, például alig két napja Rhett reménytelenül romantikusnak titulált.
Az vagyok, de csak a szívem mélyén, az eszem viszont mást diktál. Hogyan írhatnék így egy olyan érzésről, ami szerintem nem is
létezik?
– Mikorra kell leadni?
– Azt hiszem, jövő héten.
– Csak nem valami házi feladat? – Michelle és Wendy észrevétlenül mellénk surrant, és a szőke bombázó már Jess papírjaiért
nyúlt, de az indián lány a háta mögé tette a dolgozatot.
– Hol vannak a könyveid, Michelle? – vágott vissza Jess.
Michelle elénk tartotta tenyérnyi táskáját, amiben nyilvánvalóan nem fért el egyetlen könyv sem.
– Nincs rájuk szükségem.
– Tényleg? – horkantott Jess.
– Persze, majd ad kölcsön valaki. Nem cipelek magammal mindenféle fölösleges holmit. Csak az van itt, ami kell – nyitotta ki a
táskát.
Elég volt egy pillantás, hogy felmérjem, a pici retikül komoly
sminkkészletet rejt.
A pomponlányok vihogva elballagtak.
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Jess, mintha mi se történt volna, megigazította a varkocsát, helyére illesztette a szemüvegét, és bevetésre készen állt.

F
Amint beléptünk a kapun, anélkül, hogy megbeszéltük volna, nyílegyenesen a faliújság felé vettük az utunkat.
Ott azonban akkora tömeg szorongott, hogy nemcsak a híreket
nem láttuk, de a faliújságot se. Szóba se jöhetett, hogy akárcsak egy
szót is elolvassunk. A nagy létszámból arra következtettem, hogy
hiába cikizte tegnap Michelle a Mai híreket, a kíváncsiság erősebbnek bizonyult meggyőző erejénél.
– A francba – zsörtölődött Jess. – Elfelejtettem szólni a barátnődnek, hogy ne kürtölje szét ezt az ügyet.
Ezzel azt sugallta, hogy engem elfogad nyomozótársának, Julie-t
azonban nem tekinti a csapat teljes értékű tagjának. Szíven ütött
kijelentése, mert bár tisztában voltam Julie hibáival, szerettem volna, ha hárman végezzük ezt a nyomozást.
Másrészről viszont igazat adtam Jessnek. Én is haragudtam
Julie-ra, mert nagyon szerettem volna minél előbb megtudni, mi
van kiírva, és ez most miatta, vagy legalábbis nagy valószínűség
szerint miatta, meghiúsult.
Szerencsére néhányan hangosan kommentálták a kiírást, így
némi információt lehetett szerezni arról, hogy milyen események
várhatók mára.
– „AB nem hagyja magát” – olvasta harsányan Rhett.
Úgy tűnt, túltette magát a tegnapi megaláztatáson, és felkészülten, erőtől duzzadó izmokkal várta a mai megméretést.
– Á, már megint AB – a valamikori szerelmespár elleni viszolygása az Adammel való összetűzés óta csak nőtt.
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Gúnyosan, fintorogva nézett végig az összegyűlteken.
– Mi az, Rhett? – kuncogott Edna a folyosó másik végéből. – Megint nincs rólad egy sor se?
– És ha nincs?
– Szóval azért vagy ilyen féltékeny? – Edna bosszantásban méltó
ellenfele volt Rhettnek, amit a fiú egy gyilkos pillantással jutalmazott.
– Féltékeny a halál, csak már elegem van a két AB-ből!
A tegnapi „bokszmeccs” után természetesen senki nem várt tőle
mást, így nem volt meglepő, hogy becsmérli az Adamékre vonatkozó részt.
– AB így, AB úgy! Ki a francot érdekel ez a két ember?! Magánügyük, hogy szeretik egymást vagy nem. Miért kell folyton erről
regélni? A nap fénypontja, vagy mi? – bökte oldalba Mike-ot, aki
mint mindig, most is jót mulatott haverja „szellemességén”.
– Képzeljétek, igenis vannak olyanok, akiket érdekelnek a romantikus történetek! – Edna valahogy átverekedte magát a tömegen, és egészen a faliújságig sikerült furakodnia.
Ellenkezést nem tűrően Rhett szemébe nézett, aki természetesen nem visszakozott. Farkasszemet néztek egymással.
– Miféle romantikus történetek, kisanyám? – morogta Rhett. –
Ez maga a véres valóság! Különben is, te nem a másik oldalon állsz?
– Ezt hogy érted? – vicsorgott Edna. Magabiztossága látszat volt
csupán, hiszen a vita hevében bőszen csavargatta lila hajtincsét.
– Nem azért szurkolsz, hogy szakítsanak, és tied legyen Adam?
– Már más érdekel – húzta ki magát Edna, majd ahogy észrevett
engem, közelebb húzódott hozzám.
– Aha – röffentett Rhett, és a következő sort kezdte bogarászni.
– Átfestetted a hajadat? – suttogtam.
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– Igen, meguntam a zöldet. Tudtad, hogy naivságot jelent? –
mondta Edna, miközben lila tincsét felém nyújtotta.
