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North of Beautiful       
J U S T I N A  C H E N  H E A D L E Y

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

Vörös pöttyös könyvek 
é l m é ny t  ke re s ő k n e k  –  p o n t  n e ke d m e g é r i n t 

 V adul satíroztam a fekete golyóstollal, 
amíg a hegye át nem lyukasztotta vas-

tag farmernadrágomat. Nem érdekelt, hogy 
fáj. Addig dolgoztam az iránytűn, amíg ké-
szen lett mind a harminckét, virágsziromra 
hasonlító kar, melyek mind másfelé mutat-
tak. Rengeteg helyre szerettem volna eljut-
ni. Kashgar vagy Kalifornia, mindegy volt, 
csak el innen.

HEADLEY
Csak bámult döbbenten, én pedig szerettem volna rákiabálni.  

Hogy jusson már eszébe, ezt ő akarta. 
A fejéhez szerettem volna vágni az igazságot...

Hiszen te kérted! Te mondtad nekem hogy  
„Akkor miért nem hozatod rendbe az arcodat?”

Terra Coopert mindenki észreveszi.
Magas, szőke és tökéletes az alakja. De aki jobban szemügyre veszi az arcát,  

már csak arra fog figyelni, hogy valami nincs rendben vele.  
Terra titokban azt tervezi, hogy elköltözik a nyomasztó, észak-nyugati kisvárosból  
a keleti partra, és ott fog továbbtanulni, de zsarnokoskodó apja megakadályozza. 

Ám hirtelen minden megváltozik, amikor Terra véletlenül balesetet okoz  
a kocsijával. Így ismeri meg Jacobot, a különc goth fiút, akinek hatására  

komolyan elgondolkodik azon, ki is ő valójában, és mit szeretne az élettől. 
Semmi sem Terra tervei szerint halad...  

Vajon sikerül megtalálnia az útját?

A díjnyertes írónő, Justina Chen Headley fordulatos, művészien megírt  
és tanulságos regényt alkotott egy széthulló családról, szerelemről, utazásról,  

és arról, mi is a szépség valójában.

Tizennégy éves kortól ajánljuk!

3 999 Ft Iránytű Önmagamhoz
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Justina Chen Headley-t
pocsék tájékozódási készséggel áldotta meg 

a sors, de imád utazni hőn szeretett GPS 
kütyüje kíséretében. Élt már Seattle-ben, 

Ausztráliában és Kínában, és rengeteg  
geo ládát talált meg az Egyesült Államokban. 

Első ifjúsági könyve, a Nothing but 
the Truth (and a few white lies) („Csak a 
színtiszta igazság [és apró füllentések]”) 

2007-ben megnyerte az Asian Pacific 
American Award ifjúsági irodalmi díjat. 

Második regényének címe Girl Overboard 
(„Lány a deszkán”). Ez egy bátor 

snowboardosról szól, és Hannah Teter 
olimpiai aranyérmes sportolónő is méltatta. 

Justina alapította a readergirlz oldalt is, 
ami egy díjnyertes irodalmi közösségi oldal 

tizenévesek számára. 
Weboldala www.justinachenheadley.com. 

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

http://www.facebook.com/vorospottyos
És bele is szólhatsz a sorozatba.

North of
Beautiful

J U S T I N A  C H E N  H E A D L E Y
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Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012
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Anyának, aki maga az igazság és a szépség.

1

A térkép így szól hozzád:  
„Olvass elmélyülten, kövess elszántan, ne kételkedj bennem…  

Én vagyok a világ a tenyeredben.”  
– Beryl Markham – 
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Elsõ rész 

Terra nullis 
– Senki földje –
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ELSÕ FEJEZET

Sorstérképek

N em azért, hogy kérkedjek, de ha hátulról látsz meg, biz- 
 tos úgy gondolod, hogy tökéletes vagyok. Magas termet, de 

azért nem túlságosan magas és hosszú lábak, kecses hattyúnyak, akár 
egy balerináé. A hajam természetes platinaszőke, és ha akarom, csi-
gásan göndörödik, ha nem, akkor szögegyenesen, csillámlóan omlik 
a vállamra. A trójai háború ugyan nem az én két szép szememért tört 
ki, de biztos, hogy az én arcom láttán is szinte mindenki megáll egy 
pillanatra, hogy jobban megnézzen. És hidd el, Trójai Helénát ilyen 
undorral vegyes kíváncsisággal senki nem méregette.

Ne érts félre! Minden alkatrészem megvan, és pont annyi, ameny-
nyinek lennie kell: egy orr, két szem és fogpasztareklámba illő mo-
soly. De kit érdekelnek a szép gyöngyfogacskák, amikor az arcom 
jobb felén hatalmas, vörös anyajegy, egy tűzfolt terpeszkedik? Ami 
miatt soha ki sem teszem a lábamat otthonról anélkül, hogy vastag, 
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szinte földtani rétegekben arckrémet, napvédő krémet, profi korrek-
tort, alapozót és púdert ne kennék fel.

Így aztán nem is értettem, miért bámul rám az emelt szintű bioló-
giaórán a vendégelőadó, mint éhes krokodil a kiszemelt zsákmány-
ra. Gondolkodás nélkül emeltem a kezem az arcom elé. Bármilyen 
ügyesen álcáztam is a problémát, mégis gyakran éreztem magamat 
úgy, mintha városkám valamelyik extrém nevezetessége lennék, pél-
dául Mac kétlábú kutyája, aki a hátsó tappancsain jár. Vagy az őz, 
aki a hasán éktelenkedő, dinnye nagyságú daganat ellenére minden 
egyes vadászidényben kicselezi a biztos halált.

Félig-meddig arra számítottam, hogy a vendégelőadó megjegy-
zést tesz. Mindenki mindig megjegyzést tett. Én pedig már min-
denfélét kénytelen voltam végighallgatni, a haverkodóstól („A har-
minc évvel ezelőtti szomszédomnak is volt az arcán egy anyajegy”) 
a finomkodóig („Képzeld csak, egyszer láttam Gorbacsovot, és az 
anyajegye valóban épp úgy néz ki, mint a fotókon”). Akár jó szán-
dékúak, akár nem, akkor is idegesítenek a megjegyzések. Ha az em-
berek nem rohannak oda a csúnyán elhízott embertársaikhoz csak 
azért, hogy közöljék velük: „Képzeld, nekem is van egy ismerősöm, 
aki másfél mázsát nyom”, akkor hogy jönnek ahhoz, hogy az én ar-
comra tegyenek megjegyzéseket?!

A vendégelőadónak eközben sikerült felírnia a nevét a táblára: dr. 
Noelle Holladay. Akár egy karácsonyi üdvözlőlap. Miért csinálják 
ezt a szülők? Vajon direkt adnak olyan nevet a csemetéiknek, ami 
miatt mások egész életükben cikizhetik őket? Az én nevem Terra 
Rose Cooper, ami szerencsére még térképészeti vonatkozásai elle-
nére is nagyjából normális névnek mondható. Szegény bátyáim vi-
szont a Mercatur és a Claudius nevet kapták, a történelem leghíre-
sebb térképkészítői után. Köszönhetjük mindezt Kartográfia úrnak,  
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azaz apánknak. A vendégelőadó idétlen karácsonyi csengettyűs ne-
vét a felsőbb évesek sem díjazták a csoportban (én voltam a legfiata-
labb), és amúgy is mindenki az ebéd utáni sziesztáját töltötte.

Hogy kikerüljem dr. Holladay vizslató pillantását, lehajtottam 
a fejemet, és tovább rajzoltam a farmeromra a korábban elkezdett 
iránytű rózsát. Olyan régimódit rajzoltam, amilyen az otthon fel-
lelhető rengeteg antik térképen is látható volt. Az utóbbi fél évben 
mindig ilyesmit firkálgattam. Mintha azzal, hogy újra meg újra fel-
rajzolom a nyilakat és a fő égtájakat, megtalálhatnám a valódi észa-
kot. A legtöbben nem is tudják, hogy két észak létezik. A Valódi 
Észak, ami mindig változatlan helyen marad az Északi-sarkon, és a 
Mágneses Észak, ami évente körülbelül negyven kilométert vándo-
rol észak-nyugati irányba, mivel követi a Föld magjában állandóan 
mozgásban lévő folyékony vasat.

Hogy az én iránytűm a Valódi Észak vagy a Mágneses Észak felé 
mu-tat, az rejtély maradt, mert amikor éppen ott tartottam, hogy szé- 
pen ki is színezem, besötétedett az osztályterem. Dr. Holladay így 
szólt: – Most pedig… nézzétek… nézzétek meg a sorstérképeket!

Önkéntelenül is felfigyeltem a képekre, melyeken megterméke-
nyített petesejtek voltak láthatóak, méghozzá akkora nagyításban, 
hogy a DNS-szálak úgy néztek ki, mint a szélben lobogó tibeti ima-
zászlók. Csakhogy ezekben nem imák, hanem próféciák lengedez-
tek. Vajon az enyémből mi derülne ki? Nagyon ügyes a hótalpas tú-
rákon. Félénk, ha sok ember előtt kell szerepelnie. Odavan a térké-
pekért, mégis mindig eltéved. Legszívesebben vándorútra kelne, de 
sehova nem mehet. A szüleim szerint Seattle, ami tőlünk ötórányira 
fekszik, valami egzotikus hely.

– Fura, nem? Tényleg itt látjuk valakinek a sorsát? – motyogta 
felém Karin. Egészen előrenyújtózott a székén, és úgy szemlélte a 
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hatalmas, legalább ötvenezerszeres nagyságú képeket, mintha a saját 
sorsát is szerette volna ugyanígy látni. Senkinek nem volt szüksége 
sorstérképre, sem útikalauzra vagy atlaszra ahhoz, hogy tudja, mi-
lyen célállomásokat tűzött maga elé Karin. Első megálló: iskolarádió 
podcaster a gimiben, végállomás: saját délelőtti tévéműsor a híres 
műsorvezető, Oprah nyomdokaiban.

Ami engem illet, én csak innen akartam elmenekülni. Tehát az 
én sorstérképem már a gimi elején készen állt a fejemben: három év 
alatt befejezem a középiskolát, aztán jó messzire megyek főiskolára, 
majd jól fizető állást találok, és attól kezdve senki nem írhatja elő, 
mit szabad csinálnom és hova szabad mennem. Lehet, hogy ez nem 
a valódi észak, de már majdnem. Az én utam, a saját döntésem, 
nem apámé.

Beadtam hát a korai jelentkezésemet a Williams College-be, és 
mint annyiszor, most is félresöpörtem a lelkifurdalást, mivel Erik-
nek, a barátomnak még nem szóltam a rövid távú terveimről. A fiúm  
még nem tudta, hogy amint véget ér a tanév, kettőnk sorstérképei 
külön utakra vezetnek. Én nem akartam itt maradni senki és semmi 
kedvéért, még a legcsodálatosabb fiúért sem.

– …a genom-térkép projekt segítségével mindent megtudhatunk 
majd a DNS-ről – mondta dr. Holladay a tudományos felfedezés 
lázában égő ábrázattal. – Egy szép napon majd… képesek leszünk… 
kideríteni minden betegség genetikai hátterét…

Minden térkép hazudik, akartam mondani Karinnak, a csoport-
nak és legfőképpen a lelkes genetikakutató nőnek. Még a legjobb 
térkép is eltorzítja a valóságot. Képtelenség a háromdimenziós vi-
lágot visszaadni kétdimenziós papíron: Grönland felpuffad, Afrika 
megnyúlik.

– Neked aztán nincs szükséged sorstérképre – súgtam Karinnak.



! 13 ß

Sajnos dr. Holladay-nek a csipás szemei mellett genetikailag ki-
váló hallása is volt, mert megkérdezte: – Van valami hozzáfűzniva-
lód, Terra?

– Nincsen – vágtam rá. Karin kérdőn nézett, én pedig megvon-
tam a vállamat. Honnan a fenéből tudta a genetikakutató nő a ne-
vemet?

Gyorsan elkaptam a tekintetemet, és tovább színeztem az irány-
tűt, nehogy dr. Holladay Szókratész oktatási módszereivel élve fag-
gatni kezdjen.

Nem hízelegni akartam Karinnak. Amit mondtam, a színtiszta 
igazság volt: a sors nem is lehetett volna kegyesebb hozzá, hiába haj- 
togatta Karin, hogy olyan széles az orra, mint a Mount Rainier-hegy 
alja. Amikor ilyeneket mondott, legszívesebben jól megráztam vol-
na. Kit érdekel, hogy milyen orrlyuka van, amikor minden egyéb 
tökéletes rajta?

