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1. fejezet

Luis
Van ám annak előnye is, ha az ember utolsóként érkezik egy három-
gyerekes családba. Így tanúja lehettem annak, hogyan került mindkét 
bátyám komoly bajba a középiskolában. Tőlem mindenki többet vár. 
Kitűnő tanuló vagyok, nem verekszem, és tizenegy éves korom óta 
tudom, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Mi familia1 szerint én vagyok 
a mintagyerek – az egyetlen, aki később sem fogja elcseszni az életét.

A barátaim tudják, hogy bennem is jócskán túlteng a lázadó szel-
lem, a családom viszont semmit sem sejt. Nem tehetek róla, Fuentes 
vagyok én is, a lázadás a génjeinkbe van kódolva. Az a kölyök, akit 
a családom ismerni vél, nem feltétlenül ugyanolyan srác, mint ami-
lyennek én magamat ismerem. Szándékaim szerint ez így is fog 
maradni. Megesküdtem arra, hogy sohasem fogom feladni a leg-
fontosabb célomat, egyetemre megyek és aeronautikát, azaz repülés-
tant fogok tanulni, de néha csak azért is kockára teszem a testi épsé-
gemet: időnként szükségem van egy kis adrenalinlöketre.

Ott állok egy sziklaalakzat tövénél, a Boulder Canyonban, négy 
cimborámmal együtt. Jack Reyerson hozott magával sziklamászó 

1 a családom (sp.)
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felszerelést, de én nem várok a beülőre. Megragadom az egyik köte-
let, és egy karabinerrel az övbújtatómra erősítem, hogy amikor fel-
érek a csúcsra, rögzíthessem a csapat többi tagja számára.

– Felszerelés nélkül nem biztonságos felmenni, Luis – figyelmez-
tet Brooke. – Bár ezt te is nagyon jól tudod, igaz?

– Aha – mondom.
Szólóban és szabadon indulok el felfelé a sziklaalakzaton. Nem 

ez az első szabad szólóm a Boulder Canyonban, részt vettem elegen-
dő kiképzésen ahhoz, hogy tudjam, mire vállalkozom. Nem mon-
dom, hogy nincs benne kockázat – de ez a kockázat kiszámítható.

– Te megőrültél, Luis! – kiáltja Jamie Bloomfield alulról, miköz-
ben én egyre magasabbra mászom. – Ha onnan lezuhansz, meghalsz!

– Csak szeretném, ha mindenki tudná, hogy nem vállalok felelős-
séget azért, ha összetöröd magad – morogja Jack. – Alá kellett volna 
íratnom veled egy nyilatkozatot, hogy saját felelősségedre mentél fel.

Jack apja ügyvéd, így a csávónak megvan az az idegesítő szokása, 
hogy úton-útfélen a felelősségről papol.

Nem kötöm az orrára, hogy a beülő nélküli mászás számomra 
adrenalinlöket. Emiatt aztán még keményebben feszegetem a hatá-
raimat, és még több kockázatot vállalok. Jamie már mondta, hogy 
adrenalinfüggő vagyok, amikor tavaly, a téli szünetben snowboard-
dal lecsúsztam a fekete gyémánt pályán Vailben. Azt már el sem 
árultam neki, hogy akkor is adrenalinlöketet kaptam, amikor az 
előcsarnokban megismert kiscsajt megdugtam. Most akkor tény-
leg függő lennék?

Félúton járhatok a csúcs felé, amikor jobb kézzel megkapaszko-
dom a fejem fölött, és az egyik lábammal megtámasztom magam 
egy apró hasadékban. Már elég magasan vagyok ahhoz, hogy lepil-
lantva felmérhessem, mire zuhanok, ha megcsúszom.
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– Ne nézz már le! – kiáltja Jack rémülten. – Megszédülsz és lezu-
hansz!

– És meg is halsz! – teszi hozzá Jamie.
¡Dios mio! 2 A barátaimra ráférne némi lazulás. Fehérek, nyilván 

nem egy olyan mexikói családban nevelkedtek, ahol a férfiakat a 
kihívások éltetik, meg az, hogy állandóan feszegetik a korlátaikat. 
Bár én vagyok az egyetlen Fuentes fivér, aki mindenki szerint elég 
okos ahhoz, hogy ne kockáztasson, belehalnék, ha nem tenném.

A csúcs alig pár méternyire van. Megállok, hátranézek, hogy fent-
ről is megcsodálhassam a tájat. Kibaszott szép. Régen Illinoisban 
laktunk, ahol a felhőkarcolókat leszámítva nem voltak magaslatok. 
A coloradói hegyek azonban megtanítottak a természet tiszteletére. 
A hátam mögött süvít a szél, a nap magasan jár az égen, én pedig 
legyőzhetetlennek érzem magam.

Felnyúlok a bal kezemmel, és megragadom egy hasadék szélét a 
sziklafalon, nagyjából három méterre a tetejétől. Már majdnem fent 
vagyok. Amikor azonban keresni kezdek egy támasztékot a lábam-
nak is, valami éles beleszúr a kezembe.

