„Benne van minden, amit szeretnél a nyártól.”
— Sarah Dessen, a Tökéletes és az Altatódal szerzoje
˝ —

Ahogy beköszönt a nyár, Belly maga mögött hagyja
az iskolai életét, és Cousins Beachre menekül.
Oda, ahol élete minden eddigi nyarát töltötte.
A nyaralóban nem egyszerűen otthon érzi magát,
de a számára legkedvesebb emberek veszik körül:
Susannah, édesanyja legjobb barátnője a fiaival,
Conraddal és Jeremiah-val.
Belly azóta üldözi a szerelmével Conradot, amióta az eszét tudja,
és mindennél jobban reménykedik abban,
hogy ez a nyár más lesz, mint a többi.

JENNY HAN
Nyár-trilógia
1. rész

Bár megjelenik egy új srác, Cam, aki egy kicsit elvonja a figyelmét,
és Conrad testvére, Jeremiah is sóvárgó pillantásokat vet rá,
Belly szíve már Conradé.
Vajon a fiú is neki szánja az övét?
Tényleg olyan nyár áll előttük, amely mindent megváltoztat?
•
„Ellenállhatatlan kombináció:
tengerparti ház, nyári szerelem, hosszan tartó barátság. Elragadó olvasmány.”
– Deb Caletti, bestsellerszerző –
A sorozat megjelent kötetei:
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Életem minden fontos lányának és asszonyának,
akik olyanok nekem, mintha a testvéreim lennének,
de különösen Claire-nek
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l sem hiszem, hogy tényleg itt vagy – mondom neki.
A hangja szinte félénken cseng, amikor azt válaszolja:
– Én sem. – Majd egy darabig tétovázik. – Még mindig eljönnél velem?
Hogy kérdezhet ilyet! Bárhová elmennék vele.
– Igen – válaszolom neki.
Olyan érzés, mintha ezen a szón, ezen a pillanaton kívül semmi
más nem létezne. Csak mi ketten. Minden, ami a múlt nyáron történt, és az összes azt megelőző nyáron, ezt készítette elő. Ezt a pillanatot.
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Elso" fejezet
zer éve ültünk már az autóban. Legalábbis nekem úgy
tűnt. Steven, a bátyám, lassabban vezetett még a nagyinál is.
Mellette ültem, és a lábamat feltettem a műszerfalra. Anyánk közben beájult a hátsó ülésen. Még alvás közben is ébernek látszott,
mintha bármelyik percben azonnal átvenné a forgalom irányítását.
– Menj gyorsabban! – sürgettem Stevent, a vállát taszigálva. –
Előzzük meg azt a bringás srácot!
Steven lerázta magáról a kezemet.
– Soha ne nyúlj a sofőrhöz! – szólt rám. – És vedd le a mocskos
lábadat a műszerfalról!
Megmozgattam a lábujjaimat. Nekem tisztának tűntek.
– Ez nem a te műszerfalad. Ne felejtsd el, hogy hamarosan az én
kocsim lesz!
– Ha egyszer majd megszerzed a jogosítványt – gúnyolódott. – Az
olyanoknak, mint te, nem szabadna jogsit adni.
– Oda nézz! – mutattam ki az ablakon. – Az a nyomi ﬁckó megelőzött minket!
Steven rám sem hederített, így babrálni kezdtem a rádióval.
Az egyik kedvenc elfoglaltságom, az óceánpartra menet, a rádiós