Én a magam részéről négyévesen döbbentem rá, hogy nem va-
gyok tökéletes. Anya szerint lehetetlen, hogy egy tizenkét évvel ez-
előtt történt eseményre világosan emlékezzek. De hát, azt nem fe-
lejti el az ember, amikor életében először közlik vele, milyen ronda. 
Főleg, ha ezt az ovis balett kis primadonnája teszi. Amint először 
betettem a lábamat a balettiskolába, Alicia, a fent említett kis prí-
mabalerina-jelölt tiltakozott: 

– De kérem, Miss Elizabeth, Terra túlságosan csúf ahhoz, hogy 
hercegkisasszony lehessen! – Toppantott is egyet, és láttam, hogy a 
rózsaszín balettcipőcskéje kopott a lábujjainál, nyilván attól, hogy 
jókat rúgott a máris két vállra fektetett, legyőzött kislányokba.

Mindenki rám bámult, Miss Elizabeth is. A balettiskolában to-
vább csilingeltek Prokofjev Hamupipőkéjének dallamai, én meg azt 
kívántam, bárcsak megnyílna alattam a föld. Ha már az Óperencián  
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túlra nem menekülhettem, legalább szerettem volna elbújni a vas-
tag sminkréteg alatt, amit aprócska korom óta mindig viseltem. 
De anya éppen elutazott valahova, a bátyáimnak fogalma sem volt 
az egészről, apám pedig nem volt hajlandó azzal foglalkozni, hogy 
táncóra előtt a bőrhibámat korrektorozgassa. Karin mentett meg, ő 
is új volt, nemrég érkezett Los Angelesből. Egyszerűen közölte Alici-
ával: – Te meg még a csúf mostohanővéreknél is rusnyább vagy! – és 
máig tagadja, hogy valójában azt mondta: – Te sokkal rondább vagy, 
mint Terra! – És lehet, hogy igaza van, lehet, hogy csal az emlékeze-
tem, mert annyira érzékeny vagyok erre a témára. De nem is számít, 
mit mondott. A lényeg, hogy azóta barátnők vagyunk.

Az osztályteremben ismét égett a villany, és a sötétség leple nélkül 
dr. Holladay idegesen járkált tovább fel-alá a hallgatók előtt. Lila 
blúzának hónaljánál izzadságfoltok árulkodtak arról, mennyire za-
varban lehet. Megsajnáltam, és szerettem volna odamenni hozzá, és 
kölcsönadni neki a kiskabátomat. De az izzadság majd megszárad, 
és egy-két óra múlva ő is csak egy lesz a sok turista közül, akik ellá-
togattak Methow Valley-be, hogy kipróbálják a kétszáz kilométeres, 
gyönyörűen karbantartott terepsípályát.

– Tehát a helyetekben én összeírnám a családom egészségi problé-
máit. Minél messzebbre visszamenőleg… – figyelmeztetett minket 
halkan dr. Holladay.

Vadul satíroztam a fekete golyóstollal, amíg a hegye át nem lyu-
kasztotta vastag farmernadrágomat. Nem érdekelt, hogy fáj. Addig 
dolgoztam az iránytűn, amíg készen lett mind a harminckét, virág-
sziromra hasonlító kar, melyek mind másfelé mutattak. Rengeteg 
helyre szerettem volna eljutni. Kashgar vagy Kalifornia, mindegy 
volt, csak el innen.
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MÁSODIK FEJEZET

X: Ön itt áll

Lehet csodálkozni, hogy egy világhírű kartográfus miért köl- 
 tözik családostul egy kis amerikai Seholsincsvároskába. Sokat 

tűnődtem ezen. Sőt mi több, állandóan ezen tűnődtem, főleg a su-
liban, ahol a többieknek fel sem tűnt, hogy a Kennedy középiskola 
mintha a purgatórium egyik állomása lenne. (Kérdezhetnéd, ho-
gyan lesz egyáltalán híresség egy térképészből. Hát, elárulom, hogy 
a legvalószínűtlenebb, legstréberebb kockafej is híressé válhat bizo-
nyos körökben. Képregényrajzolók, titkos blogírók, sőt, apám és a 
kartográfiai remekművei is.)

A purgatórium egyébként nem az a lepusztult és elhagyatott hely 
volt. A kemény sportrajongók számára kifejezetten hívogató Me-
thow Valley: tavasszal terepbiciklizni lehet, télen síelni. A Sunset 
újság szerint itt érdemes hétvégi házat vásárolni. Még a New York 
Times is írt egy terjedelmes cikket jégvirágos kis városkámról. Ennek  
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az lett a következménye, hogy a vendéglátósokon kívül mindenki 
majd’ megőrül, annyi turista és reménybeli víkendház-tulajdonos 
csődült ide. Most már közlekedési dugó is előfordul a városköz-
pontban a Main Streeten.

Szóval négyéves korom óta itt lakunk, nem Seattle-ben, ami apám  
szülővárosa, sem pedig San Franciscóban, ahonnan anya származik. 
És mindezt egy térkép miatt.

Claudius bátyám azt mondja (és nekem senki más soha nem 
mond el semmit), hogy apám kockára tette a szakmai tekintélyét 
egy elméletért, mely szerint Amerikát legelőször a kínaiak fedezték 
fel, mégpedig név szerint Zheng He. Ez a felfedező, ha hinni lehet 
egy tizennégy évvel ezelőtt „talált” bronz térképnek, expedíciókat 
vezetett az Indiai- és a Csendes-óceánon át, egészen Amerikáig. És 
apám, dr. Grant Cooper hitt is neki. Ő annak a ténynek a meg-
dönthetetlen bizonyítékát látta a kínai térképben, hogy a kínaiak 
Kolumbust jó hatvan évvel megelőzve kötöttek ki Amerikában. Apa 
kockára tette a hírnevét, a kutatásait, a doktori címét. Még egy drá-
ga rézmetszetet is rendelt Zheng He térképéről, annyira bizonyos 
volt annak eredetiségében.

Két évbe telt, mire kiderült, hogy a térkép hamis, akárcsak előző-
leg a Vinland térkép volt. (Az egy borjúbőrre rajzolt térkép, ami azt 
bizonyította volna, hogy a Vikingek már 1440-ben jártak Ameriká-
ban.) A Zheng He-térkép rendkívül ügyes hamisítvány volt. De ha-
misítvány. Apám másolatát nem láttuk, mióta ideköltöztünk. Senki 
se látta azóta.

A hálaadás napi vakációig szerencsére már csak egy nap és hét 
tanóra volt hátra. Fél óra múlva megkérhetem Eriket, hogy vigyen 
el a kocsijával a postára, ahol, ha szerencsém van, ott vár a levél a 
Williams College-ból, hogy felvettek.
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Nem lepődtem meg, hogy amint kicsengettek, mindenki felpat-
tant, akik elszundítottak, sebtében letörölték a horkolás közben ki-
csordult nyálat a szájuk sarkából, becsukták a füzeteket, és trap-
poltak is kifelé. Meglepődtem viszont azon, hogy nekem mennyire 
nem akaródzott elindulni. Azt hinnéd, hogy boldogan szedem a 
nyúlcipőt, miután egy teljes órán át kellett kibírnom, hogy holmi 
kutatónő a képemet kukkolja. Bocsi, futok, vigyázzatok, el az utam-
ból! De egyáltalán nem, mert nem bírtam elviselni a gondolatot, 
hogy a postahivatalban netán csak az üres postafiók vár, holott a 
felvételi értesítőket már a múlt héten el kellett küldjék. A szívem a 
torkomban dobogott, ha csak belegondoltam.

Karin a farmeromra rajzolt iránytűre mutatott.
– Ez tök jó! Csinálsz ilyet az én nadrágomra is?
Ahogy ránéztem, nyakiglábnak éreztem magamat, mert Karin 

olyan kis törékeny, és mindössze 152 cm magas. Ha akart volna, 
talál magának ruhát a boltok gyermekosztályán is, de persze nem 
akart.

– Hogyne – feleltem, és a vállamra vetettem a táskámat, összekap-
tam a jegyzetfüzetemet, és nem vettem tudomást a gyengécske belső 
hangról, ami rémülten azt firtatta, hogy mégis mikor van nekem 
akár egy nyavalyás szabad másodpercem is. Még a rengeteg iskolai 
pluszfeladattal is alig tudtam lépést tartani, arról nem is beszélve, 
hogy Eriknek megígértem, hogy a hálaadás napi szünetben új logót 
tervezek a birkózócsapata pólójára.

– Még ma? – kérdezte Karin.
– Sajna ma nem megy. Tudod, ma dolgozom – feleltem.
– Ja, persze. Akkor hétvégén? – kérdezte.
– Rendben – sóhajtottam, és követtem az ajtóhoz. Az volt a bök-

kenő, hogy péntektől vasárnapig már szinte minden szabad percemet  
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elígértem a Nest & Egg Galériának. És nemcsak az új kiállítást kel-
lene felrakni, hanem a weboldalt is frissíteni kéne.

– Azon gondolkodom – tűnődött Karin, mekkora üzletet csinál-
hatnál, ha vállalnál művészi dekorációt farmernadrágra.

– Ez nem művészi.
– De az – torkolt le.
Régebben irigyeltem tőle az önbizalmát, ami neki semmi erőfe-

szítésbe sem került. Bezzeg az enyémet úgy kellett nevelgetnem és 
ápolgatnom, mint valami melegházi mimózát. Elég volt egy barát-
ságtalan pillantás, egy rossz megjegyzés, és én máris padlón voltam. 
Karin viszont semmin nem akadt ki. Halál nyugodtan tartott elő-
adást akár az egész suli előtt, és a podcastingba is belevágott volna 
anélkül, hogy különösebben fogalma lett volna arról, mit hogy kel-
lene csinálni.

Már közel voltam az ajtóhoz, a postához, a jövőmhöz, amikor dr. 
Holladay utánam szólt: – Terra, várj egy percet!

Most meg mi van? Már nagyon jól ismertem a kedveskedő arc-
kifejezést, ami ott ült dr. Holladay arcán, és amivel általában a „Fi-
gyelj, tudod, hogy valami nem egészen stimmel az arcoddal…?” 
kezdetű beszélgetések indulni szoktak. Á, dehogy, fogalmam sincs, 
kösz, hogy szól, nekem fel se tűnt, hogy fél centi vastag smink van 
az arcomra kenve…

Úrrá lett rajtam az önvédelmi ösztön, amit egy szép napon majd 
tutira beazonosít a genetika tudománya. Kinyitottam az ajtót, rá-
sziszegtem Karinra, hogy gyerünk már, majd a vállam fölött hátra-
szólva tudattam dr. Holladay-jel, hogy: – Elnézést, de dolgom van.

– De, ez fontos – mondta ő ellentmondást nem tűrően.
És Mrs. Frankel, az az áruló biosztanár, aki egész óra alatt síri csend-

ben üldögélt, hirtelen visszanyerte a hangját. Csak úgy csilingelt.
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– Emlékszel, miről beszélgettünk múlt héten?
Atyaúristen! Múlt héten négyszemközt volt képe nekem kiselő-

adást tartani arról, hogy kevesebb pattanásom lenne, ha nem hasz-
nálnék ilyen vastag sminket. Könnyű azoknak prédikálni a bőrápo-
lásról, akiknek még egy ránca sincs. Mrs. Frankel ötven év körül 
járhatott, de persze nem látszott rajta, még az ajka is fiatalosan telt 
volt, kivéve most, hogy rosszallóan csücsörített.

A legjobban azt utáltam, ha Erik előtt esik szó az arcbőrömről, de 
Karin előtt is majdnem annyira utáltam volna boncolgatni a témát. 

– Majd felhívlak – mondtam neki. Szerencsére vette a lapot, bó-
lintott és lelépett.

Dr. Holladay nem kertelt. – A nővéremnek is volt tűzfoltja – kö-
zölte, és végighúzta a kezét a halántékától a szeméig, majd a fél arcán 
át. – V2 típusú, mint neked.

Összeszorítottam a fogamat. Ez a nő tényleg azt hiszi, hogy nyi-
tott gondolkodásúnak tűnik az ilyen beszólásoktól? Hogy majd jól 
összebarátkozunk, mert tudja a problémámra a bőrgyógyászati szak-
kifejezést? Hogy ne adj’ isten közös a karmánk, vagy ilyesmi?

– Csodás – motyogtam.
– Egyáltalán nem az!
Hátráltam egy lépést, és csak néztem döbbenten, hogy így felcsat-

tant. Vádlón pislogtam Mrs. Frankelre. – Noelle nővére fiatal ko-
runkban az egyik legjobb barátnőm volt – magyarázta Mrs. Frankel 
egy félszeg mosoly kíséretében. A kezét összekulcsolta a padon, és 
úgy nézett ki, mint aki épp bíróság előtt tesz tanúvallomást.