A francba. Rossz hír.
Valami megharapott.
Ösztönösen stabilizálom magam a lábammal, és a szemem elé 

kapom a kezemet. Két apró harapásnyomot látok a kézfejemen, 
amelyekből vér szivárog.

– Ne a töködet vakard, Luis, még napnyugta előtt szeretnénk mi 
is felmászni! – ordítja Eli Movitz lentről.

– Nem örülök, hogy rossz híreket kell közölnöm veletek, srá-
cok – kiáltom le nekik, miközben a kígyó feje felbukkan felettem, 

2 Istenem! (sp.)
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aztán menedéket keresve vissza is húzódik. – De megmart egy  
kígyó!

Nem láttam jól a szarházit, tehát fogalmam sincs, hogy mér-
ges kígyó volt-e. Basszus! Amikor lepillantok a barátaimra, azon-
nal elszédülök. Ez nem volt benne a pakliban. A szívem vadul verni 
kezd, és a szememet összeszorítva reménykedem abban, hogy meg-
áll a forgás.

– A rohadt életbe, ember! – kiáltja Eli. – Csörgőkígyó volt?
– Nem tudom.
– Hogy nézett ki? – szól fel Jamie. – Voltak rajta csíkok?
– Csak a feje búbját láttam, és ne kérd, hogy visszamenjek meg-

nézni! – mondom neki, és azt mérlegelem, hogy oldalra kimozdul-
va folytassam-e a mászást, vagy ereszkedjek vissza.

Matematikus agyam van, így azonnal számolgatni kezdem a túl-
élés esélyeit ebben a helyzetben. A kezem ég ugyan, de nem zsibbadt 
el. Ha egy kurva nagy adag méreg került volna belém, akkor most 
már biztosan zsibbadnék és merevedne a karom.

– Tudtam én, hogy nem lett volna szabad felszerelés nélkül szó-
lóznia – verték vissza Jack hangját a sziklafalak. – Tudtam! De senki 
sem hallgatott rám, most meg fent ragadt, miközben a méreg szét-
terjed a testében!

– Fogd már be a tetves pofádat, Jack! – ordítom. – A kígyóknak 
nincs lábuk, honnan a faszból gondolhattam volna, hogy a csúcs 
alatt három méterrel rejtőzködik egy a sziklafalon?

– Izé, jól érzed magad? – kérdezi Brooke.
– Egy kígyó épp most lyukasztotta át a bőrömet a méregfogá-

val, Brooke! – mondom, miközben lassan ereszkedni kezdek. Lehet, 
hogy képzelődöm, de mintha a kezem kezdene zsibbadni. – Naná, 
hogy nem érzem magam jól!
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– Keressetek egy rangert! Náluk mindig van ellenanyag! – ordítja 
Jack a többieknek. Kocsival kellene menni, hogy rábukkanjunk egy-
re. Még senkinek sincsen jogsija, így aztán szarban vagyunk. Vagyis 
csak én vagyok szarban.

Az ellenanyag meg a csörgőkígyó megzavarják a fejemet, már 
gondolkodni sem tudok, és fogást tévesztek.

Megcsúszik a lábam. Aztán az a kezem, amelyiken a két lyuk van, 
izzadni kezd, és már nem tudok vele kapaszkodni. Csúszok lefelé a 
sziklafalon, hallom, hogy a barátaim felkiáltanak és sikoltozni kez-
denek, miközben én próbálok vagy a kezemmel, vagy a lábammal 
valamiféle szilárd támasztékot találni. Feleslegesen erőlködöm.

Csak arra tudok gondolni, mielőtt a földbe csapódom, hogy nem 
akarok még meghalni.
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2. fejezet

Nikki
– Szeretlek, Marco!

Kimondtam. Képtelen voltam a szerelmem mély, sötét tüzű 
szemébe nézni, miközben a szavak akadálytalanul peregtek le az 
ajkamról, mert volt valami, amit nem mondtam el neki. Arra gon-
doltam, hogy egy Szeretlekkel egyszerűbb elindítani a beszélgetést, 
mint azzal, hogy Azt hiszem, terhes vagyok. Gyáva dolog volt, hogy 
nem néztem a szemébe és mondtam el neki mindent, azt gondol-
tam, a fenti szó kezdetnek megteszi. Ilyen védtelennek még nem 
éreztem magam soha.

Minden szívesebben lennék, mint védtelen.
Lassan kifújom a levegőt, és összeszedem a bátorságomat, hogy 

végre a szemébe nézzek annak a fiúnak, aki lassan egy éve a bará-
tom. Egy hónappal ezelőtt egymással veszítettük el a szüzességün-
ket, amikor a szülei Mexikóba mentek meglátogatni a nagyszülő-
ket.

De erre most nem gondolhatok, rá kell összpontosítanom. Oké, 
azt mondtam, hogy szeretlek. Most neked kellene ugyanezt mondanod, 
pont úgy, ahogyan a fülembe súgtad, miközben először szerelmesked-
tünk. Akkor én azt mondom majd, hogy ebben a hónapban nem jött 
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meg a menzeszem, és hogy rohadtul félek. Te meg azt mondod erre, hogy 
minden rendben lesz, hogy együtt megoldjuk.

