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

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

http://www.facebook.com/vorospottyos
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Szenvedély. Sors. Hűség. 
Kockáztatnád mindezt azért,  

hogy megváltoztasd a végzeted?

Amikor Kelsey Hayes azon gondolkodott,  
hogy vajon mit fog csinálni ezen a nyáron,  

álmában sem jutott volna eszébe, hogy egy háromszáz éves  
indiai átkot próbál majd megtörni.  

Egy rejtélyes fehér tigrissel, akit Rennek hívnak. 

A világ túlsó felén.

Pedig pontosan ez az, ami történt.

Szembeszállva sötét erőkkel, bűvös mágiával és misztikus világokkal,  
ahol semmi sem az, aminek látszik, Kelsey mindent kockára tesz,  

hogy megfejtsen egy ősi próféciát, amely örökre megtörheti az átkot.

A tigris átka  egy új, lebilincselő sorozat roppant izgalmas első kötete,  
amely elállítja a lélegzeted, és még többet akarsz majd belőle.

„...édes románc és szívdobogtató kaland.  
Azon vettem észre magam, hogy ujjongok, kesergek  

és a körmöm rágom – mindezt néhány oldalon belül.  
Röviden, A tigris átka mágikus!”

BECCA FITZPATRICK,  New York Times bestseller szerző, a Csitt, csitt írója

Tizenhat éves kortól ajánljuk!

MÉlTATÁSok

Abszolút imádtam ezt a regényt!  
Tökéletes menekülés egy olyan világba,  

ahol a varázslat igenis létezik.  
A főhős, Kelsey  

egy igazán szerethető karakter,  
akivel rendkívül könnyű azonosulni,  
Ren, a tigrisherceg pedig misztikus  

és kivételesen elbűvölő.  
Az egész történet folyamán 

teljesen Kelsey helyébe képzeltem magam.  
Roppant régen történt, hogy egy könyv 

ennyire magával ragadott,  
mint A tigris átka. 

Nagyszerű könyv!  
Annyira örülök, hogy Colleen,  

miután elolvasta Stephenie Meyer  
Twilight-sorozatát, inspirációt érzett,  

hogy megírja a maga történetét.  
Mihelyt befejeztem az első kötetet, még aznap 

elmentem megvenni a másodikat.

Ez a könyv a fantázia, kaland, akció  
és románc bámulatos keveréke.  

Attól kezdve, hogy elkezdtem olvasni, 
egyszerűen nem bírtam abbahagyni.  

Azon kívül, hogy a cselekmény,  
a lebilincselő részletek, és az egész történet 

során fokozódó feszültség teljesen  
magával ragadott, roppant sok mindent 

megtudtam a lenyűgöző indiai kultúráról  
és mindennapi életről.  

Jó szívvel ajánlom mindenkinek!

Colleen 
HouCk

3 999 Ft

C o l l e e n 
H o u C k

első regénye  
saját kiadású elektronikus könyvként  

is be tudott robbanni  
a TOP bestsellerek közé, és bejutott  

a 2010-es Next Generation  
Indie Book Award döntősei közé,  

YA regény kategóriában.  
A tigris átka az írónő többkötetes  

Tigris Sagájának első darabja.  
Colleen az oregoni Salemben él férjével  

és egy kitömött fehér tigrissel.  
Hogy többet megtudj róla, látogass el  

a www.tigerscursebook.com-ra!
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Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012

C o l l e e n  H o u C k



• 5 •

Életem Lindáinak.
Az egyik a motivációt adta az íráshoz, a másik pedig az időt.

Mindkettőt nővéremnek hívom.
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A tigris1

– William Blake –
 

Tigris! Tigris! éjszakánk 
erdejében sárga láng, 

mely örök kéz szabta rád 
rettentő szimetriád?

 
Milyen katlan, mily egek 
mélyén gyúlt ki a szemed? 

Szárnyra mily harc hőse kelt, 
aki e tűzhöz nyúlni mert? 

 
Milyen váll és mily művész 

fonta szíved izmait? És 
mikor elsőt vert szived, 

milyen kar és láb bírt veled? 
 

Milyen pőröly? Mily vasak? 
Mily kohóban forrt agyad? 

Mily üllőre mily marok 
törte gyilkos terrorod? 

 
S amikor befejezett, 

mosolygott rád a mestered? 
Te voltál, amire várt? 

Aki a Bárányt, az csinált? 
 

Tigris! Tigris! éjszakánk 
erdejében sárga láng, 

mely örök kéz szabta rád 
rettentő szimetriád?

1 Szabó Lőrinc fordítása



• 9 •

PrOLÓgUs

Az átok

A 
FOgOLY KEZEit A tEstE ELŐtt KÖtÖZtÉK ÖssZE. Kimerül-
ten, legyőzötten és mocskosan, de királyi származásához mél-

tó egyenes, büszke tartással álldogált. Fogvatartója, Lokesh dölyfö-
sen nézett le rá pazarul faragott, aranyozott trónjáról. Magas, fe-
hér oszlopok álltak mindenfelé a teremben, mint megannyi őrszem. 
Csend volt. A dzsungel közepén szellő sem lengette az áttetsző füg-
gönyöket. Az egyetlen zaj, amit a fogoly hallott, Lokesh díszes gyű-
rűinek ritmikus csilingelése volt, ahogy ujjaival a trón karfáján do-
bolt. Lokesh lenézett rá, győzedelmes pillantásában megvetés ült.

A fogoly egy Mujulaain nevű indiai királyság hercege volt. Hi-
vatalos címe szerint Mujulaain Birodalom hercege és főkormányzója, 
de ő szívesebben gondolt magára egyszerűen úgy, mint az apja fi ára.

Az a tény, hogy Lokesh, egy kis szomszédos királyság, Bhreenam 
rádzsája elrabolta a herceget, közel sem volt olyan megdöbbentő, 
mint az, hogy kik ültek a trónja mellett: Yesubai, a rádzsa lánya, 
egyben a fogoly menyasszonya, és Kishan, a herceg öccse. A fogoly 
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fürkésző pillantást vetett mindhármuk arcára, de csak Lokesh állta 
átható tekintetét. A herceg inge alatt hűvösen simult bőrére kőből 
készült amulettje. Érezte, ahogy a harag hulláma végigsöpör a testén.

Ő szólalt meg először, igyekezett, hogy ne érződjék a hangján a 
düh, amit az árulás miatt érzett:

– Leendő apósom, miért bánsz velem ennyire… hogy is mond-
jam, barátságtalanul?

Lokesh közönyös mosolyt erőltetett az arcára, és így felelt:
– Kedves hercegem, van neked valamid, amire nagyon vágyom.
– Semmi, amire vágyhatsz, nem indokolhatja ezt a viselkedést – 

felelte a herceg. – Hiszen nem éppen most készülünk egyesíteni bi-
rodalmainkat? Mindenem, amim van, a rendelkezésedre állt eddig 
is. Csak kérned kellett volna. Akkor miért teszed ezt velem?

Lokesh az állát vakargatta, miközben a szeme önelégülten csil-
logott.

– A tervek változnak – felelte gúnyosan. – Úgy tűnik, az öcséd 
azt szeretné, ha a lányom az ő menyasszonya lenne. És jutalmat ígért 
nekem, ha segítek a célja elérésében.

A herceg Yesubai felé fordította tekintetét, aki lángoló arccal, le-
hajtott fejjel ült, szemérmet és alázatot tettetve. A herceggel terve-
zett házassága a békét volt hivatott megteremteni a két királyság 
között. Az utóbbi négy hónapot a vőlegény távol töltötte a palotá-
tól, hogy ellenőrizze a hadműveleteket az ország túlsó végén, és az 
öccsét bízta meg, hogy ez idő alatt tartsa szemét a királyságon…

Azt hiszem, Kishan a királyság helyett valami máson tartotta a sze
mét.

A fogoly félelem nélkül lépett előre, és Lokesh szemébe nézve azt 
mondta:
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– Mindnyájunkat elbolondítottál. Olyan vagy, mint a karikába 
tekeredett kobra, ami a kosarában rejtőzködve várja, hogy eljöjjön 
a megfelelő pillanat a támadásra. – Tekintetét öccsére és menyasz-
szonyára fordította. – Hát nem látjátok? Kiszabadítottátok a kígyót, 
erre megmart mindnyájunkat. A mérge már az ereinkben áramlik, 
és mindent el fog pusztítani.

Lokesh megvetően felnevetett, majd elkomolyodva azt mondta:
– Ha beleegyezel, hogy lemondasz a Damon-amulett nálad levő 

darabjáról, talán meggyőzhetsz, hogy életben hagyjalak.
– Hogy életben hagyj? – szűkült össze a herceg szeme. – Azt hit-

tem, a menyasszonyomról folyik az alku.
– Attól tartok, a vőlegény posztját már betöltötte valaki más. Ta-

lán nem voltam elég világos. Az öcséd veszi el Yesubait.
A fogoly állkapcsa megfeszült, fenyegető hangon azt mondta:
– Az apám hadserege elpusztít téged is, ha megölsz.
Lokesh újra felnevetett:
– Biztos vagyok benne, hogy édesapád nem óhajtaná Kishan 

új családjának vérét ontani. Egyszerűen kiengeszteljük majd, azt 
mondjuk neki, hogy sajnálatos baleset áldozata lettél. – Megsimo-
gatta rövid, gyér szakállát, majd hozzátette: – Gondolom, megér-
ted, még ha életben is hagylak, mindkét birodalomban én fogok 
uralkodni. – Elmosolyodott. – Egyébként pedig, ha ellenszegülsz, 
akkor is elveszem az amulett nálad lévő darabját, legfeljebb erősza-
kot alkalmazok.

Ekkor Kishan Lokesh felé hajolt, és dühösen tiltakozni kezdett:
– Azt hittem, megegyeztünk. Csak azért hoztam ide neked a bá-

tyámat, mert megesküdtél, hogy nem ölöd meg! Hogy elveszed tőle 
az amulettet, és kész.



• 12 •

Lokesh keze előrevágódott, mint egy támadó kígyó, és megra-
gadta Kishan csuklóját.

– Mostanára már megtanulhattad volna, hogy én mindig meg-
szerzem, amit akarok. Ha szeretnél osztozni a bátyád sorsában, 
örömmel teljesítem a kívánságodat.

Kishan kínosan fészkelődött a székében, de csendben maradt.
– Nem? Nagyon helyes – folytatta Lokesh. – Nos, akkor, ezennel 

módosítom a korábbi megegyezésünket: a bátyádat igenis megölöm, 
ha nem teljesíti a kívánságomat, te pedig sohasem veheted felesé-
gül a lányomat, csak ha szintén nekem adod a nálad lévő amulett- 
darabot. Igen könnyen érvénytelenné nyilváníthatom a mi kis pri-
vát egyezségünket, és hozzáadom Yesubait valaki máshoz – akit én 
választok ki. Talán egy öreg szultán majd lehűti a vérét. Ha Yesubai 
mellett akarsz maradni, meg kell tanulnod az alázatot.

Miközben beszélt, addig szorította Kishan csuklóját, amíg az 
hangosat nem roppant. Kishan rezzenéstelen tekintettel nézett rá. 
Aztán az ujjait tornáztatta, lassan erre-arra forgatta a csuklóját. Mi-
közben hátradőlt, másik kezét felemelte, hogy megérintse az inge 
alatt rejtőző vésett amulettdarabot, és összenézett a bátyjával. Ki-
mondatlan üzenetet váltottak egymással.