– Tényleg? – csücsörítettem. – És a lila?
– Mértékletességet – kacsintott, mire a mellettünk ácsorgó Mike
magára véve a gesztust, halvány mosollyal reagált.
Hú, de szeretném látni, hogy lesz az eddig „naiv” Edna mértékletes!
– Nem is tudtam, hogy a színeknek jelentésük van – sutyorogtam tovább.
– Pedig van. Mindennek jelentése van – oktatott Edna.
Arcán elégedett mosoly terült szét, amit persze Mike megint
magára vett, de én tudtam, hogy azért vigyorog színpompás barátnőm, mert végre talált egy területet, amiben okosabb nálam, és
amiről felvilágosíthat engem.
– A fülbevaló a füledben… ez a kilences – intett az ezüstszám
felé – magas szintű szellemiséget éppúgy jelent, mint romantikát
és misztikát.
Meg kell hagyni, romantikában és misztikában bővelkedtek az
elmúlt napok. A magas szintű szellemiséget még kicsit csiszolnunk
kell, de rajta vagyunk.
Edna megunva a tolongást, hátraaraszolt, és eltűnt a sokaságban.
– „Új szerelem bimbódzik.” – Rhett tovább olvasott. – Na, szép!
Egy középiskolában vagyunk, vagy mi, tele tinédzserekkel, akikben tombolnak a hormonok. Még jó, hogy új szerelem bimbódzik,
szerintem napjában több is, de mindegy. Nem tudom, miért pont
ez az egy olyan fontos, hogy külön meg kell említeni.
– Hát ez jó kérdés – súgta nekem Jess, miközben Rhett zavartalanul folytatta:
– „JJ a sötétben várakozik.” Hűha!
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Felemelt karral, szellemet utánozva huhogni kezdett, amin
nemcsak Mike, de mások is jót mulattak. Rhett, kihasználva a
gyorsan jött népszerűséget, tett egy-két lépést, hogy minél többen
megcsodálhassák színészi képességeit, majd visszatért a hirdetőtáblához.
– A rejtélyes JJ. Hú, de be vagyok gyulladva! – gúnyolódott. –
Azért nem ártana tudni, ki ő, és mit akar. Mi a frászért várakozik
a sötétben?
– Rhett ma nagyon elemében van – súgta Jess karkötőit csavargatva.
– Aha – de engem jobban izgattak a hírek, mint Rhett bohóckodása.
Jess azonban nem hagyta, hogy lerázzam. Elővett a táskájából
egy almát, és ropogtatni kezdte, majd két falat között rám nézett:
– Nagyon jók a kérdései, nem?
– A kérdései? – fordultam felé, de ő már az almát nézte, mintha
arra lenne írva a megoldás.
– Igen, igen – helyeselt. – Én is pont ezeken rágódtam.
Rhett azonban nem hallotta Jess megjegyzéseit, tovább ripacskodott.
– „A hiénák szagot fognak.” Na, tessék – mutatott körbe színpadiasan. – Szerelem és halál. Vérfagyasztó, nem?
Ugyan kis műsorszáma nem mindenkinek tetszett, de sokan
mégis élvezettel hallgatták.
– Kik azok a hiénák, Rhett? – kérdezte egy tizedikes.
– Na, kisapám, ha ez se tiszta neked, akkor semmi keresnivalód
itt!
Kinyújtott karjával a kijárat felé mutatott, mintha csak azt mondaná, az ostoba embereknek kívül tágasabb.
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– Nem a hiénák kiléte a vitás – folytatta –, hanem a kiszemelt
áldozaté, de szerintem, ha itt voltál tegnap, akkor tudod, kiről van
szó.
– Kire gondol? – rángattam meg Jess karját, aki durvaságomtól
ijedten felnyögött, és majdnem elejtette az alma maradékát.
– Hé, finomabban!
– Bocs.
– A hiénák többes szám – kezdte a nyelvtani magyarázatot –,
ebben a suliban pedig csak egy olyan összeszokott csapat van, akik
vadásznak: Michelle-ék.
– Igaz, és ki az áldozat? – firtattam tovább.
– Szerintem az egyik új srác. Ez a Daniel hogyishívják – a levegőben csettintgetve várta, hogy kisegítsem.
– Daniel Bolt.
– Igen, ő. Nem láttad, mit műveltek vele Michelle-ék a matek
után?
Persze hogy nem láttam. Fejvesztve menekültem, nehogy észrevegyen Daniel, de ha a pomponok rákattantak, az nekem csak
jó. Mondtam, hogy Michelle nem válogatós. Arról azonban fogalmam sem volt, mi történt az óra után.
– Miért? Mit csináltak? – kérdeztem csak úgy mellesleg, de nagyon is érdekelt a válasz.
– Mrs. Bennett Michelle mellé ültette a srácot, de lehet, hogy
észrevetted – Jess felém fordulva, szélesen gesztikulálva beszélt.
– Hát… nem nagyon követtem az eseményeket.
Mit mondjak? Hogy éppen próbáltam láthatatlan lenni?