E
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csatornák váltogatása volt. Éppúgy ismertem őket, mint az otthoniakat, és a Q94-est hallgatva tényleg azt éreztem, hogy máris ott vagyok a parton.
Megtaláltam a kedvenc adómat, azt, ami mindenfélét játszott: a
popzenétől a régi dalokon át a hiphopig. Tom Petty a Free Fallint
énekelte éppen. Egyből csatlakoztam hozzá. Ő jó kislány, imádja Elvist. Szereti a lovakat és a pasiját…
Steven keze elindult a rádió felé, hogy csatornát váltson, de rácsaptam.
– Belly, ha ezt kell hallgatnom, inkább az óceánba hajtok. – Úgy
tett, mintha jobbra kanyarodna.
Még hangosabban kezdtem énekelni, amitől hátul felébredt anya,
és ő is csatlakozott hozzám. Mindkettőnknek rémes hangja van, és
a bátyám szörnyülködve rázta a fejét, olyan „stevenes” mozdulattal.
Utálta, ha kisebbségbe kerül. Leginkább ez zavarta a szüleink válásában, amióta ő maradt az egyetlen ﬁckó a családban – apánk nélkül, aki a pártját foghatta volna.
Lassan gurultunk át a városkán, és bár cukkoltam miatta Stevent,
egyáltalán nem bántam. Imádtam ezt az utat, imádtam ezt a pillanatot. Újra láthattam a kisvárost, Jimmy Ráktanyáját, a minigolfpályát
és az összes szörfösboltot. Olyan érzés volt, mintha hosszú-hosszú idő
után hazatérnék. A nyár millió ígéretével és lehetőségével várt rám.
Amint egyre közeledtünk a házhoz, erőt vett rajtam a jól ismert
izgatottság. Mindjárt ott vagyunk!
Lehúztam az ablakot, hogy mindezt beengedjem rajta. A levegő
íze és illata mit sem változott. A széltől, az óceán sós leheletétől öszszetapadt a hajam, ahogy mindig is szerettem. Mintha már az óceán is várt volna.
Steven megbökött a könyökével.
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– Conradra gondolsz? – kérdezte gúnyosan.
Azonnal rávágtam, hogy félbeszakítsam:
– Nem!
Anyám feje jelent meg közöttünk.
– Belly, még mindig tetszik neked Conrad? Ahogy tavaly nyáron
alakultak a dolgok, azt hittem, lehet valami közted és Jeremiah között.
– Mi? Kik között? – Steven arcára kiült az undor. – Mi történt
Jeremiah és közted?
– Semmi – jelentettem ki mindkettőjüknek, de közben éreztem,
hogy elpirulok. Bárcsak lesültem volna már annyira, hogy ne lehessen látni! – Anya! Az, hogy két ember jó barátságban van egymással, még nem jelenti azt, hogy bármi lenne köztük. Kérlek, ne hozzátok fel ezt a témát újra!
Anyám hátradőlt az ülésén.
– Rendben! – mondta ellentmondást nem tűrő hangon, úgyhogy
tudtam, Steven nem mer ujjat húzni vele.
De mivel a bátyám nem adja fel könnyen, azért még egyszer próbálkozott.
– Mi történt Jeremiah és közted? Mondj már valamit!
– Felejtsd el! – Csak ennyit válaszoltam, mert ha bármi több elhangzik, akkor Steven tovább gúnyolódik. És különben sem volt
mit elmondani. Soha nem is volt! Tényleg!
Conrad és Jeremiah Beck ﬁai. Beck pedig nem más, mint Susannah Fisher, akit előtte Susannah Becknek hívtak, de most már
csak anyám hívja őt Becknek. Kilencéves koruk óta ismerik egymást
– vértestvérek voltak (így is nevezték egymást), aminek bizonyításaképpen egyforma sebhely díszítette a csuklójukat, mindkettőjük
karján szív alakú heg.
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Susannah szerint, amikor megszülettem, tudta, hogy a sors az