A fivérek később majd megvívhatják a maguk harcát, de Lokesh 
szavai háborút jelentettek, és a királyság dolgai mindkettőjük szá-
mára mindennél fontosabbak voltak.

Lokesh várt. Nyakán az erek mind jobban kidagadtak a benső-
jéből feltörő, megszállott haragtól, mely megállíthatatlanul lükte-
tett felfelé a halántéka irányába, mígnem végül megállapodott fe-
kete, kígyószerű szemeiben. Egy darabig foglyának arcát fürkészte, 
a gyengeség jeleit kutatva, majd mikor a düh már robbanásig feszí-
tette, hirtelen talpra ugrott:
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– Akkor hát legyen!
Azzal előhúzott egy díszes markolatú, fényes tőrt a palástja alól, 

és durván felszakította a fogoly valaha fehér, most mocskos köpe-
nyének ujját. A kötél belevágott a herceg csuklójába, ő pedig fel-
nyögött fájdalmában, ahogy Lokesh megvágta a karját. A seb mély 
volt, a kibuggyanó vér végigcsorgott a pengén, és lecsöpögött a mo-
zaikpadlóra.

Lokesh letépett a saját nyakából egy fából készült talizmánt, és a 
fogoly karja alá tartotta. A vér az amulettre csöppent, amitől a bele 
vésett szimbólum vörösen felizzott, majd természetellenes fehér ra-
gyogással lüktetni kezdett.

Lángcsóva csapott a herceg felé, mintha tapogatózó ujjak hatol-
tak volna a mellkasába, hogy egyre mélyebbre ássanak a testében. 
Bármilyen erős is volt, ekkora fájdalomra nem lehetett felkészülve. 
Ahogy az emésztő tűz lángra lobbant benne, a fogoly felsikoltott, 
és a földre zuhant.

Megpróbált a kezére támaszkodva felemelkedni, de csak erőt-
lenül tapogatta a padló hideg, fehér csempéit. Tehetetlenül nézte, 
ahogy Yesubai és az öccse Lokeshre támad, ám az elképesztő erő-
vel taszítja vissza mindkettőjüket. Yesubai estében beütötte a fejét 
az emelvénybe. A herceg még homályosan érzékelte, miképp gyűri 
le öccsét a fájdalom, miközben nézi, amint Yesubai ernyedt testéből 
lassan eltávozik az élet. Aztán már semmi mást nem érzett, csak a 
fájdalmat.
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1.

Kelsey

A sZAKADÉK sZÉLÉN ÁLLtAM. Valójában egy oregoni munkaköz-
vetítő irodában vártam a soromra, de úgy éreztem, mintha a 

szakadék szé lén állnék. A gyermekkorom, a középiskola és az illúzió, 
hogy az élet szép, csupa móka, kacagás, már a múlté lett. Fenyege-
tőn tornyosult előttem jövő: a főiskola, a nyári munkák sora, hogy 
ki tudjam fi zetni a tandíjamat, aztán a sivár, magányos felnőttkor.

A sor csigalassúsággal haladt. Órák óta várakoztam, hogy szerez-
zek valami munkát a szünidőre. Amikor végre-valahára sorra kerül-
tem, elindultam egy fásult, kimerült nő felé, aki éppen telefonált az 
asztalánál. Intett, hogy lépjek közelebb, és üljek le. Miután letette a 
telefont, átnyújtottam neki néhány kitöltött formanyomtatványt, ő 
pedig gépiesen belevágott az interjúba.

– A nevét, kérem.
– Kelsey. Kelsey Hayes.
– Kora?
– Tizenhét, majdnem tizennyolc. Nemsokára lesz a születésnapom.
Lepecsételte a nyomtatványt, majd tovább kérdezett:
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– Elvégezte a középiskolát?
– Igen – feleltem. – Néhány hete fejeztem be. És azt tervezem, 

hogy ősztől a Chemeketa Főiskolán tanulok tovább.
– Szülei neve?
– Madison és Joshua Hayes, de a gyámjaim Sarah és Michael 

Neilson.
– A gyámjai?
Már megint itt tartunk, gondoltam. Mindig is nehezemre esett 

elmagyarázni a körülményeimet.
– Igen. A szüleim… elhunytak – mondtam. – Elsős középiskolás 

koromban, egy autóbalesetben.
A nő a papírjai fölé hajolt, hosszasan írogatott. Elhúztam a szá-

mat, miközben azon töprengtem, hogy vajon mit írhat, ami ilyen 
sokáig tart.

– Miss Hayes, szereti ön az állatokat? – kérdezte végül.
– Persze. Ööö… tudom, hogy kell őket megetetni… – Létezik 

nálam bénább álláskereső? Aki jobban le tudna beszélni bárkit arról, 
hogy munkát adjon neki? Megköszörültem a torkom. – Úgy értem, 
persze, imádom az állatokat.

Úgy tűnt, a nőt nem különösebben érdekli, mit mondok, a ke-
zembe nyomott egy álláshirdetést.

KERESÜNK:

IDEIGLENES MUNKÁST KÉT HÉTRE
FELADATOK: JEGYÁRUSÍTÁS, 

AZ ÁLLATOK ETETÉSE, 
TAKARÍTÁS AZ ELÕADÁSOK UTÁN.

Megjegyzés: Mivel a tigris és a kutyák gondozása a hét minden napján,  
kora reggeltôl késô estig tartó elfoglaltságot jelent,  

szállást és étkezést biztosítunk.



• 16 •

Az állást a Maurizio Cirkusz, egy kis családi vándorcirkusz hir-
dette meg. Eszembe jutott, hogy én is kaptam egy kupont a közért-
ben, még gondolkoztam is, hogy elviszem a nevelőszüleim gyereke-
it, a hatéves Rebeccát és a négyéves Samuelt, hogy Sarah és Mike 
kettesben tölthessen egy kis időt. De elveszítettem a kupont, és az-
tán meg is feledkeztem az egészről.

– Szóval, szeretné az állást vagy nem? – kérdezte a nő türelmet-
lenül.

– Tigris? Hát, ez érdekesen hangzik! És elefántok is vannak? 
Mert az elefántürülék feltakarításánál meg kell húznom a határt. – 
Halkan vihogtam a saját viccemen, de a nő még csak el sem moso-
lyodott. Más választásom nem lévén, azt feleltem neki, hogy elvál-
lalom. Egy névjegykártyát adott a címmel, és közölte, hogy másnap 
reggel hatra legyek ott.

– Reggel hatkor már szükségük van rám? – fintorogtam.
A nő sötét pillantást vetett rám, majd elkiáltotta magát:
– Következő!
Mibe keveredtem megint? Ezen gondolkoztam, miközben beszáll-

tam a Sarah-tól kölcsönkért hibridbe, és elindultam hazafelé. De 
aztán csak sóhajtottam egyet: Végül is, lehetne rosszabb is. Hambur
gert is süthetnék egész nap. A cirkusz jó mulatság. De nagyon remélem, 
hogy nincsenek elefántok.

Az élet Sarah-val és Mike-kal egészen jó volt. Sokkal több szabad-
ságot adtak nekem, mint általában a kamaszoknak a szüleik, és azt 
hiszem, egészséges tiszteletet éreztünk egymás iránt – legalább-
is amennyire a felnőttek tisztelni tudnak egy tizenhét évest. Segí-
tettem vigyázni a gyerekeikre, és sohasem keveredtem bajba. Nem  
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olyan volt, mintha a saját szüleimmel élnék, de valamennyire még-
iscsak egy családnak számítottunk.

Óvatosan beparkoltam az autóval a garázsba, és a ház felé indul-
tam, hogy megkeressem Sarah-t. A konyhában találtam rá, ahol 
éppen bőszen csépelt valamit a fakanállal egy keverőtálban. Ledob-
tam a táskámat egy székre, és öntöttem magamnak egy pohár vizet.

– Megint vegán sütit sütsz, úgy látom. Most milyen különleges 
alkalomból? – kérdeztem.

Sarah úgy döfködte a fakanalat a sűrű tésztába, mintha az jég-
csákány lenne.

– Ma Sammy kell, hogy nasit vigyen a játszótársainak – felelte.
Elfojtottam a kuncogásomat egy köhögéssel.
Sarah morcosan összevonta a szemöldökét.
– Kelsey Hayes, csak mert a te anyád volt a legjobb cukrász a vi-

lágon, az nem jelenti azt, hogy én nem tudok megsütni egy rendes 
süteményt.

– A hozzáértésedben nem kételkedem, csak az alapanyagaidban 
– feleltem, kezembe véve az egyik üveget. – Mogyoróvajpótló, len, 
proteinpor, agávé és tejsavó. Ennyi erővel újrahasznosított papírt is 
tehetnél ebbe az izébe. Hol van a csokoládé?

– Karobot használok.
– A karob nem csokoládé. Olyan íze van, mint a kávézaccnak. Ha 

sütit akarsz sütni, akkor…
– Tudom, tudom. Csokireszelék vagy mogyoróvaj. De ezek 

egészségtelen dolgok, Kelsey – mondta a fejét csóválva.
– Viszont annyira finomak – sóhajtottam. Néztem, ahogy Sarah 

megnyalja az ujját, és így folytattam: – Mellesleg, kaptam munkát. 
Egy cirkuszban fogok takarítani és állatokat etetni. A vásártéren.
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– Tényleg? Ez nagyon jól hangzik! Biztos remek élmény lesz – vi-
dult fel Sarah. – És milyen állataik vannak?

– Hát, nagyrészt kutyák. És azt hiszem, egy tigris is. De szerin-
tem veszélyes munkát nem kell majd végeznem. A tigrishez biztos 
van saját gondozójuk. Viszont szörnyen korán kell kezdenem, ezért 
ott is fogok lakni az elkövetkező két hétben.

– Hmmm – állt meg Sarah kissé elgondolkozva, de aztán meg-
vonta a vállát. – Hát, végül is csak egy telefonhívásnyira leszünk 
egymástól, ha szükséged lenne ránk. Volnál szíves kivenni a sütőből 
az újrahasznosított papírral készült rakott kelt?

Az asztal közepére helyeztem a bűzlő tepsit, miközben ő berak-
ta a sütiket a sütőbe, és vacsorához hívta a gyerekeket. Mike éppen 
ekkor jött haza, letette az aktatáskáját, és arcon csókolta a felesé- 
gét.

– Mi ez az… illat? – kérdezte gyanakodva.
– Rakott kelbimbó – feleltem én, csodálkozva, hogy egyáltalán 

tudni akarja, mi ennek az orrfacsaró bűznek a forrása.
– És sütit is sütök Sammy játszótársainak – közölte Sarah büsz-

kén. – A legjobbakat félreteszem neked.
Mike sokatmondó pillantással sandított rám, de Sarah észrevet-

te, és a kezében levő konyharuhával a férje combjára csapott.
– Ha így viselkedtek Kelsey-vel az asztalnál, akkor ti ketten fog-

tok vacsora után elmosogatni.
– Jaj, szívem! Ne légy dühös – csitítgatta Mike, majd csókolgatni 

és ölelgetni kezdte, próbálva megúszni a mosogatást.
Úgy gondoltam, illene távoznom. Miközben sompolyogtam ki-

felé a konyhából, még hallottam Sarah kuncogását.
Szeretném, ha majd egyszer egy srác ugyanígy próbálkozna nálam 

is, hogy megússza a mosogatást, gondoltam vigyorogva.
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Mint kiderült, Mike sikerrel járt, mert a konyhai takarítás he-
lyett a kölykök ágyba dugásának feladata jutott neki, én pedig 
egyedül voltam kénytelen elmosogatni. Igazából nem is bántam, és 
amint végeztem, úgy döntöttem, rögtön le is fekszem. A reggel hat 
óra szörnyen korai időpontnak tűnt.