– Szóval szerintem csak azért, mert Michelle majdnem kiesett
a padból, annyira jelentkezett, hogy mellé kerüljön Daniel. A srác
az óra végén ki akart rohanni, mintha valakit üldözne, de Wendy
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elkapta a karját, körbeállták mindhárman, és szóhoz se hagyták
jutni. Szerencsétlen srác meg csak pislogott az ajtó felé, a menekülést keresve, de hiába. Nagyon muris volt – mesélte a mindig higgadt és tartózkodó Jess harsány nevetés közepette. – Gőzöm sincs,
kit akart követni – tanakodott. Aztán újra elmerült a gondolatai
közt, és próbált megoldást találni erre a rejtélyre.
Nagyot nyeltem, és meg se mertem nyikkanni, hogy erről a személyről nekem egész pontos elképzelésem van. Ahogy a mondás tartja, egy titok csak addig titok, amíg csak egy ember tudja.
Szerencsére Jess nem feszegette tovább ezt a témát. Minden idegszálával Rhettre figyelt, aki az utolsó ponthoz ért. Rhett mennydörgő hangja végighullámzott az aulában ácsorgókon:
– Végül az utolsó gyöngyszem. „JM nyomozásba kezd.” Hmm.
Többen sugdolózni kezdtek. Mindenki azt találgatta, ki lehet ez
a JM. Jess némán maga elé bámult, én pedig rá, majd a faliújság
felé, majd újra Jessre.
– Figyelj, Jess! – próbáltam halkan kizökkenteni barátnőmet a
heveny katatóniás állapotából. – Ez a JM nem te vagy véletlenül?
– Miből gondolod? – mordult rám.
– JM, Jess Moan – magyaráztam, de mire idáig jutottam, a körülöttünk levők Jessre mutogatva sutyorogtak.
– Tűnjünk innen! – ráncigált Jess a folyosó vége felé.
Az éles szemű Rhett elől azonban nem lehetett csak úgy elillanni, kiabálása még a távolban is utolért minket, és mint éles bárd
csapott le ránk.
– Jess, Jess Moan! Ez a JM te vagy! Ki után fogsz nyomozni?
Jess hirtelen megtorpant, csípőre tette a kezét, megpördült:
– Nem fogok senki után nyomozni, engem ez a sületlenség nem
hoz lázba! Hagyjatok békén!
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– Ha nem érdekel, miért vagy itt? – heccelődött Rhett.
– Mert csak itt lehet bejönni a suliba – vágta rá Jess gondolkodás
nélkül, majd sarkon fordult, és elment.
– Azért csak vigyázz, bele ne törjön valamibe a bicskád! – hallatszott a távolból Rhett hangja.
Fogalmam se volt, Jess hallotta-e ezeket a szavakat, mert olyan
gyorsan talpalt, hogy alig tudtam lépést tartani vele. Nem akartam
elhinni, hogy nem foglalkoztatja ez az ügy. Jesst minden érdekli,
miért pont ez nem? Különben is, együtt olvastuk, ellenőriztük tegnap és tegnapelőtt is a hírek hitelességét.
– Tényleg nem fogsz nyomozni?
Lassított, majd lihegve rám nézett:
– Ada, ha nyomozni akarok, nem fogom mindenkinek az orrára
kötni.
– Hát, ez logikus – adtam igazat neki. Miért is nem gondoltam
erre?
– Gyere, nézzünk be a menzára!
A reggeli hűvösben a menzán zajlik a társasági élet, majd napközben, ahogy elkezd sütni a nap, és melegszik az idő, az udvar
válik a központtá, azután ebédkor újra a menza.
Az ebédlő tágas helyiség óriási, udvarra néző ablakokkal, amelyeken át akadálytalanul beárad a fény. A bejárattal szemben húzódó faltól falig pultról lehet kiválasztani az ennivalót. Középen megszámlálhatatlan sok asztal sorakozik, elvileg mindegyik szabad, a
gyakorlatban azonban egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Mindenkinek megvan a törzshelye, nem lehet csak úgy leülni bárhova.
Az előkelő helyek természetesen az ablaknál vannak, hisz onnan
szemmel lehet tartani az udvart, illetve az udvaron tartózkodókat.
A száműzöttek helye az ablakkal szemközti sarokban található.

•

68

•

Ahogy beléptünk, a fiúk és lányok kisebb-nagyobb csoportokban beszélgettek.
Jess lehuppant egy üres asztalhoz a bejárat közelében, és illetlenül az asztalra könyökölve maga elé meredt.
– Mi a baj?
– Csak gondolkozom – körbe-körbe kémlelt a jelenlevőkön,
majd táskájából újabb két almát halászott elő, a mellettünk álló
mosdónál lemosta őket, majd az egyiket felém nyújtotta. Megköszöntem, és én is leültem.
– Olvastál már Agatha Christie-t? – kérdezte.
– Persze, a Tíz kicsi négert – feleltem két harapás közt.
– Nagyon jó könyv. Én is olvastam már néhányszor – bólogatott
Jess –, ahogy a krimi nagyasszonyának minden más könyvét is,
mert ő az igazi nagyasszony, akárki akármit mond.