egyik ﬁának szánt. Anyám, aki általában nemigen foglalkozott ilyesmivel, kijelentette, hogy az szuper lenne, de mielőtt megállapodnék, legyen azért néhány szerelmem. Igazából a „szerető” szót használta, amitől összerándult a gyomrom. Susannah a kezébe fogta az
arcom, és azt mondta: Belly, az áldásomat adom rád. Nem szeretném
másnak adni a ﬁam.
Kisbabakorom óta, sőt már a születésem előtt is, minden nyáron eljöttünk ide, Susannah Cousins Beachen lévő óceánparti házába. Cousins nem is a városkát, hanem a házat jelentette számomra.
A házat, amely az én kis világom volt. S amelyhez saját partrész tartozott, és csak a miénk volt. A nyaraló sok mindenből állt: a verandából, amelyen körbe-körbe rohangáltunk, a nyári teázásokból, az
éjszakai úszásokból – de mindenekelőtt a ﬁúkból.
Folyton azon töprengtem, milyenek lehettek a ﬁúk decemberben. Próbáltam elképzelni őket garbóban és vörös sállal a nyakukban, amint kipirult arccal állnak a karácsonyfa körül, de ez valahogy
mindig valótlannak tűnt. Nem ismertem a téli Jeremiah-t vagy a
téli Conradot, és mindenkire féltékeny voltam, akinek ez megadatott. Nekem a strandpapucs, a napégette orr, a fürdőnadrág és a homok jutott. De mi a helyzet azokkal az új-angliai lányokkal, akikkel hócsatákat vívnak az erdőben? Akik hozzájuk bújnak, amíg az
autó be nem melegszik, vagy akikre ráterítik a kabátjukat, amikor
hűvösre fordul az idő. Na jó, Jeremiah talán igen, de Conrad soha
nem tenne ilyet! Nem az ő stílusa. Akárhogy is van, nem tűnik
fairnek.
A történelemórákon ott ültem a radiátor mellett, és azon tűnődtem, mit csinálhatnak éppen – talán ők is a lábukat melegítik valahol egy radiátornál. És számoltam, hány nap van még hátra a nyárig.
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Nekem a tél mintha nem is számított volna. Egyedül csak a nyár. Az
egész életemet nyarakban számolom. Olyan ez, mintha el sem kezdődne az életem június előtt, amíg ott nem vagyok az óceán partján, abban a bizonyos házban.
Conrad volt az idősebb, másfél évvel. Ő roppant titokzatos, rejtelmes, homályos. Teljesen elérhetetlen, megközelíthetetlen. Önelégülten mosolygott, és mindig azon kaptam magam, hogy nem tudom levenni róla a szemem. Az önelégült mosolyt le akarja törölni
az ember – le akarja csókolni róla azt a vigyort. Talán nem is letörölni, de valahogy megfékezni. Uralni. Pontosan ezt akartam tenni
Conraddal. Megszerezni.
Jeremiah azonban a barátom volt. Kedves ﬁú. Az a fajta, aki
még mindig átöleli az édesanyját és megfogja a kezét, bár igazából
túl nagy már hozzá. Mégsem szégyelli. Jeremiah Fishert jobban lefoglalta az, hogy jól érezze magát, mintsem hogy kínosan feszengjen.
Fogadni mernék, Jeremiah népszerűbb volt a suliban, mint Conrad. Szerintem jobban szerették a lányok. Biztos vagyok benne, hogy
ha Conrad nem focizna, nem lenne valami nagy szám. Csak a csendes és mélabús Conrad, és nem a fociisten. Nekem ez tetszett. Hogy
inkább egyedül szeret lenni, és gitárral a kezében ül valahol. Mint
aki magasról lenézi azt a sok hülye iskolai dolgot. Szerettem eljátszani a gondolattal, hogy ha Conrad az én sulimba járna, nem focizna, benne lenne az iskolai újságban, és felﬁgyelne egy olyan lányra,
mint én.

