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Megan Greennek,  
amiért világbajnok címet adott ennek a könyvnek.  
Te vagy a hősöm, eszedbe ne jusson megváltozni!
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Egy
– Biztos vagy ebben? Szerintem kicsit veszélyes.

– Pontosan mi annyira veszélyes benne?
– Kiraksz egy hirdetést, amivel idegeneket hívsz a lakásunkba.
Feltartom az ujjam.
– Nana, ebbe te nem szólhatsz bele. Te hagysz el engem. Ez már 

az én lakásom!
Delia, legjobb barátnőm és nemsokára exlakótársam, megsemmi-

sülten sóhajt fel, és összefonja maga előtt a karját.
– Oké, igazad van. Némileg… Nem is tudom. Kicsit félek, hogy 

valami perverz akar majd ideköltözni.
– Megígérem, hogy mielőtt bárkit ideengednék, mindenkit le-

csekkolok. Megfelel?
– Tőled még ezt is megkönnyebbülés hallani – bólint Delia.
Megigazítom a térdemen a laptopot, hátradőlök a kanapén, és a 

szinte üres képernyőn villogó kurzort bámulom. Eddig csak a SZO-
BATÁRSAT KERESEK-ig jutottam, de ennél többet kell kiprésel-
nem magamból.

– Még mindig nem hiszem el, hogy dobsz, csak hogy összeköltöz-
hess az idióta pasiddal! – közlöm Deliával.
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– És a kecskéivel. Ne felejtsd el, milyen tündéri kecskéket vettem 
neki! – bukkan fel a lakásból kicipelni szándékozott dobozok közül 
az emlegetett idióta pasi.

– Úgy valahogy – mondja Delia. Mosolyát látva biztos vagyok 
benne: csak az én jelenlétem akadályozza meg őket abban, hogy le 
ne dobálják az összes ruhájukat. Fel is fordul a gyomrom a gerlepár-
tól.

– Fuj, ne mosolyogj már így!
Zach felpillant, arcán széles vigyor, zöld szeme csintalanul fénylik.
– Azt a szexi mosolyt villantotta, amikor félig felhúzza az ajkát? 

Hűha, imádom azt a mosolyt. Lendületbe hoz ezt-azt ágyéktájékon!
Felháborodottan nézek rá.
– Nem lehetne, hogy nem beszélünk többet a farkadról, Zach? 

Éppen szomorkodni próbálunk!
– Miért? Hiszen remek téma!
Delia bólint.
– Zach nem jár messze az igazságtól…
Morogva dobom magam hátra a kanapén.
– Borzalmasak vagytok!
– Tényleg, Zoe? – kérdezi Zach.
– Delia, kinyírhatom a pasit? – kérdezem a barátnőmtől, de Zach 

válaszol.
– Nem, én…
– Zachary Hastings!
Zach vigyorogva néz a csajára, persze tőle se veszi komolyan a mí-

melt szidást.
– Megyek már, megyek már! – Felkap két dobozt, és kitrappol a 

szobából, még mielőtt hozzávághatnék valami nehezet.
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– Biztos, hogy máris össze akarsz vele költözni? Nem túl korai? – 
kérdezem Deliát, aki bólint.

– Én készen állok rá.
Tudom, hogy készen áll, ezért is vagyok szomorú. Elsőéves ko-

runk óta elválaszthatatlanok vagyunk. Három évig voltunk szoba-
társak a kollégiumban, végül tavaly nyáron sikerült kivennünk egy 
lakást, hogy az utolsó évünket és még néhány évet együtt töltsünk. 
Eleve szilárd barátságunk szélsebesen vált még szorosabbá.

Szeretem a csajt, és borzalmasan fog hiányozni.
– És te? Máris új lakótársat keresel? Nagy lépés, és mindketten 

tudjuk, hogy nincs szükséged arra, hogy valaki beszálljon a számlák-
ba. Hála érte a szüleidnek, akik majdnem mindenről gondoskodtak.

– Tudom, de azt hiszem, magányosnak érezném magam. Mind-
ketten tudjuk, hogy kettőnk közül én vagyok a társasági lény.

