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1

Teljesen mozdulatlanul álltam, miközben felnéztem a házra 
és a mögötte elterülő sötét égboltra.

Ködfoszlány lebegett el a hold elől, hogy átadja helyét a követke-
ző felhővonulatnak – annak, amiről azt reméltem, hogy biztosítja 
majd a festői hátteret, amire vártam.

A fényképezőgép, egy huszonöt éves Nikon FM2n, amit har-
minc dollárért vettem egy kiárusításon, türelmesen várakozott az 
állványon.

Fogalmam sem volt, mióta vagyok kint – óráknak tűnt, bár va-
lószínűleg éppolyan voltam, mint azok a tesztalanyok, akiknek azt 
mondják, hogy kongassanak meg egy harangot egy óra múlva, és 
a legtöbben kb. tizenkét percig bírják. Egy pillanatra átvillant az 
agyamon, hogy befejezem erre az estére. Mindig jön újabb nap.

Ekkor hirtelen úgy tűnt, mintha körülöttem minden egy árnyalat-
tal világosabbá vált volna. A holdfény átszűrődött egy leheletvékony 
ködfoszlányon, ami úgy festett, mint egy szakadt fátyol a ház mögött.
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Más szóval tökéletes volt.
Azokhoz a fényképekhez, amiket kevés fényben készítenek, hosz-

szú expozíciós időre van szükség – hosszabb időre, mint ameddig 
a legtöbb ember, engem is beleértve, mozdulatlanul tud állni, úgy-
hogy egy kis, pumpából és vezetékből álló kütyüt használtam, amit 
a fényképezőbe lehet dugni. Megnyomtam a pumpát, hallottam a 
zár kattanását, és számolni kezdtem. Amikor elértem tízig, elenged-
tem a pumpát. A zár becsukódott.

Ezt még néhányszor megismételtem, közben egyszer állítottam a 
fókusztávolságon, hogy a ház maga elhomályosodjon, az előtte álló 
hatalmas tölgyfa pedig élessé váljon. Nem csináltam túl sok ké-
pet – amikor ugyanis igazi filmtekercset használsz (és te magad fi-
zetsz érte), akkor nem fényképezhetsz annyit, amennyit csak ked-
ved tartja.

Néhány perc múlva a felhők összeolvadtak, és megint minden 
olyan uncsi lett, mint előtte. Még egy olyan háznak is, mint a mi-
énk (ősrégi, faragott zsindelyekkel, nyikorgó ereszekkel és hatal-
mas, kiugró ólomüveg ablakkal), megfelelő beállításra volt szük-
sége.

Most, hogy elterelődött a figyelmem a fotózásról, rádöbbentem, 
milyen kísérteties látvány is tárul elém. Hirtelen igazán hülye öt-
letnek tűnt egyes-egyedül állni odakint, hiszen könnyű célpont 
lettem volna bármilyen arra tévedő őrült számára. Szaporábban 
kezdtem venni a levegőt, és remegett a kezem, miközben a helyé-
re pattintottam a lencsesapkát. Megkörnyékezett a gondolat, hogy 
fogom az egész felszerelésemet, és berohanok a házba, de valami 
arra késztetett, hogy ne adjam meg magam a félelemnek. Így hát 
lassú, tudatos mozdulatokkal leszedtem a gépet az állványról, és le-
csavaroztam a kis lemezt, ami rögzíti. A nyakamba akasztottam a 
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fényképezőgép vállpántját, és elkezdtem a távkioldó kábelét a ke-
zemre tekerni.

Csatt!
Hátrafordítottam a fejemet a zaj forrását kutatva.
Nagy levegő. Csak egy madár volt, vagy egy mókus, vagy az 

egyik macska, aminek az etetéséhez a húgom ragaszkodott, még 
akkor is, ha anyánk nyivákolni kezdett miatta… már nem a szójá-
ték miatt mondom.

Zörrr, zörr!
– Ciiicc, cicus – mondtam gyengéden. – Ciiccc, ciicc…
Csatt, pukk!
– Mutasd magad, cicus! – szóltam egy kicsit hangosabban.
Egy fej bukkant elő a tölgyfa törzse mögül.
A szívem legalább három dobbanást kihagyott, mielőtt felismer-

tem a húgom mézszőke haját.
– Mutasd magad? – kérdezte Kasey. – Miau őrmester szolgálat-

ra jelentkezik!
Valami csípős megjegyzésen törtem a fejemet, ám még mindig 

alig kaptam levegőt. Rácsaptam a karjára, és végre teleszívtam a tü-
dőmet.

Néhány másodpercig a fényképezőgépet bámulta, ajkait össze-
préselte, miközben enyhén összevonta a szemöldökét – ez volt mos-
tanában az alap-arckifejezés nála. Egyik lábáról a másikra állt, majd 
vissza, és közben anya ősrégi Surrey Gimnázium feliratú pólójának 
ujját babrálta, amit pizsamafelsőként örökölt meg.

– Mióta vagy itt kint?
Kasey megvonta a vállát, majd az órájára nézett.
– Egy ideje.
– Hány óra van?
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– Negyed négy múlt egy perccel.
Komolyan? Három órája vagyok idekint. Azt hiszem, mégiscsak 

menő lennék azon a harangkongató kísérleten.
Kasey folyton a sarkamban van, amikor kint vagyok, hogy fény-

képeket készítsek. A gép közelében áll, nézi, amit én, de azt mond-
ja, nem fér a fejébe – nem érti, hogy miért éri meg lefényképezni 
valamit.

Próbáltam tanítani, de az a helyzet, hogy eléggé reménytelen eset. 
Az elején a képei olyanok voltak, mint az ócska nyaralási fényképek, 
aztán öt kimerítő óra után rosszabb lett a helyzet, mert akkor már 
megpróbált művészi képeket készíteni. Egy rakás folt meg elmosó-
dott dolog, olyan képek, amikben semmi élet nem volt.

Azt mondtam, ne aggódjon miatta, lehet, hogy a tehetsége majd 
csak akkor mutatkozik meg, ha idősebb lesz.

Mi mást mondhattam volna neki? Hogy elképzelésem sincs, mi-
lyen lehet úgy járni-kelni a világban, hogy valaki nem látja a vona-
lakat, alakzatokat és az egyensúlyt az első ránézésre átlagosnak tűnő 
tárgyakban? Hogy amikor iskolában vagyok, úgy hiányzik a fényké-
pezőgépem, mintha egy barátom lenne távol (amiből egyébként egy 
sincs az iskolában, úgyhogy ez annyira nem meglepő)?

– Mit fényképezel? Nem látok semmit – mondta.
– Elmagyaráznám, de már hajnali három van – feleltem. – Meg-

mutatom, amikor előhívom a képeket, oké?
Bólintott, majd ásított egyet.
Még egyszer felpillantottam a házra.
Halvány fény szüremlett ki a hálószobaablakainkat beárnyéko-

ló ágak mögül.
– A francba… – kezdtem. – Kase, melyikünk szobájában ég a 

villany?
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Ha anya arrafelé jár, és felkapcsolja a villanyt, akkor észreveszi, 
hogy Kasey nincs a szobájában, onnan meg már nem kell hozzá sok 
idő, hogy rájöjjön, én sem vagyok az enyémben. Akkor pedig nagy 
bajban leszünk.