– És ezért tetszett rólam beszélni? – kérdeztem. Vékonyan cin-
cogott a hangom, mint egy csapdába esett egérnek. Atyaúristen! És 
Karin meg Erik nem értik, miért akarok én elmenekülni ebből a vá-
rosból. Ennyi erővel a nyakamba is akaszthatnék egy üdvözlőtáblát, 
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amin észak felé mutat egy nyíl, és a felirat elárulja, hogy TURISTA-
CSAPDA ARRA.

– Nem akartalak megbántani. A nővérem néhány hónappal ez-
előtt lézeres műtéten esett át. – Dr. Holladay most már óvatosko-
dott, mintha egy hisztizni készülő kisgyerekkel beszélne. Egy rossz 
szó, és aztán háromnegyed órán keresztül magyarázkodhat és nyug-
tatgathat. – Már nem látszik az anyajegye.

– Aha.
– Az orvosa Seattle-ben rendel – várakozásteljesen lehalkította a 

hangját.
Udvariasan mosolyogtam tovább.
Dr. Holladay összeráncolta a homlokát. Nem értette, miért nem 

ugrálok örömömben. – Nem is érdekel? – kérdezte.
– Nem igazán – feleltem.
Zavarodottan pillantott Mrs. Frankelre. – De hát azt mondtad, 

biztosan érdekelné ez a hír – mondta neki.
Megráztam a fejemet. Kösz, de nem.
Mrs. Frankel felállt a padból.
– Terra, nem kellene többé rejtőzködnöd.
– Nem rejtőzködöm. – A füzetem sarka szúrta a mellkasomat, 

annyira szorítottam magamhoz a vékony papírpajzsot. Gyorsan le-
engedtem.

– Terra, tudod, mit jelent ez? Megváltoztathatja az egész életedet. 
Tényleg nem érdekel? – kérdezte Dr. Holladay.

– Tényleg – feleltem őszintén. Régebben anyu és én nagy remé-
nyekkel informálódtunk a legújabb technikákról és lézeres kezelé-
sekről. Ez azelőtt volt, mielőtt tizenkét évesen elmentem egy tűz-
foltokat tárgyaló konferenciára Seattle-be. Négy éve. Anya, miután 
hallott a konferenciáról, hónapokig szervezte az utat, minden percet  
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katonai pontossággal betáblázva. Kiokoskodta, melyik orvosokat 
keressük fel, megszervezte a munkamegosztást, hogy minden percet 
kihasználjunk. Hemagniómák és rendellenességek (én), lézerkeze-
lések (anya), Smart Cover-féle, bőrhibákat elfedő kozmetikumok 
(mindketten).

– Köszönöm, hogy segíteni próbálnak, de semmi nem jött be – 
mondtam nekik.

– De ez egy új eljárás – fonta keresztbe rosszallóan a karjait dr. 
Holladay.

– A többi is új volt, mégsem segített.
– Tudod egyáltalán, mi várhat rád?
– Igen. – Jéghidegen mondtam ki a szót, mint apa, amikor rossz 

napja volt, de nem érdekelt. Mintha el tudnám felejteni, ahogy a 
konferencia résztvevői közül sokan még irigykedve nézték a puha 
arcomat, mert az ő tűzfoltjaik megkeményedtek, belilultak, és re-
pedezett a bőrük… Ahogy, mintegy mellékesen elmondták, hogy 
anyajegyük néha vérzik is, mint valami szégyenfolt, amin senki 
sem segíthet. És én tudtam, hogy rám is ez vár, ahogy idősebb le-
szek. Megint magamhoz szorítottam a füzetet, hogy ne rázzon ki a  
hideg.

– Akkor miért nem? – dr. Holladay kétkedve ráncolta sima hom- 
lokát. Mint mindenki, aki szeret ítélkezni mások fölött, ő is úgy 
gondolta, hogy ő jobban tudja, és én csak ragaszkodom a kisvárosi 
ostobaságomhoz.

Átfutott az agyamon, mit szólna, ha elmondanám az igazságot. 
Jó, mondjuk, hogy szeretném kipróbálni a kezelést. Mondjuk, 
hogy szólok anyának. Ja, azt ne felejtsük el, hogy egy pletykaújság 
rovatvezetője is diszkrétebb, mint anyám. Így persze apa is meg-
tudja. És van a leghalványabb fogalma arról dr. Holladay-nek, mi  
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történne, ha apám (Mr. Egy-Nyavalyás-Fillérrel-Sem-Költök-Töb-
bet-Az-Arcodra) megtudná? Aligha. De persze semmit sem mond-
tam, mert családom íratlan szabálya szerint, ami otthon történik, 
arról nem pletykálunk.

Dr. Holladay feladta, és vállat volt. Persze, egy utolsó megjegy-
zésre még futotta neki: 

– Ez megváltoztatta a nővérem életét. És biztos vagyok benne, 
hogy te is szeretnéd megváltoztatni a tiédet. Akármilyen szépnek is 
tartottuk a nővéremet, ő mindig szélhámosnak tartotta magát.

Dr. Holladay szavainak igazsága az elevenembe talált, és nem 
tudtam lerázni magamról. Úgy éreztem, mintha megkövültem vol-
na, egyetlen lépéssel sem tudtam odébb vánszorogni. A felnőttek 
előszeretettel hangoztatják, hogy a szépség csak külsőség, de hát le-
gyünk őszinték, akinek az arcán jól látható, ahogy a vékonyka bőr 
alatt páncélt képeznek a vérerek, az bizony joggal gyanakszik, ha a 
„Belső Szépségről” prédikálnak neki. 

Dr. Holladay odament a laptopjához, azt hittem, csak kikapcsol-
ja, és munkája befejeztével elmegy szépen. Ehelyett matatott kicsit a 
táskájában, előhalászott egy prospektust, és katonásan hozzám lép-
delve átnyújtotta. – Ezt legalább fogadd el! Információ a bőrgyó-
gyászról. Ha meggondolnád magadat.

– Nem fogom meggondolni magamat – feleltem, de elvettem a 
prospektust. Mindig bedőlök a kenceficéknek is, amikor az infor-
mációnak álcázott hirdetések azt ígérik, hogy eltüntetik a bőrhibá-
kat. Kincskereső térképeket gyűjtök, amik nem vezetnek sehová. 
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HARMADIK FEJEZET

Tájékozódási pontok

Mire kiértem, Erik már a furgonjában volt, a parkolónak  
 majdnem a legvégén. Ahogy mindig, most is olyan hangos 

zene szűrődött ki a kocsiból, mint a kiskocsmából, amikor karaoke 
van. Erik észre sem vett, amíg ki nem nyitottam az ajtót, mert épp 
a kormányon dobolt. 

– Bocs, hogy késtem! – kiabáltam túl a zenét. Könyvtári könyvek-
kel és mappákkal megpakolt táskámat a kocsiban ledobtam. 

– Mi tartott ennyi ideig?
– A vendégelőadó beszélni akart velem óra után – feleltem, és 

vártam, hátha Erik megkérdezi, miről. De ő csak hátramenetbe tet-
te a kocsit. 

– Van egy ötletem, hogyan adhatnék le másfél kilót, mielőtt a 
versenyek elkezdődnek – mondta.

– Na, és hogyan?
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– Nejlonzacskót tekerek magamra a melegítőfelsőm alá, és kiiz-
zadom a súlyt.

– Biztos beválik. Légyszi, ugorjunk be a postára is!
– Rendben.
Drága Erik, olyan egyszerű fiú. Hálátlan kis hülyének éreztem 

magamat, amiért zavart, hogy csak a birkózásról, a versenysúlyáról 
és az izomtömeg-növelésről tudott társalogni. Hiszen tudtam én, 
hogy kész csoda volt, hogy egyáltalán engem választott.

Izzadt a tenyerem, amikor a postához értünk (ó, bárcsak, bárcsak, 
bárcsak itt lenne a felvételemről tájékoztató levél). Aztán eljöttünk 
a postáról, és a kezem jéghideggé vált. Miért nem képes levelet kül-
deni pont a Williams College, ha egyszer minden közüzemi számla 
és katalógus és hirdetés rendben elér a postafiókunkig? Olyan csa-
lódott voltam, hogy Erikhez egy kukkot sem tudtam szólni, csak 
begyömöszöltem a táskámba a sok levélszemetet. 

A motor üresben járt a Nest & Egg Galéria előtt, én pedig Eriket 
figyeltem, mondjon már valami biztatót. Teszem azt, hogy majd 
holnap megjön az értesítő. Hogy apa olyan büszke lesz rám, és gond 
nélkül elenged a Williams College-be. De mindez csak hiú ábránd 
volt, mint ahogy az is, hogy Erik megkérdezi, miért nézegetem már 
hat napja mániákusan a postafiókot. Erik a rádióval énekelt éppen, 
hamisan és késve. 

Egyik kezemmel felkaptam a táskámat, a másikkal már nyitottam 
az ajtót, szinte menekülve, pedig nem is tudatosult bennem, hogy 
menekülhetnékem lenne. Erik ekkor szólt utánam. – Terra!

– Igen? – fordultam meg reménykedve. Erik, most mondj valami 
okosat, valami jót…

– Elfelejtettél valamit – közelebb csúszott, oda, ahol az előbb még 
én ültem, és megcsókolt.
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A csók első öt másodperce megtette, amit a szavaktól reméltem: 
visszahúzott a jelenbe. A stressz eltűnt, én pedig beszívtam Erik illa-
tát, és tudtam, hogy a frissen vágott fa és a bőrkabát illatáról mindig 
ő fog eszembe jutni. Átöleltem, és eljátszadoztam a tarkóján a pi-
hékkel, amik puhábbak voltak, mint bárhol máshol a testén. A ka- 
bátom alá csúsztatta a kezét, oldalról végigsimította a mellemet, ek-
kor én már szerettem volna a kocsi hátsó ülésén folytatni, a keze 
azonban máris továbbsiklott a hátamon lefelé a farmeromba. Nem 
tudom, miért idegesített ez hirtelen, hiszen amióta összejöttünk, 
megszokhattam, hogy a keze, akár a Lewis és Clark felfedezőpáros, 
szorgosan kutakszik északon és délen, nem hagyva felfedezetlenül a 
legkisebb zugot sem. Na, nem mintha tiltakoztam volna. 

Ma viszont elhúzódtam tőle. Kicsit összezavarodva nézett rám. 
– Elkésem a munkából – mondtam szomorkás mosollyal.
– Mindig olyan elfoglalt vagy. Csak tanulsz és dolgozol állan-

dóan.
– Ígérem, jóváteszem.
Erre felderült az arca. – Számon fogom kérni! – mondta, és ma-

gához húzott. Micsoda idióta voltam, hagytam, hogy belecsípjen a 
fenekembe, és így megtalálta a farzsebemben a prospektust, amit dr. 
Holladay adott. 

– Mi ez?
– Semmi. – El akartam venni, de Erik a vállával odébb tolt, és 

átlapozta, beleolvasgatott, aztán visszaadta.
– Megcsináltatod? – kérdezte.
– Nem.
– Miért nem?
– Mit miért nem?
– Miért nem hozatod rendbe az arcodat?
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Ez a kérdés előrángatott minden emléket, amikor valaki csúfnak 
nevezett, minden egyes alkalom tájékozódási pont volt a valóságom 
térképén. Például amikor Claudius bátyám középiskolában franciát 
tanult, és nem értette a jolie laide kifejezést. – Csúnyácska – for-
dította apa, és hozzátette: – Mint a mi kis Terránk. – Lehet, hogy 
kuncogva mondta, és ettől a szavak talán kevésbé bántottak, ám 
az üzenet világos volt. A térképészek és a kalandorok mind tudják, 
hogy egyetlen tájékozódási pont kell csupán a térképen ahhoz, hogy 
pontosan tudd, hol állsz. 

Mélyet lélegeztem. Akárcsak otthon, amikor a lézeres kezelések 
után nem viselhettem a sminkemet, nem mutattam sem meglepe-
tést, sem fájdalmat. Hogy is tehettem volna, ha egyszer erős akartam 
maradni apával szemben? Hogy is tehetném, ha Erik előtt meg aka-
rok maradni annak a vakmerő, laza lánynak, akivel több mint egy 
éve, mindenszentekkor jött össze? 

Karin apjának minden évben a legfontosabb nap az október 31. 
volt. Mr. Mannion mániákusan díszítette otthonát a halloween bu-
likra. Két évvel ezelőtt az áramszolgáltatók figyelmeztették, hogy a 
60 000 narancssárga égőből álló díszvilágítása túlterheli a hálóza-
tot. Így a múlt évben Mr. Mannion csupán egy lámpásokkal meg-
világított temetőt rakott össze Karin minden évben megrendezett 
halloween bulijára, a Hullarabló Partira. 