Delia bólint.
– Igaz, de biztos, hogy egy hirdetést akarsz kirakni? Miért nem 

mozdulsz ki és ismerkedsz?
A mellkasomra teszem a kezem, és hüledezni kezdek.
– Mármint hagyjam el a lakást, és csak úgy álljak szóba emberek-

kel, mint az őskorban?
Delia megborzong.
– Nem, nem, igazad van, az emberek borzasztóak. Jó lesz a hirde-

tés is, de ne adj ki személyes infót! Senkinek sem hiányzik, hogy va-
lami gyökér visszaéljen vele.

– Mint az a gyökér, aki a tiéddel élt vissza? Mi is történt vele? – 
kocogtatom meg az állam, mintha gondolkoznék.

Delia eltolja a kezem.
– Hagyd abba! Pontosan tudod, mi történt vele.
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– Igen, hiszen megdöngetted az első random pasast, aki megsze-
rezte a telefonszámod, és most még össze is költözöl vele!

Delia a szemét forgatja. Zach épp ekkor jön vissza a lakásba.
– Csak jelezném, hogy három randit kellett túlélnem ezzel a ném-

berrel, mire beadta a derekát. Három randit. El tudod képzelni, 
mennyibe került csak a kajája?

Megelőzve engem, Delia felkap egy párnát a kanapéról, és Zach 
felé hajítja.

– Menj innen, te bunkó!
Zach elhajol a párna elől.
– Ugyan, te is tudod, hogy szeretsz, te kis kajakattant! – nevet.
Látom, hogy Delia szeme csillog, arcán hihetetlenül bugyuta mo-

soly jelenik meg.
– Persze.
Megfordul a fejemben, hogy hányást tettetve mutatom ki a vélemé-

nyem, de valójában nagyon is tetszik, hogy ennyire szeretik egymást.
Egyáltalán nem a hagyományos forgatókönyv szerint találtak egy-

másra – egy félretárcsázott hívás volt az apropója –, de nem hiszem, 
hogy bármelyikük is bánná. Egy téves szám gyümölcse lett a legtisz-
tább, legtermészetesebb szerelem, aminek valaha tanúja voltam.

– Jaj, menjetek már szobára! – heccelem őket, hogy megtörjem a 
fellángoló szexuális feszültséget.

Zach megvonja a vállát.
– Végül is kölcsönkérhetjük a szobáját egy utolsó körre.
Leesik az állam, Delia pedig nevetve veti hátra a fejét.
– Zach Hastings, te szégyentelen!
Zach ismét vállat von, és kicsit sem szégyelli magát. Felkap még 

néhány dobozt, és kimegy a lakásból.
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Delia a sarkára ül, és rám néz.
– Nagyon fogsz hiányozni, tudod? El sem hiszem, hogy többé 

már nem lakunk együtt.
– Én se hiszem el, hogy ejtesz. És azt se, hogy Zach kidobja Rob-

bie-t!
– Nem is dobja ki! Robbie még azelőtt elköltözött, hogy Zach fel-

vetette volna az összeköltözést!
Nehezen állom meg, hogy ne forgassam a szemem.
– Jaj, kérlek, mintha nem megtervezett lett volna az egész. Zach 

tudta, hogy igent fogsz mondani. Robbie is tudta, hogy igent fogsz 
mondani. Miattad ment el, Delia, ne tégy úgy, mintha nem tudnád!

– Tudom, de ha úgy teszek, akkor nem érzem magam olyan rosz-
szul miatta.

Nevetek az őszinteségén.
– Végül is csak az számít, hogy új utakra lép, tele lehetőségekkel!
– Még mindig mindennap beszéltek?
Mikor tavaly, a Nagy Kecskeszöktetés során először találkoztam 

Robbie-val, Zach legjobb barátjával és exlakótársával, rögtön láng-
ra gyújtott a pasas. Bitang izmos, tetovált, a mosolya szívdöglesztő, 
csoda, hogy rágerjedtem? Aztán megtudtam, hogy egyedülálló apu-
ka, én viszont nem vagyok oda a gyerekekért. Ez az infó úgy hatott 
a fellángolásomra, mint egy vödör jeges víz, és rögtön tudtam, hogy 
csak barátságra ítéltettünk. Mint kiderült, mindkettőnknek ponto-
san erre volt szüksége.