Nem sodorhatod magadat vagy Kasey-t furcsa és/vagy valószínűsít-
hetően veszélyes helyzetbe csak azért, hogy képeket csinálj! – ez volt a 
legújabb formája a szabálynak, amely annak idején még úgy hang-
zott, hogy Ne mássz fel a tetőre! Minden újabb ballépéssel a szabály 
egyre bővült: Ne készíts képeket a kisbolt árujáról!; Ne csinálj képeket 
más emberek birtokán!; Ne használd Kasey-t elterelésként, hogy képet 
csinálhass olyan emberekről, akik nem akarják, hogy lefényképezzék 
őket! Egészen biztos voltam benne, hogy hamarosan eljutunk odá-
ig: Rakd le a gépet, ülj le a kanapéra és ne mozdulj onnan!

Hiába fenyegetett szülői retorzió, a bennem élő fotós akkor sem 
volt képes figyelmen kívül hagyni valamit, ami annyira jól néz ki. 
Olyan ez, mint amikor a vadász meglát egy egzotikus állatot, és 
rögtön azt akarja, hogy a feje a falat díszítse, csak persze kevés-
bé undorító: amikor valami vizuálisan érdekeset látok, szinte le-
küzdhetetlen a vágy, hogy képet készítsek róla. Ösztönösen leka-
pom a lencsesapkát, és már a szememhez is emelem a fényképező- 
gépet.

– Nem az én szobámban – felelte Kasey. – De nem is a tiédben.
– Állítsd fel az állványt – mondtam, és a földön heverő állvány 

felé intettem. Aztán ismét a fényre összpontosítottam.
Lágy ragyogás volt, sápadt aranyszínű, és Kasey-nek igaza volt: 

nem a mi szobáinkból jött.
Igazából úgy tűnt, mintha nem is bentről világítana.
Képtelen voltam kivárni az állványt – olyan stabilan tartot-

tam a kamerát, amennyire csak tudtam, behajlítottam a térdemet, 
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mozdulatlanná merevedtem, majd nagy levegőt vettem és visszafoj-
tottam a lélegzetemet – aztán lenyomtam a zárkioldót.

Néhány másodperc után elengedtem, majd készítettem még egy 
képet, aztán még egyet.

– Kész – nyújtotta oda Kasey a kis lemezt, amire rá lehet csava-
rozni a fényképezőgépet.

Amilyen gyorsan csak tudtam, hozzáerősítettem a gépet az áll-
ványhoz, majd belenéztem a keresőbe.

A fénynek nyoma sem volt.
Vártunk még néhány percet, de nem jelent meg újra. Végül visz-

szaraktam a lencsére a sapkát, és összecsuktam az állványt. Kasey 
engem figyelt, néhány másodpercenként pedig felpillantott, hát-
ha ismét megjelenik a fény. Egyszer összetalálkozott a tekintetünk, 
mire nagyot nyeltem.

Mi volt az? Honnan jött? Miért tűnt el? Egyikünk sem tette fel 
hangosan ezeket a kérdéseket.

De mindkettőnkben megfogalmazódtak.
Némán lépdeltünk el a ház mellett. Szerencsére az októberi éj-

szakák elég hűvösek voltak ahhoz, hogy a hatalmas pókok, amelyek 
egyébként a kertet lakták, eltűnjenek. Mindenesetre én mentem elöl, 
a biztonság kedvéért. Kasey könnyen kiborult, és igazán nem hiány-
zott a tartózkodási helyünket eláruló vérfagyasztó sikolya.

Visszafordultam, hogy megnézzem, minden rendben van-e vele, 
de olyan gyorsan torpantam meg, hogy egyenesen nekem ütközött.

– Pók? – kérdezte, és hangjában pánik csendült.
Megráztam a fejemet. Elnéztem mellette az előkert irányába, azt 

a helyet bámulva, ahol húsz másodperccel ezelőtt álltunk.
Ugyanaz a halovány ragyogás világította meg, mint amit a fán 

láttunk.
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Sőt, úgy tűnt, mintha egyre… nőne.
– Mi van? – suttogta Kasey.
– Ööö… – Tudtam, ha a húgom meglátja, biztosan rohamot kap. 

Ránéztem és elmosolyodtam. – Semmi.
A szemem sarkából láttam, hogy a fény egyre nagyobb lesz, az-

tán rájöttem, hogy nem növekszik…
…hanem közeledik.
Követett minket.
– Tudod, lehet, hogy láttam egy picike pókot – mondtam.
– Nyomás! Gyerünk! Igyekezz! – bökdöste a hátamat Kasey.
Előreengedtem a hátsó ajtónál, és még egy utolsó pillantást vetet-

tem a hátam mögé. Nyoma sem volt a ragyogásnak. Vagy elnyelte 
a föld, vagy még nem fordult be a sarkon.

Lopakodó üzemmódba váltottunk, amint az előszobából a lép-
csőn át az emeletre tartottunk, és kihagytuk a harmadik, a nyolca-
dik és a tizenegyedik lépcsőfokot – azokat, amelyek olyan hangosan 
recsegtek, hogy még a holtakat is felkeltették volna –, aztán Kasey 
búcsút intett, majd eltűnt a szobájában.

Leraktam az állványt a földre, a fényképezőt pedig a komódra. 
Hirtelen úrrá lett rajtam a fáradtság. Hosszú pólóba bújtam, majd 
bemásztam az ágyba, miközben győzködtem magamat, hogy csak 
egy csapat kíváncsi szentjánosbogár volt.

Mármint, annak kellett lennie. Nem volt rá más magyarázat.
A legutolsó dolog, amit elalvás előtt láttam, a halovány ragyogás 

volt az ablakom előtt álló tölgyfa vékony ágai között.
Kíváncsi szentjánosbogarak, mondtam magamnak álmosan. 

Annyira kíváncsiak, hogy rájöttek, hogyan követhetnek minket az 
emeletre anélkül, hogy bejönnének a házba.



•  14  •

2

A könyvtár bal hátsó sarka, a tanulásra szolgáló asztalok alatt.
Amennyiben hajlandó vagy egy aprócska dolgot megtenni, neve-

zetesen azt, hogy a földön ülsz, akkor ez a tökéletes hely, ahol a tan-
órák idején meghúzódhatsz. Sehol egy diák, rengeteg a hely a lábad-
nak, és az egész teljesen kívül esik a könyvtáros látószögén.