Amikor tavaly a buli reggelén megérkeztem Karinhoz, a szobája 
podcasting rádióállomás helyett divatmúzeumra emlékeztetett. Az 
ajtaján ott lógott egy Kleopátra jelmez, viperástul. Az ágyán ame-
rikai viseletek hollywoodi változatát csodálhattam meg: indián ru-
hácska (nagyon rövid, gyöngyös, művelúr) és puritán ruha (nagyon 
hosszú, fehér galléros, műszálas).
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Karin ötlete az volt, hogy öltözzünk hálaadás napi történelmi 
megemlékezésnek. Na és, vajon kinek kellene rusnya Mayflower ha-
jóként megjelennie? 

– Inkább öltöznék hálaadás napi pulykának – vetettem fel. 
– Cuki lenne – tűnődött Karin.
– Csak vicceltem!
– Pedig apának van egy barna kezeslábasa, tudod, akkor kellett, 

amikor ő öltözött Mocsoknak, anya meg Lesifotósnak. Emlékszel?
– Hogy is felejthetném el?
– Anyának tuti, hogy vannak valahol madártollai is.
Kezdtem komolyan pánikolni, ahogy jobban beástuk magunkat 

Mr. Mannion jelmezgyűjteményébe, és előkerültek a kellékek is, 
amiket Mrs. Mannion szokott hazahordani, hogy családi napközi-
jében kézműves-foglalkozásokat tartson.

– Na ne! Ki van zárva! – mondtam végül határozottan. 
– Szexis lenne.
– A pávák szexisek. A pulyka az csak sütve jó – jelentettem ki. 

Úgy döntöttem, majd én magam találom ki, milyen jelmezt szeret-
nék felvenni. – Ez mi? – kérdeztem, és jobban megszemléltem egy 
rendkívül testhez simuló, hosszú, fekete ruhát, ami a szék támláján 
hevert.

– Az kicsi – mondta Karin, aki épp a polcán lógó sellő jelmezt 
nézegette. – Én leszek a Starbucks logón a sellő, ostorral és egy tálca 
koktéllal a kezemben. Mit szólsz?

– Podcast hír lesz belőle.
Karin leszaladt, hogy lenyúljon anyukájától egy tálcát, apukájától 

pedig a Zorro-ostort, amit Mr. Mannion egy hollywoodi jelmezter-
vezőtől szerzett. Én ezalatt felpróbáltam azt a hosszú, fekete ruhát.  
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Ugyan nyaktól bokáig fedett, mégis többet mutatott, mint ameny-
nyit takart, annyira áttetsző és testre simuló volt. Karin pont akkor 
jött vissza, amikor a derékig érő fekete parókát is felvettem hozzá. 
Zavarba jöttem, és levettem volna, de észrevettem, hogy Karin most 
az egyszer irigykedve pillant rám. 

– Te jó ég! – mondta, és úgy kerülgetett, mint valami épp eltűnni 
készülő délibábot. – Úgy nézel ki, mint Angelina Jolie, amikor még 
Billy Bob Thorntonnal a dark-goth korszakát élte. 

– Komolyan?
– Tuti, hogy senki sem fog felismerni.
Fehér-goth stílusú sminkem álarca mögött aznap este úgy táncol-

tam, ahogy csak akkor szoktam, ha egyedül vagyok a szobámban, 
égnek emelt karokkal, kígyózó csípővel. Éreztem, hogy valaki néz. 
Ez nem volt újdonság. Az újdonság az Erik szeméből felém sütő 
ámulat volt, az, ahogy szexis mosollyal bűvölt, és néha még a fejét is 
megrázta, mintha nem hinne a szemének. Pedig ez a fiú egy köszö-
nésnél többet sosem szólt hozzám a négy év alatt, amióta a suli ba 
járt. 

Kényelmetlenül éreztem magamat, és a hátsó ajtó felé indultam. 
De Erik a nyomomban volt, mint egy eltévedt kalandor, aki a Sark-
csillagot követi. 

– Te meg ki vagy? – kérdezte, és nagyon bámult.
– Valaki, akit illene felismerned – feleltem. Rá sem ismertem ma-

gamra, hogy milyen talpraesetten csevegek.
– De tényleg, ki vagy? – Aztán meglepve kérdezte: – Terra?
– Bizony – mondtam, menekülésre készen. 
– Szóval ezt rejtegetted mindeddig – mért végig Erik elismerően.
– Csak Terra az, gyere már! – szólt be Derek, az izomagyú haverja, 

akinek az amerikai futballmeccsek során tutira nem kevés agysejtje 
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pusztult el. Úgy vonult, mintha valami rettentően fontos dolga len-
ne, mondjuk, mentőexpedíciót vezetne, és jól oldalba bökte Eriket: 
– Haver, a sok sör elhomályosítja a látásodat!

Nekem addig inkább a szikár srácok voltak az eseteim. A terepfu-
tók, sífutók, kajakozók, focisták. Nem a nagydarab fiúk, akiknek az 
edzőterem a második otthonuk. De hirtelen megláttam, mi a vonzó 
az ilyen tagbaszakadt típusban, mikor Erik minden figyelmeztetés 
nélkül behúzott egyet a haverjának, aki szép ívben repült a falnak, 
pedig Erik csak baráti méretűt ütött. Erik erős karja, széles mellka-
sa, izmos lábai nemcsak a birkózásra, terepbiciklizésre és amerikai 
futballra voltak jók, hanem ezek szerint arra is, hogy megvédjen 
engem. 

Mondhatjuk, hogy nem Erik személyiségébe estem bele, nem is 
abba, hogy azt hitte, az alakomat rejtegettem, nem az arcomat. Az 
tetszett meg, hogy vele biztonságban érezhetem magamat, annyira 
erős, olyan izmos. Ha apa egyszer tettel is bántani akarna, nem csak 
szóval, tudtam, hogy Erik megvédene. Hálás voltam és fel is báto-
rodtam. Odaléptem hozzá, és addig csókoltam, amíg már szédült 
a fejem, és nyoma sem volt a félénk lánynak, aki általában lenni 
szoktam. 

– Hogy te micsoda tökös csaj vagy… – súgta Erik két csók kö-
zött.

– Tökös? Na, tököm az még véletlenül sincs.
– Tuti? 
– Meggyőződhetsz róla… – búgtam, és az egyik díszletsírkő felé 

vettük az irányt. Csak egyetlenegyszer pillantottam hátra, és meg-
láttam a tükörképemet halványulni az üvegajtón, egy semmit sem 
takaró, sejtelmes fekete ruhába öltözött alak. 
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NEGYEDIK FEJEZET

Isten szárnyai alatt

Mi a bajom? Ezen tűnődtem, mialatt Erik elhajtott anélkül,  
 hogy integetni tudtam volna. Zavart kicsit, hogy mindig 

ő indul el előbb. Átslattyogtam a vastag jég- és hórétegen, ami a  
Nest & Egg Galéria előtti járdát borította. Karin megmondta teg-
nap, amikor a DNS-ről tanultunk, hogy szerencsésnek mondhatom 
magamat. Most ezt ismételgettem: Szerencsés vagyok. Erik csodás 
fiú, helyes, nagyon sportos, és ami a fő, tetszem neki. De akkor, mi-
ért kell győzködni magamat?

A galéria ablakába tett színes égők vidáman pislogtak a szürke 
délutánban. A főutcán a Nest & Egg volt az egyetlen modern épü-
let, az egyetlen, ami a gerendáival és a sátortetejével úgy nézett ki, 
mint amit ebben az évszázadban építettek. Az összes többin meg-
voltak a városkánkra oly jellemző 19. századi stílusú vadnyugati, 
country jegyek. A boltok cégéreit fából faragták és egyforma színű  



! 31 ß

betűkkel festették meg, gondosan kiválasztott, halvány árnyalatok- 
kal. 

Halkan szitkozódva csúszkáltam összevissza a síkos járdán. A tör-
ténelmileg hitelesen rekonstruált utcácskákból telente mindig ve-
szedelmes korcsolyapálya lett. Megnézheti magát a városi tanács, ha 
még egyszer kékre-zöldre zúzza az ülepét valami turista, mert akkor 
a galéria alapítói, a Csavart Nővérek (akik bonyolult mintákat ontó 
kötőtű kommandójukról kapták becenevüket) botrányt rendeznek. 
Senki nem jött még rá, hogy sikerülhetett ezeknek a kedves kis öreg-
asszonyoknak elérni azt, hogy a galéria ilyen rendhagyóan modern 
épület lehessen. Akiknek nem tetszett, akaratos vén banyákról sut-
togtak, akiknek igen, azok szerint a nénik kedves mosolya lágyította 
meg a vezetőséget. Én viszont tudtam, hogy a „lányok” egyszerűen 
nem ismernek lehetetlent, legyen szó akár a galéria építészeti stílu-
sáról, akár a kiállításainkra szánt műalkotásokról, akár pedig az én 
továbbtanulásomról. 

– Üdv! – kiabáltam, ahogy benyitottam, és lerugdostam a havat 
a cipőmről. A bejáratnál a padlószőnyegnek kezdett poshadt szaga 
lenni, mert ahogy kezdett megszáradni, ismét vizes lett. Ez naponta 
vagy tízszer megtörtént, sőt, ha szerencsénk volt, és sok turista érke-
zett, akkor még gyakrabban. Emlékeztető: jövő hét elején gőztisz-
títóval ki kéne takarítani, mert ha nem, akkor a turisták csak szag-
mintát vesznek, aztán fejvesztve menekülnek át az utca túloldalára 
az új üvegfúvó műterembe. 

– Na, van valami hír? – kiabált le a tetőtéri műteremből Lydia né- 
ni, a Nest & Egg alapítói közül a legidősebb. Biztos feltekerte a hal-
lókészülékét, hogy hallja, mikor érkezem. 

– Jaj, ne… – motyogtam, ahogy megindult a lépcső felé. Gyorsan 
elsiettem a kis ajándékboltunkban sorakozó kézműves levelezőlapok  
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és dísztárgyak mellett, majd kikerültem a bal oldalon álló kávékíná-
ló zsúrkocsit. – Maradjon csak ott, Lydia néni! – kiabáltam fel neki, 
le nem véve róla a szememet. 

Persze pont annyira hallgatott rám, amennyire egy kétdimenziós 
térkép pontos mása a földgolyónak. 

Városkánkban a hétköznapi viselet a kempingezős, szakadt laza-
ság volt, a turisták napvédő faktoros öltözékben és jobbfajta túra-
bakancsokban pompáztak, a helybeliek pedig kinyúlt pólóban és 
szandálban. Nem úgy Lydia néni, aki művésznő, és nem volt ínyére 
ez a stílustalanság. Most is saját tervezésű, élénklila és zöldeskék szí-
nekkel batikolt ruhában és nevetségesen elegáns topánkában igye-
kezett makacsul lefelé a lépcsőn. 

Ekkor már futottam keresztül a műtermen. – Lydia néni, álljon 
meg! – kiabáltam fel a lépcsőn. 

– Inkább feljövök! – Minél kevesebbet mászkál Lydia néni a lép-
csőn, annál jobb. Bár ő tagadta, de az elmúlt év során egyensúlyérzé-
ke sokat romlott. Hat hónappal ezelőtt is megbotlott a parkolóban, 
és eltört a csuklója. Két hónapja pedig átesett a küszöbön, szerencsé-
re akkor nem tört el semmije. Én és a másik két Csavart Nővér hiába 
próbáltunk a lelkére beszélni, Lydia néni nem volt hajlandó sem az 
egyik földszinti műterembe költözni, sem gyógypapucsot hordani. 
Pedig nyolcvankilenc éves volt!

– Van valami hír? – kérdezte a lépcső tetején állva. Fakózöld sze-
mei várakozásteljesen csillogtak lila keretes szemüvege mögött. 

Megráztam a fejemet, és kettesével szedtem a lépcsőket, megka-
paszkodva az indákat formázó korlátban.

– Biztosan hamarosan értesítenek – felelte. – Csak lassú a posta 
errefelé. De szerintem sokkal jobb lenne, ha… 

– Igen, tudom, ha Rhode Islandot választanám.
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– Az unokáim a RISD-be jártak – jelentette ki Lydia néni, mint-
ha újdonságot közölne. Úgy tudott beszélni a Rhode Island School 
of Design főiskoláról, mintha az egyetlen intézmény volna, ahova a 
tehetségesebb jelölteknek járni érdemes. – Még van időd oda is be-
adni a jelentkezésedet. – Majd leereszkedően hozzátette: – Ha pedig 
gond a nagy távolság, akkor ott van a Cornish főiskola Seattle-ben. 