Amikor végre lefékeztünk a ház előtt, Jeremiah és Conrad a verandán ült. Odahajoltam Stevenhez, és kétszer megnyomtam a dudát,
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ami a mi nyári nyelvünkön azt jelentette: Segítsetek a csomagokkal, skacok!
Conrad idén töltötte be a tizennyolcat. Nemrég volt a szülinapja. Szavamra mondom, magasabb, mint tavaly! A haját felnyírták a
füle körül, de a színe ugyanolyan sötét, mint azelőtt. Jeremiah viszont megnövesztette az övét, amitől kissé bozontosan festett – de
a szó jó értelmében, mint egy 70-es évekbeli teniszező. Kiskorában
göndör, szőke fürtjei voltak, nyáron szinte platinaszőkék, de Jeremiah utálta a tincseit. Conradnak egy ideig sikerült meggyőznie
arról, hogy a kenyérhéjtól göndörödik be a haja, így az öccse nem
ette meg többé a szendvicsek héját. Ahogy viszont nőtt, a haja egyre kevésbé göndörödött be, inkább hullámos lett. Nekem hiányoztak a fürtjei. Susannah én kis angyalomnak hívta, és tényleg olyan is
volt – a rózsás arcával és a göndör tincseivel. Legalább a pirospozsgás arca megmaradt.
Jeremiah tölcsért formált a kezéből, és rikkantott egy nagyot:
– Steve!
Ott ültem a kocsiban, és néztem, ahogy a bátyám odaballag hozzájuk, és ﬁúsan megölelgetik egymást. A levegő sós volt és nedves,
mintha nyári záporként bármikor ránk zúdulhatna a tengervíz. Úgy
tettem, mintha a cipőfűzőmet kötögetném, de igazából csak titokban nézni akartam őket és a házat egy ideig. A ház hatalmasan, szürkén és fehéren magaslott, és pontosan úgy nézett ki, mint a legtöbb
épület az utcában, mégis jobban. Éppen úgy, ahogy szerintem egy
óceánparti háznak ki kell néznie. Otthonosnak.
Anya is kikecmergett az autóból.
– Hé, ﬁúk! Hol van anyátok? – kiáltotta.
– Szia, Laurel! Szunyókál éppen – kiabált vissza Jeremiah.
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Susannah általában abban a pillanatban kipattant az ajtón, ahogy
megállt a ház előtt az autónk.
Anyám öles léptekkel haladt a ﬁúk felé, és szorosan magához ölelte
őket. Az ölelése éppolyan határozott és erőteljes volt, mint a kézfogása. Majd feltolta a napszemüvegét a feje búbjára, és eltűnt a házban.
Kiszálltam az autóból, és a táskámat a vállamra csaptam. Először
észre sem vettek, ahogy elindultam feléjük. De aztán igen. Tényleg
észrevettek. Conrad gyorsan végigmért, ahogy a ﬁúk szoktak a plázában. Soha életemben nem nézett még így rám. Egyetlenegyszer
sem. Éreztem, ahogy megint elpirulok, mint az előbb a kocsiban. Jeremiah azonban későn kapcsolt. Úgy bámult rám, mintha meg sem
ismerne. Mindez másodpercek alatt zajlott le, de nekem sokkal-sokkal hosszabbnak tűnt.