– Elnézést, Alexis!
Tragikus módon az igazgatónő látószögén nem esik kívül.
– Melyik óráról lógtál el ezen a gyönyörű őszi napon?
Kikászálódtam az asztal alól, és megragadtam a táskámat.
– Történelem. De gyakorlatilag nem lógok egyik óráról sem.
Mrs. Ames szájának sarka felfelé görbült, majdhogynem elmoso-

lyodott, majd megköszörülte a torkát. Ez biztató volt – ez amolyan 
„A napom idáig még nem kezdett el zuhanórepülésben átmenni ne-
gatívba, úgyhogy ezt most egész szórakoztatónak találom”, nem pe-
dig „Most értem el a tűrőképességem határát”. Amikor valaki annyi 
időt tölt az igazgatónő közelében, mint én, megtanulja értelmezni 
az általa küldött jeleket.
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– És miért is nem számít a történelem órának?
Mrs. Ames beszéd közben megigazította a szalmakalapját, amit 

a Kalapnap alkalmából viselt – ez az első napja az iskolai év lehető 
legidegesítőbb időszakának, az Öregdiákok Hetének. A kalap bor-
zalmasan festett a bézs blézerrel, de bölcsebb voltam annál, hogy-
sem ezt megemlítsem.

Kisétáltunk a könyvtárból. Bármilyen kellemesnek is tűnt volna 
úgy tenni, mintha csak sétálgatnánk, tudtam, hogy valójában mer-
re is tartunk. És tudtam, hogy milyen telefonszámot fog tárcsázni, 
ha odaértünk. Azt is tudtam, hogy anyámat milyen megbeszélésről 
fogják kirángatni, hogy a lánya igazgatónőjével beszéljen… ismé-
telten. Tökéletesen tisztában voltam azzal is, hogy melyik teremben 
kell majd jelentkeznem szombaton a büntetés letöltése miatt. Nem 
olyan, mint abban a vicces, 80-as évekbeli filmben, ami a szombati 
elkülönítésről szólt, hanem az a hihetetlenül unalmas fajta, ami arra 
készteti az embert, hogy szemen szúrja magát egy ceruzával. (Akkor 
legalább kiszabadul onnan.)

– A tornateremben vannak – sóhajtottam fel. – A bankettre dí-
szítik fel.

Ha volt jó oldala ennek az egésznek, akkor az az volt, hogy leg-
alább nem kellett az idióta tornatermet dekorálnom az idióta öreg-
diákok számára rendezett bankettre. Még egy elkülönítés, nagy 
ügy. Augusztus óta nem volt egyetlen szabad szombatom sem.

De Mrs. Ames nem most jött le a falvédőről.
– Áh – nézett a szemembe. – Nos, megmondom, hogyan rendez-

hetjük ezt le… Mi lenne, ha szemet hunynánk az iménti incidens 
fölött, és visszavinnélek az órára, hogy segíthess?

Rábámultam. Ártatlanul visszamosolygott.
Elindultunk a tornaterem felé vezető folyosón.
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– Hányadik alkalom is ez, Alexis?
– Ebben a hónapban?
– Ebben az évben.
Fújtam egyet, hogy odébb libbentsem a kis puha, rózsaszín haj-

szálakat az arcomból.
– A tizenkettedik, Alexis – mondta. – Tizenkét ellógott óra, leg-

alábbis ennyiről tudok, nem beszélve számos egyéb kis incidensről.
Az, ahogyan kiejtette a kis incidens szavakat, elég világos uta-

lás volt arra, hogy az incidensek közül néhány nem is volt olyan ki-
csi. Én a magam részéről nem értem, miért olyan nagy bűn közöl-
ni az őszinte véleményemet egy gyakorlaton lévő tanárral – a nap-
nál is világosabb, hogy addig kéne kiszállnia, amíg lehet. Vagy anti-
divatbemutatót rendezni a tornaterem mellett, amíg a kórus az az évi 
divatbemutatóját tartja. De gondolom, ez csak az én véleményem.

– Tudja, Miss Warren – váltott át hirtelen magázódásba. – Elég 
nagy nyomás nehezedik ránk, hogy hagyjunk fel ezekkel a szom-
bati elkülönítésekkel. Mostanában egyre gyakoribb a kerületben a 
felfüggesztés.

Felfüggesztés.
Enyhén belevájtam a körmeimet a tenyerembe. Valahogyan a fel-

függesztés sokkal rosszabbul hangzott, mint az elkülönítés. Az el-
különítés bárkivel megeshet. A felfüggesztés azonban… nos, az a 
szociopaták számára van fenntartva.

Nem voltam benne száz százalékig biztos, hogy készen állok rá.
– Tudod, Alexis, én úgy gondolom, hogy rengeteg lehetőség van 

benned – sóhajtott fel, amikor újra elindultunk. – A dolgozataid 
igazán kiválóak, és egyértelmű, hogy tudsz teljesíteni, ha akarsz.

Elkezdett kiselőadást tartani arról, hogy csak én hozhatom meg 
a saját döntéseimet. Bólogattam, de csak fél füllel figyeltem oda. 
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A felfüggesztés szó még mindig úgy zümmögött ide-oda a fejem - 
ben, mint egy mérges méhecske.

Megérkeztünk a tornateremhez.
A tornaterem tele volt az idióta, jelentéktelen bankett idióta, je-

lentéktelen előkészületeivel bíbelődő diákokkal, és minden szem-
pár felénk fordult. Felemeltem a fejemet, és megvető pillantásokat 
lövelltem a többiek felé. Azok, akiknek a tekintete találkozott az 
enyémmel, visszatértek a munkájukhoz.

Mrs. Anderson, aki a lehető leghülyébb tanár az egész világon 
(és ezt nem csak úgy mondom, komolyan így van – negyedik pró-
bálkozásra sikerült csak kinyögnie azt, hogy szüfrazsettek), odasie-
tett hozzánk.

– Nahát, kit látnak szemeim? – mondta. – Alexis, micsoda kelle-
mes meglepetés! Gondolom, úton vagy az igazgatói irodába.

– Nem – ráncolta össze a szemöldökét Mrs. Ames. – Miss War-
ren és én beszélgettünk, remélem, megbocsátja a késést. Most itt ha-
gyom őt az ön gondos kezei között, Mrs. Anderson.

Az, ahogyan a gondos kezei szavakat ejtette, nagyon is hasonlított 
arra, ahogy a kis incidensek et mondta.

– Csodás – felelte Mrs. Anderson.
– Biztos vagyok benne – nézett le rám Mrs. Ames –, hogy bele-

adsz majd mindent a mai napon, Alexis.
Naná, hát persze.
De Mrs. Anderson még nem akarta, hogy véget érjen a kínszen-

vedés. Összecsapta a tenyerét.
– Alexis! Biztosan elfelejtetted, hogy ma Kalapnap van! Butus 

lány, a rózsaszín haj nem kalap! Micsoda szerencse, hogy vannak 
tartalék darabjaink… – Megfordult és hátrakiabált. – Jeremy! Hozd 
csak ide azt a dobozt!
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A fiú, aki eddig rettentően ronda asztaldíszeket állított össze mű-
virágokból és fonott kosarakból, most vonakodva felemelt egy köze-
pes nagyságú kartondobozt, és elindult felénk.