Hallottam róla, hogy Jess nagy krimirajongó, de most elvesztettem a fonalat. Hogy kerül a csizma az asztalra, illetve az alma,
Agatha Christie és a menza a mi nyomozásunkba?
– Aha – mutatóujjammal a hajamba túrtam, és reménykedtem
abban, hogy Jess jól olvas a metakommunikációból is, és megérti,
mire akarok kilyukadni.
– Nemcsak a könyveit olvastam – folytatta –, az életét is tanulmányoztam. Tudtad, hogy írás közben mindig almát evett? – Elém
tartotta félig elfogyasztott gyümölcsét. – Azt állította, hogy segít a
gondolkodásban.
– Vagy úgy – esett le végre a tantusz.
Tehát most azért tömjük magunkba a gyümölcsöt, hogy tudjunk gondolkodni. Már csak azt kellene kitalálnom, hogy miről.
Jess evés közben le nem vette a szemét az ebédlőben tartózkodókról, újra és újra körbenézett.
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– Keresel valakit? – kérdeztem gyanakodva.
– Ja. Szerinted kik a hiénák? – kérdezett vissza, miután az utolsó
falatot is megette, kidobta a csumát, és megmosta a kezét.
– Nem azt mondtad, hogy Michelle-ék? – én is végeztem az
almámmal, a mosdónál sutyorogtunk, majd visszamentünk a helyünkhöz.
– Azt mondtam, de azért ne vessünk el más lehetőségeket se!
– Kire gondolsz?
– Egyelőre senkire, csak nézelődöm. Te is tedd azt, és segíts!
Bár fogalmam se volt, mire, helyesebben kire gondol, elkezdtem
én is vizslatni az ebédlőben levő diákokat.
– Kit keresünk? – tudakoltam, miután kétszer végignéztem
minden asztalt, de semmi figyelemre méltót nem láttam.
– Egy csoportot, ami kilóg a többiek közül.
Lassan, az előbbinél sokkal körültekintőbben tanulmányoztam
az ebédlőben falatozókat. Mindenki el volt foglalva valamivel.
A lazák hangosan fecserésztek, nevetgéltek, flörtöltek; a szerelmesek összebújva pusmogtak, vagy ölelkeztek; a szorgalmasak magoltak, vagy a körmüket rágták. Mindenki csinált valamit, mindenki,
kivéve…
– Nézd, Jess! – mutattam a fal mellé, a szürke zónába.
– Aha, ez már valami – mondta Jess tágra nyílt szemekkel.
Valószínűleg elfogytak az almái, mert visszatért korábbi szokásához, nevezetesen karkötői babrálásához. Úgy tűnt, ez a mozdulat
éppoly gondolatserkentő a számára, mint az almaevés.
A sarokban, a száműzöttek helyén három végzős fiú ült. Igaz,
hogy az évfolyamtársaim, de nem ismerem őket. Lehet, hogy valamelyikükkel közös órám is van, de egyikük nevét se tudom.
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Néha feltűnt, hogy mindig együtt töltik az időt a szünetekben,
egy asztalnál ülnek az ebédlőben, sőt reggel mindig együtt érkeznek és együtt távoznak, de ezenkívül semmit se tudtam róluk.
Ahogy néztem őket, észrevettem valamit, amit Jess is felfedezett. Szótlanul kuksoltak, és üres tekintettel vizsgálódtak a teremben. Megpróbáltam felidézni magamban a velük kapcsolatos élményeimet, de csak annyi jutott eszembe, hogy eddig soha senkivel
sem barátkoztak, még a lányokkal se foglalkoztak, pedig ha figyelmesebben megnézem őket, elég helyes srácok.
– Te ismered őket? – kérdeztem Jesst.
Meglepő módon nyomozótársam kifejezetten tájékozottnak bizonyult, pedig eddig nem sok jelét adta, hogy tudná, kikkel tölti
együtt a napjait.
– A középső, az a szőke, Chaze Newman. Évekig csoporttársam
volt matekon, de azután pár éve, azt hiszem, akkor, amikor te idejöttél, átment egy másik csoportba. Régebben sokat beszélgettem
vele, de azóta egy szót se szólt hozzám. Sőt, az igazat megvallva
senkivel se áll szóba. Mindig ezzel a két sráccal lóg.
– Róluk tudsz valamit?
– Nem – ingatta a fejét bizonytalanul. – Ők csak néhány éve
járnak ebbe a suliba. Úgy emlékszem, egy évvel előtted érkeztek.
– Mi a nevük?
– Nem tudom – lázasan törte a fejét, de hiába.
Kijelentése nemcsak számomra volt meglepő, de őt magát is
meghökkentette. Jesst nem különösebben érdekelte az iskolai élet,
a diákok sem foglalkoztatták, de akkor is furcsa volt, hogy még
csak a nevét sem tudja a két fiúnak, akik már évek óta évfolyamtársai, és akikkel valószínűleg több közös órája is volt.
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– Ha esetleg ők a hiénák, ki lehet az áldozat? – tettem fel a következő kérdést.