Mosolyog. Hát úgy nagyjából. A szája sarka felfelé rándul, mint-
ha mulatna valamin. Nem szórakoztatni akartam. Érzelmeket, imá-
datot vártam – valamiféle jelet tőle, hogy rábízhatom a titkomat. 
A Michigan-tóra pillantva azt kívánom, bárcsak ne itt kint lennénk, 
és azt is nagyon remélem, hogy a giminkből senki sem fog éppen 
ebben a pillanatban felbukkanni. Összefonom a karom magam 
előtt. Illinoisban még nincs meleg, a tó felől fújó szél megborzon-
gat. De lehet, hogy az idegeim miatt reszketek.

– Nem kell neked is kimondanod – töröm meg a csendet, de 
hazudok. Szeretném, ha Marco is kimondaná. Nem csak különle-
ges alkalmakkor akarom hallani, meg amikor szeretkezünk.

Először a szeptemberi alapítványi bál után mondta. Aztán szil-
veszterkor. Meg Valentin-napon. A születésnapomon. Én meg éjsza-
kákon át azon ábrándozom, hogy a szerelmünk örökké tart.

Nem barátkozunk ugyanazokkal a srácokkal, mert Fairfield 
két ellentétes oldalán lakunk, de ez sohasem számított közöttünk. 
Működik a dolog. Iskola után általában hozzánk megyünk és… hát, 
csak együtt vagyunk.

Most pedig lehet, hogy gyerekünk lesz. Hogyan fogadja majd a 
hírt?

Ma van a harmadik iskolai évünk utolsó napja, holnap kezdődik 
a nyári szünet. Marco azt javasolta, hogy jöjjünk le ide, a strandra, 
amikor megmondtam neki, hogy beszélni szeretnék vele.

Remek ötlet. A strand a mi búvóhelyünk.
Tavaly nyáron először itt csókolóztunk. Az iskola második heté-

ben itt kért meg, hogy legyek hivatalosan is a barátnője. Januárban 
hóangyalt csináltunk ugyanezen a partszakaszon, amikor hószünet 
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volt. Ide jöttünk, hogy megosszuk egymással a titkainkat, például 
egyszer elárulta nekem, hová rejtik el a banda tagjai a fegyvereket a 
városban, nehogy a rendőrség elkapja őket, amikor éppen felfegy-
verkezve grasszálnak. Marco régóta ismer jó kapcsolatokkal rendel-
kező srácokat.

Távolabb lép tőlem, én pedig rögtön libabőrös leszek, mintha a 
testem megérezné, hogy nemcsak a tó felől fújó szél itt a gond. Mar-
co éjfekete hajába túr. Felsóhajt. Kétszer.

– Szerintem másokkal is kellene találkozgatnunk.
Oldalra hajtom a fejemet. Nyilván nem jól hallottam.
Van jó néhány mondat, amit egy lány szeretne hallani, miután 

szerelmet vallott a fiújának. Fejből fel tudnék sorolni többet is. De a 
Szerintem másokkal is kellene találkozgatnunk valahogy nem illik ide.

Meg vagyok döbbenve. És nem tudok úrrá lenni a reszketésemen, 
amikor arra gondolok, hogy terhes vagyok, és ő nem áll mellettem, 
nem mosolyog, és nem mondja, hogy minden rendben lesz.

– De m-m-miért?
– Mindig azt mondtad, hogy nem akarsz bandatagokkal randiz-

ni, én pedig az leszek.
– Naná, hogy nem randiznék bandatagokkal! – kiáltok fel. – Két 

napja még azt állítottad, hogy sohasem csatlakoznál egyetlen ban-
dához sem! Marco, azelőtt mondtad, hogy szeretkeztünk! Emlék- 
szel?

Felszisszen. – Mondtam én egy csomó dolgot, amit valószínűleg 
nem kellett volna. És kérlek, ne hívd már azt a dolgot szeretkezés-
nek… Amikor azt mondod, egy rakás szarnak érzem magam.

– Akkor mit mondjak helyette?
– Szex.
– Csak szex, mi?
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Az égre emeli a tekintetét, válaszként a gyomrom görcsbe rándul. 
– Na szép, most szándékosan úgy csinálsz, hogy egy rakás szar-

nak érezzem magamat.
– Nem is szándékosan csinálom.
Kinyitja a száját, hogy mondjon valamit, de aztán nyilván meg-

gondolja magát, mert be is csukja.
Az arcát fürkészem, és reménykedem, hogy végre kiböki: Csak 

vicceltem! Sohasem mondanék le rólad a Latin Vérért! De nem mond 
semmi ilyesmit. Mintha valaki a szívemet akarná szétcincálni és 
aztán cafatonként megsemmisíteni.

– Annyira… mások vagyunk.
– Nem, nem vagyunk mások. Tökéletesek vagyunk együtt. Ugyan-

abba az iskolába járunk, remekül érezzük magunkat együtt, és… 
mind a ketten mexikóiak vagyunk.

Felröhög. – Egy szót sem beszélsz spanyolul, Nikki! A szüleim és 
a haverjaim viccelődnek rajtad az orrod előtt, és még csak észre sem 
veszed! Nem vagy igaziból mexikói.