Szó sem lehet róla. Előbb viselnék a fejem tetején egy táncoló 
banánokkal töltött gyümölcsöskosarat, mint hogy hagyjam, hogy 
azok közül az undormányok közül bármelyik is hozzáérjen a kopo-
nyámhoz.

Jeremy megbotlott és elejtette a dobozt. A kalapok szanaszét re-
pültek.

Ügyes.
– Milyen figyelmes öntől, Mrs. Anderson – mondta Mrs. Ames, 

miközben Jeremy a földön csúszva összeszedte a baseballsapkákat 
és színes sombrerókat. – De nem hiszem, hogy Alexis az a kalap-
napos fajta.

Ennyit erről. Mrs. Ames kisétált a tornateremből.
Mrs. Anderson felém fordult, és hangjából teljesen eltűnt a han-

gos lelkesedés.
– Mihez is kezdhetnél, kedves Alexis? – kérdezte, miközben vé-

gigfuttatta tekintetét a termen. – Miért nem…
Amíg elég távol vagyok Mrs. Andersontól, bármit.
– …segítesz Peppernek?
Pepper?!
– De hát ő nem is erre az órára jár – tiltakoztam.
Mrs. Anderson diadalittasan pillantott rám.
– Tudod, Alexis, minden pomponlány itt van ma. Szóval miért 

nem mész oda Pepperhez, és közlöd vele, hogy boldogan segítenél 
neki bármiben, amiben csak tudsz.

Én nem éppen a boldogan szót használtam volna.
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– Nem egyenes! – mondta Pepper. Lángoló narancsszínű hajának 
nagy részét egy nevetséges, magentaszínű svájcisapka alá tűrte, de 
egy kósza tincs kilógott, és pont eltakarta a bal szemét. Jobb szemé-
vel egyenesen rám bámult.

– Pepper – sóhajtottam mélyet. – Esküszöm. Hogy a transzpa-
rens. Egyenesen áll.

Az Isten hozott, Öregdiák! feliratú műanyag transzparens 
két ellentétes végén álltunk legalább öt perce, és minden egyes al-
kalommal, amikor felraktuk, Pepper hátrébb lépett, és megállapí-
totta, hogy nem néz ki elég jól.

– Nem tűnik jónak – nyavalygott.
– Ez azért van, mert fél szemmel nézed – feleltem. – Így nem ér-

zékeled a mélységét.
Felhorkantott, és forgatni kezdte a szemét.
Szögezzük le a tényeket: Pepper Laird pomponlány. Emiatt ő 

hozzá van szokva ahhoz, hogy egy helyben ugráljon, és hosszú időn 
keresztül magasra tartsa a kezét.

Én, Alexis, nem vagyok pomponlány. Ami azt illeti, inkább anti-
pomponlány vagyok. Úgyhogy amíg Pepper a bicepszén, tricepszén 
és a farizmain dolgozik, addig én a lelátók alatt punnyadok a töb-
bi számkivetettel.

De szó sem lehet arról, hogy Pepper előtt beismerjem, nem bí-
rom tovább. Elengedtem a transzparens hozzám közelebb eső vé-
gét.

– Hagyjuk – mondtam. A karom égett, amint a vér ismét vé-
gigfolyt az ereimben. – Ez egy baromság. Nem fogom ezt csi-
nálni.

– Muszáj! – mondta Pepper. – És segítened kell, különben szólok 
Mrs. Andersonnak.



•  20  •

Ó, de még mennyire, hogy szólna. Ma már másodszorra kellene 
Mrs. Ames szeme elé kerülnöm. És akkorra már biztosan eltűnne a 
jóakarata meg az, hogy némi potenciált lásson bennem.

Így hát kinyújtottam néhányszor a karomat, és dühösen Pepperre 
mordultam.

– Te nyomi – fakadt ki.
Nem volt újdonság ezt hallani.
– Te meg az az idétlen rózsaszín hajad! – Ez sem volt új dolog. – 

Meg az egész elmebeteg családod!
Na, ez már új volt.
Nem számított, hogy miféle dolgok választanak el engem Pepper-

től a Surrey Gimnázium nyomasztó világában, egy dolog összekö-
tött bennünket: a család. Vagyis a testvérek, ha egészen pontos aka-
rok lenni. Kasey és Pepper húga, Mimi a legjobb barátnők voltak 
negyedikes koruk óta. Az a fajta barátság volt, amiben többet vesze-
kedtek, mint amennyit nem, de ettől függetlenül össze voltak nőve.

– Nőj már fel – vetettem oda. – És hagyd békén a családomat!
Pepper kihúzta magát.
 – Amint a gyengeelméjű húgod békén hagyja Mimit, én is le-

szállok rólad.
Arcomon minden bizonnyal értetlenség vette át a düh helyét.
– A karja – közölte Pepper.
Körülbelül egy hónappal ezelőtt Mimi eltörte a karját a házunk-

ban, de az csak baleset volt. A folyosón szaladt, és megcsúszott a sző-
nyegen, amikor befordult Kasey szobájába. Megesik az ilyen.

De most, hogy mondja, azóta valóban nem sokat láttuk Mimit.
– Igen, és?
– A te húgod eltörte az én húgom karját – mondta Pepper.
– Jaj, ugyan már…



•  21  •

– Mimi elmondta nekem az igazat. Anyának nem fog szólni róla, 
mert azt mondja, hogy sajnálja Kasey-t. Szerintem viszont fél, mert 
a húgod egy dühöngő őrült.

Oké, szóval az a helyzet, hogy nem vagyok népszerű és nyitott, és 
nincsenek barátaim sem. De azt biztosan nem fogom hagyni, hogy 
valaki a kishúgomat szapulja – aki, igen, érzékeny típus, viszont 
nem, nem egy dühöngő őrült.

Közelebb léptem Pepperhez.
Összerezzent, de nem futamodott meg.
– Nézz szembe az igazsággal, Alexis: Kasey bedilizett – húzta 

össze a szemét. – A húgom csak megpróbált hozzányúlni az egyik 
idétlen babájához…

Pepper csak mondta tovább, de nem figyeltem oda rá. Nem hátrál-
tam meg, de hirtelen úgy éreztem, nincs értelme folytatni ezt a vitát.

Mert az egyik szó (a babájához) mindenre választ adott.
Sok ember gyűjt megszállottan dolgokat, amiket mások hülye-

ségnek tartanak, vagy legalábbis feleslegesnek – köveket, amikre 
szemeket ragasztottak meg kagylókat lábakként. Mitikus lényeket 
vagy állatokat formázó gyertyákat.

Kasey babákat gyűjtött.
Már nem emlékszem, mikor is kezdődött az egész. Évekkel ez-

előtt. Annyira régen, hogy Kasey abból a kevéske zsebpénzéből 
(minden fillérből, amit karácsonyra vagy a születésnapjára kapott, 
meg még ki tudja, miből) már egy rakás babát összevásárolt.