– Fogalmam sincs. Én kezdem nem érteni ezt az egészet – mutatóujjával idegesen kocogtatni kezdte az asztalt, amitől nekem végigfutott a hátamon a hideg.
Nyomozásunknak az óra kezdetét jelző csengő vetett véget.

F
Jess beadta az angoldolgozatát Mr. Jeremynek, aki természetesen
el volt ragadtatva, hogy vette valaki a fáradtságot, és nyáron nemcsak a szórakozásnak élt, hanem az értelmes elfoglaltságokról, nevezetesen a tanulásról sem feledkezett meg. Miután negyvenperces
kiselőadást tartott a kötelességekről és a jogokról – bár ez utóbbit
csak mellékesen említette –, véget ért az óra, és mehettünk törire.
A terem már zsúfolásig tele volt, amit persze Rhett, az örök okvetetlenkedő nem állhatott meg szó nélkül.
– Mi ez a nyüzsi? Valami kiárusítás van? Mit adnak ingyen,
emberek?
Miután nem reagált senki, és Mike se volt jelen, Rhett kénytelen
volt leülni hátul és befogni a száját. Én, mint mindig, az első padot
választottam. Szeretek közel lenni a kijárathoz, és ennek nagyon is
nyomós oka van. Ha menekülni kell valami miatt, innen gyorsabban kijutok.
Állva pakolásztam, amikor egy fülsértően cérnavékony hang
ütötte meg a fülemet.
– Menj arrébb! – Michelle idegesen toppantott.
Félreléptem, hogy el tudjon menni, de ahelyett, hogy továbbment volna, megállt a helyemen, és billegve félrepislantott. Követtem a tekintetét. A padom melletti ablakot tükörként használva
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ellenőrizte, hogy minden rendben van-e. Haj, smink, ruha. Mikor
végre befejezte a csekkolást, szó nélkül a helyére indult, útközben
azonban megakadt a szeme Henriett Parkeren.
– Kölcsön tudsz adni egy tollat?
– Persze – húzta el a száját kelletlenül Henriett, és átnyújtotta a
kezében levő írószerszámot.
– Köszi. Drága vagy – csicsergett Michelle, és már nem hallotta
Henriett válaszát.
– Te is. Az egy drága, márkás toll, ráadásul most nincs mivel
írnom.
De a pomponkapitány még nem fejezte be a vérengzést, egy
paddal hátrébb újabb áldozatot talált Maria Cimino személyében.
– Figyelj csak, a helyemre ültél tegnap. Nem gond, ha visszafoglalom?
– Ö… – szegény Maria nem mert ellenkezni, csak amikor hallótávolságon kívül került a szőke bombázó, akkor fordult Annie
Novakhoz. – A francba! Tegnap direkt siettem, hogy én ülhessek
ott, erre…
A mondatot nem fejezte be. Nem volt segítség. Michelle-lel senki se állt le vitázni.
Épp végeztem a pakolással, amikor ismerős hangokra lettem figyelmes.
– Nem ülsz hozzám hátra? – hallottam Adam esdeklő suttogását
a mögöttem levő padból.
– Nem, nem, most jobban szeretnék itt elöl lenni – vonakodott
Abby olyan halkan, hogy erősen hegyeznem kellett a fülemet, ha
hallani akartam a válaszát.
Márpedig én hallani akartam, miről van szó. Két évig úgy ültem a kocsi hátsó ülésén, hogy kikapcsoltam az agyamat, nem
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törődtem avval, miről beszélnek, most azonban megváltozott a helyzet, szükségem volt minden információra, ami erre a baljóslatú ügyre vonatkozik.
– Akkor ideülhetek?
– Nem, nem lehet. Már megbeszéltem Jess-szel, hogy a közelemben lesz, hátha segítségre lesz szükségem.
Óvatosan hátrasandítottam. A csalódott és tehetetlen Adam láttán megsajdult a szívem. Szegény fiú szörnyen szerencsétlennek és
elhagyatottnak tűnt, olyan volt, mint egy kivert kutya.
– Jess, itt vagyok! – pattant fel Abby az éppen belépő Jessnek
integetve. – Itt a helyed, tudod, amit neked foglaltam.
– Kösz – Jess arcáról sütött, hogy nem ért semmit, tehát nem volt
a két lány közt semmiféle megegyezés, de Jess, az örök pacifista nem
akart balhét, inkább szó nélkül elfoglalta az Abby melletti helyet.
Adam szomorúan és némán hátrabaktatott.
A szünetben félretettem Daniellel kapcsolatos félelmeimet. Úgy
éreztem, friss levegőre van szükségem, ezért kimentem az udvarra.
Sokan érezhették ugyanezt, mert mindenütt csoportokban nyüzsögtek. Helyet vagy inkább megfelelő társaságot keresve végigpásztáztam a tömeget, amikor megkapta a szememet egy kar, mely
viharban lengedező árbocként integetett nekem.