Csendben felmentem a lépcsőn a hálószobámba, ami kicsi volt, 
de otthonos. Egy ágy volt benne, egy tükrös komód, az íróasztal a 
számítógépnek és a leckéhez, egy szekrény, a ruháim és a könyve-
im, egy kosárka a színes hajszalagjaimnak, és a nagymamám készí-
tette steppelt takaró.

Még egészen kicsi voltam, mikor ezt a takarót varrta nekem a 
nagyi, mégis emlékszem, ahogy óriási műgonddal öltögeti össze a 
színes foltokat, az ujján csillog a fémgyűszű. Megsimogattam egy 
pillangót a kopott, sarkainál kirojtosodott anyagon, és eszembe ju-
tott, egyszer kicsentem a gyűszűjét a varródobozból, csak hogy kö-
zel érezhessem magamhoz a nagyit. Kamasz létemre még mindig 
ezzel a takaróval aludtam.

Átöltöztem pizsamába, kibontottam a copfomat, megráztam a 
hajam, majd megfésülködtem, és közben az jutott eszembe, hogy 
ezt esténként anyu csinálta, miközben beszélgettünk.

Miután bemásztam a meleg takaró alá, beállítottam az ébresz-
tőórát – uh! – 4:30-ra, és azon tűnődtem, hogy vajon mi az ördö-
göt lehet csinálni egy tigrissel korán reggel, és hogy hogyan fogom 
túlélni azt a cirkuszt, amivé az életem vált. A gyomrom hangosan 
megkordult.

Rápillantottam az éjjeliszekrényemre és a rajta álló két fényképre. 
Az egyiken hárman voltunk: apu, anyu és én egy szilveszteri bulin. 
Tizenkét éves voltam. Hosszú, barna hajamat akkoriban begöndö-
rítve hordtam, de a fényképen kissé le volt lapulva, mert sikítófrászt 
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kaptam a hajlakktól. A fotón szélesen mosolyogtam, annak ellené-
re, hogy ezüstszínű drót csillogott a számban. Most már hálás va-
gyok a szabályos, hófehér fogsoromért, de akkoriban szörnyen utál-
tam a fogszabályzót.

Megérintettem a fénykép üvegét, hüvelykujjamat sápadt arcom-
ra téve. Mindig is szerettem volna karcsú, barna bőrű, szőke és kék 
szemű lenni, de ugyanolyan barna szemeim vannak, mint apunak, 
anyutól pedig a teltkarcsúságra való hajlamot örököltem.

A másik fénykép egy pillanatfelvétel a szüleim esküvőjéről. A hát- 
térben egy gyönyörű szökőkút látszik. Anyuék nagyon fiatalok vol-
tak, boldogan mosolyogtak egymásra. Én is ezt kívántam magam-
nak. Arra vágytam, hogy egyszer majd valaki így nézzen rám.

A hasamra fordultam, az arcom alá gyűrtem a párnámat, és úgy 
aludtam el, hogy anyu süteményeire gondoltam.

Álmomban valaki üldözött a dzsungelben, és mikor hátrafor-
dultam, hogy szembenézzek vele, megdöbbenésemre egy hatalmas 
tigrist láttam. Az álombeli énem vidáman felkacagott, majd újra 
előrelendült, és még gyorsabban szaladt tovább. Az utánam szökel-
lő finom, párnázott mancsok a szívverésemmel egy ütemben dob-
bantak a földön.
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2.

A cirkusz

A Z ÉBrEsZtŐÓrA MÉLY ÁLOMBÓL VErt FEL hajnali fél ötkor. 
Tudtam, hogy aznap meleg lesz az idő, de nem túl forró. Ore-

gonban szinte soha sincs túl nagy hőség. Egy oregoni kormány-
zó, nyilván valamikor réges-régen, törvénybe foglalta, hogy Oregon 
időjárása mindig mérsékelt kell legyen.

Hajnal volt. A nap még nem emelkedett ki a hegyek mögül, de 
az égbolt már világosodott, rózsaszín vattacukorrá változtatva a fel-
hőket a keleti horizonton. Éjjel valószínűleg szemerkélt az eső, mert 
éreztem a levegőben a varázslatos aromát, a nedves fű és a fenyő il-
latát.

Kiugrottam az ágyamból, megnyitottam a zuhanyt, vártam, 
amíg a fürdőszobát betölti a meleg pára, majd a zuhany alá álltam, 
és hagytam, hogy a forró víz masszírozza a hátamat, felébressze ál-
mos izmaimat.

Vajon mit szokás viselni a cirkuszi munkához? Miután fogalmam 
sem volt, mi lenne a megfelelő választás, előhalásztam a szekrényből 
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egy fekete, rövid ujjú pólót és egy jobb farmert. A lábamra teniszci-
pőt húztam, szárazra töröltem a hajamat, csináltam belőle egy gyors 
francia fonatot, és kék szalagot kötöttem rá. Tettem némi szájfényt 
az ajkaimra, és voilà, teljes volt a cirkuszi külsőm.

Ideje pakolni. Úgy gondoltam, nem viszek sok cuccot magam-
mal, csupán néhány dolgot, amire tényleg szükségem van, hiszen 
csak a cirkuszban leszek két hétig, és ha mégis hiányozna valami, 
bármikor hazaugorhatok érte. Áttúrtam a szekrényemet, és kivá-
lasztottam három öltözéket a precízen, színek szerint rendszerez-
ve, vállfákon lógó ruhatáramból, majd kihúztam a fehérneműs fió-
kot. Kivettem néhány gombóccá hajtogatott zoknit – ezeket szintén 
gondosan, színárnyalatok szerint csoportosítva tároltam –, és min-
dent bepakoltam a régi jó, megbízható iskolai hátizsákomba. Aztán 
betettem még pár pipereholmit, néhány könyvet, újságot, ceruzákat 
és tollakat, a pénztárcámat és a fényképet, amin a szüleimmel va-
gyok. Végül összetekertem a steppelt takarót, eligazgattam a többi 
holmi tetején, és behúztam a cipzárt.

A hátizsákot a vállamra kaptam, és lementem a lépcsőn. Sarah és 
Mike már ébren volt, épp reggeliztek. Minden egyes nap őrült ko-
rán keltek, csak hogy elmehessenek futni. Tiszta elmebaj, de reggel 
fél hatkor már túl is voltak rajta.

– Jó reggelt! – dünnyögtem.
– Neked is jó reggelt! – felelte Mike. – Szóval, készen állsz, hogy 

elkezdd az új munkát?
– Igen. Jegyet fogok árulni, és egy tigrist szórakoztatok két hé-

tig. Remek, nem?
Mike felnevetett:
– Aha, elég jól hangzik. Legalábbis érdekesebb, mint a közmun-

ka. Elvigyelek? A városba menet úgyis útba esik a vásártér.
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POLK MEGYEI VASARTER

KOSZONTI ONOKET

A MAURIZio CIRKUSZ
FELLEPNEK A MAURIZIO AKROBATAK

ES A HiRES DHIREN!

Rámosolyogtam:
– Persze. Kösz, Mike. Az nagyon jó lenne.
Miután megígértem Sarah-nak, hogy mindennap felhívom őket, 

felkaptam egy müzliszeletet, kényszerítettem magam, hogy gyor-
san ledöntsek egy félpohárnyit a szójatejükből – küzdöttem vele, de 
nem jött vissza –, majd az ajtó felé indultam Mike-kal.

A vásártérhez közeledve az út mellett álló nagy, kék tábla hirdette 
a közelgő programot. A hatalmas nyomtatott transzparensen ez állt:

Hát itt volnánk. Elköszöntem Mike-tól, és nagyot sóhajtva elin-
dultam a kavicsos ösvényen a főépület irányába. A központi épület 
úgy nézett ki, mint egy méretes repülőgép vagy egy katonai bunker. 
A vakolat megrepedezett, helyenként lepotyogott, és az ablakokra 
ráfért volna egy alapos tisztogatás. A magasban hatalmas amerikai 
zászló lobogott, csapkodott a szélben, a lánc, amivel felvonták, hal-
kan csörömpölt a fém zászlórúdhoz ütődve.

A vásárteret régi épületek, egy kis parkoló és a köztük, illetve a 
telep körül kanyargó poros ösvény különös együttese alkotta. Szá-
mos fehér ponyvasátrat is láttam, melyek előtt két hosszú, platós 
teherautó parkolt. Cirkuszi plakátok lógtak mindenfelé; minden  
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épületre ragasztottak legalább egyet. Némelyiken akrobaták voltak, 
néhány másikon pedig zsonglőrök.

Elefántokat nem láttam, így hát megkönnyebbülten fellélegez-
tem. Ha lennének itt elefántok, már valószínűleg érezném a szagukat.

Mellettem egy szakadt plakát lengedezett a szélben. Elkaptam 
a szélét, és visszasimítottam az oszlopra. Egy fehér tigris volt rajta. 
Hát, helló, gondoltam. Remélem, csak egy van belőled… és nem tiné
dzser lányokat szoktál reggelizni.

Kinyitottam a főépület ajtaját, és beléptem. A központi részen 
cirkuszi porondot alakítottak ki, a fal mellett egymásra rakva piros 
stadionszékek sorakoztak.

A sarokban néhány embert láttam beszélgetni. Egy magas férfi, 
aki a főnöknek tűnt, kissé félrevonulva írogatott valamit egy csíp-
tetős jegyzettömbbe, miközben mindenféle dobozokban turkált. 
Odamentem hozzá, egyenesen átvágva a fekete, rugalmas padlóbo-
rításon, majd bemutatkoztam:

– Jó napot! A nevem Kelsey, én leszek a kisegítő a következő két 
hétben.

Alaposan végigmért, miközben rágcsált valamit, majd köpött 
egyet.

– Menjen vissza, ki azon az ajtón, aztán forduljon balra. Ott áll 
egy fekete-ezüst lakóautó.

– Köszönöm! – feleltem. A dohány, amit rágott majd kiköpött, 
undorító volt, de valahogy mégis sikerült kicsikarnom magamból 
egy mosolyt. Aztán mentem a lakóautóhoz, ahová irányított, és be-
kopogtattam az ajtaján.

– Pillanat! – kurjantott ki egy férfi. Az ajtó váratlanul kivágó-
dott, én pedig meglepetésemben nagyot ugrottam. Egy hosszú kö-
penyes férfi tornyosult fölém, jót nevetett az ijedtségemen. Mellette 
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az én százhetven centim szinte eltörpült. Nagy, kerek pocakja volt. 
Sűrű, fekete, göndör haj takarta a fejét, de a hajvonala picit lejjebb 
végződött, mint kellett volna. Rám mosolygott, majd felemelte a 
kezét, és megigazította a parókáját. Vékony fekete bajszának mind-
két szára hegyesre pödörve meredezett, az állát pedig apró kecske-
szakáll díszítette.

– Kérem, ne ijedjen meg a kinézetemtől – mondta erős olasz ak-
centussal.

Lesütöttem a szemem és elpirultam.
– Nem ijedtem meg – feleltem. – Csak úgy látszik, megleptem 

magát. Ne haragudjon, ha felébresztettem.
Harsányan felnevetett:
– Szeretek a meglepetéseket! Meglepetés tesz engem fiatal és rop-

pant jóképű.
Kuncogtam, de aztán gyorsan abbahagytam, mert eszembe ju-

tott, hogy valószínűleg ő lesz a főnököm. Vidáman hunyorgó kék 
szemének sarkában szarkalábak ültek. Napbarnított bőre kiemelte 
tökéletes fogsorát, hófehér mosolyát. Olyannak tűnt, mint aki foly-
ton viccelődik.