És ha a húgom valaha is képes lenne bántani valakit, akkor az a 
féltve őrzött gyűjteménye miatt lenne.

– Csak csináljuk, hogy végre ne kelljen a közeledben lennem – 
mondta Pepper, miközben megragadta a transzparens hozzá köze-
lebb eső végét.
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– Nem vagy egyedül az érzéssel – feleltem.
Ismét felemeltük a feliratot.
– Állj! Most tökéletes – csendült egy hang.
Megfordultam, hogy megnézzem, ki szólt.
Na, már csak ez hiányzott!
A magamutogató és beképzelt Megan Wiley, aki a felsőbb éve-

sek szurkolócsapatának egyik vezetője, annak ellenére, hogy még 
csak másodikos. Ó, és egyébként az ősellenségem, de erről majd ké-
sőbb bővebben. Szemügyre vette a feliratot, aztán odalibbent hoz-
zánk szöggel és kalapáccsal. Nem szólt semmit, csak odaerősítette a 
transzparens mindkét oldalát a falhoz.

Ez a nagy helyzet:
Ha én kiállok valamiért egy órán, az igazgatóhoz küldenek. Ha 

Megan áll ki valamiért egy órán, akkor ő egy „határozott, magabiz-
tos mintadiák”. Ha szétosztok néhány röplapot, amin az áll, hogy 
az automaták megjelenése az iskola területén egyértelmű jele an-
nak, hogy az oktatási körzetünket felvásárolták a nagyvállalatok, 
akkor szombatra büntetést kapok (mi mást?). Ha Megan kampá-
nyolni kezd, hogy helyi ételeket kellene biztosítani a diákoknak a 
menzán (és, esetleg, lééégyszi, nem lehetne megszabadulni az üdí-
tőket árusító automatáktól?), akkor a helyi újság elismerő cikket 
közöl róla.

Olyan, mint én, csak mégsem. Egyáltalán nem olyan, mint én. 
Ő a mesebeli királylány, én pedig… a fekete bárány.

Úgyhogy elnézést, ha egy kicsit utálom.
Pepper lelépett, miközben én egy olyan ülőhelyet kerestem a tor-

nateremben, ahol elbújhatok Mrs. Anderson fürkész tekintete elől, 
majd megálltam és visszafordultam, hogy megnézzem a feliratot 
(ami, hála az égnek, egyenesen állt).
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„Szívünk mindig hazahúz”
Surrey Öregdiák-Találkozó

BankeTT a hazaTéréS alkalmáBól
iSTen hozoTT, Öregdiákok!

Néhány méterrel odébb Megan is a transzparenst nézte. Össze-
találkozott a tekintetünk.

– Nem vagyok benne biztos, hogy adakoznék egy jótékonysági 
esten, ha arra sem képesek, hogy kibéreljenek egy helyet, ami job-
ban néz ki, mint egy középiskolai tornaterem – mondta, majd el-
fordult, mielőtt válaszolhattam volna.

Tekintete még egy kicsit elidőzött a feliraton, és ekkor hirtelen 
észrevettem, hogy ő sem visel semmilyen kalapot. Csak egy ördög-
szarvas hajpánt volt rajta, ami még az előző halloweenről maradt 
meg.

– Aha – mondtam, majd odébbálltam.
Azt hiszem, a maga módján Megan mégis csak különbözik a töb-

biektől.
De ettől még ugyanúgy utálom.
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3

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy legjobb barátnőm. Beth 
Goldbergnek hívták. Beth és én mindenféle kalamajkába kevered-
tünk, de akkor még ezeket „csínyeknek” hívták, és elég könnyen 
megúsztuk őket. Úgy tűnik, ha két ember csinálja, akkor az szokat-
lan és vicces, de ha egyetlen ember műveli ugyanazt a dolgot, akkor 
lázadó és antiszociális cselekedet.

Mindig úgy gondoltam, hogy Beth és én örökké barátnők le-
szünk. De aztán nyolcadik közepén Goldbergék átestek a Világ Leg-
durvább Válóperén.

Beth egy kicsit bekattant.
Nem hibáztatom. Amikor az apja összejött a huszonegy éves fo-

gászati asszisztensével, Beth összejött az áruház édességosztályával. 
Úgy hurcolászta magával a nassolnivalókat, mint ahogy az óvodá-
sok szokták a játék mackóikat. Felszedett vagy tíz kilót, de engem 
ez nem érdekelt. Azt gondoltam, hogy úgyis leadja majd a felesle-
get, amikor elmúlik a sokk hatása.
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De sajnos nem én voltam az egyetlen, aki ezt észrevette.
Május 14-e volt az „Egészségnap” a Surrey Gimiben, úgyhogy a 

tornaterem tele volt a helyi egészséges életmód klubok, orvosok, fog-
orvosok és sportszövetségek standjaival, akik azt próbálták meg el-
érni, hogy ne végezzük egész nap a tévé előtt tespedve. A dolognak 
ezzel a részével nem is volt semmi gond. Amivel gond volt, az akkor 
jött, amikor az egész iskola összegyűlt, hogy megnézzük a nyolcadi-
kos szurkolócsapat előadását a testmozgás fontosságáról.

Power Point prezentációt készítettek, aminek az eleje teljesen 
rendben volt, még ha egy kicsit idétlen is… Ami azt illeti, egé-
szen jó szórakozás volt megkeresni a helytelenül leírt szavakat: 
„zőldség”, „szénhitrát”, és persze oda kellett figyelni arra, hogy 
sok „fehérlyét” együnk. Beth meg én csak ültünk és nevettünk. 
Régi szép idők…

Aztán jött a következő rész. Vannak azok a TEDD és NE TEDD 
listák a divatlapokban. Mint például „TEDD: próbáld meg össze-
párosítani a gusztustalan, 900 dolláros lila pulcsidat egy nevetséges 
400 dolláros övvel” és „NE TEDD: ne lépj ki a házból úgy, hogy 
kívül viseled az alsóneműdet”.

A pomponlányok is csináltak egy ugyanilyet – csak ehhez az is-
kola diákjairól készült képeket használtak illusztrációként.

„TEDD: mozogj rendszeresen!” – ide beillesztettek jó pár képet 
pomponlányokról, akik igazán jól néztek ki, miközben úgy csinál-
tak, mintha súlyzókat emelgettek volna.

„NE TEDD: ne ülj a padon tesiórán!”
 A szöveget illusztráló képen kitakarták a gyerek szemét egy fe-

kete csíkkal, épp úgy, mint ahogy az újságokban szokás, de min-
denki tudta, hogy Javier Delgado van a képen, aki már óvodás kora 
óta túlsúlyos volt.