Edna próbálta felhívni magára a figyelmet. Az udvar közepén,
egy padon ültek Julie-val. Csak futó pillantást vetettem Julie-ra,
akire még mindig haragudtam, noha semmi bizonyítékom nem
volt arra, hogy reggel ő csődítette össze a népet. Mindenesetre ezt
az ügyet nem Edna előtt akartam megbeszélni vele, hanem majd
később, négyszemközt.
– Hallottad a hírt? – szögezte nekem a sokszor hangoztatott kérdést Edna.
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– Hisz mellettem álltál, amikor Rhett felolvasta.
– Nem azt, ami a faliújságon van, hanem amiről itt mindenki
beszél – megigazította testhezálló pólóját, de a mozdulat akarata
ellenére is túl erotikus lett. A mellettünk tébláboló Henry Lars
füttyentett egyet, de Ednát most meglepő módon nem érdekelte a
gyorsan jött siker, izgatottan várta, hogy elmesélhesse, miről szerzett tudomást.
A hatást fokozva körbemutatott, de továbbra is szótlanul bámult
rám. Nem bírom, ha felcsigáznak, és azután várakoztatnak. Türelmetlenül összefontam a karom, ami tekintve kinyúlt pulcsim
méretes ujját, nem könnyű művelet.
– Folytatod? – sürgettem, és szinte szuggeráltam, hogy legyünk
már túl azon a bizonyos híren.
– Mrs. Bennett nem véletlenül esett el.
Edna csak ennyit mondott, majd újabb hatásszünetet tartott, de
ezzel az egy mondattal is annyira felhúzott, hogy legszívesebben
megragadtam volna a nyakát, és ha tehettem volna, kiráztam volna
belőle az információ többi részét. Mérgemben hatalmasat csaptam
a térdemre, magamon vezettem le a felgyülemlett feszültséget.
– Aú! – jajdult fel Edna, pedig nem neki, hanem nekem fájt.
– Ha mondani akarsz valamit, akkor mondd!
– Jól van, jól van. Valaki bekente viasszal a lépcső tetejét.
– Komolyan? – egy ütemet kihagyott a szívem.
– Igen. Valaki nagyon le akarta kapcsolni az öreglányt.
– Úgy érted, neki szánták?
– Ki másnak?!
Úristen, ki utálja annyira Mrs. Bennettet, hogy ilyen aljasságra vetemedjen? Elvetemült ember lehet, nem vitás, mert már az is
nagy gonoszságra vall, hogy az akciója miatt Mrs. Bennett a lábát
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törte, de ha jobban belegondolunk, sokkal nagyobb sérülés is érhette volna. Eltörhetett volna a gerince vagy a koponyája is.
Nem létezik, hogy valaki ekkora disznóságra mert volna vetemedni!
– De más is eleshetett volna! – erősködtem.
Nehezemre esett elfogadni, hogy valakinek annyira az útjában
állt kedvenc tanárnőm, hogy egy ilyen veszélyes merényletet is meg
mert kockáztatni ellene.
– Nem az egészet kenték be, csak a korlát tövénél egy kis darabot.
Hát, ez szép! Mindenki tudta, hogy a fiatalnak nem mondható
Mrs. Bennett bármennyire is fitt, a lépcső nem az erőssége, főleg lefelé. Mindig szorosan a korláthoz tapad, és egyesével, nagyon
megfontoltan lépked. Tegnapelőtt azonban hiába kapaszkodott, ez
kevés volt ahhoz, hogy megtartsa az egyensúlyát. Tényleg nagyon
valószínű, hogy őt akarta valaki kivonni a forgalomból.
Nagyot sóhajtottam. Aggódtam. Ez már tényleg nem tréfa.
Szándékos tett, melynek célpontja a tanárnő volt.
Vajon diákcsínyről van szó, vagy valaki tényleg ártani akart Mrs.
Bennettnek?
– Ez biztos? Kitől hallottad? – nyaggattam Ednát.
Ő megszeppent, de rögtön meg is nyílt.
– Biztos forrásból tudom. Hallottam, amikor Mr. Smith, a takarító elmesélte Mr. Calvinnak, hogy viaszt talált a lépcső tetején.
– Hogy reagált az igazgató?
– Először meglepődött, majd dühös lett. Tudod, mennyire csípi
az öreglányt.
Még szép, hogy Mr. Calvin kedvence Mrs. Bennett. A tanárnő
a szorgalom mintaképe, mint mondta, nem hiányzott még soha,
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betegen is dolgozik, soha nincs egy rossz szava, a diákjai jó eredményeket produkálnak. Kell egy igazgatónak ennél több? Nem
kell.
– És azután? – kérdeztem.
– Arra a következtetésre jutottak, hogy valaki szórakozott, és
Mr. Calvin belső nyomozást fog indítani.
– Belső nyomozást? – Úgy látszik, vetélytársunk akadt.
Mi a frászt takar ez a kifejezés? Ki fog nyomozni? Mr. Calvin?
Hogyan? Az irodájába rendel néhány diákot, hogy kihallgassa
őket? Kiket fog kiválasztani?
Istenem, megint mennyi kérdés!
Idegesen forgatni kezdtem a fülemben csüngő kilencest. Magas
szintű szellemiség, mi? De örülnék most neki!