– És önben kit tisztelek, ifjú hölgy? – kérdezte színpadiasan mély 
hangon.

Idegesen mosolyogva feleltem:
– Helló. A nevem Kelsey. Két hétre ide szerződtettek.
Váratlanul lehajolt hozzám, és megragadta a kezemet. Az ujjaim 

elvesztek a markában, és olyan lelkesedéssel rázta meg a kezemet, 
hogy összekoccantak a fogaim.

– Ah, fantastico! Milyen remek! Legyen üdvözölve Circus Ma-
uriziónál! Mi egy kicsit, hogy is mondják, kevés a kezünk, és szük-
ség van egy kis assistenza, amíg itt vagyunk a magácska magnifica  
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città, tudja? Benissimo, hogy itt van velünk! Kezdjük is immedia ta
mente.

Rápillantott egy kedves, tizennégy éves forma lányra, aki épp ak-
kor ért oda hozzánk.

– Cathleen, vezesd el a giovane donna Matthez, és informare őt, 
hogy desideri… ööö, szeretném, hogy együtt dolgoznak. Ő lesz in
ca ricato… megbízás, hogy betanítsa a hölgyet. – Megint hozzám 
fordult. – Örülök, hogy megismertem, Kelsey. Remélem, hogy pia
ce re, eh, élvezni fogja a munka itt a mi piccola tenda di circo!

– Köszönöm – feleltem –, én is örülök, hogy megismertem.
Rám kacsintott, majd megfordult, visszament a lakókocsiba, és 

becsukta maga után az ajtót.
Cathleen rám mosolygott, és hátravezetett az épület mögé, a cir-

kusz lakónegyedéhez. 
– Üdvözöllek a fedélzeten… vagyis a porondon. Gyere utánam! 

Alhatsz a mi sátrunkban, ha akarsz. Van néhány szabad ágyunk. 
Anyával és a nagynénémmel lakunk benne. A cirkusszal tartunk 
mindhárman. Anya légtornász, meg a nénikém is. A sátor egész jó, 
már ha képes vagy eltekinteni a tömérdek jelmeztől.

Ahogy beléptünk, Cathleen az egyik üres, összecsukható ágyhoz 
vezetett. A sátor meglepően tágas volt. Miután a hátizsákomat be-
raktam az ágy alá, körülnéztem. Ami a jelmezeket illeti, Cathleen 
nem túlzott. Tele volt velük minden, vállfákon, fogasokon, székek 
hátán lógtak. A szabadon maradt helyen csipkék, gyöngyök, tollak 
és tornadresszek hevertek szerte a sátorban. Volt még egy lámpás, 
tükrös fésülködőasztal sminkfelszereléssel, hajkefékkel, hajtűkkel 
és hajcsavarókkal az asztallap minden egyes négyzetcentiméterén.

Aztán megkerestük Mattet, aki szintén olyan tizennégy-tizen-
öt évesnek látszott. Sötét haja a szokásos módon rövidre vágva,  
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barna szem, gondtalan, derűs mosoly. Épp a jegyárusító bódét pró-
bálta egyedül felállítani – pontosabban csak szerencsétlenkedett  
vele.

– Helló, Matt – köszönt rá Cathleen elfúló hangon, miközben 
ugrottunk, hogy megragadjuk a bódé alját, és segítsünk neki.

Még el is pirult. De édes.
Aztán folytatta:
– Ööö… ez itt Kelsey. Két hétig nálunk fog dolgozni. Neked kell 

betanítanod.
– Oké – felelte Matt, és a lányra mosolygott. – Köszi, Cath.
– Nincs mit – felelte Cathleen mosolyogva, majd szinte szökdé-

cselve távozott.
– Szóval, Kelsey – fordult hozzám Matt –, úgy tűnik, ma az én 

segédem leszel. Hát, mit mondjak, imádni fogod – vigyorgott vidá-
man. – Belépőjegyet árulok és mindenféle ajándéktárgyat, meg ösz-
szeszedem a szemetet és leltározok is. Csinálok én mindenféle dol-
got, amire szükség van. Az apám meg állatidomár.

– Az klassz munka lehet – feleltem, majd heccelődve hozzátet-
tem: – Mindenesetre jobban hangzik, mint kukákat ürítgetni.

Matt felnevetett, majd intett:
– Na, gyere, fogjunk hozzá!
A következő néhány órában dobozokat rakosgattunk, kipakol-

tunk az elárusító pultra, készültünk a közönség érkezésére.
Uh, kijöttem a formából, gondoltam, amikor a bicepszem tilta-

kozni kezdett, és úgy látszott, hogy cserben fog hagyni.
Apu mindig azt mondta: „a kemény munka nem engedi, hogy 

elpuhulj”, valahányszor anyu előállt valami nehéz feladattal, mint 
mondjuk a kertépítés. Végtelenül türelmes volt, és amikor sajnál-
tam a nehéz munka miatt, ő mosolyogva azt mondta: „Kells, ha 
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szeretsz valakit, megtanulsz adni és elfogadni. Egy napon majd ve-
led is megtörténik.”

De úgy tűnt, ez most nem egészen ilyen helyzet.
Amikor mindennel kész lettünk, Matt elküldött Cathleen hez, 

hogy keressen valami rám való cirkuszi jelmezt, és öltözzek át. 
Akadt is egy flitteres aranyruha, amit persze normál körülmények 
közt bottal sem piszkáltam volna meg.

Remélem, megéri ez a munka, morogtam az orrom alatt, miköz-
ben áterőltettem a fejem a csillogó ruha nyakkivágásán.

Miután magamra ráncigáltam új öltözékemet, kisétáltam a jegy-
árusító bódéhoz. Matt addigra már kiakasztotta az árlistát, és egy 
pénzkazettával, meg egy jegytömbbel a kezében várt rám. Sőt, még 
egy szendvicset is hozott nekem.

– Nemsokára kezdünk – közölte. – Egyél gyorsan pár falatot, 
mert kétbusznyi táborozó gyerek útban van idefelé.

Mielőtt még be tudtam volna fejezni az evést, megjelentek a tá-
borozó gyerekek, éles hangon visítozva özönlöttek a bódé irányába. 
Olyan volt, mintha egy apró bölényekből álló csorda robogna fe-
lém. Szolgálatkésznek szánt mosolyom valószínűleg sokkal inkább 
hasonlított rémült grimaszra. Nem volt hová menekülnöm. Min-
denfelől körülvettek – és egytől egyig mindegyik az én figyelme-
mért lármázott.

Aztán végre odaértek a felnőttek is, én pedig reménykedve kér-
deztem:

– Egyben fizetik, ugye?
Az egyik tanár azonban így felelt:
– Ó, nem. Úgy döntöttünk, hagyjuk, hogy a gyerekek maguk 

vegyék meg a jegyüket.
– Remek – dünnyögtem erőltetett mosollyal.
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Aztán árusítani kezdtem a jegyeket. Szerencsére Cathleen nem-
sokára csatlakozott hozzám, így is éppen csak végeztünk, mire fel-
hangzott az előadás kezdetét jelző zeneszó. Utána még ültem ott 
vagy húsz percet, de mivel senki más nem jött, bezártam a kasszát, 
és megkerestem Mattet, aki a sátor belsejében nézte a műsort.

Éppen az olasz akcentusú fickó beszélt a porondon, akivel koráb-
ban már találkoztam. 

– Őt hogy hívják? – kérdeztem suttogva Mattől.
– Agostino Maurizio – felelte a fiú. – Ő a cirkusz tulajdonosa, az 

akrobaták pedig a családtagjai.
Mr. Maurizio egymás után szólította a bohócokat, az akrobatá-

kat és a zsonglőröket, én pedig hamarosan azon kaptam magam, 
hogy élvezettel figyelem az előadást. Nemsokára azonban Matt 
megbökött a könyökével, és az ajándékos pult felé intett. A szünet 
hamarosan kezdődik, az pedig a lufiárusítás ideje.

Ketten együtt többtucatnyi színes léggömböt fújtunk fel gázzal a 
héliumos tartályból. A gyerekek megőrültek érte! Körénk gyűltek, 
számolgatták, rakosgatták az aprópénzüket, hogy az utolsó fillérig 
mindet lufira költsék.

A legnépszerűbb színnek a piros bizonyult. Matt szedte a pénzt, 
én pedig megállás nélkül fújtam a lufikat. Azelőtt még soha nem 
csináltam ilyet, ezért néhányat sikerült kipukkasztanom, ami elein-
te megijesztette a gyerekeket, de igyekeztem tréfára venni a dolgot, 
és minden egyes pukkanásnál felkiáltottam: „Hoppá!”. Hamarosan 
aztán már ők is velem kurjongatták: „Hoppá! Hoppá!”.

A zene újra felhangzott, és a gyerekek gyorsan visszaültek a he-
lyükre, boldogan szorongatva frissen szerzett kincseiket. Rengete-
gen vettek sötétben világító kardot is, és vidáman hadonásztak vele, 
egymást ijesztgetve.
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Amint leültünk, Matt apja jelent meg a porondon, hogy bemu-
tassa a kutyás számát.

Aztán újra bohócok következtek, mindenféle tréfás dolgokat ad-
tak elő a közönség bevonásával. Az egyik egy nagy vödör konfettit 
szórt a gyerekek közé.

Remek! Nyilván nekem kell majd felsöpörnöm.
Ezután ismét Mr. Maurizio lépett középre. Drámai hangulatú 

taktusok, szafarivadászatot idéző zene hangzott fel, a cirkusz fényei 
egymás után aludtak ki, mintha egy rejtélyes szellem fújta volna el 
őket. Egyetlen reflektor fénye világította meg a porond közepén a 
konferansziét, aki színpadias pátosszal harangozta be a következő 
műsorszámot:

– Most következik előadásunk fénypontja! Hazája a kíméletlen, 
vad giungla, egyenesen India dzsungeléből hozták ide Amerika. Ke-
gyetlen ragadozó, egy cacciatore bianco, aki a vadonban lopakodva 
becserkész a prédája, lapulva lesben vár a megfelelő pillanatot, és az-
tán… támad, mint villám! Movimento!

Mialatt beszélt, férfiak egy hatalmas, fejjel lefelé fordított, kerek 
tálat formázó ketrecet hoztak be, melynek az egyik oldalához drót-
hálóból készült, alagútszerű átjáró csatlakozott. Letették a ketrecet 
a porond közepére, majd körben haladva rögzítették, cementtömb-
be ágyazott fémkarikákba akasztva a kampóit.

Mr. Maurizio beleordított a mikrofonba, mint egy vadászó nagy-
macska, mire a gyerekek mind összerezzentek. Nevettem Mr. Ma u-
ri zio színpadias viselkedésén. De kétségtelenül jó előadó volt. 

– Ez a tigre az egyik legpericoloso, veszedelmes ragadozó az egész 
világ! Csak figyeljék, amint az idomár az életét kockáztat, csak hogy 
megmutassa önöknek, mire képes a naaaagy… Dhireeeen! Aztán  
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tettetett rettegéssel oldalra pillantott, majd kiszaladt a porondról, 
miközben a reflektorfény a csarnok túlsó végét pásztázta, ahol fel-
csapódott a ponyva, és két férfi jelent meg egy régimódi állatszállító 
kocsit húzva maga mögött.