A nagy távolság nem volt gond, sőt. Épp azért esett a Williams-
re a választásom, mert minél messzebb innen, annál jobb. Addig 
nem is hallottam róla, amíg három hónappal ezelőtt Mrs. Frankel 
a kezembe nem nyomott egy jelentkezési lapot. Aztán elolvastam a 
prospektust. Abból kiderült, hogy a Williams kicsi, de nagyon jó 
nevű iskola, ahonnan a legtöbb képzőművészeti diplomás kerül ki, 
ahol művészettörténetet is tanítanak, és a műtermeket is lehet hasz-
nálni gyakorlati foglalkozásra, és ahol az üzleti világ óriásai diplo-
máztak. És 2800 mérföldre van innen. A Williams College-t nekem 
találták ki. Semmi nem állhatott menekülésem útjába otthonról, a 
Terra Nulliusról, Senki Földjéről. Még Lydia néni sem. 

– Művészeti tanulmányok nélkül is lehetek művész – mondtam 
könnyedén, és megöleltem Lydia nénit. – Hiszen Lydia néninek is 
sikerült.

– De…
– Be kell fejeznem a posztert! – mondtam hirtelen, mintha csak 

most jutott volna eszembe.
– Miféle posztert?
– A jövő évi kiállításokról – feleltem, és lassan sétáltam végig az 

átjárón, hogy Lydia néninek ne essen nehezére lépést tartani velem. 
Miközben magyarázta, hogy milyen információkat kell a poszteren 
feltüntetni, a műtermemhez értünk. Benyitottam, és leraktam a tás-
kámat a padlóra. Zajosan pottyant a lábam mellé. 
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A Nest & Egg műtermei nem voltak tágasak, sem elegánsak, in-
kább azokra a japán hálófülkékre hasonlítottak, amikről egy úti-
könyvben olvastam. Apró kis fülkék, ahol remélem, egyszer majd én  
is kipihenhetem magamat, amikor már üzletasszony leszek, és vala-
mi fontos tárgyalás vagy újabb repülőút előtt aludni szeretnék pár 
órácskát. Műtermem apró kincsesdoboz volt, ketten alig fértünk el 
benne, de Lydia néni bejött utánam. Aggódva pillantottam rá, és 
nem csak a szűkös hely miatt. Nem igazán szerettem volna, ha meg-
látja a kollázsokat, amiken dolgoztam, mielőtt készen lesznek. Talán 
jobb, ha még akkor sem. 

A kollázsokat a három Csavart Nővér (Lydia néni, Beth néni és 
Mandy néni) élettörténetéből készítettem, azokból az emlékekből, 
amikről egymással beszélgettek, amíg én csendben hallgattam, im-
már három éve. Vajon, mit szólnának hozzá? Azóta látogattam a 
galériát, amióta csak megnyílt. Hívatlan vendég voltam. A műalko-
tások értékesítésének nem biztos, hogy jót tett egy tizenkét éves 
kis bámészkodó. Aztán egy szép napon a nővéreket kicselezte egy 
gra fikai tervezőprogram a számítógépen. (Lydia néni még azzal is 
próbálkozott, hogy rácsapott a monitorra, hátha attól megváltozik 
a betűtípus…) Ekkor léptem az életükbe. Szépen megterveztem a 
meghívókat a fogadásra, amit a művészek részére adtak, és én lettem 
az első hivatalos Nest & Egg gyakornok. Fizetségként művészkel-
lékeket kaptam, és használhattam a műtermet. Amikor pedig elég 
idős lettem hozzá, előléptettek. Én lettem „A Modern Technika Is-
tennője” (a névjegykártyámon ez állt, mint hivatalos beosztás), sőt 
fizetést is kaptam. 

Nem sikerült elég gyorsan eldugnom az asztalomon lévő vász-
nat. Lydia néni rögtön észrevette készülő művemet, és olyan figyel-
mesen tanulmányozta, ahogy dr. Holladay tanulmányozott engem  
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korábban. Nemcsak sebezhetőnek éreztem magamat, hanem áru-
lónak is, mert a vásznon anya élete tárulkozott ki kendőzetlenül, 
pedig anya mindennél jobban szerette volna életének megpróbálta-
tásait elrejteni az áthatolhatatlan, csillogó amerikai máz alá. 

A kollázs 50-es évekbeli szódabikarbónás és sütőporos csomago-
lópapírokból állt, amiket az eBay-n vettem. Középen egy háziasz-
szony reklámfotója díszelgett, amint magas sarkú cipőben, gyöngy-
sorral a nyakában és ropogósra vasalt ruhában porszívózik. A rek-
lámfotó fejének helyére anya arcképét illesztettem egy olyan fotóról, 
amikor még rodeó-szépségkirálynő volt, és nem hízott úgy el, mint 
most, az alapréteg pedig a konyhánk tervrajza volt. A kollázsra tet-
tem egy darab rozsdás szögesdrótot, de nem igazán tudtam, hogyan 
illesszem oda.

– Ezzel már majdnem kész vagy, igaz? – kérdezte Lydia néni, és le 
nem vette a szemét a kollázsról. 

– Majdnem – feleltem.
– Kérdezd meg Magnust, hogyan kell dróttal dolgozni!
– Félek tőle! – böktem ki. Ezzel nem voltam egyedül. Kicsit 

mindannyian tartottunk Magnus vérmérsékletétől. De akármeny-
nyire hisztis volt a művész úr, akkor is az egyik legnépszerűbb kiállí-
tónk, és fémműves. Egy műkedvelő gyűjtő már hetet vásárolt Mag-
nus munkái közül, egy szoftveriparmágnás pedig nemrég rendelt 
tőle egy autó méretű alkotást. 

– Na, igen, meg is értem – mormogta Lydia néni. 
Megkönnyebbültem, hogy megérti. Aztán Lydia néni az asztalom  

fölé hajolt, és görbe ujjaival óvatosan megfogta a drótot. Rám pillan-
tott, hogy szabad-e kipróbálnia valamit. Bólintottam. Pár centivel 
lejjebb húzta a szögesdrótot, és töviskoronát formázott belőle anya 
feje köré. 
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Belém nyilallt az irigység. Bár nekem lenne ehhez tehetségem! 
Lydia néni egyetlen mozdulattal elvitte a pusztán dekoratív alkotást 
a provokatív művészet irányába. Átváltoztatta az „Anya, otthoná-
ban” kijelentést „Anya, az otthon áldozata” felkiáltássá. 

– Hát ezt meg hogy tetszett csinálni?!
– Adta magát. Néha kísérletezni kell a művészeteddel.
Kényelmetlenül éreztem magamat Lydia néni fürkésző tekinteté-

től. Rendezgetni kezdtem az asztalon mesterségem kellékeit, pengé-
ket, éles papírvágó ollókat, sűrű csirizt, és majdnem hangosan felne-
vettem, mert pontosan effajta különbséget éreztem: hogy mesterség, 
nem képzőművészet. Amit én csináltam, az kézművesség volt, mes-
terség… kollázsok… meg nyavalyás birkózócsapat-logók. 

– Ez nem művészet – mondtam Lydia néninek.
– Hogy mondhatsz ilyet? – vágta magát csatapózba Lydia néni. 

Karját ellentmondást nem tűrően összefonta, állát előretolta. 
Szerencsére megszólalt a csengő, mielőtt folytathatta volna mon-

dandóját. Lentről terepsíbakancsok padlón dobogó lépteit hallot-
tuk. Lydia nénivel szélesen elmosolyodtunk. Még ha a turista (és 
egyben reménybeli vásárló) össze is karistolja a padlót tapintatlanul 
durva talpú bakancsával, akkor is örültünk neki. A galériának szük-
sége volt bevételre. Pont a turistaszezon kellős közepén, augusztus-
ban, három teljes hétig erdőtűz tombolt több ezer hektáron. Senki 
nem jött Methow-ba a tűzoltóságon kívül, nekik meg kisebb dolguk 
is nagyobb volt annál, hogy a helyi művészetet pártfogolják. 

Elindultam volna lefelé, de Lydia néni karon fogott. – Fejezd be 
ezt a darabot! – parancsolt rám, és a vásznamra mutatott göcsörtös 
ujjával. Ízületi gyulladástól meggörbült keze már nem tudta megal-
kotni mindazt, amit elképzelt. 

– Na, de…
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A néni megfordult, én követtem a folyosón, de szigorúan rám 
szólt: – Te csak csináld a dolgod, én majd foglalkozom az enyémmel!

Mindenesetre lélegzet-visszafojtva megvártam, amíg leér a galéria 
földszintjére. Hallottam, ahogy vidáman köszönti a turistát, mintha 
a világon a legkedvesebb elfoglaltsága a pénztárgép mögötti serény-
kedés lenne. 

Amint egyedül maradtam a műtermemben, elővettem a sarokból egy  
üres vásznat azok közül, amiket csomagban vettem pár hete. Úgy 
határoztam, nem most fejezem be anya kollázsát, túl nagy feladat a 
jó alkotásból remekművet varázsolni. Inkább valami újat akartam. 
Magamnak.

Hogy bírtak el a régi térképészek azzal a hatalmas, várakozó üres-
séggel, ahová úti célokat kellett rajzolniuk, mikor városuk falainál 
távolabbra sosem merészkedtek? A felfedezőkre bízták az új tájak 
felfedezését, az úttörőkre az új ösvények megteremtését, és a pártfo-
gókra fáradozásaik megfizetését. De én ezek közül egyik sem voltam.

Szórakozottan forgattam a kezemben néhány titokládikakulcsot. 
Szív alakúak voltak és rozsdásak, egy bolhapiacon vettem őket 
Omak ban. Meglepődtem, hogy előkerültek. Olyanok voltak, mint 
az üvegbe zárt szitakötő-kövületek. 

Mennyivel egyszerűbb volna az élet, ha kulcsom lenne a sorstér-
képemhez…

Hátradőltem, és a falakon lógó régi térképmásolatok négy sar-
kát díszítő szélistenségeket bámultam: Zephürosz, a nyugati szél, 
Nótusz, a déli szél, Eurósz, a keleti szél, és a legrosszabb, a jéghideg 
északi szél, Boreasz. Abbahagytam a székemmel a hintázást. Mrs. 
Frankel, Lydia néni, apa és Erik, az én szélisteneim, akiknek ellent-
mondó kívánságai ide-oda lökdösnek. Mrs. Frankel azt akarja, hogy 



! 38 ß

a Williamsbe menjek. Lydia néni képzőművészetire küldene. Apa 
csak államilag támogatott szakon fizetné a tandíjamat. Erik meg 
nem is érti, minek akarok máshol továbbtanulni. Isten szárnyai, így 
hívták a kartográfusok a szeleket. Talán. Levettem a szememet a régi 
Európa-térképről, de így is éreztem az elvárások szárnycsapásait. Ha 
nem leszek erős, elsodornak…

Inkább nem foglalkoztam az üres vászonnal, és anya kollázsát is 
félreraktam. Bekapcsoltam a laptopomat, hogy nekilássak a jövő évi 
kiállítások posztereinek. Elvégre is, ha ki akarom érdemelni a fize-
tésemet, akkor valódi művészek valódi alkotásait kellene beharan-
goznom. 
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ÖTÖDIK FEJEZET

O –T térképek

Általában reggel ötkor kipattantam az ágyból, nem mint- 
  ha magamtól szívesen kelnék ilyen korán. Nem bizony. De 

fontos volt számomra, hogy ha már az arcom nem éppen ideális, leg-
alább az alakom a lehető legtökéletesebb legyen. Napi két óra test- 
edzés és ötszáz felülés pedig sokat tesz ez ügyben. 

Ma reggel azonban nem akaródzott kikelni a jó meleg ágyacs-
kámból. Fáradt voltam, mert nagyon későig tanultam a matekot, és 
utána sem tudtam aludni. Kösz, dr. Holladay! Nem tudtam kiver-
ni a fejemből a prospektust, amit a kezembe nyomott, és azt sem, 
ahogy rám szólt, hogy tegyem csak el. Meg azt sem, hogy Erik meg-
kérdezte, miért nem hozatom rendbe az arcomat. Eltettem a bőr-
gyógyászati információt az ágyam alá. 

De még így is tovább agyaltam azon, hogy mi lenne, ha ez a ke-
zelés tényleg beválna. Az ilyen morfondírozás szinte már remény-
kedéssé vált, én viszont rettegtem a csalódástól, hogy netán megint 
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nem jön be a dolog. Inkább kirángattam magamat az ágyból, hadd 
térítsen észhez a jeges téli reggel levegője. 

Tizenkét évig jártam intenzív lézeres kezelésre. Négy hónapos ko-
romtól negyedévente, tízéves korom óta évente. Aztán apám kije-
lentette, hogy kár tovább erőltetni, úgysem jön rendbe az arcom.  
A sok lézer talán kicsit halványított a tűzfoltomon, de csak annyira, 
amennyivel hajnali negyed háromkor világosabb van, mint hajnali 
kettőkor. Láthatatlan különbség. 