Most viccel?
A szüleim Mexikóban születtek, mint minden ősöm. Soha senki 

sem mondaná, hogy nem latinok. A spanyol az anyanyelvük. A szü-
leim a házasságkötésük után jöttek az Egyesült Államokba. Utána 
az apukám orvosi egyetemre ment, és a Chicago Memorialban volt 
rezidens.

– Marco, a bandától még nem leszel mexikóibb a mexikóinál. 
Nehogy már a banda fontosabb legyen, mint a kapcsolatunk!

A nagylábujjával belerúg a homokba. – No hablas pinche español.3

– Nem értettem, mit mondtál. Lefordítanád?

3 Kicsit sem beszélsz spanyolul. (sp.)
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Idegesen felemeli a kezét. – Erről beszéltem! Hogy őszinte legyek, 
már egy ideje a Vérrel lógok.

Hogy mondhat ilyet? A hasam elé kapom a kezem, mintha ezzel 
a mozdulattal meg tudnám védeni azt a gyereket, aki esetleg ben-
nem növekszik. Nem tehetek róla, teleszalad könnyel a szemem. 
Tudom, hogy nyomorultul és szánalmasan festek, miközben a köny-
nyek végigcsorognak az arcomon. A szemem előtt semmisül meg 
minden, amit Marcóról és a kapcsolatunkról gondoltam. Ilyen 
magányos még soha életemben nem voltam.

– Ezt nem hiszem el – mondom majdnem suttogva.
El kellene mondanom neki a titkomat. Talán meggondolja magát, 

ha megtudja, hogy gyerekünk lesz. Ha viszont nem vagyok terhes, 
csak az elkerülhetetlent késleltetném a vallomással?

– Csak nem akarom, hogy állandóan piszkálj, amiért beléptem a 
Vérbe – böki ki. – Minden barátom belépett.

A körmeimet vizsgálgatom. Tegnap éjjel manikűröztem, és egy piros 
szívecskét rajzoltam minden körmömre. A hüvelykujjamon beleírtam a 
kis szívbe a kezdőbetűit: MD, azaz Marco Delgado. Azt hittem, örülni 
fog. A jelek szerint tévedtem. Ökölbe szorított kézzel rejtem el a mintát.

– Ne haragudj! – mondja, és a vállamat kezdi simogatni, mint egy 
szülő, aki a gyerekét vigasztalja. – Ne sírj már! Még mindig lehe-
tünk, hát tudod, barátok… sőt, barátok extrákkal.

– Nem akarok a barátod lenni, extrákkal sem! A barátnőd aka-
rok lenni! – Az ebédem felfelé igyekszik a nyelőcsövemen. Mit kap 
a bandától, amit én nem adok meg neki?

Hallgat, és megint a homokot rugdossa.
A kezem bénán lehull az oldalam mellett, amikor rádöbbenek, 

hogy nem tudok változtatni a dolgok állásán. Másképpen néz rám: 
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csak egy lány vagyok a suliból, nem álmai asszonya vagy a jöven-
dő gyerekei anyja.

Előhúzza a mobilját a zsebéből, és megnézi, mennyi az idő. – 
Ööö… ami a ma estét illeti…

– Az év végi buli Malnattinál? – A „hivatalosan nem hivatalos” 
pizzaparti a Fairfield gimi diákjai számára. Felhúznak egy hatalmas 
sátrat az étterem mellett, DJ-t hívnak, és hattól tizenegyig mindenki 
annyi pizzát ehet, amennyi belefér. Aztán a legtöbb diák a fairfieldi 
focipálya mögötti elvadult területen bulizik tovább, amíg a rendőr-
ség véget nem vet a mulatságnak.

– Igen – mondja. – Ha tudsz valakit, aki szívesen megismerked-
ne velem, szólj bátran!

– Kábítószert árulsz? – kérdezem.
A vállát vonogatja. – Az is pénz.
– Mocskos pénz, Marco. És törvénybe ütköző is. Ne csináld! 

Letartóztathatnak és börtönbe csukhatnak!
– Kurvára nincs szükségem arra, hogy kioktass!
Megint a telefonja kijelzőjére pillant. Valakinek a hívását vagy 

az üzenetét várja? Én pedig azt érzem, hogy minden elveszett, ami 
valaha közöttünk volt.

Az arcomon csendesen folydogáló könnyek elég egyértelműen 
jelzik, hogy nem vagyok jól, de Marcót ez szemmel láthatóan nem 
érdekli. Letörlöm a könnyeket, és átkozom a gyengeségemet.

Megbirkózom ezzel. Független, önálló lány vagyok, akinek nincs 
szüksége egy fiúra ahhoz, hogy kitalálja, mi a teendő. Az nyilvánva-
ló, hogy a probléma az én problémám, csakis az enyém. Ha terhes 
vagyok, Marco majd akkor szerez róla tudomást, amikor a hasam 
megdagad, mint egy lufi. Tudni fogja, hogy az ő gyerekét hordom. 
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Ha úgy dönt, hogy tudomást vesz rólunk, és hajlandó rendbe tenni 
az életét, akkor beszélhetünk.