Conrad ölelt meg elsőként, de csak úgy messziről, vigyázva, nehogy rendesen hozzám érjen. Nemrég vágathatta le a haját, mert a
tarkóján sokkal világosabb volt a bőr – igazi babarózsaszín. Olyan
szaga volt, mint az óceánnak. Igazi Conrad-szag.
– Jobban tetszettél szemüveggel – hallottam a hangját, egészen
közel a fülemhez.
Ez fájt. Eltoltam magamtól, és azt válaszoltam:
– Hát sajnálom. Kontaktlencsére váltottam.
Rám mosolygott, és az a mosoly – betalált. Minden alkalommal
így történt.
– Szerintem szereztél néhány újat – közölte, és megtapogatta az
orrom.
Tudta, mennyire feszélyeznek a szeplőim, de soha nem hagyta
ki, hogy szekáljon velük. Ekkor azonban Jeremiah megragadott, és
szinte felkapott.
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– Belly Button mekkorát nőtt! – ujjongott.
Elnevettem magam.
– Tegyél le! Olyan halszagod van!
Jeremiah jót kacagott ezen.
– Belly mit sem változott – mondta, de közben úgy bámult rám,
mintha nem hinne teljesen a szemének. Félrebillentett fejjel méregetett.
– Valami más rajtad, Belly – jelentette ki.
Próbáltam valami viccessel elütni a dolgot.
– Micsoda? Biztos a kontaktlencse!
Még én sem szoktam meg magam teljesen szemüveg nélkül. Taylor, a legjobb barátnőm, évek óta győzködött, hogy legyen kontaktlencsém, és végül beadtam a derekam.
Jeremiah elmosolyodott.
– Nem az – mondta. – Egyszerűen máshogy nézel ki.
Visszamentem az autóhoz, nyomomban a ﬁúkkal. Gyorsan kipakoltuk a cuccokat, és amint megvoltunk, felkaptam a bőröndömet és a könyvekkel teli táskámat, és egyenesen a régi hálószobámba mentem. A szobám egykor Susannah-é volt, még kislánykorában. A falakon kifakult már a tarka tapéta, és a fehér hálószobabútor
sem tegnap készült. Volt benne egy zenedoboz, amit imádtam. Amikor az ember kinyitotta, egy balerina forgott körbe-körbe a Rómeó
és Júlia régi dallamára. Az ékszereimet tartottam a dobozban. A szobában minden öreg és kopott volt, de nekem épp ez tetszett benne.
Úgy éreztem, mintha a falak, a baldachinos ágy, de különösen a zenedoboz titkokat rejtene.
A Conraddal való találkozástól és attól, ahogy rám nézett, úgy
éreztem, szükségem van egy szusszanásnyi időre. Felkaptam a fésülködőasztalon üldögélő plüss jegesmedvét (akit Juniornak hívnak),
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és magamhoz szorítottam. Leültem a kétszemélyes ágyra, és úgy vert
a szívem, hogy majd kiugrott a helyéből. Minden ugyanolyan volt,
mint régen, de mégis más. Úgy néztek rám, mintha igazi lány lennék, nem pedig valakinek a kishúga!
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Második fejezet
Tizenkét évesen