Odakint fenyő és boróka szagát hozta a szél, hamarosan itt a ka-
rácsony. A tegnapi szürke latyakra az éjjel egy centi friss hó esett, 
fehéren csillámlott, és lépteim alatt hangulatosan ropogott. Be vol-
tam bugyolálva, mint egy sarkköri felfedező, és örültem, hogy sen-
ki nem látott meg fejlámpával a fejemen, smink nélkül. Erre ilyen 
korán szerencsére kicsi volt az esély. Hajnali edzéseimről még Karin 
sem tudott, nem akartam megingatni abban a hitében, hogy pom-
pásan izmos és karcsú alakomat a jó genetikai adottságaimnak kö-
szönhetem. 

Bekapcsoltam a fejlámpát, nagyot szippantottam a jéghideg leve-
gőből, és nekiindultam. Az év öt hónapjában körbe-körbe futottam 
a telkünk körül, lábnyomaimmal O-T térképet rajzolva. Az O-T 
térkép középkori ábrázolásfajta, amiben a világ kör alakú, és egy T 
formával három részre van osztva. Mire az első kanyarhoz értem, 
megvolt a bemelegítés, lazának, szabadnak éreztem a lábaimat. 

Hótalpas túrabakancsban nem egyszerű futni. A trükk az, hogy 
siklani kell, de erőteljesen érkezni minden lépésnél, hogy a fém 
kapaszkodók a bakancs talpán belevájjanak a hóba. Így nem csú-
szunk el. Négy kör után már fájt a lábam. Futottam tovább, és dr. 
Holladay prospektusán filóztam. Pár éve, a tűzfoltokkal foglalkozó 
konferencia után, megígértem magamnak, hogy nem álmodozom 
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többet arról, milyen lenne az életem tűzfolt nélkül. Elég volt az éve-
kig tartó próbálkozásból és a kudarcokból. Meg aztán ott volt annak 
a lánynak az esete, akit a konferencián előrehívtak, hogy bemutas-
sák, még a legmakacsabb tűzfoltot is el lehet tüntetni.

A konferencia színpadán a büszke tudós úgy faggatta a lányt, 
mint Henry Higgins a My Fair Ladyben Eliza Doolittle-t.

– Nos, mondd el mindenkinek, hogy érzed magadat! 
Nem hiszem, hogy arra a válaszra számított. Én biztos nem. 
A lány zavart hangon beszélni kezdett: – Igen, tényleg nagy a 

változás, tudom… De a kezelés után mindenki annyit foglalkozott 
velem, meg hogy jé, micsoda különbség, hogy azon gondolkodtam, 
istenem, micsoda bányarém lehettem a kezelés előtt… 

Ezzel nem tudtam mit kezdeni sem én, sem a konferencia többi 
résztvevője. A kínos csöndben inkább azzal foglalkoztam, hogy be-
szakadt a körmöm, meg hogy az előttem ülőnek korpás a haja. De 
mostanra értem, miről beszélt az a lány. Nem mintha megszerettem 
volna a tűzfoltomat, inkább csak megszoktam, hogy van, ugyanúgy, 
ahogy megszoktam apámat is olyannak, amilyen. Sorstérképem ré-
szei. Minek kockáztassak újabb csalódást? 

A hetedik kör végén hazafelé futottam, amikor megbotlottam egy 
zsályacserjében, ami nem látszott a hó alatt. Kis szerencsével ápri-
lisban a hó már elolvad annyira, hogy rendesen lehessen futni, és a 
középiskolának is hamarosan vége lesz. Átfagyva, vágyakozva gon-
doltam a tavaszi terepre, még arra a dombra is, amit a bátyáim csak 
Kínszenvedésnek becéznek, mert olyan meredek. De a téli hótal-
pas kocogás és a tavaszi terepfutás is mindig az igazi Kínszenvedés-
hez hozott vissza: az otthonomhoz. Láttam, hogy már világos van a 
konyhában. Apával még semmi kedvem nem volt találkozni, úgy-
hogy inkább kint maradtam néhány körre. 
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Másfél órával azután, hogy kocogni indultam, az előtérbe vissza-
érve hallottam, ahogy apa anyával kötözködik: – Biztos, hogy ilyen 
sok vajat akarsz belerakni?!

Még fél hét sem volt, szóval, apa jó korán elkezdte a napi piszká-
lódást. Professzor akart lenni, nem kartográfus. De leginkább ren-
dezőnek kellett volna lennie, mert abból állt az élete, hogy előírja 
másoknak, mit, mikor és főleg hogyan csináljanak. Az, hogy vala-
mihez egyáltalán nem értett, sosem akadályozta meg abban, hogy 
beleszóljon. Például kritizálta, hogyan főz anya. Pedig ő maga azt 
sem tudta, hogy kell megfogni a fakanalat. 

– Az orvosod biztos nem engedné meg, hogy ennek akár a töre-
dékét is megedd. Az a trükk, Lois, hogy értelmesen válaszd meg az 
alapanyagokat. – Apa olyan volt, mint amikor figyelmeztet a marni 
készülő csörgőkígyó. És a harapása mindig célba talált. Most példá-
ul: – Ha használnád az eszedet, nem lennél ilyen kövér. Egészsége-
sen főzni csupán intelligencia és ötletesség kérdése. 

Hiába füleltem, anya válaszát nem hallottam. Sose válaszolt a 
szurkálódásra. 

Hang nélkül becsuktam az előtér ajtaját, bár legszívesebben be 
sem jöttem volna, vagy azonnal felrohanok zuhanyozni. Folyt a ve-
ríték a hátamon, és a sportmelltartóm is átnedvesedett, ahogy áll-
dogáltam az előtérben. Levettem és magamhoz szorítottam a bélelt 
síkabátomat. 

– Beth ugyanannyi idős, mint te, ugye? Na, rajta látszik, hogy 
nem falja a szalonnát. – Apa megjegyzése fájón fröcskölt anyára, 
mint a szalonnazsír a serpenyőből. 

Atyaúristen! Meg kell jönnie a Williamsből a felvételi levelem-
nek, még ma!
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Apa folytatta: – Az egész nagyon egyszerű. Csak használj erősebb 
zamatú sajtot, de abból feleannyit! 

Nem szabad apához hozzászólni, amikor harapós kedvében van. 
Háttérben kell maradni. Ez volt a bátyáim alapelve. És olyan jól si-
került a háttérben maradniuk, hogy mára már láthatatlanok. Clau-
dius a Western Washingtonban végzős, ami autóval háromórányira 
van, de eszébe se jutna hazajönni hétvégére. És Merc? Egyre mesz-
szebb választott munkahelyet, előbb San Francisco, aztán Boston, 
most meg Shanghai. 

Én viszont nem tudtam a háttérben meghúzódni, képtelen voltam 
kimaradni az egészből, amikor anya keze remegett, ahogy apa újabb 
támadását várta, újabb fájó megjegyzéseket, bántó szavakat. Újra ki-
nyitottam az előtér ajtaját, és becsaptam, mintha most érkeznék.

– Jó reggelt, anya, apa! – üdvözöltem egy újabb boldogtalan reg-
gelt a Cooper családban. Kivettem a szekrényből egy poharat, vi-
zet töltöttem a hűtőből, és közben anyát figyeltem, rendben van-e. 
Anya körülbelül három évvel ezelőtt indult igazán hízásnak. Mos-
tanra a melle a hasára, hasa a combjára lógott. Olyan volt, mint egy 
elhanyagolt totemoszlop. Magába roskadt. Fájt látni, hogy feladja. 

– Ma mennyit futottál? – kérdezte apa, kezében a kanalával. Min-
dig pontosan tizenötször rágta meg a falatot, sem kevesebbszer, sem 
többször. A kanálra nem is kellett ránéznem, tudtam, mit eszik. 
Hétfőn és szerdán zabkorpát, a többi napokon koleszterincsökkentő 
gabonapelyhet pár csepp zsírszegény tejjel, cukor és mazsola nélkül, 
nehogy véletlenül íze is legyen. 

– Úgy öt mérföldet – válaszoltam.
– Remek. Én ma hét és felet tervezek. Elvégre nem akarunk el-

hízni, ugye? – Hehehe.
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Vigyáztam, hogy rezzenéstelen maradjon az arcom, nehogy apa 
szurkálódása rám is kiterjedjen. Szorítottam a bögrémet, egészen 
beledugtam az orromat, ahogy ittam. Úgy szerettem volna rászólni, 
hogy: Fogd már be, seggfej! Azt gondolná az ember, hogy anya a sok-
évi sértegetéstől már páncélt növesztett, de nem így volt. Apa újabb 
beszólásától egészen összehúzta magát, és csendben gyúrta tovább 
a tésztát a hálaadás napi lakomához, amit három hete tervezgetett. 
Bátyáim természetesen bojkottálják, mint mindig. 

– Van még zöld tea? – kérdezte apa. Fel se nézett az újságból, csak 
az asztal széle felé tolta a csészéjét. 

Lefordítva: Teát! Még! Azonnal!
Na, nem, apát senki nem vádolhatta azzal, hogy parancsolgatna 

anyának. Annál sokkal óvatosabban fogalmazott. Aki nem ismerte, 
annak nem tűnt fel a stílusa, de mi már tudtuk, hogy minden szó 
mérgezett nyíl. Szerettem volna, ha anya csak egyszer visszavág: Van 
két lábad. Állj fel, és szolgáld ki magad!

Úgy tűnt, anya nem pattant elég gyorsan. Apa felemelte a csé-
szét, és szó nélkül billegette a levegőben, közben anyára sandított 
és a fejét rázta. 

Lefordítva: Miért bénázol ennyit?
Mondj már valamit, gondoltam, és olyan szorosan markoltam a 

poharamat, hogy csoda, hogy nem tört el. Anya lemondóan felsó-
hajtott, és letörölgette a kezére ragadt tésztát, hogy ne piszkítsa ösz-
sze a teáskannát. Ez a lemondó beletörődés már nekem is sok volt.

– Apa! – szóltam, és rámutattam a konyhapulton álló teáskanná-
ra, ami alig egy méterre volt tőle. – Ott van a tea.

Anyában megállt az ütő, mintha csak lehülyéztem volna apámat. 
Ajjaj, ezt nem kellett volna. De már késő. Apa leeresztette a tudo-
mányos folyóiratot, amit épp olvasott, Nézzétek, milyen intelligens 
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vagyok, én ilyet is tudok olvasni. Szemét félig lehunyta, arcán önelé-
gült kis félmosoly jelent meg. Látszott rajta, hogy csak a pillanatra 
várt, hogy lecsapjon. 

Egy vastag borítékot tett le elém az asztalra. A Williams College-
ból jött, az én nevem állt rajta, és fel volt bontva.
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HATODIK FEJEZET

Félrevezető utcák

–Szóval – érdeklődött apa könnyedén – mikor is akartál  
 nekem szólni arról, hogy jelentkeztél ide?

– Nem számítottam rá, hogy felvesznek – válaszoltam zavartan.
– Hát felvettek. 
Önkéntelenül is elmosolyodtam, ahogy a boríték után nyúltam. 

– Felvettek! Hallod, anya?
– Tehát, te tudtál erről, Lois? – kérdezte apa halkan. 
– Dehogy! – vágtuk rá egyszerre anyával. – Magamtól találtam 

ki! – tettem hozzá. 
Egy másodperce sem volt a kezemben a boríték, amikor apa ki-

jelentette: 
– Nem fogsz ott tanulni – kis szünetet tartott, majd hátradőlt a 

székében, és maga elé tette az újságot, megtörve az oldalát. – Em-
lékszel? Megmondtam, hogy kizárólag a Western Washingtonban 
vagyok hajlandó fizetni a tandíjadat. 
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– De…
– Semmi de! – apa akkorát csapott az újságjára, hogy a kanál zör-

gött az üres csészéjében. – Ha megfelelt nekem és a bátyáidnak, ak-
kor neked is megfelel!

Nagyot nyeltem. Valóban jó iskola, és szép is. De olyan nagy! 
Városkám össznépessége 349 fő, kereken. A Western Washington 
Egyetemre 13 000 diák jár. Hatszor annyian, mint a Williamsbe.  
A nagyvilágban kedvem lenne néha eltévedni, de az egyetemen nem.  
Olyan emberekkel akartam találkozni, akik megértik, hogy miért 
dobogtatja meg a szívemet egy fa jáspiszöld tűleveleinek látványa a 
kék ég alatt. Olyan emberekkel, akik nem tartanak különcnek, ha 
csak testben vagyok jelen, de lélekben már a műteremben keverge-
tem a megfelelő színeket.

Ezért engedtem magam rábeszélni, amikor Mrs. Frankel azt 
mondta: – A Williams elég nagy ahhoz, hogy sok értelmes fiatallal 
ismerkedj meg, de elég kicsi, hogy a professzorokat személyesen is-
merd. Itt életre szóló barátságokat köthetsz rokon lelkekkel.