Felnézek Marcóra, és halványan elmosolyodom. – Nem akar-
lak ellenőrizgetni. Sohasem akartam olyan lány lenni, aki vissza-
fogja a fiúját.

– De mégis megtetted… tényleg. Nem tudom tovább csinálni.
Gyanítom, hogy nem is vagyok olyan független. A kapcsolatunk 

igenis meghatározta, hogy ki voltam, és ez nem is volt ellenemre. 
Nem hiszem el, hogy el akar távolítani az életéből. Ennek semmi 
értelme.

Kap egy sms-t, de nem látom, hogy kitől. Visszaír. – Egyedül is 
haza tudsz menni, ugye? – kérdezi. Ujjaival gyorsan és dühödten 
nyomkodja a billentyűket.

– Biztos.
– Szuper. – Lehajol, és megpuszilja az arcomat. – A haverok azt 

hitték, tiszta loco4 leszel. Biztosak voltak benne, hogy betörölsz 
nekem egyet, vagy valami ilyesmi.

Nagy a kísértés. De nem, nem tudnám megütni.
Mielőtt minden méltóságomat elveszítve kinyitnám a számat 

és könyörögnék, hogy jöjjön vissza hozzám, megfordul és elindul. 
Aztán már ott sincsen. Fizikailag legalábbis nincsen, a gondolata-
imból azonban nem tudom kitörölni.

A bandát választotta, és nem engem.
Alig kapok levegőt. A tóra pillantok, és a legszívesebben fejest 

ugranék bele – messzire úsznék innen, és azt színlelném, hogy 
mindez meg sem történt. A kétségbeesés úgy árad el bennem, mint 
ahogyan a tenger vize elmossa a lábnyomokat a homokban, és  

4 bolond (sp.)
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megállíthatatlanul remegni kezdek. Térdre esek, és érzem, hogy for-
ró könnyek öntik el az arcomat. Most le sem törlöm őket. Zokog-
ni kezdek, miközben visszaidézek minden Marcóval töltött pillana-
tot, és imádkozom, hogy a menzeszem csak késsen, hogy ne legyek 
terhes.

Tizenöt évesen anyává válni ugyanis nem szerepelt a terveim 
között.
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3. fejezet

Luis
Úgy tűnik, lebuktam. Ha nem lett volna az a tetves kígyó, nem 
zuhantam volna le a szikláról, és akkor most mi’amá5 nem ülne állan-
dóan itt a kórteremben, és nem vetne rám olyan szikrázó pillantást, 
amelyet csak egyféleképpen lehet értelmezni: Most aztán bajban vagy!

Kiderült, hogy egyáltalán nem volt méreg a szervezetemben. 
A kígyó egyik méregfoga ideget ért, ezért éreztem a zsibbadást. Miu-
tán leestem, Brooke bepánikolt, és felhívta az apját. Ő meg eljött 
értünk, és bevitt a kórházba. Esküszöm, könnyebb volt a kígyóha-
rapást túlélni, mint mi’amá folytonos leckéztetését hallgatni. Na, 
az az igazi kínzás!

Zuhanás közben a sziklafal több helyen is felhorzsolta a lábamat. 
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy az ép kezemmel végül 
sikerült egy kiálló szikladarabban megkapaszkodnom, bár közben 
olyan szinten hasítottam fel a bőrömet a tenyeremtől a csuklómig, 
hogy majdnem össze kellett ölteni. Aztán a doki úgy döntött, hogy 
a vágás nem olyan mély, hogy varrni kelljen, és szólt a nővérnek, 
hogy kötözzön be.

5 anyám (sp.)
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Mi’amá karba tett kézzel figyel, miközben a kórházi ágy fejét 
állítgatom, hogy ne tök egyenesen feküdjek. – Majdnem halálra 
rémisztettél, Luis. Ki mondta neked, hogy a biztonsági heveder nél-
kül mássz sziklát?

– Senki.
– Nagy butaság volt – fogalmazza meg a nyilvánvalót, és nézi, 

hogy a nővér bekötözi a kezemet.
– Tudom.
A bátyámra, Alexre pillantok, aki hátával az ablaknak támasz-

kodva figyel. A fejét csóválja, nyilván az jár az eszében, mivel érde-
melt ki két olyan fiatalabb testvért, akik állandóan csak bajt csinál-
nak. Papá még a születésem előtt meghalt, Alex hatéves kora óta 
viseli a legidősebb férfi címet a családban. Most huszonkét éves.

De annyit el kell ismernem, mindent megtett azért, hogy távol 
tartson bennünket a bajtól. Carlos veszett fejsze nyele volt már a szü-
letése óta. Mi’amá elmesélte, hogy visítva és rugdosódva jött a világ-
ra, és kamaszkoráig abba sem hagyta. Aztán az összegyűlt feszültsé-
get verekedésekben vezette le, gyakorlatilag az élő fába is belekötött.

Alex húszéves volt, amikor mi’amá elküldte hozzá Carlost lakni, 
hátha Alexnek sikerül jó útra térítenie.

Carlos most a hadseregben szolgál, Alex pedig az esküvőjére 
készül Brittany Ellisszel, azzal a csajjal, akivel gimi óta jár.