letemben elször itt törték össze a szívem. Ebben a házban. Tizenkét éves voltam.
Azokon a tényleg kivételes esték egyikén történt, amikor a ﬁúk
nem együtt voltak. Steven és Jeremiah éjszakai horgászatra ment
néhány sráccal, akikkel a városban ismerkedtek össze. Conradnak
nem volt kedve menni, engem természetesen nem hívtak, így kettesben maradtunk.
Persze nem együtt, csak ugyanabban a házban.
Egy romantikus regényt olvastam éppen, a lábam a falon, amikor
Conrad elsétált az ajtóm előtt. Megállt, és megkérdezte:
– Belly, mit csinálsz ma este?
Gyorsan becsuktam a könyvet, hogy ne lássa a címét, és azt válaszoltam:
– Semmit.
Próbáltam nyugodt hangon felelni, hogy ne tűnjek izgatottnak
vagy lelkesnek. Direkt hagytam nyitva az ajtót annak reményében,
hátha Conrad épp arra jár.
– Kijössz velem a partra? – vetette oda félvállról. Túlságosan is
félvállról.

É
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Éppen erre a pillanatra vártam. Végre elég idős voltam, és egy részem pontosan tudta, hogy készen állok. Közömbös pillantást vetettem rá. Pont, amilyet ő rám.
– Lehet. Ennék egy karamellás almát.
– Veszek neked egyet – ajánlkozott. – Csak öltözz már, és menjünk! Anyáink moziba mennek, elvisznek odáig.
Felültem, és azt mondtam:
– Rendben.
Ahogy Conrad kiment, becsuktam az ajtót, és a tükörhöz rohantam. Kibontottam a copfomat, és megfésülködtem. Azon a nyáron
nagyon hosszú volt a hajam, majdnem a derekamig ért. Aztán gyorsan levettem a fürdőruhám, és felvettem a fehér sortom és a kedvenc szürke pólóm. Apám szerint illett a szemem színéhez. A számra kentem egy kevés eperízű szájfényt, és a zsebembe dugtam. Hátha később szükség lesz rá.
Az autóban Susannah folyamatosan rám mosolygott a visszapillantó tükörben. A Kérlek, hagyd abba! nézésemmel tekintettem rá,
pedig szerettem volna visszamosolyogni. Conrad úgysem ﬁgyelt
minket. Egész úton kifelé bámult az ablakon.
– Érezzétek jól magatokat! – szólt utánunk Susannah, és rám kacsintott, amikor becsuktam az ajtót.
Conrad először is vett nekem egy karamellás almát. Magának meg
egy üdítőt, de mást nem. Pedig általában megevett egy vagy két almát,
vagy egy sütit. Idegesnek tűnt, ami engem egy kicsit megnyugtatott.
Amint végigmentünk a sétányon, lazán lelógattam a kezem – hátha. De nem akarta megfogni. Tökéletes nyári este volt: enyhe szellő
fújdogált, és egyetlen csepp eső sem esett. Másnap talán esni fog, de
aznap csak a friss tengeri szél lengedezett.
– Üljünk le, amíg megeszem az almámat! – kértem Conradot.
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Le is ültünk egy part felé néző padra. Óvatosan beleharaptam a
gyümölcsbe. Féltem, nehogy beleragadjon a karamell a fogamba,
mert akkor hogy csókol majd meg?
Conrad hangosan szürcsölte a kóláját, és az órájára pillantott.
– Ha megetted, menjünk a célbadobóshoz!
Nyerni akar nekem valamit! Rögtön tudtam, melyik plüssállatot
választanám: a drótkeretes szemüveges jegesmedvét, sállal a nyakában. Egész nyáron szemeztem vele. Már előre láttam magam, ahogy
büszkén mutogatom Taylornak. Hát ez meg mi? Conrad Fisher
nyerte nekem!
Két harapással magamba tömtem az almát.
– Mehetünk – közöltem tele szájjal, a kézfejemmel törölgetve a
karamellát a számról.
Conrad öles léptekkel haladt a célbadobós felé, alig bírtam lépést
tartani vele. Szokásához híven alig szólt néhány szót, így én egyre
többet beszéltem – helyette is.
– Szerintem, ha visszamegyünk, anyánk végre bevezetteti a kábeltévét. Stevennel már száz éve próbáljuk meggyőzni, de annyira tévéellenesnek vallja magát! Aztán meg, amíg itt vagyunk nálatok, végig
a ﬁlmcsatornát lesi. Olyan álszent!
Egyszer csak elhallgattam, mert észrevettem, hogy Conrad nem
is ﬁgyel rám. A célbadobósnál dolgozó lányt nézte.