Úgy nézett ki, mint amilyet egyszer egy kutyakekszes doboz tete-
jén láttam. A teteje fehér, az éleknél legömbölyítve, a széleken körben 
aranyozott díszítés. A fekete kerekek küllőit faragás díszíti. Mindkét 
oldalon rács, a fekete vasrudak a kocsi tetején ívesen összehajolnak.

A kocsi ajtaját egy rámpával a dróthálós átjáróhoz illesztették. 
Eközben Matt apja belépett a porondra, és felállított három zsá-
molyt a ketrec egyik oldalához, majd megállt velük szemben a po-
rond túloldalán. Roppant hatásos aranyozott öltözéket viselt, a ke-
zében egy rövid ostort suhogtatott.

– Engedjétek be a tigrist! – utasította a férfiakat.
A kocsi ajtaja kinyílt, és a férfi, aki mellette állt, a rácson keresz-

tül egy hosszú bottal megpiszkálta az állatot. Visszafojtott lélegzet-
tel néztem, ahogy a hatalmas fehér tigris előjött a kocsiból, lesétált 
a rámpán, be a drótháló alagútba, majd egy pillanattal később már 
ott is volt a nagy ketrecben Matt apja mellett. Az ostor nagyot csat-
tant, a tigris pedig felugrott az egyik zsámolyra. Még egy pattintás, 
és felállt a hátsó lábaira, kieresztett karmú mancsaival a levegőt csé-
pelve. A közönség hangos tapsviharban tört ki.

A tigris zsámolyról zsámolyra ugrált, miközben Matt apja egyre 
messzebb és messzebb húzta egymástól a zsámolyokat. A legutolsó 
ugrásnál visszatartottam a lélegzetem. Nem voltam biztos benne, 
hogy a tigris tud-e majd ekkorát ugrani, de Matt apja addig biztat-
ta, hogy a nagymacska összeszedte magát, lekuporodott, óvatosan 
felmérte a távolságot, és elrugaszkodott.
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Néhány pillanatig egész teste a levegőben úszott, lábait előre és 
hátrafelé is kinyújtva. Varázslatos látvány volt. Miután mellső lába-
ival elérte a zsámolyt, áthelyezte a súlypontját, és hátsó lábaival is 
az elsők mellé érkezett, majd méltóságteljesen kiegyenesedett. A ha- 
talmas test könnyedén megperdült a kis zsámolyon, aztán leült, te-
kintetét az idomárjára szegezve.

Sokáig tapsoltam, teljesen lenyűgözve az óriási vadállattól.
A tigris ezt követően parancsra vérfagyasztó ordítást hallatott, 

majd hátsó lábain ülve mancsaival a levegőbe karmolt. Matt ap-
jának újabb utasítására a tigris leugrott a zsámolyról, és futni kez-
dett körbe-körbe a ketrecben. Az idomár is futott mellette, szemeit 
mindvégig az állaton tartva, a tigris farka mögött csattogtatva az 
ostort, hogy folyamatosan ösztökélje a mozgásra. Aztán amikor jelt 
adott, egy fiatal segéd a ketrec rácsai között beadott neki egy nagy 
karikát, amin a tigris gyönyörűen átrepült, majd gyorsan megfor-
dult, és újra meg újra átugrott rajta.

A legnagyobb mutatványt a szám végére hagyták: az idomár be-
jelentette, hogy beteszi a fejét a tigris szájába. A közönség elnémult, 
Matt pedig megmerevedett. A tigris meghökkentően nagyra tátotta 
a száját. Láttam a hegyes fogait, és aggódva dőltem előre. Matt apja 
lassan hajtotta fejét a tigris felé. Az állat pislogott, de mozdulatlanul 
várt, és erős állkapcsát még jobban szétnyitotta.

Matt apja aztán óvatosan betolta a fejét a tigris fogai közé, egé-
szen le a torkáig. Ott tartotta néhány ijesztően hosszú másodpercig, 
majd lassan kihúzta. Amikor már teljesen kint volt, gyorsan hátrébb 
lépett, mire a tömeg óriási éljenzésben tört ki, ő pedig mélyen meg-
hajolt. Aztán előjöttek a segítők, hogy majd lebontsák a ketrecet.

Miközben Matt apjának tapsoltam, tekintetemet mágnesként 
vonzotta magához a tigris, ahogy az egyik zsámolyon ücsörgött. 
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Láttam, hogy kilóg a nyelve, és a száját nyalogatja. Úgy fintorgott, 
mint aki valami furcsa ízt érez. Majdnem úgy nézett ki, mint egy 
szőrcsomótól émelygő macska. Aztán megrázta magát, és csak ül-
dögélt nyugodtan.

Matt apja felemelte a kezét. Az ostor ismét nagyot csattant, és 
a tigris gyorsan leszökkent a zsámolyról, visszafutott az alagútba, 
majd azon át fel a rámpára, végül be a ketrecbe, az idomár pedig 
kiszaladt a porondról, és eltűnt a függöny mögött.

Mr. Maurizio drámaian felkiáltott:
– Ez volt a nagyszerű Dhiren! Mille grazie! Nagyon köszönjük, 

hogy eljöttek megnézni a Circus Maurizio előadását!
Ahogy a tigris ketrece elgördült előttem, szinte ellenállhatatlan 

vágyat éreztem, hogy megsimogassam a fejét. Hogy megvigasztal-
jam. Nem voltam biztos benne, hogy a tigriseknek vannak-e látha-
tó érzelmei, de valamiért úgy éreztem, képes vagyok megállapítani 
a hangulatát. Szomorúnak tűnt.

Ebben a pillanatban enyhe szellő támadt, amely virágzó jázmin 
és szantálfa illatát hordozta felém. Az átható aroma pár pillanatra 
elfedte a vajaspopcorn- és vattacukorszagot. A szívem gyorsabban 
kezdett kalapálni, és libabőrös lett a karom. De a csodálatos illat, 
amilyen hirtelen jött, olyan sebesen el is illant, én pedig valami meg- 
magyarázhatatlan űrt éreztem magamban.

A fények újra kigyulladtak, a gyerekek pedig tülekedni kezdtek 
kifelé az arénából. Még mindig kissé ködös aggyal lassan felálltam, 
megfordultam, és a függönyre meredtem, amely mögött a tigris el-
tűnt. Szantálfa illatának halovány emlékét, és valami megmagya-
rázhatatlan nyugtalanságot éreztem.

Hmm! Ez nyilván valami idegrendszeri túlérzékenység.
Az előadás befejeződött, én pedig hivatalosan is dilis voltam.
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3.

A tigris

A gYErEKEK VisONgÓ CsAPAtA KiÖZÖNLÖtt AZ ÉPÜLEtBŐL. Be-
indult egy busz a parkolóban. Mikor zajosan morogva, szi-

szegve és pöfögve életre kelt a motor, Matt felállt és nagyot nyúj-
tózott.

– Na, készen állsz az igazi munkára? – fordult hozzám.
– Hogyne! Mutasd meg, mit csináljak! – mordultam fel, máris 

érezve a fájdalmat a karizmaimban. 
Elkezdte letakarítani az ülésekről a szemetet, én pedig a falhoz tá-

masztottam a székeket. Amikor ezzel kész voltunk, a kezembe nyo-
mott egy partvist, és azt mondta:

– Fel kell söpörni az egész területet, a maradék árut bedobozolni, 
aztán elpakolni. Kezdd el, én pedig beviszem a pénzt Mr. Mauri-
zi ónak.

– Rendben, nekilátok – feleltem.
A partvist magam előtt tolva, lassan haladtam a padlón. Oda-visz-

sza kanyarogtam, mint ahogy az úszók róják a hosszokat, módszere-
sen takarítottam fel a szemetet. Közben a fejemben újra lejátszottam a 
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ma látott, tapasztalt dolgokat. Legjobban a kutyákat imádtam, de a 
tigrisben is volt valami különleges, valami lenyűgöző. Gondolataim 
akaratlanul is vissza-visszatértek a nagymacskához.

Kíváncsi volnék, milyen lehet közelről. És vajon mitől van szantál
illata? Semmit sem tudtam a tigrisekről azon kívül, amit késő esti 
Nature Channel és National Geographictermészetfilmekben lát-
tam. Eddig különösebben nem is érdekeltek a tigrisek, de hát cir-
kuszban sem dolgoztam még.

Majdnem végeztem a söprögetéssel, mire Matt visszaért. Leha-
jolt, hogy segítsen nekem összelapátolni az óriási kupac szemetet, 
majd egy jó órát töltöttünk dobozolással, és azzal, hogy mindent 
visszavittünk a raktárba.

Amikor ezzel is elkészültünk, Matt azt mondta, van még egy 
vagy két órám, mielőtt a társulattal közösen megvacsorázunk. Alig 
vártam már, hogy magamban lehessek egy kis ideig, úgyhogy siet-
tem vissza a sátorba. 

Átöltöztem, majd addig fészkelődtem, amíg találtam egy viszony-
lag kevésbé kényelmetlen helyet az ágyamon, és elővettem a nap-
lómat. Miközben szórakozottan rágcsáltam a tollat, azok az érdekes 
emberek jártak az eszemben, akikkel ma találkoztam. Úgy tűnt, a 
cirkusz tagjai egy nagy családot alkotnak. Többször is észrevettem, 
hogy készségesen segítenek egymásnak mindenben, még ha az nem 
is az ő feladatuk lett volna. Ezt gyorsan lejegyeztem a naplómba, 
majd írtam egy kicsit a tigrisről is. Kifejezetten érdekesnek talál-
tam. Lehet, hogy állatokkal kéne majd dolgoznom, valami ilyesmit 
tanulni a főiskolán? Aztán eszembe jutott, hogy mennyire utálom a 
biológiát, és úgy döntöttem, ez mégsem olyan jó ötlet.

Már majdnem vacsoraidő volt. Az ínycsiklandozó illattól, ami a 
főépület felől áradt, összefutott a nyál a számban.
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Egész másmilyennek ígérkezik, mint Sarah vegán süteményei, gon-
doltam. Nem, ez az illat sokkal inkább a nagyi házias piskótájára és 
szaftos sültjeire emlékeztet.

Mikor beléptem, Matt éppen székeket állított a nyolc hosszú, ösz-
szecsukható asztal köré. Az asztalok egyike roskadásig tele volt fan-
tasztikus kinézetű, olasz ételekkel. Felajánlottam, hogy segítek, de 
Matt elhessegetett.

– Keményen dolgoztál ma, Kelsey – mondta. – Pihenj csak, majd 
én megcsinálom.

Megláttam Cathleent, amint integet, hogy menjek oda hozzá.
– Gyere, ülj mellém! Sajnos még nem kezdhetünk enni, meg kell 

várnunk Mr. Mauriziót, hogy értékelje a mai estét.
Alighogy leültem, megérkezett Mr. Maurizio. A bevonulása kissé 

színpadiasra sikeredett.
– Favoloso volt előadás, köszönök mindenkinek! És eccellente 

munkát végez az új jegyárus is, ugye? Ma este ünnepel! Mangiate. 
Rakjátok teli tányérok, mia famiglia!

Halkan kuncogtam. Huh. Úgy látszik, folyamatosan játssza a sze
repét, nem csak az előadás kedvéért.

Cathleenhez fordultam:
– Azt hiszem, ez azt jelenti, hogy jó munkát végeztünk, nem?
– Aha – bólintott a lány. – Gyere, együnk!
Beálltam vele együtt a sorba, aztán, amikor odaértem az asztal-

hoz, fogtam egy papírtányért, és alaposan megraktam olaszos zöld-
ségsalátával, spenóttal és sajttal töltött, paradicsommártásos kagy-
lóval, parmezános csirkével, és mivel a tányéron már nem volt több 
hely, a számba dugtam egy még langyos zsemlét, elvettem egy üveg 
ásványvizet, és leültem a helyemre. Nem tudtam nem észrevenni a  
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desszertnek szánt óriási csokoládétortát, de sejtettem, azt sem bírom 
majd mind megenni, ami a tányéromon van. Ezért aztán hatalmas 
sóhajjal lemondtam a tortáról.