Egy nővér dugja be a fejét az ajtón. – Mrs. Fuentes, alá kellene 
írnia néhány papírt.

Abban a szent pillanatban, amikor mi’amá kilép a kórterem-
ből, Alex az ágyam mellett terem. – Kibaszott nagy szerencséd volt 
– mondja. – Ha megtudom, hogy megint szabadon szólózol, én 
magam fogom szétrúgni a seggedet. Értve vagyok?

– Alex, nem is az én hibám volt.
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– A francba! – mondja, és eltakarja a szemét, mintha megfájdult 
volna a feje. – Mintha Carlost hallottam volna.

– Nem vagyok Carlos – felelem neki.
– Akkor ne is viselkedj úgy! Két hét múlva lesz az esküvőm. Két 

hét, Luis. Pont arra van szükségem, hogy az egyik öcsém lezuhan-
jon egy kurva sziklafalról, és kitörje a nyakát.

– Technikailag nem is számít sziklának – jegyzem meg. – És 
annak az esélye, hogy felfelé menet megmarjon egy kígyó…

– Na, ezt most fejezd be! – vág közbe Alex. – Nem érdekel a sta-
tisztika, Luis. Azt akarom, hogy az öcsém ott legyen az esküvőmön.

Öt csaj, köztük Brooke, Jamie meg három barátnőjük jelenik meg 
az ajtóban. Mindannyiuk kezében Jobbulást! feliratos lufi. Felröhö-
gök, amikor meglátom, milyen döbbent képet vág a bátyám, ami-
kor a csajok felkötik a lufikat az ágy rácsára.

– Hogy vagy? – kérdezi Brooke.
– Fosul – mondom neki, és felemelem mindkét bekötözött keze-

met. – Az egyiket kígyó marta meg, a másikat a sziklafal vágta meg.
– Azért jöttünk, hogy kicsit feldobjuk a hangulatodat – mond-

ja Jamie.
Szélesen elvigyorodok, és máris jobban érzem magam. Most már 

tudom, hogy nem fogok meghalni, tehát minden szép és jó. – Mi 
jár a fejetekben, lányok?

Ha jól hallom, Alex megvetően felhorkan, aztán hátralép, és a 
csajok körülveszik az ágyat.

– Szeretnél hátmasszázst? – kérdezi Angelica Muñoz kihívóan.
– Hoztam neked sütit a Pearl Street Mall pékségéből – teszi hozzá 

Brooke. – És mivel nem tudod használni a kezedet, szívesen meg-
etetlek.

– Ugye csak vicceltek? – morogja Alex a hátuk mögött.
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Angelica elfoglalja a helyét mögöttem, és elkezdi a hátmasszázst, 
miközben Brooke kivesz egy csokis kekszet a csomagból, és a szám 
elé emeli.

Ekkor leendő sógornőm sétál be az ajtón, csizmájának magas sar-
ka kopog a kórház padlókövein, hosszú, szőke copfja a hátát veri. 
Egyetlen pillantást vet a sleppemre, és összezavarodva rázza a fejét.

– Itt meg mi folyik? – kérdezi Alexet.
– Ne is kérdezd – felel a bátyám, és odalép hozzá.
– Alex hívott halálra rémülten, hogy baleseted volt – mondja 

Brittany nekem.
Felemelem mindkét bekötözött kezem. – Az volt. Rohadtul fáj, 

de a doki szerint túlélem.
– Nyilván – mondja. – De nem hinném, hogy sok okod lesz az 

örömre, ha anyád meglátja, hogy a tizenöt éves fiának gyakorlatilag 
saját háreme van. Tudod, mennyire próbál óvni benneteket, Luis.

– Hú, ha olyan, mint az én anyám, akkor ki fog akadni – mond-
ja Angelica, és a többiek felé fordul. – Az lenne a legjobb, ha meg-
lépnénk.

Angelicával már kavartam egyszer-kétszer bulikon. Neki is mexi-
kóiak a szülei, érti a dörgést. A többi csajnak fingja nincsen, miként 
védik porontyaikat a mexikói anyák.

Megmondom a csajoknak, hogy majd küldök nekik sms-t, ami-
kor használni tudom a kezeimet, és csak egy másodperccel azelőtt 
lépnek ki az ajtón, hogy mi’amá visszaérne a kórterembe.

– Hát ezeket a lufikat meg ki hozta? – kérdezi rögtön. – Azok a 
lányok, akiket a folyosón láttam?

– Aha – mondom neki. – Barátok a suliból. – Felesleges belemen-
ni olyan részletekbe, hogy az ötből hárommal is volt már dolgom. 
Olyan leckét kapnék, hogy megemlegetném.
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A doki fél órával később hazaenged, de még elmagyarázza 
mi’amának, hogyan kell átkötözni a sebeimet.

– Nem vagy sérthetetlen – jegyzi meg Alex, miután mi’amá és 
Brittany kimegy. – Egyikünk sem az. Ezt sohase felejtsd el!