Miközben Zach és Delia azzal voltak elfoglalva, hogy egymásba 
szeressenek, Robbie-val összebarátkoztunk, mindenféléről beszélget-
tünk – az én félresiklott randikalandjaimról, és arról is, hogyan pró-
bálta Robbie visszahódítani a fia anyját. Most már el sem tudom 
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képzelni, hogy vonzódhattam hozzá. Ő az én tettestársam, olyan, 
mint egy nagy tesó. Nem is lehetne más.

– Aha. Mellesleg imádja az új lakást, az exe is örül, hogy egyedül 
lakik, vagyis ne legyen bűntudatod. Jól jött ki belőle!

Delia bólint.
– Szuper. Ezt jó hallani. Csak szívesen megismerkedtem volna ve-

le, mert tuti, hogy még mindig félhülyének hisz.
– Csak félhülyének? Biztos, hogy csak félig…? Végül is tavaly be-

másztál az ablakán, hogy ellopj egy kecskegidát.
– Ugyanakkor Robbie Zach barátja is, aki mindannyiunk közül a 

leglököttebb – vitatkozik Delia.
– Jó ellenvetés.
– Ne aggódjatok, hölgyeim, csak üldögéljetek, sírjatok, vagy mit 

tudom én, mit csináltok. Majd viszem én az összes nehéz dobozt!
– Meglesz! – mondja Delia a dobozokkal ismételten megrakott 

Zachnek. – Vissza a szobatárs-témára: ha biztos vagy benne, hogy 
ezt akarod…

Egy pillanatig eltűnődöm. Egy részem szeretne egyedül lakni a 
lakásban, de akkor unatkoznék, és magányosnak érezném magam. 
Nem sok kellene majd hozzá, hogy Deliára akaszkodjak, és nem aka-
rok én lenni a kétségbeesett barát, akinek megerősítésre van szüksé-
ge, ha a másik bepasizik.

Nem. Új szobatárs kell, hogy önmagam maradjak, és legyen, aki 
szórakoztasson.

– Biztos vagyok benne – mondom Deliának, aki erre összecsap-
ja a tenyerét.

– Rendben, akkor lássunk munkához. Mielőtt elmennék, segítek 
plakátot készíteni.
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– Elmész? – ellenkezem. – Azt hittem, holnapig maradsz! Ma len-
ne az utolsó nagy pizzavacsoránk és pizsamapartink, mielőtt dobsz 
a csinifiúért!

– Nyugi már – nyújtja ki a kezét. – A pizsiparti áll, de ezt szeret-
ném most elkezdeni. Hamisítatlanul zoe-snak kell lennie!

– Ez mit is jelent pontosan?
– Tudod te azt – mondja Delia hetykén.
Összefonom a karom, és rámosolygok.
– Nem, Delia, nem tudom. Mondd el nekem pontosan, kicso-

da Zoe.
– Kicsit pörgős. Kicsit szarkasztikus. Otromba. Imádni való – ka-

csint rám, mire nevetni kezdek. – Nem is tudom. Te olyan… te 
vagy. Bárki lesz az új szobatársad, rapzenére kell reggelit készítenie, 
és nem szabad megijednie, ha napokig eltűnsz a szobádban, mert 
épp dolgozol valamin.

– Ezt mind bele kell írnunk?
Delia vállat von.
– Talán nem. Kicsit kettyósnak tűnnél tőle.
– Lehet, hogy listát kellene írnom. Hozom a füzetem!
Felállok a kanapéról, végigmegyek a folyosón a szobámba, és 

megállok Delia majdnem üres szobája előtt. Már csak az ágya ma-
radt benne és hat doboz, semmi más.