Vacsora után félrevonultam egy csendes sarokba, és felhívtam te-
lefonon Sarah-t és Mike-ot. Miután letettem a telefont, odamentem 
Matthez, aki épp a maradékot rakta a hűtőbe.

– Nem láttam apádat az asztalnál – mondtam neki. Ő nem eszik 
velünk?

– Vittem neki egy tányérral – felelte Matt. – El van foglalva a 
tigrissel.

– Mióta dolgozik ezzel az állattal? – kérdeztem, alig várva, hogy 
megtudjak valamit a lenyűgöző macskáról. – A munkaköri leírá-
som szerint segítenem kell majd neki is.

Matt félretolt egy félig üres narancsleves üveget, begyömöszölt 
mellé egy doboz ételt, majd becsukta a hűtő ajtaját.

– Körülbelül öt éve – felelte. – Mr. Maurizio akkor vette a tigrist 
egy másik cirkusztól. Apunak nehéz dolga volt, az állat történetét 
elég zavarosan dokumentálták, ráadásul csak a szokásos mutatvá-
nyokat ismerte, és nem volt hajlandó semmi újat megtanulni, cse-
rébe viszont soha nincs vele semmi gond. Nagyon csendes és enge-
delmes állat, már amennyire egy tigris az lehet.

– És mi lesz majd az én dolgom? – kérdeztem. – Úgy értem, tény-
leg nekem kell majd etetnem?

– Ne aggódj! Nem lesz semmi gond. Amíg elkerülöd a fogait – 
mondta Matt. Aztán mosolyogva hozzátette: – Csak viccelek. Ne-
ked csak át kell vinned az ennivalóját az egyik épületből a másikba. 
Beszélj apámmal! Holnap majd elmond mindent, amit tudnod kell.

– Kösz, Matt!
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Volt még egy óra naplementéig, de másnap reggel megint nagyon 
korán kellett kelnem, ezért lezuhanyoztam, megmostam a fogamat, 
meleg flanelpizsamába bújtam, és visszasiettem a sátorba. Ágyba 
bújtam, kényelmesen befészkeltem magam a nagyi takarója alá, el-
olvastam egy fejezetet a könyvemből, de közben elálmosodtam, és 
hamarosan mély álomba merültem.

Másnap reggeli után a kennelhez siettem. Matt apját már ott talál-
tam, amint a kutyákkal játszott. Közelről pont úgy nézett ki, mint 
Matt, csak felnőtt verzióban. Ugyanaz a barna szem és barna haj, 
mint a fiának. Ahogy odaértem hozzá, felém fordult, és üdvözölt:

– Jó reggelt! Maga Kelsey, ugye? Úgy hallottam, nekem fog ma 
segíteni.

– Igen, uram – bólintottam.
Barátságosan megszorította a kezem, és elmosolyodott:
– Szólítson nyugodtan Andrew-nak, vagy ha ezt túl bizalmasko-

dónak találja, Mr. Davisnek. Az első dolgunk az lesz, hogy megsé-
táltatjuk az ördögfiókákat a telep körül.

– Nem hangzik túl nehéznek – mondtam.
– Majd meglátja – nevetett Mr. Davis.
A kezembe nyomott egy hosszú pórázt, amire rá tudtam kapcsol-

ni mind az öt kutya nyakörvét. A kutyusok érdekes kis csapatot al-
kottak: volt köztük egy beagle, egy greyhound keverék, egy buldog, 
egy dán dog és egy apró fekete uszkár. Összevissza ugrándoztak, be-
legabalyodtak a pórázba, aztán meg körbetekertek vele. Mr. Davis 
szabadított ki, hogy végre elindulhassunk.

Gyönyörű reggel volt. A fák illatoztak, a kutyák pedig határtalan 
jókedvvel, megállás nélkül ugrándoztak, vonszoltak maguk után min-
denfelé, éppen csak arra nem, amerre menni akartam. Fürge lépteik  
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alatt zörgött az avar, megszaglászták a talaj minden egyes négyzet-
centiméterét.

Miközben letekertem egy kutyust a fáról, odafordultam Mr. Da-
vishez:

– Nem bánná, ha feltennék néhány kérdést a tigrisről?
– Persze, hogy nem – felelte a férfi. – Kérdezzen nyugodtan.
– Matt mondta, hogy nem sokat tudnak a tigris előéletéről. Hogy 

került Dhiren a cirkuszhoz?
Mr. Davis megvakarta az állán a borostát, és így válaszolt:
– Dhiren úgy került hozzánk, hogy Mr. Maurizio megvette őt egy 

másik cirkusztól. Akart egy új, izgalmas műsorszámot. Azt gondolta, 
elég gyakorlatom van már a kisebb állatokkal, miért ne próbálkoz-
hatnánk egy tigrissel is. De nagyon naivak voltunk mind a ketten.  
A nagymacskákkal való megfelelő bánásmód elsajátítása hosszas gya-
korlást igényel. De Mr. Maurizio ragaszkodott hozzá, hogy próbáljuk 
meg, és nagy szerencsénkre ez a tigris igen könnyen kezelhetőnek bi-
zonyult. Addig még nem dolgoztam ilyen nagytestű állattal, bár lát-
tam, más hogy csinálja, mikor egy másik cirkusznál voltam. Az otta-
ni idomártól megtanultam, hogyan kell gondozni egy tigrist, és azt 
is megmutatta, hogyan kell bánni vele. De hogy őszinte legyek, nem 
hiszem, hogy boldogultam volna a másik tigrissel, amit Dhirennel 
együtt kínáltak eladásra. Nagyon ajánlgattak egy agresszív szibériai 
tigrist is, de gyorsan rájöttem, hogy az nem nekem való, így inkább 
a fehérre alkudoztunk. Dhiren sokkal kiegyensúlyozottabb és enge-
delmesebb. Bár ha egészen pontosan akarnék fogalmazni, azt mon-
danám, hogy a mi kedves tigrisünk egyszerűen csak un engem.

Eltöprengtem ezen az információn, miközben csendben sétál-
tunk az ösvényen. Miközben letekertem a pórázt egy újabb fa tör-
zséről, megkérdeztem:
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– A fehér tigrisek Indiából származnak? Én eddig azt hittem, Szi-
bériából.

Mr. Davis mosolygott:
– Sokan hiszik, hogy Oroszország az őshazájuk, mert a fehér 

bundáról a hóra asszociálnak, de a szibériai tigrisek nagyobbak és 
narancssárga a színük. De a mi macskánk bengáli vagy indiai tigris.

Elgondolkodva nézett rám egy darabig, majd megkérdezte:
– Készen áll rá, hogy segítsen a tigrissel? A ketrecek biztonsági 

zárral vannak ellátva, én pedig ott leszek, vigyázok majd magára.
Eszembe jutott az édes jázminillat, amit a tigris műsorszáma után 

éreztem. Elmosolyodtam, és egy pillanatra el is bambulhattam, mert 
megbotlottam a lábam körül szaladgáló kutyusokban. Ez kizökken-
tett az álmodozásból, és lelkesen feleltem:

– Azt igazán élvezném, köszönöm! 
Miután befejeztük a sétát, visszavittük a kutyákat a kennelbe, és 

megetettük őket.
Mr. Davis egy zöld öntözőcső segítségével feltöltötte az itatóju-

kat, közben a válla fölött félig hátrafordulva így magyarázott:
– Tudja, ha nem tesznek ellene semmit, a tigrisek a következő tíz 

éven belül teljesen kihalhatnak. India máris rengeteg törvényt ho-
zott a vadászatuk ellen. Leginkább az orvvadászok és a falusi em-
berek felelősek a mai helyzetért. A tigrisek általában kerülik az em-
bert, de azért Indiában minden évben előfordul pár halálos táma-
dás, és a falusiak időnként  a maguk kezébe veszik a probléma meg- 
oldását.

Elzárta a vizet, aztán intett, hogy kövessem. Megkerültük a fő-
épületet, és egy nagy, fehérre festett, istállószerű építményhez men-
tünk. Mr. Davis kinyitotta a széles ajtót, hogy beléphessünk.
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A nap fénye besütött az ablakokon, és felmelegítette az épüle-
tet. A fényben táncoltak a lépteink által felkavart porszemek. Meg-
lepett, milyen világos van a kétszintes istállóban, annak ellenére, 
hogy csak két ablak volt rajta. A fejünk fölött vastag gerendák tar-
tották a tetőszerkezetet. A falak mentén üres bokszok sorakoztak, 
melyekben szalmabálákat halmoztak fel, egész a mennyezetig. Kö-
vettem Mr. Davist, ahogy a rácsos állatszállító kocsi felé haladt, 
amit tegnap már láttam az előadás alatt.

Mr. Davis felvett a földről egy üveg folyékony vitamint, és így 
szólt:

– Kelsey, bemutatom önnek Dhirent. Jöjjön ide, szeretnék mu-
tatni valamit.

Közelebb mentünk a ketrechez. Az addig szunyókáló tigris fel-
emelte a fejét, és kíváncsian méregetett kék szemével.

Az a szem. Teljesen megbabonáz. Tekintete belém fúródik, mintha 
a lelkemet fürkészné.

Egy pillanatra elfogott a keserű magány érzése, amit igyekez-
tem gyorsan visszazárni a lelkemnek abba a kicsiny sarkába, ahol 
az ilyesfajta érzelmeket őriztem. Nagyot nyeltem, és megtörtem a 
szemkontaktust.

Ekkor Mr. Davis meghúzott egy kart a kocsi oldalán, mire egy 
fémlemez ereszkedett le, leválasztva a ketrecből egy kisebb részt a be-
járathoz közel. Kinyitotta az ajtót, megtöltötte a tigris vizesedényét, 
öntött hozzá körülbelül egynegyed csésze folyékony vitamint, majd 
becsukta és belakatolta az ajtót, végül pedig feltolta a kart, hogy újra 
felemelkedjen a ketrecet kettéválasztó fémlemez.

– Van még némi papírmunkám – fordult hozzám. – Addig sze-
retném, ha elhozná a tigris reggelijét. Menjen vissza a főépületbe, a  
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dobozok mögött talál majd egy nagy hűtőszekrényt. Vigye magá-
val ezt a piros ételszállító kocsit, ezzel hozza ide a hűtőből a húst. 
Aztán vegye ki a következő adagot a fagyasztóból, és rakja a hűtő-
be, hogy holnapra kiengedjen. Aztán, amikor visszajön, tegye be 
az ételt Dhiren ketrecébe, pont ahogy én csináltam a vitaminok-
kal. De előtte el ne felejtse leereszteni a biztonsági panelt! Menni  
fog?

– Persze – feleltem, aztán megragadtam a zsúrkocsi fogantyú-
ját, és elindultam az ajtó felé. A főépületben gyorsan megtaláltam a 
húst, néhány perc múlva már vissza is értem az istállóba.

Remélem, az a biztonsági ajtó jól zár, különben én leszek a regge
li, gondoltam, miközben meghúztam a kart. Betettem a nyers húst 
egy nagy tálba, és szép lassan becsúsztattam a ketrecbe. Közben 
mindvégig szemmel tartottam a tigrist, de az csak nyugodtan ült, 
és figyelte minden mozdulatomat.