– Tudom én!
Belebök a mellkasomba, és elállja az utamat. – Most nagyon 

figyelj rám, Luis, mert én pontosan tudom, mi játszódott le a fejed-
ben abban a pillanatban, amikor úgy döntöttél, hogy biztonsági 
felszerelés nélkül mászol fel arra a sziklára. Imádtad azt az érzést, 
hogy leszarod, milyen veszélybe sodrod magadat. Az egyik öcsém a 
hadseregben van, a legjobb barátom négy éve a föld alatt nyugszik, 
tehát nem fogom karba tett kézzel nézni, hogy a kisöcsémnek attól 
lesz la tengo dura6, ha veszélyben érzi magát.

– Túlságosan komolyan veszed az életet – mondom, és félreto-
lom. – Már nem vagyok kisgyerek, Alex, olyan ártatlan meg pláne 
nem, mint amilyennek gondolsz. Majdnem tizenhat éves vagyok! 
Ismered azt a csajt, Brooke-ot, aki a sütit hozta? Na, ő sem ártatlan 
már. És tudod, honnan tudom?

Nem tehetek róla, elvigyorodom, amikor Alex befogja a fülét, 
hogy ne is hallja.

– El ne áruld! – nyögi. – Ehhez még kibaszott fiatal vagy, tesó. 
És esküszöm, ha teherbe ejtesz egy csajt, nem úszod meg két bekö-
tözött kézzel!

6 erekció (sp.)
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4. fejezet

Nikki
Fogalmam sincsen, mennyi idő telt el azóta. Valahányszor 
megcsörren a mobilom, és meglátom, hogy nem Marco az, nem 
veszem fel. Valahányszor sms érkezik a barátaimtól, nem nézem 
meg.

Fogalmam sincsen, mióta ülök bőgve a parton, de nem is érde-
kel. A kisbabámhoz fohászkodom, hogy adjon nekem erőt, de még 
ilyen gyengének sohasem éreztem magam.

Egészen addig, amíg egy ismerős hangot nem hallok. – Nik!
Felpillantok. Kendall az. Kendall már az ovi óta a legjobb barát-

nőm, mert ugyanolyan ruha volt rajtunk az éves fotózáson, és 
még akkor is azt állítottuk, hogy ikertestvérek vagyunk, amikor 
Miss Trudy közölte, hogy a hazudozás nem tartozik az intézmény 
„nevelési elvei” közé. Nem tudtuk mi négyévesen, mi az a „nevelé-
si elv”, de Miss Trudy szigorú hangja sejtette velünk, hogy bajban  
vagyunk.

Mielőtt bármit mondhatnék, letérdel mellém. – Hallottam.
A szakításról hallhatott, de azt nem is sejti, hogy talán terhes 

vagyok. A kezembe temetem az arcomat. – Nem hiszem el!
– Tudom. – Leül mellém.
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– A bandát választotta, nem engem! – Rápillantok a barátnőmre, 
aki világos hajával és mogyorószín szemével pontosan az ellentétem. 

– Azt mondta, hogy nem vagyok elég mexikói neki.
Kendall megrázza a fejét, és megvetően felhorkan. – Idióta.
Szipogni kezdek, aztán letörlöm a könnyeket az arcomról. – Hon-

nan tudod?
Összerezzen. – Próbáltalak hívni, meg sms-t küldeni, de nem 

feleltél. Ezért Marcónak küldtem üzenetet, és megkérdeztem tőle, 
merre vagy. Akkor mondta el.

– Megmondtam neki, hogy szeretem. Erre azt felelte, hogy mások-
kal is akar találkozni. Meg azt is mondta, hogy a Vérrel lóg, de attól 
még lehetünk barátok. Barátok, extrákkal, Kendall. Te ezt elhiszed? 
Mintha úgy el tudnám zárni az érzelmeimet, mint egy csapot.

Már attól rosszul vagyok, hogy a barát és az extra szavakat egy 
mondatban kell használnom.

Kendall felsóhajt. – Tudom, hogy nem ez a megfelelő vigasztalás, 
de majd találkozol te is valaki mással.

– Nem tudom végigcsinálni nélküle!
– Mit kellene végigcsinálni? – kérdezi összezavarodva.
Felpillantok rá, az egyetlen barátnőmre, akiben úgy bízok, mint 

senki másban. – Lehet, hogy… terhes vagyok.
Az arcára kiülő szánalommal vegyes döbbenet bőven elég ahhoz, 

hogy újra elsírjam magam.
Kendall a kezébe fogja az arcomat, és a szemembe néz. – Minden 

rendben lesz, Nikki. Én melletted vagyok. Ezt tudod, ugye?
Bólintok. Bárcsak Marcótól hallanám ezeket a szavakat!
– Mióta késik a menzeszed? – kérdezi.
– Másfél hete.
– Tesztet csináltál már?
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Megrázom a fejem. Azt hiszem, úgy terveztem, hogy miután 
elmondtam Marcónak a dolgot, együtt elmegyünk néhány város-
sal messzebb, és egy patikában, ahol senki sem ismerhet bennünket, 
megvesszük a terhességi tesztet.

Kendall sürget, hogy álljak fel. – Először is, majd én szerzek neked 
terhességi tesztet. Aztán majd megtudjuk, hogy állunk. Figyu, ami 
történt, megtörtént, változtatni nem tudsz rajta. Csináld meg a tesz-
tet, hogy biztosan tudjuk. Oksa?