Úgy tizennégy-tizenöt éves lehetett. Először a sortjára ﬁgyeltem
fel. Kanárisárga sort volt, és nagyon-nagyon rövid. Pontosan olyan,
ami miatt a ﬁúk kicsúfoltak, amikor két napja felvettem. Olyan jó
érzés volt Susannah-val megvenni, de aztán kinevettek miatta. Pedig rajtam sokkal jobban állt!
A lánynak csontos és szeplős lábai voltak, és a karja is tele volt
szeplővel. Mindene vézna volt, a szája pedig vékony. A haja viszont
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hullámos, hosszú és vörös, és annyira világos, hogy szinte már barackrózsaszín. Azt hiszem, a legszebb haj lehetett, amit valaha láttam. Az
egyik oldalra fésülte, és még így is olyan hosszú volt, hogy mindig félre kellett söpörnie, amikor odanyújtotta az embereknek a karikákat.
Conrad miatta jött ki a sétányra. Azért hozott el, mert nem akart
egyedül jönni, és nem akarta, hogy Steven és Jeremiah gúnyolódjon
rajta. Hát ennyi. Csak ezért. Láttam abból, ahogy ránézett, ahogy
szinte még a lélegzetét is visszatartotta.
– Ismered őt? – kérdeztem tőle.
Megrezzent, mintha elfelejtette volna, hogy ott állok mellette.
– Őt? Nem, nem igazán.
Beleharaptam a számba.
– És meg akarod?
– Mit akarok meg? – kérdezte Conrad zavartan, ami már tényleg bosszantott.
– Meg akarod ismerni? – kérdeztem türelmetlenül.
– Azt hiszem.
Megragadtam az ingujjánál fogva, és odavonszoltam a bódéhoz.
A lány ránk mosolygott, én visszasomolyogtam, de az egész csak
színjáték volt.
– Hány karikát kértek? – kérdezte. Fogszabályzót hordott, de érdekesen állt neki, mintha inkább fogékszerek lettek volna a szájában.
– Hármat – válaszoltam. – Jó a sortod.
– Köszi.
Conrad a torkát köszörülte.
– Tényleg jól néz ki.
– Két napja épp egy ilyen sortot vettem fel, és ha jól emlékszem,
azt mondtad, túl rövid. – Majd a lányhoz fordulva folytattam: –
Conrad túlságosan félt engem. Neked van bátyád?
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A lány elnevette magát.
– Nincs – felelte, Conradtól pedig megkérdezte: – Szerinted túl
rövid?
Con elvörösödött. Még soha nem láttam elpirulni, amióta csak
ismertem. Olyan érzésem támadt, hogy nem is fog előfordulni többé. Látványosan az órámra pillantottam, és odaszóltam neki: – Con!
Felülök az óriáskerékre, mielőtt hazamennénk. Lécci, nyerj nekem
valamit!
Conrad gyorsan bólintott, én meg elköszöntem a lánytól, és otthagytam őket. Átsétáltam az óriáskerékhez, amilyen gyorsan csak
tudtam, hogy ne lássák a könnyeimet.
Később megtudtam, hogy a lányt Angie-nek hívják. Conrad elnyerte a drótkeretes szemüveges jegesmedvét, sállal a nyakában. Eldicsekedett, hogy a lány szerint ő vitte el ma a legjobb nyereményt.
Azt gondolta, nekem is tetszene, tette hozzá. Én jobban örültem
volna a zsiráfnak, mondtam, de azért kösz. A jegesmedvének a Junior nevet adtam, és otthagytam, ahová tartozott: a nyaralóban.
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Harmadik fejezet
iután kipakoltam, egyből a medencéhez siettem, mert
tudtam, hogy a ﬁúk ott lesznek. A nyugágyakon lebzseltek, és koszos talpuk lelógott a nyugágy végéről.
Amint Jeremiah észrevett, felpattant, és hajlongani kezdett, mint
egy cirkuszi porondmester.
– Hölgyeim és uraim! Elérkezett az idő… a nyár első nagy hasasához!
Óvatosan hátrálni kezdtem. Egyetlen elhamarkodott mozdulat,
és azonnal a nyomomba erednek.
– Kizárt dolog! – mondtam.
Ekkor Conrad és Steven is felállt, és körülfogott.
– A hagyománnyal nem lehet szembeszállni – jelentette ki a bátyám.
Conrad gonoszul vigyorgott.
– Már túl nagy vagyok ehhez – próbálkoztam.
Elindultam visszafelé, de ekkor elkaptak. Steven és Jeremiah a
csuklómat fogta.
– Ne már, srácok! – kérleltem őket, és közben igyekeztem kibújni a szorításukból. A lábammal lefékeztem magam, de tovább