•  26  •

Ez volt az a pont, amikor a legtöbben idegesen nevetgélni kezdtek.
És az a pont, amikor Bethszel abbahagytuk a nevetést.
„TEDD: egyél sok friss zöldséget és gyümölcsöt!” Egy kép, amin 

Kira Conroy és Megan Wiley vidáman eszik a salátájukat a men-
za mellett.

„NE TEDD: ne állj sorba repetáért!”
És akkor megjelent.
A kép Bethről.
Igen, fekete csík takarta a szemét, de egyértelmű volt, hogy ő az. 

A kedvenc, szivárványcsíkos pulóvere volt rajta – az, ami olyan sok-
ba került a Nordstromban, és amit imádott hordani, még akkor is, 
ha kicsi volt rá, és néha felkunkorodott az alján, amitől kilátszott az 
utóbbi időben megnövekedett pocakja.

Beth ezt követően nem akart iskolába járni. Egy perccel csenge-
tés előtt szállt ki az anyja kocsijából, a tanáriban ette az ebédjét, és 
külön engedélyt kapott arra, hogy öt perccel az óra végét jelző csen-
getés előtt menjen haza. Ez valószínűleg azért volt lehetséges, mert 
Mrs. Goldberg és Javier Delgado anyja megfenyegette az iskolata-
nácsot, hogy a gatyájuk is rámegy majd a pereskedésre, ha nem en-
gedik meg.

 A pomponlányoknak csak rákoppintottak az orrára. Páran petí-
ciót indítottunk, hogy ne engedjék őket jelentkezni az ifjúsági szur-
kolócsapatba. Több száz aláírás gyűlt össze, sok tanár és szülő is 
csatlakozott a tiltakozáshoz. Az ifjúsági csapat edzője egyetértett, 
és megtiltotta, hogy részt vegyenek a felvételin.

Ám ekkor a felsőbb éves pomponlányok úgy döntöttek, hogy ki-
állnak a húgocskáikért. Úgyhogy meghívták majdnem az egész csa-
patot, hogy az ifjúsági szurkolócsapatot kihagyva, csatlakozzanak 
hozzájuk.
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Ez körülbelül akkor történt, amikor Beth anyja meghirdette a 
házukat, és elkezdtek összepakolni, hogy elköltözzenek Floridába.

Úgyhogy nem csak a legjobb barátnőm költözött el, de a pom-
ponlányok és az agyatlan rajongótáboruk személyesen engem tar-
tott felelősnek a petícióért (amiben persze igazuk is volt), és elkezd-
tek nyíltan bunkón viselkedni velem: az orromra csapták az ajtókat, 
rosszindulatú üzeneteket hagytak az asztalomon meg a szekrényem-
ben, és kigúnyoltak, amikor nyilvánvaló volt, hogy hallom őket.

Ekkor lettem egyre szótlanabb órákon, és olyan módszereket ta-
láltam ki, amelyekkel megmutathattam a többieknek, hogy nem 
félek tőlük – például azt, hogy elkezdek egyenesen rájuk bámul-
ni, amikor engem néznek, teszek egy lépést feléjük, amikor hozzám 
beszélnek, vagy egyszerűen odasétálok hozzájuk, és meg sem állok 
egészen az intim szférájukig, ha a nevemet hallom. A lehető legalja-
sabb dolgokat mondom, amikor csak alkalom adódik rá: terjesztem 
a pletykákat és kiszínezem őket. Megtudtam, hogy Kira Conroyt 
letartóztatták bolti lopásért a plázában, úgyhogy tettem róla, hogy 
mindenki értesüljön a dologról. A lány, aki megivott újévkor öt 
sört és bepisilt, a lány, aki megbotlott és leesett a színpadról a Miss 
Tini Kalifornia szépségversenyen – abban a pillanatban továbbad-
tam ezeket a történeteket, amint tudomást szereztem róluk.

Háborúban mindent szabad, nem igaz?
Úgyhogy hirtelen már nem egy senki voltam.
Valaki lettem.
Valaki olyan, akitől mindenki fél.
Tekintve, hogy Megan Wiley a szurkolócsapat vezetője volt, az is-

kola nem neki ítélte az Év Diákja kitüntetést. Mindig is ő volt a di-
ákönkormányzat sztárja és a pomponlányok koronázatlan királynő-
je, úgyhogy nem esett nehezemre azt gondolni, hogy az Egészséges 
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életmód prezentáció az ő fejéből pattant ki. És persze nem az a fajta, 
aki elárulná a többi pomponlányt azzal, hogy másra mutogat, még 
ha nem is az ő ötlete volt.

Beth és az anyja az utolsó tanítási napot követő szombaton köl-
töztek el. Megpróbáltuk tartani a kapcsolatot – tényleg megpróbál-
tuk. De gondolom, ha az ember puccos magániskolába kezd járni, 
az megváltoztatja az értékrendjét. Megfogadtuk, hogy hetente egy-
szer beszélni fogunk, és körülbelül három hónapig tartott, amíg az 
egész terv darabjaira nem hullott. Amikor Beth arról kezdett el be-
szélni, hogy belefog a zónadiétába, és akar egy Prada retikült (elné-
zést, táskát), rögtön tudtam, hogy ez a vég kezdete. És amikor tavaly 
befestettem a hajamat rózsaszínre, az volt a vég vége. Kész.

Mióta Beth elköltözött, nem igazán volt legjobb barátnőm.
Sőt, igazából semmilyen más barátom nincsen.
Mármint, persze ott van Kasey. Tizenhárom éves – két évvel fia-

talabb nálam –, úgyhogy ha hihetünk a képeslapok gyártóinak, ak-
kor valamiféle különleges kapcsolatnak kellene lennie közöttünk. 
Jól megvagyunk, de mióta felsős lett, sokkal inkább érzem maga-
mat a védőhálójának, mint a barátjának.

Volt olyan időszak, amikor sok időt töltöttünk együtt (Kasey, 
én, Beth, sőt, még Mimi is) – együtt loptuk a napot, meg filme-
ket néztünk. De szép lassan az én addig vicces és vagány húgomból 
egy idegbajos, túlérzékeny, megszállott babagyűjtő lett. Mostaná-
ban leginkább a „nagy, félelmetes testvér megvédi a félénk húgocs-
káját” vonal mentén éltük az életünket. Szóval, amíg a képeslapo-
kat gyártó cégek el nem kezdenek olyan lapokat készíteni, amikre az 
van írva, hogy „MINDIG OTT VOLTÁL, AMIKOR FÉLTEM 
VAGy UNATKOZTAM”, a kapcsolatunk nem igazán üti meg a 
Hallmark szintjét.
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Van egy csoport, akikkel együtt szoktam lógni a suliban, de a visel-
kedésük kezd fárasztó lenni. Magamban csak a Kárhozottak Klubjá-
nak hívom őket. Mindenki azt feltételezi róluk, hogy morbidok vagy 
furák, úgyhogy megpróbálnak mindent elkövetni, hogy megfeleljenek 
az elvárásoknak. Néhányuk igazán rendes, és szerintem nem is lenne 
velük semmi baj… ha nem próbálkoznának olyan kétségbeesetten.