Az az igazság, hogy ezen a ponton nem is vagyok biztos abban, 
hogy szeretném tudni. Áldott tudatlanság, nem igaz?

Meg sem szólalok, miközben Kendall a kocsijával elvisz egy pati-
kához, majd haza hozzájuk. A kád szélén ülök, és idegesen rágom a 
körmömet, miközben ő elolvassa a használati utasítást, és a kezem-
be nyomja a tesztet. Rá kell pisilnem, és akkor megtudom, hogy 
Marco teherbe ejtett-e.

A tesztre nézek. – Képtelen vagyok rá – mondom Kendallnak. – 
Én… szeretném még egyszer látni Marcót. Négyszemközt akarok 
vele beszélni, mielőtt megcsinálom a tesztet. Malnattinál van. Ha 
sikerül kihívnom a buliról, és tudok vele beszélni, talán sikerül ezt 
az egészet rendbe hozni.

– Hát… én nem hiszem, hogy jó ötlet lenne.
– Látnom kell őt ma éjjel, Kendall! – Ránézek a terhességi teszt-

re. – Képtelen vagyok nélküle megcsinálni.
Tudom én, hogy nagyon szánalmasan hangzik, amit mondok. 

De meg kell tudnom, van-e még esélyem arra, hogy lebeszéljem a 
Latin Vérről… hogy magam mellé állítsam… hogy megváltoztas-
sam a véleményét a drogkereskedelemről.

Kendall feláll. – Biztos vagy benne, hogy beszélni akarsz vele 
ma éjjel?
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– Igen. – Úgy érzem, nagyon sok mondanivalóm van, csak 
készületlenül ért ez az egész, ezért nem tudtam neki elmondani. 
Ha megtudja, hogy mennyire nagyon szeretem, biztosan meggon-
dolja magát. Nem hiszem, hogy lenne olyan lány, aki jobban sze-
rethetné nálam. Visszateszem a tesztet a dobozába, és a táskámba 
pottyantom.

– Akkor gyerünk, készüljünk fel rendesen! – mondja Kendall, a 
szobájába visz, és feltúrja a gardróbot, hogy ruhát találjon nekem. 
– Szerintem szörnyű ötlet, hogy most akarsz Marcóval találkozni, 
de ha már így rászántad magad, nem fogok az utadba állni. Viszont 
olyan dögös csajt csinálok belőled, hogy Marco összeszarja magát, 
amikor megpillant.

Kendall egy szűk farmert választ és egy márkás felsőt, amit az 
anyukája adott neki, amikor ráunt. Mély lélegzetet veszek, és fel-
emelt fejjel kihúzom magam, mielőtt Kendallal az oldalamon belé-
pek a fehér sátorba, amelyben a bulit tartják.

Végigfuttatom a pillantásomat a helyiségen. Úgy tűnik, az egész 
iskola eljött, hogy méltón megünnepelje a nyári szünet kezdetét.

Hangos zene szól.
Néhányan esznek.
Néhányan táncolnak.
Keresem az ismerős arcot, amelyre akárhányszor ránézek, felgyor-

sul a szívverésem tőle.
Aztán megpillantom… Mariana Castillóval csókolózik egy hátsó 

sarokban. Mariana azoknak a kőkemény, gyönyörű mexikói csajok-
nak az egyike, akiktől a Fairfield gimi lányai többnyire távol tartják 
magukat. Marco úgy csókolja, ahogyan engem is csókolt. A Mari-
ana seggét markolászó keze két napja még az én meztelen testemet 
simogatta.
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Nem!
Lehunyom a szememet, hogy ne is lássam. De látom.
Amikor felpillantok, észreveszem, hogy a legtöbb elsős és máso-

dikos engem bámul. Az északi oldalon élő lányok szánakozva néz-
nek rám, de a déli oldalon lakó latin-amerikai csajok többsége sug-
dolózni és röhécselni kezd. Örül a fejük, hogy Marco végre dobta a 
gazdag nőcskét az északi oldalról.

Megkérem Kendallt, hogy ne jöjjön utánam, megfordulok, kiro-
hanok a sátorból, és meg sem állok addig, amíg haza nem érek jó 
húsz perccel később. Felrohanok és bezárkózom a szobámba, miköz-
ben totál idiótának érzem magam.

Előhúzom a terhességi tesztet a retikülöm cipzáros részéből, és 
kicsomagolom. Hosszan, lassan kifújom a levegőt. Itt van hát. Eljött 
az igazság pillanata.

Besurranok a fürdőszobába, szerencsére a család többi tagja a 
nappaliban tévézik.

Követem az utasításokat, majd a tesztet a kezemben szorongat-
va türelmetlenül várom az eredményt. Miközben a kis műanyag 
ablakocskára meredek, amelyben hamarosan eldől a sorsom, három 
dolog jut eszembe, amit ma Marcótól tanultam: a fiúk simán a sze-
medbe hazudnak, hogy lefektessenek, nem szabad megbízni senki-
ben, aki azt mondja, hogy szeret, és soha, de soha nem szabad olyan 
sráccal randizni, aki Fairfield déli oldalán lakik.