– Hím vagy nőstény? – fordultam Mr. Davishez.
Rekedt hörgést hallottam a ketrecből.
– Miért morogsz így rám? – kérdeztem méltatlankodva.
Mr. Davis felnevetett:
– Azt hiszem, megsértette. Tudja, nagyon érzékeny. És hogy a 

kérdésére válaszoljak, hím.
– Aha.
Miután a tigris megette a húst, Mr. Davis azt ajánlotta, nézzem  

meg, hogyan gyakorolnak. Becsuktuk az istállóajtót, a helyére csúsz- 
tattuk az ajtót rögzítő fagerendát, hogy a tigris még véletlenül se 
tudjon kiszökni.

Ezután felmásztam a létrán a padlásra, hogy fentről nézzem a 
„műsort”. Mr. Davis azt mondta, hogy ha bármi baj történne, mász-
szak ki az ablakon, és szóljak Mr. Mauriziónak.
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Azzal a ketrechez lépett, kinyitotta az ajtót, és hívta Dhirent. Az 
óriási macska álmosan felnézett, majd egykedvűen visszatette a fe-
jét a mancsára. Mr. Davis újra szólította:

– Gyere, Dhiren, ne kéresd magad!
A tigris ásított, akkorára nyitotta az állkapcsát, amekkorára csak 

bírta. Megborzongtam a hatalmas fogak látványától. Lassan felállt, 
kinyújtóztatta a mellső lábait, majd egyenként a hátsókat is. Ma-
gamban azon kuncogtam, hogy ez a félelmetes ragadozó pontosan 
úgy viselkedik, mint egy álmos cica. Ezután megfordult, kilépett a 
ketrecből, és lesétált a rámpán.

Mr. Davis felállított egy zsámolyt, pattintott az ostorral Dhiren-
nek, hogy ugorjon fel rá. Aztán elővette a karikát, és hosszú per-
ceken keresztül gyakoroltatta vele, hogyan ugorjon át rajta oda és 
vissza. A tigris ide-oda szökellt, könnyedén végigcsinálta az összes 
feladatot. Mozdulataiban nyoma sem volt erőfeszítésnek. Elragad-
tatva figyeltem, hogyan mozognak az izmok a gyönyörű, fehér-fe-
kete csíkos bunda alatt.

Mr. Davis jó idomárnak tűnt, de néhány alkalommal észrevet-
tem, hogy óvatlan volt, amit a tigris kihasználhatott volna – de 
mégsem tette. Egyszer Mr. Davis arca olyan közel került a tigris 
kimeresztett karmaihoz, hogy az könnyedén odakaphatott volna, 
de inkább óvatosan visszahúzta a mancsát. Egy másik alkalommal 
pedig meg mertem volna esküdni, hogy Mr. Davis rálépett a tigris 
farkára, de az csak halkan morrant egyet, és félrekapta a farkát. Ezt 
roppant különösnek találtam, és egyre inkább elbűvölt ez a gyönyö-
rű állat. Azon kezdtem töprengeni, vajon milyen érzés lenne meg-
érinteni.

Mr. Davis erősen izzadt a fülledt istállóban. Az ostorral noszo-
gatta a tigrist, hogy menjen vissza a zsámolyra, aztán felállított a 
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közelben másik három zsámolyt, és biztatta az állatot, hogy ugor-
jon át egyikről a másikra. Miután befejezték a gyakorlást, vissza-
zárta a nagymacskát a ketrecbe, jutalomfalatot adott neki, és intett, 
hogy jöjjek le.

– Kelsey, ideje, hogy átmenjen a főépületbe, segítsen Mattnek 
előkészülni a show-ra! – mondta. – Egy csapat idős ember jön ma 
a helyi otthonból.

Lemásztam a létrán, és megkérdeztem: 
– Nem bánná, ha időnként idejönnék a naplómmal, és itt írogat-

nék? És szeretném lerajzolni a tigrist.
– Rendben – felelte. – Csak ne menjen közel hozzá.
Elindultam a kijárat felé, majd hátrafordultam, integettem neki, 

és azt kiáltottam:
– Köszönöm, hogy megnézhettem a gyakorlást. Igazán izgalmas 

volt.
Aztán szaladtam segíteni Mattnek. Épp jókor, mert már be is 

fordult az első busz a parkolóba. Ma minden másképp volt, mint 
tegnap. Először is, a csoportot kísérő nő egyben megvette az összes 
jegyet, ami nagyban megkönnyítette a munkánkat, aztán az összes 
vendég szép lassan becsoszogott a cirkuszba, leült a helyére, és gya-
korlatilag azonnal elaludt.

Hogy tudnak aludni ebben a nagy zajban? Amikor eljött a szünet, 
akkor sem volt túl sok dolgom. A közönség fele továbbra is aludt, a 
másik fele pedig a mosdó előtt állt sorba. Igazából senki nem vett 
semmit.

Az előadás után Mattel gyorsan feltakarítottunk, így maradt né-
hány órám pihenni. Visszaszaladtam a sátorba, előkaptam a nap-
lómat, tollat, ceruzát és a takarómat, majd átmentem az istállóba. 
Kinyitottam a nehéz ajtót, és felkapcsoltam a villanyt.
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Egyenesen a tigris rácsos kocsijához sétáltam. Dhiren fejét a man- 
csaira fektetve, kényelmesen pihent. A ketrec mellett lévő két szal-
mabála, mintha csak támlás szék lenne, kényelmes ülőhelyet kínált. 
Letelepedtem, az ölembe terítettem a takarót, hogy kellemes me-
legben legyek, és kinyitottam a naplóm. Írtam néhány bekezdésnyi 
szöveget, aztán inkább rajzolni kezdtem.

Jártam néhány fakultatív művészeti órára a középiskolában, így 
elég jól rajzoltam, főleg, ha volt modell, ami alapján dolgozhattam. 
Kezembe vettem a ceruzát, és tekintetemet a kép tárgyára függesz-
tettem. Ő is egyenesen rám nézett. Nem úgy, mintha meg akarna 
enni, sokkal inkább, mintha… mondani akart volna valamit.

– Helló, cicus. Mit bámulsz? – vigyorogtam.
Aztán hozzáláttam a rajzoláshoz. A tigrisnek tágra nyílt, tündök-

lő kék szeme, hosszú, fekete szempillája és rózsaszín orra volt. Testét 
lágy, krémszínű bunda fedte fekete csíkokkal, amelyek sugárirány-
ban, a homlokától, a testén át, egészen a farkáig futottak. Rövid, 
szőrös fülét felém billentette, feje továbbra is lustán a mancsain pi-
hent. Miközben nézett, nyugodtan csóválta a farkát.

Sok időt szántam rá, hogy pontosan rajzoljam le a csíkok mintá-
zatát, mert Mr. Davis felvilágosított, hogy nincs két egyforma tig-
ris. Azt mondta, a csíkozásuk éppen úgy különböző, mint az embe-
reknél az ujjlenyomat.

Miközben rajzoltam, folyamatosan beszéltem hozzá:
– Mi is a neved? Ja, Dhiren. Nos, én csak Rennek foglak szólíta-

ni. Remélem, nem bánod. Szóval, milyen napod volt ma? Ízlett a 
reggeli? Tudod, igazán tetszel nekem, ahhoz képest, hogy tudom, 
képes lennél felfalni.

Néhány percnyi csend után, mialatt csak a ceruzám sercegése és 
a nagy állat mély, ritmikus légzése hallatszott, megkérdeztem:
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– Egyébként szeretsz cirkuszi tigris lenni? Nem hinném, hogy túl 
izgalmas élet lehet folyton a ketrecbe bezárva kuksolni. Én minden-
esetre nem lennék odáig érte.

Aztán megint csendben voltam egy darabig, amíg ajkamba ha-
rapva satíroztam a rajzomon a tigris csíkjait.

– Szereted a verseket? – kérdeztem aztán. – Legközelebb hozok 
majd egy verseskötetet, és felolvasok belőle. Van egy vers, ami a 
macskákról szól. Azt hiszem, tetszene neked.

Felnéztem a rajzból, és döbbenten láttam, hogy a tigris megmoz-
dult. Felült, a fejét felém fordította, és merőn nézett. Kicsit ideges 
lettem. Ha egy hatalmas nagymacska bámul ekkora érdeklődéssel, az 
nem biztos, hogy jót jelent.

Ebben a pillanatban belépett Matt apja az istállóba. A tigris azon-
nal ledőlt az egyik oldalára, de a fejét továbbra is felém fordítot ta, és 
áthatóan nézett azzal a mélykék szemével.

– Helló, Kelsey, hogy van? – üdvözölt kedélyesen az idomár.
– Ööö, jól… – feleltem, majd elgondolkodva hozzátettem: – Mr. 

Davis, volna egy kérdésem. Ez a tigris sohasem magányos? Nem pró-
báltak még, tudja, találni neki egy lány tigrist?

Matt apja felnevetett:
– Neki nem. Szeret egyedül lenni. A másik cirkuszban mesélték, 

hogy ők szerették volna, ha utódokat nemz, ezért összezárták egy 
tüzelő nőstény fehér tigrissel az állatkertben, de nem volt hajlandó 
a dologra. Enni sem akart, ezért aztán ki kellett vegyék a ketrecből. 
Azt hiszem, ő inkább az agglegényéletet szereti.

– Ó, értem – feleltem, aztán felsóhajtottam –, azt hiszem, jobb, 
ha visszamegyek Matthez, és segítek neki előkészíteni a vacsorát.

Becsuktam a naplómat, és összeszedtem a dolgaimat.
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Ahogy sétáltam visszafelé a főépületbe, a gondolataim újra visz-
szatértek a tigrishez. Szegénykém. Teljesen egyedül, se nőstény, se köly
kök. És a fogságban nincs szarvas se, amit üldözhetne, amire vadász
hatna. Sajnáltam.

Vacsora után megint segítettem Matt apjának megsétáltatni a 
kutyákat, majd elkészültem a lefekvéshez. Az ágyamban fekve a fe-
jem alá tettem a karomat, és bámultam a sátor mennyezetét. Ismét 
a tigrisre gondoltam. Körülbelül húszpercnyi hánykolódás és for-
golódás után elhatároztam, hogy visszamegyek az istállóba. Mikor 
beléptem, nem kapcsoltam fel az összes lámpát, csak azt az egyet, 
ami a ketrec közelében volt, és a takarót magamra tekerve, most is 
a szalmabálából készült székre ültem.

Mivel a hangulatom meglehetősen szentimentális volt, elhoztam 
magammal a Rómeó és Júliát.

– Helló, Ren. Szeretnéd, hogy felolvassak egy kicsit? Sajnos Ró-
meó és Júlia történetében nincs egyetlen tigris sem, de Rómeó fel-
mászik az erkélyre, úgyhogy elképzelheted, hogy te is felmászol egy 
fára, rendben? Várj egy kicsit. Hadd teremtsek megfelelő hangulatot.

Telihold volt, ezért úgy döntöttem, lekapcsolom a maradék lám-
pát is, hisz a két magas ablakon beszűrődő hold fénye eléggé meg-
világítja az istállót az olvasáshoz.

A tigris ide-oda csapkodó farka ritmikusan dobolt a kocsi padló-
ján. Az oldalamra fordultam, összébb húztam a szalmát párnának, 
és elkezdtem hangosan olvasni. A félhomályban épp csak hogy ki 
tudtam venni a tigris körvonalait, de a szeme csillogását tisztán lát-
tam. Egy idő után fáradni kezdtem, és felsóhajtottam:

– Sajnos manapság már nincsenek ilyen férfiak, mint Rómeó. 
Talán nem is voltak soha. Shakespeare igazi álompasikról írt, ugye?  
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A maiak meg sem közelítik az ő hőseit. Na, jó, a jelenlévők termé-
szetesen kivételt képeznek. Biztos vagyok benne, hogy te egy rend-
kívül romantikus tigris vagy. 