Mármint, csak azért, mert nem akar az ember olyan lenni, mint-
ha a futószalagról jött volna le, még nem kellene szegecses nyak - 
örvet hordani vagy vámpírnak öltözni. Először is, túl lusta vagyok 
ahhoz, hogy ennyi időt fordítsak a külsőmre, másodszor pedig elég-
gé zavar, ha a fekete ruháim nem pontosan ugyanolyan árnya latúak, 
úgyhogy általában csak farmert és pólót szoktam felven ni.

Törióra után megálltam a szekrényemnél. Lydia Small, aki akár a 
Kárhozottak Klubjának reklámarca is lehetne, odalépett mellém, 
és az enyémmel szomszédos szekrénynek nyomta a homlokát. Ren-
geteg időt és energiát pocsékol arra, hogy elhitesse az emberekkel, 
túlságosan emo és goth ahhoz, hogy bármi is érdekelje. Mégis azt 
láttam, hogy menyasszonyi fátylat visel, amit gondosan szétszagga-
tott, majd ráragasztott egy csomó műanyag pókot.

Lydia bunkó, erőszakos és követelődző, és ami azt illeti, több 
olyan embert is fel tudnék sorolni, akivel szívesebben tölteném az 
időmet, mint vele. De különös érzéke van ahhoz, hogy egyszer csak 
váratlanul felbukkanjon. És a személyisége miatt az emberek álta-
lában azt teszik, amit mond. Úgyhogy ha odasétál hozzám ebéd-
időben, és azt mondja a mellettem ülőnek, hogy „húzzál innen, te 
féreg”, akkor az inkább odébb megy.

De kétségeim ellenére is egész sok időt töltöttünk együtt mos-
tanában: moziba jártunk, elmentünk másokat bámulni a plázába, 
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egymás mellé ültünk ebéd közben. Úgy vonzottam, mint molylep-
két a fény. Hogy őszinte legyek, néha felmerült bennem a gyanú, 
hogy pont a vele kapcsolatos ambivalens érzéseim miatt akar olyan 
sok időt eltölteni velem.

Nem olyan volt, akivel egy idő után legjobb barátnők lehettünk 
volna, de már kezdtem egészen megszokni, hogy ott van.

– Nem fogod elhinni, hogy mit mondott nekem Pepper Laird az 
előbb… – kezdtem.

Lydia egy pillanatig nem szólt semmit. Vártam, hogy valami 
együtt érzőt mondjon.

– Uhh – motyogta.
Kezdetnek nem rossz. Amint mélyebb levegőt vettem, hogy ki-

fejthessem neki a történteket, Lydia kinyitotta a szemét:
– Sabrina Woodburn feketére festette a haját. Mit gondol, ki ő, 

Morticia Addams? A fúvószenekarban játszik… Micsoda lúzer!
– Te nem énekkaros voltál előző év közepéig? – kérdeztem.
– Az teljesen más – vágta rá Lydia.
– Persze – feleltem. – Hitegesd csak magad ezzel!
Ha velem beszélne így valaki, elmondanám neki, hogy hova dug-

ja a véleményét, és úgy gondolnám, hogy vége a barátságnak. Lydia 
viszont csak elfintorodott, aztán belém karolt.

Együtt indultunk el a titkárság felé. Amikor elhaladtunk egy csa-
pat pomponlány mellett, Lydia kinyújtotta a nyelvét, és megkocog-
tatta a nyelvpiercingjével a fogát.

Felháborodott csordaként hőköltek hátra.
– Ez annyira érett viselkedés – mondta az egyik lány.
Ahogy továbbsétáltunk, a tömeg kezdett ritkulni. Kiszúrtam 

Megan Wiley-t, amint a szekrénynek dőlve komoly beszélgetést foly-
tat egy rózsaszín cowboykalapos lánnyal, aki úgy zokogott, hogy a 
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sminkje kezdett lefolyni az arcán. A lányt Emily Rosennek hívták. 
Együtt jártunk spanyolórára. Kedves csaj volt.

Úgy terveztem, hogy továbbrángatom Lydiát, és nem állunk 
meg, de meglátta a lány könnyeit, és azonnal lefékezett.

– Hééé, Em! – kiáltotta.
– Mit csinálsz? – suttogtam, amikor Megan és Emily ránk emel-

ték a tekintetüket.
– Hallom, megvolt a nagy este Rory Hendersonnal – mondta 

Lydia mézesmázosan. – Vissza kell majd adnod azt a szüzességifo-
gadalom-gyűrűt apádnak, mi?

Emily arca egy pillanatra megdermedt, aztán ismét zokogásban 
tört ki. Megszorítottam Lydia karját, miközben Megan gyűlölködő 
pillantásokat lövellt felénk.

Kizárólag az mentett meg bennünket, hogy az imént említett 
Rory Henderson pöffeszkedve megjelent a színen. Rory csak azért 
népszerű, mert az apja egy gazdag jogász, az anyja pedig az időjá-
rás-jelentéseket mondta régen a 12-es csatornán. Nem igazán jóké-
pű, és a sleppje csupa idiótából áll, akik mindenen röhögnek, amit 
mond, még akkor is, ha egy kicsit sem vicces.

– Hé, Rory, te nagy csődör! – dorombolt Lydia, mire Rory fél 
másodpercig rámosolygott.

Lydia kacarászni kezdett. A szemem sarkából láttam, hogy 
Megan minket bámul.

– Jó ég, Lydia, olyan ízléstelen vagy! – sziszegtem.
– Ugye? – nevetett fel Lydia a maga szokásos „senki és semmi 

sem érdekel” módján.
– Nem kellett volna ezt mondanod Emilynek.
Emily tényleg rendes volt, az a fajta lány, aki felajánlja, hogy köl-

csönadja a jegyzeteit, ha hiányoztál előző órán.
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– Megérdemli – felelte Lydia dudorászva. – Tudod, hogy ő meg 
Wiley puszipajtások.

Visszafordultam, hogy vessek még egy pillantást Emilyre és 
Meganre, de Roryn akadt meg a tekintetem.

Kővé dermedve bámult valamit. Egy másodperccel később rájöt-
tem, hogy Megant bámulja. Vagyis fordítva, valójában Megan bá-
multa őt, és eléggé úgy tűnt, hogy Rory nem repes a boldogságtól. 
Pozsgás arca elszürkült, és ideges pillantásokat vetett körülötte álló 
haverjaira.

– Nem is tudom, Rory – szólalt meg Megan. Hangja halk volt, 
ám tökéletesen lehetett érteni minden egyes szavát. Az egész fo-
lyosó őt figyelte. – Elég valószínűtlennek tűnik, hogy amit ter-
jesztesz, igaz lenne. Mármint abból kiindulva, amit Jessica mon-
dott a végzősök bálja után… Tudod, arról, hogy mi is a helyzet… 
odalent.