– A Williams az ország egyik legjobb kis főiskolája – idéztem 
Mrs. Frankelt. Bárcsak anya most az egyszer a segítségemre sietne! 
De nem, ő már a tésztával foglalkozott, tökéletes köröket szaggat-
va késsel. A tészta nyersen nem jött szét, de amikor megsül, szépen 
szétválik. 

– Úgy ám, és remek ott a művészetoktatás – mondta apa. 
Ezt honnan tudta?! Bármennyire nehezemre esett, nem nyitot-

tam ki a borítékot, hogy elolvassam a felvételi értesítőt. Helyette 
vártam, mit mond még. Anya egyszer említette, hogy nagyon sze-
retne nyitni egy pékséget. Apa csípősen faggatta: – Van fogalmad 
a pénzügyekről, Lois? Rengeteg croissant-t kell ám ahhoz eladni, 
hogy legalább a kiadásokat behozza! – Merc is megkapta a magáét, 
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amikor bejelentette, hogy orientalisztika szakon akar diplomázni. – 
És mégis miből fogsz majd megélni? 

Apa szája gúnyos kis mosolyra húzódott. 
– A kollázsaid… – kezdte. 
Kiszáradt a szám ijedtemben. Azokról meg honnan a fenéből 

tud? Mindet a műteremben tartom, a készeket és a készülőben lévő-
ket is. 

– …amiket a bátyáidnak csináltál tavaly karácsonyra… Nos – he-
hehe –, nemigen nevezném őket műalkotásnak, de nem ám! 

Jobban fájt, mint gondoltam. Lenyeltem a könnyeket is, a választ 
is. Mondhattam volna, hogy azért akarok a Williamsbe menni, mert 
egy csomó volt diákjuk nagy cégeket igazgat, és én is ezt tervezem. 
De nem mondtam. Még egy hehehe nem hiányzott. Claudius min-
dig azt mondta, a legegyszerűbb, ha bőgök. – Csak sírd el magad, és 
leszáll rólad, oké? Apa nem piszkál tovább, ha sírsz. – De nem sír-
tam. Apa előtt csak azért sem. Nem adom meg magam. 

Kifejezéstelen arcot vágtam, és azt mondtam magamnak, hogy 
mindez pusztán csapda. Olyan út, ami igazából nem is létezik, csak 
a térképkészítők rajzolják oda, hogy lebuktassák azokat, akik enge-
dély nélkül másolják a térképeiket. Apa esetében pedig azokat, akik 
megpróbálnak kilépni az ő korlátai közül. 

Egy pillanatig farkasszemet néztünk, aztán lesütöttem a szeme-
met, ugyanúgy, ahogy idegen kutyának sem nézek a szemébe, ne-
hogy kihívásnak vegye. Őszintén szólva, a Williams mellett a kiváló 
oktatáson és művészetoktatáson kívül leginkább az szólt, hogy öt 
óra repülőútra van itthonról. Western Washington csak három óra 
kocsival, ez talán elég Mercnek és Claudiusnak. De én vagyok a leg-
utolsó szökevény. Anya azt sem bírja, ha kollégiumról beszélek, rög-
tön témát vált. Három óra autókázással biztos megbirkózna, hogy 
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a négy év alatt rengeteg be nem jelentett látogatással lepjen meg, és 
ahova ő jön, oda apa is. Akkor meg hiába menekültem el. 

Apa visszatért az újságjához, rám sem hederített, amikor kimen-
tem a konyhából. Kifelé még láttam, ahogy anya kiveszi a sütőből 
a sajtos-szalonnás pogácsákat, amiket rajta kívül senki nem evett. 

Legszívesebben bevágtam volna a szobám ajtaját, de azzal csak 
annyit érnék el, hogy apa anyán tölti ki a mérgét amiatt is. Úgyhogy 
csak jó nagyot rúgtam a táskámba. Aztán gondoltam, ledőlök és ol-
vasgatom a felvételi értesítőt… bár minek? Olvasás nélkül dobtam 
a levelet az íróasztalomra, aztán levettem a telefonomat a töltőről. 

Eriket tárcsáztam, jóllehet tudtam, hogy még csak mostanában 
fog nagy nehezen kikászálódni az ágyból. 

– Szióka – dörmögte álmosan. – Úristen, hány óra?
– Még korán van – mondtam. Elképzeltem, ahogy oldalra fordul, 

és az ébresztőórára sandít, mert nem jutott eszébe, mielőtt felvette a 
telefont, hogy az is mutatja a pontos időt. 

– Na, mizu?
– Felvettek a Williamsbe. És apa nem fizeti ki a tandíjat. És fel-

bontotta az értesítőt – böktem ki.
– Hol van a Williams College?
– Massachusettsben.
– De hát, minek kéne olyan messzire menned?
Erik igencsak hasonlított apára abban, hogy egyikük sem akarta, 

hogy Colville-ből lelépjek. Rájöttem, hogy hiba volt felhívni, de mi-
előtt valami kifogást találhattam volna, hogy letegyem, Erik már el 
is köszönt. – Megyek zuhanyozni! Találkozunk a suliban! – És meg 
sem várta, hogy elköszönjek. 

Hülyeség volt felhívni. Letelepedtem a padlóra, hogy megcsinál-
jam a felüléseket, és közben figyeltem, hallok-e lentről veszekedést. 
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Zenét nem mertem berakni. Csendben edzettem, Felülés, vállat fel, 
lábat fel. 

Már amikor Mrs. Frankel a kezembe nyomta a jelentkezési lapot 
a Williamsbe, akkor tudtam, hogy merő álom, hogy költségtérítéses 
főiskolára menjek, jó messzire itthonról. Honnan szednék össze ne-
gyedmillió dollárt a négy év tandíjára? Apa túl sokat keresett ahhoz, 
hogy igénybe vegyem a tehetséges, de anyagilag hátrányos helyzetű 
diákoknak szóló ösztöndíjat. Ezzel tisztában voltam, mielőtt kitöl-
töttem a jelentkezési lapot, mégis jelentkeztem. Az elmúlt pár év 
alatt a Nest & Egg Galériától kapott fizetésemből tízezer dollárt 
sikerült összespórolnom. Negyedévre sem elég a Williams College-
ben. A sok felüléstől a hasam is megfájdult. 

Mélyet lélegeztem, és kényszerítettem magamat, hogy tovább 
eddzek. Az a trükk, hogy egyesével kell mindig többre törekedni. 
Még egy felülés. Fájdalmasan lassú visszaereszkedés. Na, még egy. 
Minden felülésnél szemmagasságban voltak Merc régi térképei. Ré-
gebben ez az ő szobája volt. Tíz éve költözött el, és azóta ahányszor 
hazajön, mindig megkérdezi, mikor veszem már le a térképeket, és 
rakom fel helyettük a saját alkotásaimat. Nem akarom. Az olyan 
lenne, mint nyilvánosan smink nélkül mutatkozni. Ugyanolyan se-
bezhetőnek érezném magamat, ha a kollázsaim kikerülnének a szo-
bám falára. 

Kész voltam az első száz felüléssel, és a feszes hasamon doboltam 
szórakozottan. A falon csak egyetlen modern térkép volt, tizenkét 
éve érvénytelen a feltüntetett védjegy szerint. Még mindig úgy né-
zett ki, mint egy punk tarajos sül, mert tele volt szurkálva színes 
végű gombostűkkel. Amikor kislány voltam, Merc elmagyarázta, 
hogy így jelöli meg a helyeket, ahová szeretne eljutni. Névrokoná-
val, a kartográfus Gerardus Mercaturral ellentétben Merc nem a 
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már felfedezett helyeket varázsolta térképre, és nem a világot akarta 
térképbe sűríteni, el is ment világot látni. És nem lehetett véletlen, 
hogy pont arra az egyetlen helyre költözött, amiről apa hallani sem 
akart, és beszélni sem volt hajlandó, nemhogy még be is tegye oda 
a lábát: Kínába. 

A második száz felülésnél a haránthasizmokra koncentráltam, 
hogy minden izomcsoportot megmozgassak. Lentről alig hallható 
beszéd szűrődött fel. Anya. Megálltam, és átkaroltam a térdemet. 
Mozdulatlanul füleltem. De anya már elhallgatott. 

Apa viszont annál hangosabban dörögte ellenvetéseit: – Nem. Ki 
van zárva, hogy ott tanuljon a lányod. Különben is, mit tudsz te ar-
ról, hogyan érdemes főiskolát választani?!

Csend.
Aztán megint apa: – Ja, persze… Te nem is jártál főiskolára. 
Utána apa távozott, és bevágta maga mögött az ajtót, ezzel is tu-

datva anyával, milyen kevéssé becsüli. Anya csendes megbántottsá-
ga csak úgy visszhangzott a szobámban. 

Egy kedvesebb lány most biztosan gondolkodás nélkül lerohant 
volna a konyhába, hogy megvigasztalja az édesanyját, de én már 
tudtam, hogy amikor apa valakinek épp megtépázta az önbizalmát, 
akkor jobb kicsit egyedül lenni. Tavaly történelemórán megnéztünk 
egy szemcsés, régi felvételt, amin Jackie Onassist, Kennedy elnök 
nejét mutatták, másodpercekkel azután, hogy lelőtték a férjét. Első 
reakciója az volt, hogy megpróbálta támogatni, életre kelteni. Gon-
doltam, anya is így érezhet, csak épp ő saját magát szeretné életre 
kelteni, miután apa apró darabokra zúzta a lelkét. 

Aztán zörejek, mint egy szakadt filmen, ahol a kép után késve jön 
a hang. Edények csörömpölése a tűzhelyen. Anya biztos sírt. Életé-
nek receptje: családi élet, könnyekkel sózva. 



! 52 ß

Kint felberregett apa furgonjának motorja. Általában a kisinast 
(azaz engem, mert anya hóban nem vezet) küldte, hogy intézze a 
dolgait. Elképzelni sem tudtam, hová igyekszik kora reggel. Nem is 
érdekelt. Fő, hogy elment. 

Újabb csörömpölés a konyhából. Abbahagytam a felüléseket, már 
épp eléggé fájt a hasam. Megfordultam, és nekikezdtem a fekvőtáma-
szoknak. Istenem, mióta könyörgök anyának, hogy váljon el apától.

A válasz mindig ugyanaz: – Nem akarom, hogy szétszakadjon a 
család.

– De anya, ez a család már rég szét van szakadva. 
A másik kedvenc kifogása: – Sosem volt munkahelyem, világ-

életemben háztartásbeli voltam. Ezt mindig szégyenkezve mondta, 
miközben a házimunkára koncentrált, a súrolásra, főzésre, bármire.

– Találnál állást – feleltem mindahányszor.
– De hát ki alkalmazna pont engem?
Elmentem zuhanyozni, élveztem, hogy végigfolyik rajtam a víz, 

és tisztára mos. Aztán ideje volt elkészíteni a fedősminkemet. Hosz-
szadalmas munka. A szüleimtől nyolcéves koromban fésülködő asz-
talkát kaptam karácsonyra. Tucatjával sorakoztak rajta a dobozkák, 
tégelyek, fiolák, akár egy laboratóriumban. Volt itt minden árnya-
lat, hogy elfedje a tűzfoltot. Sötétebbek, amikor nyáron lebarnulok, 
és világosabbak, mert télen sápadtabb a bőröm. Egy vattadarabot 
arctonikba mártottam, és végigtöröltem vele a homlokomat, az or-
romat, az arcom szebbik felét, majd a másikat is. 

Anyát mostanában csak egy dolog éltette: az arcom.
Az arcom…
Gyorsan felpattantam a fésülködőasztal mellől, és a padlóra fekve 

kutatni kezdtem az ágy alatt. Addig nyújtózkodtam, amíg meglett a 
kartondoboz. Már vagy két hónapja bele se néztem, most meg fél nap 
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alatt kétszer is elővettem. Ez volt az én szépségdobozom. A reggeli 
fényben láttam a porban a tegnapi ujjlenyomataimat. Letöröltem a 
barna dobozt a ruhámmal. Régebben tervbe vettem, hogy de ku pázs 
technikával megszépítem, és gyönyörű, kézzel készített indiai, japán, 
kínai papírokkal borítom be, vörössel és narancssárgával, de sosem 
kezdtem neki. Először azért, mert nem találtam az elképzeléseimnek 
megfelelő papírokat, aztán már vesződni sem akartam vele, úgysem 
hittem a cikkeknek, amiket a dobozba tettem. Tündérmesék… Ve-
lem egyidős lányokról, akik huszonöt kilót fogytak, vízilóból gazel-
lává változtak. Meg a bűvös arckezelésekről, amiktől tíz évet lehet 
fiatalodni. És a lézer varázspálca: itt a pattanás, hol a pattanás? 