Mintha szúrást éreznék belül, és érzem, hogy könnyek gyűlnek 
a szemembe. Igyekszem gyorsan kipislogni őket. Nem fogok sírni. 
Nem fogok sírni. Nem fogok sírni, a francba is!

– Nagyon fogsz neki hiányozni.
Megugrom a hirtelen hangra, és a betolakodóra meredek.
– Mi vagy te, Zach, egy rohadt nindzsa?
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– Bocsi – vigyorodik el. Nyilván nem az. – Csak el akartam mon-
dani. Lehet, hogy bocsánatot kellene kérnem, vagy rosszul éreznem 
magam, amiért ellopom őt tőled, de nem vagyok rá képes.

Megveregetem a vállát.
– Nincs rá szükség. Jó páros vagytok, megérdemlitek a boldogsá-

got, csak bosszant, hogy lecsaptad a kezemről a csajomat. Csak úgy 
jöttél, és huss, már el is hagy engem!

– Eljön majd meglátogatni, gondoskodom róla.
– Ez most úgy hangzott, mintha úgy kellene majd őt elhesseget-

ned magad mellől. Nem hiszem, hogy akkora főnyeremény lennél, 
Zach!

Felvonja egyik szemöldökét.
– Ellent kell mondanom.
Nevetek, és elmegyek mellette.
– Örülök, hogy az egód sebezhetetlen – kiáltok vissza a vállam fe-

lett, majd bemegyek a szobámba.
– Csak azt mondom, ami nyilvánvaló! – kiált utánam.
Megcsóválom a fejem, felkapom az ágyamról megviselt füzete-

met, majd visszamegyek a nappaliba. Ez a füzet mindenhova velem 
jön; látszik is, mert a borítója már kezdi elengedni a papírkötést. Le-
het, hogy ideje újat vennem.

Füzetekkel kapcsolatban csodabogár vagyok. Minden egyes oldal 
minden egyes centijét kihasználom: vázlatok, jegyzetek, listák, hely-
lyel-közzel kötelező olvasmányok címei borítják a papírlapokat.

– A pasid tök arrogáns – közlöm Deliával, ahogy visszaülök mel-
lé, majd kinyitom a füzetem, és keresek egy üres részt, ahova írha-
tok.

– Ugye? Néha kicsit fárasztó.
– Kicsit?



. 15 ,

– Na jó, nagyon. Kifáraszt, de imádom – sóhajt fel megint vágya-
kozóan. – Rendeljük meg most azt a pizzát, mert éhen veszek!

– Zach is marad vacsorára?
– A francokat, nem adok neki a pizzámból. Lehet, hogy folyton 

kajakattantnak hív, de ő is mindent felzabál! Még egy szelettel se 
végzek, és ő már betolta a maradékot!

– A disznó.
– Hallottam ám! – mondja Zach, ahogy ismét belép a lakásba. – 

Még két köröm van, aztán eltűnök az útból, hölgyeim. Rendelheti-
tek a pizzát, pletykálhattok, párnacsatázhattok meztelenül, ahogy a 
lányok szoktak!

Deliára nézek.
– Még mindig azt hiszi, hogy meztelenül szoktunk párnacsatázni?
– Még mindig. Ha megtudja, hogy nem teszünk mást, csak letö-

röljük a sminket, sarokba vágjuk a melltartót, és macinacit húzunk, 
nagyot fog csalódni.

– A melltartót sarokba vágós résznél felcsillant a szemem! – vono-
gatja Zach a szemöldökét.

Delia megint hozzávág egy párnát, mire Zach nevetve megfordul, 
hogy befejezze a pakolást.

Még három kört tesz, búcsúzóul megcsókolja a barátnőjét, aztán 
elmegy, hogy megünnepelhessük utolsó, lakótársként együtt töltött 
esténket.

– Megrendeltem a pizzát – mondom, amikor Delia, kezében a ta-
karóval és a párnával, bevánszorog a szobába.

– Építünk várat?
– Kérdezned sem kell.
Összerakunk egy kis erődöt a kanapé, a dohányzóasztal, a tévé-

állvány és a konyhából kihozott bárszékek felhasználásával, majd 



. 16 ,

betakarózunk, és elindítjuk a Vásott szülőket, amit hetek óta nézünk. 
Szomorú vagyok, mert még mindig hátravan egy teljes évad, de De-
lia elköltözik.