Jessica Xiong, egy tizenegyedikes pomponlány, arcán széles mo-
sollyal integetni kezdett.

Aztán a pomponlányok tökéletes összhangban csilingelő kacajt 
hallattak, ami mindenki mást is nevetésre késztetett.

Rory arca teljesen elvörösödött. Behúzta a nyakát, és gyakorlati-
lag elmenekült, nyomában a megszégyenült kíséretével.

– Úristen, hallanod kéne, miket terjesztett Emilyről és a tegnap 
estéről – rángatott odébb Lydia. – Elég durva… Rosszul vagyok a 
pomponlányoktól. Annyira idegesítőek…

Ha idegesítésben díjakat osztanának, a Kárhozottak Klubja való-
színűleg aranyérmet szerezne. De minimum ezüstöt. Ezt persze nem 
mondtam Lydiának. Nyilván bóknak venné.

Véletlenül tudom, hogy Lydia nemcsak hogy énekkaros volt tavaly, 
de nyolcadikban ő játszotta Dorothyt az Óz, a csodák csodájában, és 
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régebben BRDWyDIVA néven blogolt azokról a Broadway-előadá-
sokról, amiket meg akart nézni és az összes színészről, akivel talál-
kozni akart. Aztán huss, gyakorlatilag egyik napról a másikra pók-
fátylat viselő Kárhozott Hercegnő lett.

Ez az igazán szánalmas dolog a középiskolában. Mindenki két-
ségbeesetten próbál valami olyan lenni, ami valójában nem ő. Az 
egész olyan „fogalmam sincs, hogy ki vagyok, így mégis hogyan pró-
bálhatnék meg önmagam lenni, hát még valami olyan, ami nem va-
gyok?”.

Az én problémám az, hogy még a különcök közé sem illek.
Sehová sem illek.

Szóval Lydia oldalán lépkedtem, aki összevissza hadonászva mesélt 
valamit, amit sokkal drámaibban adott elő, mint amennyire kellett 
volna, amikor hirtelen az arcomba csapódott egy ajtó, és letaglózott.

Csak így. És amikor azt mondom, hogy letaglózott, úgy értem, 
hogy konkrétan a padlón találtam magam. A hátsómon landoltam, 
ami, gondolom, még mindig jobb, mintha a fejemet vertem volna 
be – de ettől függetlenül baromi rossz volt.

Egy pillanatig csak ültem ott, miközben azt gondoltam, hogy egy 
nagyon sötét szobában ülök, aminek fémes szaga van, aztán elkezd-
tem hangokat hallani magam körül, és visszatért a látásom.

Lydia a bal oldalamon guggolt, és csak bámult rám, a jobbomon 
egy tanár próbálta irányítása alá vonni a helyzetet, előttem pedig 
egy szőke hajú, szemüveges srác állt.

Az első gondolatom ez volt: milyen helyes! Göndör, szőke haja volt 
és hatalmas, gondterhelt, kék szeme.

A második gondolatom: hé, hiszen én ismerem ezt a szőke hajat 
és a nagy, kék szemeket.
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Ismét lehunytam a szememet, és fájdalom nyilallt a fejembe.
A tanár  – egy tweedzakós férfi, aki a tantestület oszlopos tagja-

ként történelmet tanított – megragadta a kezemet, és megpaskol-
ta néhányszor.

– Próbálj meg ébren maradni… lehet, hogy agyrázkódásod 
van.

Nem mintha az, hogy lehunytam a szemem, elmulasztotta volna 
a fejfájást. Egy pisszenés nélkül nyitottam ki újra.

Még mindig ott volt, és engem nézett. Mármint nem a töritanárra 
gondolok. Hanem rá.

Carter Blume-ra.
– Meg tudod mondani a nevedet? – kérdezte a tanár.
Oké, tudom, hogy ez az elsősegélynyújtó folyamat első kérdése, 

de ha véletlenül tudod a nevedet, akkor igazán idegesítő erre vála-
szolni. Bólintottam, majd szólásra nyitottam a számat.

– Alexisnek hívják! – visította Lydia segítőkészen. – Úristen, 
Alexis, jól vagy?

– Jól vagyok – bandzsítottam rá.
A visítása csak fokozta a fejfájásomat.
– Alexis Warren – mondta Carter.
Rámeredtem, és egy pillanat múlva elmosolyodott.
– Én vagyok a bűnös ajtónyitó – mondta. – Nagyon sajnálom.
Kinyújtotta a kezét, és elsőre nem esett le, hogy azt akarja, fog-

junk kezet, mintha két idős úriember lennénk vagy valami ilyesmi. 
Csak pislogtam értetlenül, amíg el nem kezdett nevetni, és vissza 
nem húzta a kezét.

Lydia megpróbált talpra állítani. A tanár segített neki, Carter 
mögöttük állt.
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– Nem volt elég? – fröcsögött Lydia. – Miért nem mész inkább 
vissza az Ifjú Republikánusokhoz?

Carter tudomást sem vett róla.
– Tényleg nagyon sajnálom – mondta, miközben a szemembe né-

zett.
Légy óvatos, Alexis! Elnéztem a másik irányba. Nem mintha az 

a veszély fenyegetett volna, hogy komolyan tetsszen nekem valaki 
olyan, mint Carter. Mi van, ha a szeme tényleg olyan szépen csil-
log? És kit érdekel, hogy a göndör, szőke fürtjei úgy néznek ki, mint 
egy kisbaba puha haja?

Nem volt az esetem. Ami azt illeti, egyáltalán nem volt esetem. 
Nem mintha egyetemista srácokkal akartam volna járni, de min-
dig azt feltételeztem, hogy a hercegemre nem a Surrey Gimi diákjai 
között bukkanok majd rá.

Rájöttem, hogy őt bámulom, de szerencsére megszólalt a csengő, 
és félbeszakította a jelenetet.

– El kéne menned az iskolaorvoshoz – mondta a tanár. – Hogy 
megnézzen a nővér.

– Mehetek én is? – kérdezte Lydia hevesen. – A legjobb barátnő-
je vagyok.

Nem, nem vagy az, gondoltam.
– Azt hiszem, egyedül is boldogul – felelte a tanár.
– Vele kéne mennem, Mr. Daley – mondta Carter. – Az én hi-

bám… Nem maradok sokáig.
A tanár gyanakodva nézett rá, ám végül bólintott.
– Öt percet kapsz.
Lydia kifújta a levegőt az orrán, majd az órájára nézett.
– Akkor megyek is órára, Alexis…
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Egyértelmű volt, hogy azt akarja, hívjam magammal.
– Aha, oké – feleltem. – Később találkozunk.
A tanár bement a tanterembe, Lydia pedig elvonszolta magát. 

Egyedül maradtam a támadómmal.
– Erre tényleg semmi nincs szükség – mondtam. – Segítség nél-

kül is odatalálok.
– Szívesen elkísérlek – felelte.