Lehunytam a szemem, hogy pihentessem egy kicsit, aztán ki sem 
nyitottam másnap reggelig.

Attól kezdve minden szabadidőmet az istállóban töltöttem Rennel. 
Úgy tűnt, szereti, ha ott vagyok, hegyezte a fülét, amikor olvastam 
neki. Folyton kérdésekkel bombáztam Matt apját a tigrisekről, a 
végén már azt hiszem, a legszívesebben elkerült volna. De a mun-
kámmal elégedett volt.

Reggelente korán keltem, hogy ellássam a tigrist és a kutyákat, 
aztán délutánonként Ren ketrecéhez mentem, leültem mellé, és íro-
gattam a naplómba. Esténként pedig odavittem a takarómat és egy 
könyvet, hogy felolvassak neki. Néha kiválasztottam egy verset, és 
azt olvastam fel neki, máskor pedig csak beszéltem hozzá.

Körülbelül egy héttel az után, hogy dolgozni kezdtem a cirkuszban, 
Matt és én, mint általában, félrehúzódva néztük az egyik előadást. 
Minden a szokásos mederben haladt. Amikor azonban Ren mutat-
ványára került a sor, a tigris teljesen másképp viselkedett, mint szo-
kott. Miután végighaladt az alagúton, és belépett a ketrecbe, körbe-
szaladt a rács mentén, majd fel-alá kezdett járkálni. Közben folyton 
a közönséget fürkészte, mintha keresne valamit.

Végül aztán mozdulatlanná dermedt, és csak állt ott, akár egy 
szobor. Egyenesen rám meredt. Pillantása a szemembe fúródott, én 
pedig nem bírtam elfordítani a fejem. Hallottam, amint az ostor 
többször is csattan, de a tigris továbbra is csak engem nézett. Matt  
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megbökött a könyökével, mire végre sikerült megszakítanom a 
szemkontaktust.

– Ez igazán különös – mondta Matt.
– Mi a baj? – kérdeztem. – Mi történt? Miért néz így ránk?
A fiú megvonta a vállát:
– Fogalmam sincs. Ilyen még nem fordult elő.
Közben Ren végre elfordult tőlem, és nekilátott végigcsinálni a 

szokásos műsort.
Miután az előadás befejeződött, és végeztem a takarítással, me-

gint meglátogattam. Mikor beléptem az istállóba, fel-alá járkált a 
ketrecében. Ahogy meglátott engem, leült, kényelembe helyezte ma-
gát, és a mancsára hajtotta a fejét. A ketrechez közeledve, már mesz- 
sziről üdvözöltem:

– Helló, Ren. Mi volt veled ma, nagyfiú? Aggódom miattad. Re-
mélem, nem leszel beteg, vagy ilyesmi.

Csendesen pihent, de mindvégig rajtam tartotta a tekintetét, a 
szemével követte a mozdulataimat. Lassan egyre közelebb léptem 
hozzá. Valami egyre közelebb húzott, éreztem, képtelen vagyok el-
lenállni ennek a veszélyes kényszernek. Szinte fizikailag éreztem a 
vonzást. Talán az lehetett az oka, hogy mindketten magányosak 
voltunk, vagy, mert annyira gyönyörű volt. Nem tudtam megmon-
dani miért, de meg akartam tenni. Muszáj volt megérintenem.

Tisztában voltam vele, hogy ez milyen kockázatos, de nem fél-
tem. Valahogy tudtam, hogy nem fog bántani, ezért figyelmen kí-
vül hagytam a fejemben villogó vészjelzést. A szívverésem felgyor-
sult. Még egy lépést tettem a ketrec felé, aztán remegve megálltam. 
Ren meg sem mozdult. Továbbra is nyugodtan nézett rám a fénylő, 
kék szemével.
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Lassan felemeltem a kezem, óvatosan a mancsa felé nyúltam, és 
az ujjam hegyével megérintettem puha, fehér bundáját. Ren nagyot 
sóhajtott, de nem mozdult. Kissé felbátorodva, most már az egész 
kezemet rátettem a mancsára, megsimogattam, és mutatóujjammal 
végigsimítottam az egyik csíkot. Hirtelen, gyorsabban, mint ahogy 
reagálni tudtam volna, a feje a kezem felé mozdult, és mielőtt még 
elránthattam volna a kezem, végignyalt rajta. Csiklandós érzés volt.

Gyorsan kirántottam a kezem a ketrecből.
– Ren! Megijesztettél! Azt hittem, leharapod az ujjaimat! – kor-

holtam, de aztán óvatosan újra a ketrec felé nyúltam, mire rózsaszín 
nyelvét kidugva a rácson, újra megnyalta a kezem. Hagytam, még 
egy ideig, hogy nyalogassa, aztán a mosdóhoz mentem, és lemos-
tam róla a nyálat.

Aztán visszatértem kedvenc szalmabálámhoz, és odaszóltam neki:
– Kösz, hogy nem ettél meg.
Válaszul halkan felhörrent.
– Mit szeretnél, mit olvassak ma neked? – kérdeztem. – Mit szól-

nál a macskáról szóló vershez, amit a múltkor ígértem?
Leültem, kinyitottam a verseskönyvet, odalapoztam a vershez, 

majd ránéztem:
– Oké, figyelj.

Leila Usher 
ÉN, A MACSKA

Egyiptomban bálvány voltam,
Én, a Macska.

Mert emberi akarat előtt nem hajlok,
Rejtelemnek vélnek.
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Mert elkapom s játszom az egérrel,
Kegyetlennek ítélnek,

Míg ők állatokat zárnak ketrecbe,
Bámulják őket, szájukat tátva.

Hiszik: az állat nem született egyébre, 
Mint szolgálni és mulattatásra.
Én, ha ölök, okom a szükség,
Nékik hatalom, pénz, élvezet.
Ez volna a felsőbbrendűség?

Nem jár érte tisztelet.
Én, a Macska vagyok, kinek ősei
Emelt fővel a dzsungelt járták,
Senki nem parancsolt nekik,

Ők pedig már azt sem tudják,
Hogy egyazon kéz szabta ránk

Sorsunk, mely az övékét is adta,
Ám szabad csak én vagyok,

Én, A MACSKA.

Becsuktam a könyvet, és elgondolkodva néztem a tigrisre. Elkép-
zeltem, ahogy büszke és nemes tartással átvág a dzsungelen, prédája 
nyomában. Látva, hogy ketrecbe van zárva, hirtelen elfogott a szá-
nalom. Nem lehet valami nagy élvezet egy cirkuszban fellépni, még 
akkor sem, ha ilyen rendes idomárod van. Egy tigris nem kutya vagy 
macska, hogy háziállatot próbáljunk csinálni belőle. Szabadon kellene 
élned a vadonban.

Felálltam, és odasétáltam hozzá. Tétován benyúltam a ketrecbe, 
és újra megpaskoltam a mancsát, ő pedig válaszképp kinyújtotta 
a nyelvét, és megnyalogatta a kezem. Először elnevettem magam,  
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aztán újra elkomorodtam. Lassan felemeltem a kezem, megsimogat-
tam a fejét. Majd még jobban felbátorodtam, és megvakargattam 
a füle mögött is. Mély, vibráló hörgés hallatszott a torkából, rájöt-
tem, hogy dorombol. Elvigyorodtam, és még egyszer megvakargat-
tam a füle mögött.

– Ezt szereted, mi? – kérdeztem tőle.
Aztán lassan kihúztam a kezem a ketrecből, és elgondolkozva 

néz tem, azon tűnődve, hogy mi is történt most. Szinte emberi me-
lankólia ült ki az arcára. Ha a tigriseknek van lelkük – márpedig én 
hiszem, hogy van –, az övé minden bizonnyal magányos és szomorú.

Belenéztem azokba a hatalmas kék szemekbe, és azt suttogtam:
– Bárcsak szabad lennél.
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Írd meg, ha tetszett! Vagy ha nem. 
ildi@vorospottyos.hu

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

http://www.facebook.com/vorospottyos
És bele is szólhatsz a sorozatba.C o l l e e n  H o u C k
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Szenvedély. Sors. Hűség. 
Kockáztatnád mindezt azért,  

hogy megváltoztasd a végzeted?

Amikor Kelsey Hayes azon gondolkodott,  
hogy vajon mit fog csinálni ezen a nyáron,  

álmában sem jutott volna eszébe, hogy egy háromszáz éves  
indiai átkot próbál majd megtörni.  

Egy rejtélyes fehér tigrissel, akit Rennek hívnak. 

A világ túlsó felén.

Pedig pontosan ez az, ami történt.

Szembeszállva sötét erőkkel, bűvös mágiával és misztikus világokkal,  
ahol semmi sem az, aminek látszik, Kelsey mindent kockára tesz,  

hogy megfejtsen egy ősi próféciát, amely örökre megtörheti az átkot.

A tigris átka  egy új, lebilincselő sorozat roppant izgalmas első kötete,  
amely elállítja a lélegzeted, és még többet akarsz majd belőle.

„...édes románc és szívdobogtató kaland.  
Azon vettem észre magam, hogy ujjongok, kesergek  

és a körmöm rágom – mindezt néhány oldalon belül.  
Röviden, A tigris átka mágikus!”

BECCA FITZPATRICK,  New York Times bestseller szerző, a Csitt, csitt írója

Tizenhat éves kortól ajánljuk!

MÉlTATÁSok

Abszolút imádtam ezt a regényt!  
Tökéletes menekülés egy olyan világba,  

ahol a varázslat igenis létezik.  
A főhős, Kelsey  

egy igazán szerethető karakter,  
akivel rendkívül könnyű azonosulni,  
Ren, a tigrisherceg pedig misztikus  

és kivételesen elbűvölő.  
Az egész történet folyamán 

teljesen Kelsey helyébe képzeltem magam.  
Roppant régen történt, hogy egy könyv 

ennyire magával ragadott,  
mint A tigris átka. 

Nagyszerű könyv!  
Annyira örülök, hogy Colleen,  

miután elolvasta Stephenie Meyer  
Twilight-sorozatát, inspirációt érzett,  

hogy megírja a maga történetét.  
Mihelyt befejeztem az első kötetet, még aznap 

elmentem megvenni a másodikat.

Ez a könyv a fantázia, kaland, akció  
és románc bámulatos keveréke.  

Attól kezdve, hogy elkezdtem olvasni, 
egyszerűen nem bírtam abbahagyni.  

Azon kívül, hogy a cselekmény,  
a lebilincselő részletek, és az egész történet 

során fokozódó feszültség teljesen  
magával ragadott, roppant sok mindent 

megtudtam a lenyűgöző indiai kultúráról  
és mindennapi életről.  

Jó szívvel ajánlom mindenkinek!

Colleen 
HouCk
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első regénye  
saját kiadású elektronikus könyvként  

is be tudott robbanni  
a TOP bestsellerek közé, és bejutott  

a 2010-es Next Generation  
Indie Book Award döntősei közé,  

YA regény kategóriában.  
A tigris átka az írónő többkötetes  

Tigris Sagájának első darabja.  
Colleen az oregoni Salemben él férjével  

és egy kitömött fehér tigrissel.  
Hogy többet megtudj róla, látogass el  

a www.tigerscursebook.com-ra!
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