Újabb sóhaj kíséretében körbenéztem az udvaron duruzsoló tömegen.
– Szóval ez azt jelenti, hogy te terjesztetted el ezt az infót a suliban? – keménykedtem tovább.
– Hát… – Edna lila tincse felé kapott. – Igen.
Válasz helyett elhúztam a számat, de magamban megjegyeztem
két dolgot.
Edna nagyon jó informátor, mindenütt ott van, ahol történik
valami, mindenkit ismer, akitől vagy akiről új hírt lehet szerezni,
így segítségünkre lehet a nyomozásban. Másrészt viszont vigyázni
kell, hogy mit mond el neki az ember, mert olyan, mint a szita,
minden átfolyik rajta, és egy kis népszerűségért cserébe hajlamos
továbbadni a nehezen megszerzett értesüléseket.
Míg én Edna megbízhatóságát mérlegeltem, a lányok Mrs.
Bennett esésén rágódtak.
– Lehet, hogy valaki nem akart dogát írni – mondta végül Julie.
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– Hát, az lehet – vélekedtem, bár igen durvának és meggondolatlannak tartottam ezt a megoldást. Meg is halhatott volna a tanárnő, annyira pedig nem lehet senki se tapló, hogy egy vacak doga
miatt bárkit, akárcsak egy nemszeretem tanárt is megöljön.
Tanárnak lenni veszélyes, állapítottam meg.

F
Ebédig újabb unalmas órákat kellett végigülnöm. Nem történt
semmi említésre méltó. Nem volt matek, így nem kellett Daniel
miatt izgulnom.
Délben magányosan ültem a menzán.
– Ada, Ada – Julie hangja ébresztett fel az éber álomból.
– Ö… – megráztam a fejem. – Tessék?
– Segítened kell!
Látva a kétségbeesését, megsajnáltam Julie-t, és megbocsátottam, amiért talán az ő körtelefonjának köszönhetően volt ismét
tumultus reggel a faliújságnál.
– Mi a baj? – már a legrosszabbra is felkészültem, bármi legyen
is az.
– Nem tudom megoldani a matek házit – hatalmas izzadságcseppet törölt le a homlokáról, én pedig majdnem elnevettem magam.
– Soha ne legyen nagyobb bajod!
– Állítólag Mr. Truitt vérengzést fog rendezni. Ha még egy rossz
jegyet kapok, apám tavaszig nem enged sehova.
– De még csak szeptember van?! Nincs is jegyed.
– Hát ez az. Szóval… segítesz?
– Persze – bólintottam kelletlenül, de legszívesebben egy tapodtat se mozdultam volna az ebédlőből.
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Egy csigát megszégyenítő lassúsággal összerámoltam a holmimat. Julie leült a szemközti székre, szeme izgatottan cikázott egyik
asztaltól a másikig.
– Tudsz róla, hogy téged bámul az egyik új srác? – kérdezte
végül.
Úristen! Hát mégse úszom meg a kínos találkozást?!
– Hogy néz ki? – lehajoltam az asztalra.
Persze a mozdulat nem segített, és nem lettem láthatatlan.
– Hát… fekete haja van, és nagyon szép sötét szeme.
Szép sötét szem. Nagyot nyeltem.
– Nekem tetszik az arca, olyan, mint egy görög isten.
Görög isten? Amilyennek megálmodtam a nagy Ő-t. Nagyot
dobbant a szívem.
Julie leírása csak megerősítette elképzelésemet az új srácról. Az
én zsánerem.
– Ó… nem Daniel! – szakadt ki belőlem a megkönnyebbülés.
– Nem? – vonta fel a szemöldökét Julie.
– Nem, ő nem tetszene neked – mondtam magabiztosan.
Aki nekem nem kedves, az nem tetszhet Julie-nak.
– Az jó, mert épp idetart.
– Micsoda?! – a másik új srác, az a gyönyörű magas, akit első
nap kiszemeltem, idejön hozzám?
Még nem készültem fel. Remegni kezdett kezem-lábam, óvatosan hátrafordultam.
Igen, ő volt az, de…
– Ez a Michelle olyan, mint egy boszorkány. Minden helyes pasira lecsap – kommentálta a látnivalót Julie.
Az új srác már háttal állt nekem, Michelle finoman megérintette
a karját, és ezzel visszatartotta attól, hogy továbbmenjen. A szőke
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bombázó kedélyesen mesélt valamit a fiúnak, aki türelmesen hallgatott.
– Azt hiszem, nem fog idejönni – mondta Julie.
Én is azt hiszem.
– Hol a matek házid?
– Kinn a szekrényemben.
Kimentünk a folyosóra Julie-val. Most elmaradt a megismerkedés, de nem baj, legalább lesz időm felkészülni rá.

F
Miután megoldottam Julie háziját, visszaszaladtam a menzára, de
már véget ért az ebédszünet, és csak néhányan lézengtek a helyiségben. Az, akit én kerestem, már nem volt sehol.
Elkeseredetten baktattam a következő órára.