A dr. Holladay-től kapott prospektust este ide tettem a cikkek te-
tejére. Ahogy kivettem, a fülemben csengett Erik kérdése: – Miért 
nem hozatod rendbe az arcodat?

Jó kérdés. Tényleg, miért nem?
Ahogy ott guggoltam, majdnem elmosolyodtam, mert elképzel-

tem, milyen képet vág majd apa, ha meglátja az arcomat tűzfolt nél- 
kül. Akkor be kell ismernie, hogy hiába akart uralkodni anyán és 
rajtam, nem sikerült. Ha minden spórolt pénzemet el kell, hogy 
költsem a kezelésre, akkor is belevágok. A továbbtanulásomra úgy-
sem lenne elég. 

– Anya!!! – kiabáltam, és futottam le a lépcsőn. Meg sem szárítot-
tam a hajamat, és a pólóm hidegen tapadt a hátamhoz. Nem érdekelt. 

Mielőtt anyára néztem, már láttam a kibontott csomag vajat előt-
te, fogak nyomát a kocka sarkán. 

– Éhes vagy? – kérdezte anya, mintha minden rendben lenne. 
Megtörölte a száját. 

– Nem, nem vagyok éhes. – Hányingerem lett. Miért árt magá-
nak anya szántszándékkal? 
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– Nem kérsz tojást? Ne csináljak neked rántottát?
– Mindjárt csinálok magamnak gabonapelyhet. Anya…
– Mogyoróvajas pirítós? Ugye, az jó lenne? – Anya már hajolt is 

le az alsó szekrényhez a konyhai robotgépért. A pulóvere alatt kiraj-
zolódtak a hurkái. 

– Jó lesz a kész mogyoróvaj is – mondtam, és indultam a hűtő-
höz, hogy elővegyem. 

– Csinálok frisset.
– De anya…
– Ugyan, nem gond. Én is szívesen ennék belőle – anya csak 

most nézett a szemembe, mintha azt várná, hogy a zsíros nasi ellen 
szóljak. 

Sóhajtottam és bólintottam. – Remek. Segíthetek?
– Nem, köszi – mondta anya, majd hozzátette: – Csak maradj 

itt velem! 
Kihozott a kamrából egy zacskó pirított mogyorót, én pedig pró-

báltam nem gondolni a zsírtartalmára. Jókora bögrényit beleöntött 
a robotgépbe, és aztán a csendet megtörte a gép zúgása, ahogy a 
mogyorót sűrű mogyoróvajjá aprította. Aztán anya vágott a tegnap 
sütött kenyérből, és megpirította. 

Amint a mogyoróvajas pirítós a tányéron volt, és a sütőből előke-
rültek a pogácsák, anyával leültünk egymással szemben az étkező-
asztalnál. Elveszettnek tűnt, ahogy épp nem volt sürgölődnivalója. 
Beleharapott a pirítósba, és rágás nélkül evett. 

– Tegnap jött a suliba egy vendégelőadó. Ezt kaptam tőle – mond-
tam, és az asztalra helyeztem áldozati ajándékomat, a prospektust, 
oda, ahol nemrég a felvételi értesítőm volt. 

Összehúzta a szemöldökét, és félhangosan olvasta a címet: – Át-
törés a tűzfoltok kezelésében. Döbbenten nézett, majd felragyogott 
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az arca. Vagy tíz évvel fiatalabbnak látszott hirtelen. Eltűntek róla 
apám nyomai. Akár egy „házasság előtt – házasság után” átváltozta-
tós kép, pár pillanatig előttem ült a szépségkirálynő, aki anya valaha 
volt. De aztán Miss North-West Apple Blossom Rodeo Királynő 
1960 eltűnt, és ismét anya ült az asztalnál.

– Terra! – suttogta reménykedve a nevemet. – Megpróbálok idő-
pontot kérni a karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási napra. Akkor 
már nem maradsz le semmiről, ugye? És így a szünetben gyógyul-
gathatsz, amikor nem lát senki. 

Megéri, bizonygattam magamnak. Hiszen mindenkinek szüksé-
ge van valami biztatóra az életében. Az Újvilágba induló felfedező-
nek ott a térkép, melynek szélénél az Ismeretlen tátong… Anyának 
itt a prospektus, amely azt ígéri, hogy végre-valahára rendbe jöhet 
az arcom. 

– Csodálatos ötlet, anya!
Anya bólintott, és a kezemet ragadta meg újabb mogyoróvajas 

kenyér helyett. Megszorította.
– Gyönyörű leszel!
Nem tudtam volna megmondani, melyikünk hazugabb, én a 

színlelt lelkesedésemmel, vagy ő, aki máris szépnek képzelt engem. 
Hirtelen megszólalt a sütőn az időzítő óra, és mindketten összerez-
zentünk. Aztán zavartan nevetgélni kezdtünk, mintha valaki tiltott 
dolgon kapott volna rajta minket. Reménykedni talán szabad…

Minden térkép két történetet mesél. Az egyik a tartalma: földrajzi, 
szociális vagy politikai viszonyok. A másik: hogyan készült, hogy 
alkotta meg a kartográfus. Én mások történeteit meséltem. Nem 
a sajátomat. De akkor este, amikor anya és apa már aludtak, úgy 
éreztem, muszáj megalkotnom a saját gondolattérképemet, a saját  
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kollázsomat. Egyszerűen belső kényszert éreztem rá. Úgyhogy a szo-
bám zárt ajtaja mögött összeraktam a kellékeket. Legjobb eszkö-
zeimet a műteremben tartottam, de itt is volt néhány használható 
holmi. Például egy karton hátlap, amit már rég be akartam vinni a 
galériába, de kicsit meggörbült, mert a szekrényben tartottam, és 
mindig a tetejére dobáltam a cipőket. Aztán kevéske csiriz, ami ta-
lán elég, ha fejjel lefelé teszem le, hogy ki lehessen folyatni. Meg a 
régi sminkecsetem. És képek ezrei a szépségdobozból. 

Leültem a földre, és kiborítottam a doboz tartalmát. Átböngész-
tem a reklámokat, a cikkeket, a prospektusokat. Nevetnem kellett. 
A prospektusok és a térképek éppannyi fantáziát mutattak, mint 
amennyi tényt. Amit a térképész nem tud, majd kitalálja. Ismeret-
len táj? Akkor tegyünk oda valami emberevő szörnyet. Felfedezetlen 
vizek? Rajzoljunk oda tengeri kígyót. Az ismeretlen tájakat csak a 
találgatás és a képzelet határozza meg. 

Fájdalom nyilallt az arcomba, és összerezzentem. Akár a szépség, 
az eddigi lézeres kezelések emléke is felszínes volt. Védelmezőn az 
arcomra tettem a kezem. Mi van, ha nem működik a kezelés? Mi 
van, ha csak annyira lehet hinni a prospektusnak, amennyire az an-
tik térképek kitalációinak?

Kiválasztottam egy színezett kontaktlencsereklámot. A modell 
szemei természetellenesen ibolyakékek voltak, Karin szerint ez ne-
kem nagyon jól állna. Ezt tettem az üres lap közepére. Köré nagy 
körökben a szépség többi megtestesítőjét ragasztottam. Izmos, kar-
csú lábú modelleket. Ránctalan homlokú, kifejezéstelenül tökéletes 
arcokat. Feltöltött ajkakat. És mindenütt hibátlan, makulátlan bőrt, 
akár egy üres festővászon. 

Felálltam, és megszemléltem a kollázstérképemet. Tehát itt a 
Szépség Földje. Ide kell eljutnom. 
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North of Beautiful       
J U S T I N A  C H E N  H E A D L E Y

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

Vörös pöttyös könyvek 
é l m é ny t  ke re s ő k n e k  –  p o n t  n e ke d m e g é r i n t 

 V adul satíroztam a fekete golyóstollal, 
amíg a hegye át nem lyukasztotta vas-

tag farmernadrágomat. Nem érdekelt, hogy 
fáj. Addig dolgoztam az iránytűn, amíg ké-
szen lett mind a harminckét, virágsziromra 
hasonlító kar, melyek mind másfelé mutat-
tak. Rengeteg helyre szerettem volna eljut-
ni. Kashgar vagy Kalifornia, mindegy volt, 
csak el innen.

HEADLEY
Csak bámult döbbenten, én pedig szerettem volna rákiabálni.  

Hogy jusson már eszébe, ezt ő akarta. 
A fejéhez szerettem volna vágni az igazságot...

Hiszen te kérted! Te mondtad nekem hogy  
„Akkor miért nem hozatod rendbe az arcodat?”

Terra Coopert mindenki észreveszi.
Magas, szőke és tökéletes az alakja. De aki jobban szemügyre veszi az arcát,  

már csak arra fog figyelni, hogy valami nincs rendben vele.  
Terra titokban azt tervezi, hogy elköltözik a nyomasztó, észak-nyugati kisvárosból  
a keleti partra, és ott fog továbbtanulni, de zsarnokoskodó apja megakadályozza. 

Ám hirtelen minden megváltozik, amikor Terra véletlenül balesetet okoz  
a kocsijával. Így ismeri meg Jacobot, a különc goth fiút, akinek hatására  

komolyan elgondolkodik azon, ki is ő valójában, és mit szeretne az élettől. 
Semmi sem Terra tervei szerint halad...  

Vajon sikerül megtalálnia az útját?

A díjnyertes írónő, Justina Chen Headley fordulatos, művészien megírt  
és tanulságos regényt alkotott egy széthulló családról, szerelemről, utazásról,  

és arról, mi is a szépség valójában.

Tizennégy éves kortól ajánljuk!
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Justina Chen Headley-t
pocsék tájékozódási készséggel áldotta meg 

a sors, de imád utazni hőn szeretett GPS 
kütyüje kíséretében. Élt már Seattle-ben, 

Ausztráliában és Kínában, és rengeteg  
geo ládát talált meg az Egyesült Államokban. 

Első ifjúsági könyve, a Nothing but 
the Truth (and a few white lies) („Csak a 
színtiszta igazság [és apró füllentések]”) 

2007-ben megnyerte az Asian Pacific 
American Award ifjúsági irodalmi díjat. 

Második regényének címe Girl Overboard 
(„Lány a deszkán”). Ez egy bátor 

snowboardosról szól, és Hannah Teter 
olimpiai aranyérmes sportolónő is méltatta. 

Justina alapította a readergirlz oldalt is, 
ami egy díjnyertes irodalmi közösségi oldal 

tizenévesek számára. 
Weboldala www.justinachenheadley.com. 

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

http://www.facebook.com/vorospottyos
És bele is szólhatsz a sorozatba.

North of
Beautiful

J U S T I N A  C H E N  H E A D L E Y
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Terra Coopert mindenki észreveszi.
Magas, szőke és tökéletes az alakja. De aki jobban szemügyre veszi az arcát,  

már csak arra fog figyelni, hogy valami nincs rendben vele.  
Terra titokban azt tervezi, hogy elköltözik a nyomasztó, észak-nyugati kisvárosból  
a keleti partra, és ott fog továbbtanulni, de zsarnokoskodó apja megakadályozza. 

Ám hirtelen minden megváltozik, amikor Terra véletlenül balesetet okoz  
a kocsijával. Így ismeri meg Jacobot, a különc goth fiút, akinek hatására  

komolyan elgondolkodik azon, ki is ő valójában, és mit szeretne az élettől. 
Semmi sem Terra tervei szerint halad...  

Vajon sikerül megtalálnia az útját?

A díjnyertes írónő, Justina Chen Headley fordulatos, művészien megírt  
és tanulságos regényt alkotott egy széthulló családról, szerelemről, utazásról,  

és arról, mi is a szépség valójában.

Tizennégy éves kortól ajánljuk!
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Justina Chen Headley-t
pocsék tájékozódási készséggel áldotta meg 

a sors, de imád utazni hőn szeretett GPS 
kütyüje kíséretében. Élt már Seattle-ben, 

Ausztráliában és Kínában, és rengeteg  
geo ládát talált meg az Egyesült Államokban. 

Első ifjúsági könyve, a Nothing but 
the Truth (and a few white lies) („Csak a 
színtiszta igazság [és apró füllentések]”) 

2007-ben megnyerte az Asian Pacific 
American Award ifjúsági irodalmi díjat. 

Második regényének címe Girl Overboard 
(„Lány a deszkán”). Ez egy bátor 

snowboardosról szól, és Hannah Teter 
olimpiai aranyérmes sportolónő is méltatta. 

Justina alapította a readergirlz oldalt is, 
ami egy díjnyertes irodalmi közösségi oldal 

tizenévesek számára. 
Weboldala www.justinachenheadley.com. 

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

http://www.facebook.com/vorospottyos
És bele is szólhatsz a sorozatba.

North of
Beautiful

J U S T I N A  C H E N  H E A D L E Y