M

 23 

a_nyar_amikor_beliv_ujboritos_2021.indd 23

2021.06.23. 8:13

vonszoltak. Tudtam, hogy semmi értelme ellenállni, mégis mindig
megpróbáltam, még ha a beton lehorzsolta is a talpamról a bőrt.
– Elkészültél? – kérdezte Jeremiah, miközben, a hónom alá nyúlva, felemelt.
Conrad elkapta a lábam, Steven pedig a jobb karomnál segédkezett. Ide-oda lóbáltak, mint egy zsák krumplit.
– Utállak benneteket! – kiabáltam, túlharsogva a nevetésüket.
– Egy – kezdte Jeremiah.
– Kettő – folytatta Steven.
– És három – fejezte be Conrad.
Ekkor, ruhástul-mindenestül, belehajítottak a medencébe. Hangos csobbanással landoltam a vízben. Még a víz alatt is hallottam,
milyen jól szórakoznak rajtam.
A „Belly-csobbanás” már jó régi móka volt. Valószínűleg Steven
találta ki. Én viszont utáltam. Még akkor is, ha azon ritka alkalmak
közé tartozott, amikor „bevettek” a buliba. Gyűlöltem, hogy mindig rajtam csattan az ostor. Ilyenkor végképp erőtlennek éreztem
magam, és arra emlékeztetett az egész, hogy kívülálló vagyok, és túl
gyenge ahhoz, hogy szembeszálljak velük, csak azért, mert lánynak
születtem.
Én vagyok a hugica.
Ilyenkor sírva fakadtam, Susannah-hoz és anyámhoz szaladtam,
de ettől semmi sem lett jobb. A ﬁúk „árulkodó Júdásnak” csúfoltak.
Ezúttal viszont csak azért sem lesz így! Most belemegyek a játékba.
Ezzel talán kicsit elrontom az örömüket.
Amikor kibukkantam a felszínre, mosolyogva mondtam nekik:
– Fiúk, olyanok vagytok, mint a tízévesek!
– Az biztos! – jelentette ki Steven önelégült mosollyal.
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A legszívesebben lefröcsköltem volna, hogy csuromvíz legyen a
drágalátos Hugo Boss napszemüvegével együtt – amiért három hétig dolgozott, hogy megvehesse.
Helyette viszont csak annyit mondtam:
– Azt hiszem, kiﬁcamítottad a bokám, Conrad.
Úgy tettem, mintha nehezemre esne odaúszni hozzájuk.
A ﬁú odajött a medence széléhez.
– Biztos vagyok benne, hogy túl fogod élni – vigyorgott negédesen.
– Legalább segíts kiszállni! – követeltem.
Leguggolt, és a kezét nyújtotta.
– Köszi! – fűztem viccelődve. Majd jó erősen megfogtam a kezét, és húzni kezdtem. Conrad előrebukott, és egy még az enyémnél
is nagyobb csobbanással ért a vízbe. Még életemben nem kacagtam
ilyen jót, mint akkor. De Jeremiah és Steven sem. Egész Cousins
Beach hallhatta a nevetésünket.
Conrad feje gyorsan előbukkant a víz alól. Két karcsapással mellém úszott. Megijedtem, hátha dühös lesz, de nem volt az, legalábbis nem igazán. Mosolygott, bár fenyegetően.
Kitértem előle.
– Úgysem kapsz el! – ujjongtam. – Túl lassú vagy!
Minden alkalommal, ha túl közel került, elúsztam előle.
– Marco! – kiabáltam vihogva.
– Polo! – vágta rá Jeremiah és Steven, a ház felé sétálva.
Ezen megint elnevettem magam, amitől lelassultam, és Conrad
elkapta a lábam.
– Engedd el! – ziháltam, még mindig nevetve.
Conrad a fejét rázta.
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TETSZIK?

MI IS NAGYON SZERETJÜK.
Szívből ajánljuk,
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!
Már rendelhető!

ÉLVEZD MIHAMARABB!
MOST
KEDVEZMÉNNYEL
lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

– Azt hittem, túl lassú vagyok – mondta, miközben egyre közelebb taposta a vizet. A medence legmélyebb részén voltunk. Fehér
pólója teljesen rátapadt, és átlátszott rózsaszínesen aranyló bőre.
Hirtelen különös csend ereszkedett le ránk. Conrad még mindig
fogta a lábam, és én igyekeztem a felszínen maradni. Egy másodpercig azt kívántam, bárcsak Jeremiah és Steven ott lenne. Nem tudtam
megmondani, miért.
– Engedj el! – kérleltem újra.
A lábamnál fogva közelebb húzott magához. A közelsége megszédített és nyugtalanná tett. Még egyszer, utoljára kérlelni kezdtem,
bár nem komolyan.
– Conrad, engedj el!
Elengedett. Aztán lenyomott a víz alá. Mit sem számított, mert
már amúgy is elakadt a lélegzetem.
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