Mondanom se kell, hogy ettől kezdve csak egy dologra, pontosabban egy személyre tudtam gondolni.
Az órák után céltalanul kóboroltam a folyosón. Abban bíztam,
hogy egyszer csak összefutok a sráccal, de sehol se találtam. Már
épp haza akartam indulni, amikor eszembe jutottak a hírek, és a
faliújsághoz rohantam.
Jess és Julie némán olvasták a sorokat. Jess kezében most nem
alma volt. Úgy látszik, elfogyott mai készlete. Szorgosan jegyzetelt
egy füzetbe. Ahogy mellé értem, láttam, hogy a napi híreket írja
fel pontosan, pontokba szedve. A lap tetején már ott sorakoztak a
tegnapi és tegnapelőtti jóslatok is.
– Összegezhetünk? – nyitotta meg szokásossá váló délutáni értekezletünket.
– Igen – bólogattunk Julie-val.
– Történt ma valami a két AB-vel?
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– Én hallottam, hogy Adam Abby mellé akart ülni törin, tudod,
amikor Abby neked foglalta a helyet, vagy legalábbis ezzel rázta le
Adamet.
– Aha, szóval erről volt szó – világosodott meg Jess. Meglengette
tollát a levegőben. – Én meg nem értettem, mit akar.
– Gondoltam, hogy nem beszéltétek meg.
– Hmm, hát nem is. Na, jó – Jess tett egy pipát a füzetébe, majd
rátért a következő pontra. – Új szerelem. Meg kell hagyni, igaza
van Rhettnek, sok új szerelem szövődik nap mint nap. Nem tudhatjuk, mire gondolt a szerző.
Természetesen meg se mukkantam, hogy ez a pont érzékenyen
érint engem, mert már a szerelem szótól is olyan hevesen vert a szívem, hogy majd szétpattant a mellkasom.
– JJ… – törte a fejét Jess – gőzöm sincs.
– De a hiénák az tuti – örvendezett Julie megrázva szőke fürtjeit. – Hallottam, hogy Rhett Michelle-re tippelt. Az stimmel, nem?
– Majd meglátjuk – vélekedett Jess, amitől Julie láthatóan lelombozódott. – Én pedig nyomozni kezdtem, de ez titok – ezzel
becsapta a jegyzetfüzetét.
– Van itt még valami – kezdtem, és elmeséltem, amit Ednától
hallottunk.
Meglepődve tapasztaltam, hogy bár az egész iskola arról pusmogott, mi történt Mrs. Bennettel, Jess még nem hallott semmit. Julie
láthatóan nem tulajdonított akkora jelentőséget ennek az esetnek,
mint amennyit szerintem ér, ezért nem említette korábban.
– Hát ez érdekes – Jess aprólékosan megtisztította a szemüvegét,
majd szótlanul maga elé meredt.
– Ugyan, csak szórakozott valaki – Julie-nak nem erőssége a logikus gondolkodás, de nem is ezért szeretem.
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– Nem, többről van itt szó – vette fel Jess újra a már tiszta okulárét. – Igaza van Adának, a tanárnő meg is halhatott volna, de már
ez a lábtörés is komoly sérülés.
– Ostobaságra vall, az biztos – értett egyet vele Julie.
– Ez nem sima ostobaság, Julie – szóltam közbe. – A baleset
szerepelt a Mai hírekben. Bármi legyen is ez az egész ügy, Mrs.
Bennettnek fontos szerepe van benne.
Jess egyetértően bólintott, Julie pedig idegesen remegni kezdett.
– Nem tudjuk, mi az ügy lényege, de olyasvalami lehet, amiért
valaki ölni is képes lenne – mondtam.
– Még nem tudjuk, de meg fogjuk tudni – adta meg a végszót
Jess.
Ezzel aztán meg is fosztotta Julie-t a nyugodt éjszakától, mert
barátnőmet ismerve, biztos voltam abban, hogy a mai események
után egy szemhunyásnyit se fog aludni.
Az is kétséges volt, hogy én álomra tudom-e hajtani a fejemet,
bár az én esetemben nemcsak a félelmetes baleset volt az ok, hanem
az új srác is, aki ismeretlen érzéseket ébresztett bennem.
Sok még itt a megoldásra váró rejtély, nehéz, mint a sudoku.

F
A sudoku egy japán eredetű játék. Egy kilencszer kilences négyzet
néhány kockájába számokat írnak. A négyzethálót úgy kell kitölteni egytől kilencig a számokkal, hogy egy szám csak egyetlenegyszer szerepeljen minden függőleges és vízszintes oszlopban, illetve
minden kisebb négyzetben. A sudokunak több nehézségi fokozata
létezik a kezdőtől a mesterszintig.
A játéknak van néhány nagyon jó sajátossága: bárhol, bármikor
játszható, és elég hozzá egy ember.
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Van azonban egy trükkje: meg kell keresni a leggyakrabban előforduló számot, és azzal kell kezdeni a játékot. Sajnos a mi sudokunk még olyan foghíjas, hogy nem lehet megfejteni. Szükség
lesz még néhány számra, hogy megoldhassuk a feladványt.
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