– Nem is akarom elhinni, hogy itt hagyod nekem ezt a szép új ka-
napét.

– Ez Zach befektetése volt. Ő  ragaszkodott hozzá, hogy meg-
vegye, amikor Mályvacukor megette az egyik párnát, nem én. Én 
csak simán megfordítottam volna, senki sem vette volna észre. Nem 
okoz gondot megválnom tőle, és amúgy sincs rá szükségünk. Tudod, 
hogy Zach háza bútorozott!

 Valóban nem téved nagyot. És valóban Zach kecskéje csócsálta 
meg a kanapémat.

– Persze, persze, tudom. Gazdag fiúval költözöl össze, akinek sí-
nen van az élete.

– Nem gazdag fiú – védekezik Delia, de jelentőségteljesen ráné-
zek. – Oké, van pénze, de nem afféle „gazdag fiú”. Ez úgy hangzik, 
mintha seggfej lenne!

– Jogos. Zach nem gazdag fiú. Csak… jól el van eresztve.
Delia horkantva felnevet.
– Ebben maradjunk. Gyere, hozd ide a laptopod, és rakjuk ösz-

sze azt a plakátot!
Felé tolom a laptopot. Delia a térdére teszi, megropogtatja az ízü-

leteit, és a billentyűzet fölé emeli a kezét.
– Lássuk, mi az első dolog, amit keresel az új szobatársadban?
– Hmm… Hosszú, barna hajú. Humoros. Lehetőleg Deliának 

hívják.
– Hú, fordulat a történetben! Tehát, kit szeretnél valójában?
– Olyan embert, aki feltakarít maga után, aki nem nagy partiarc, 

de az ittalvós vendégeket sem bánja… ha érted, mire célzok.
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– Természetesen. Csak lányt akarsz?
– Ugyan. Csajok és kanok is jöhetnek.
Delia kuncog.
– Ez megy az elejére – kezd gépelni. – Várj csak! Miért nem tesz-

szük fel a hirdetést valamelyik online albérletes apróhirdetési oldal-
ra? Úgy több lehetséges jelöltet is elérhetsz.

Megrázom a fejem.
– A plakát sokkal személyesebb. Nem olyan lelketlen.
– Biztos vagy benne?
– Miért, szerinted nem lesz célravezető?
– Csak nehezen hiszem el, hogy manapság bárkit is érdekelne egy 

hirdetőtábla.
– Bízz bennem! Találok lakótársat, és pontosan azt, akit szeretnék. 

Kezdjük mondjuk azzal, hogy….

LAKÓTÁRSAT KERESEK

Csajok és kanok is jöhetnek!
 

Új lakótársat keresel? Én már tudom, hol fogsz lakni! Szereted 
a hangos zenét? Nekem van fejhallgatóm. Szoktál éjszakára 

vendégeket fogadni? Megint csak van fejhallgatóm. ;-) Szeretnéd 
valakivel megosztani a rezsit? A mosogatást? A szemétlevitelt?  

Én mosom a te kezed, te az enyémet (de mást nem!).
 

Látod, máris milyen jól kijövünk?



 
Az első és utolsó hónap díját előre kérem kaucióként. 

Szeresd a ritmikus reggeliket! 
Kutya nem jöhet. 

Nem, nem alhatsz velem.
Két hálószoba van, egy fürdőszoba.

350 dollár/hónap, plusz villanyszámla.
 

Ha érdekel, írj az ineedarobin@gmail.com címre.
U.I.: A faszfotókat a nagymamám fogja látni. Ne szúrj ki vele!
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Kettő
FELADÓ: themredwardnigma@gmail.com
CÍMZETT: ineedarobin@gmail.com
TÁRGY: Láttam a hirdetésedet, és…

Kedves Batman!

Legalábbis az e-mailed alapján feltételezem, hogy a Batman 
megszólítást preferálod… Nagy képregényrajongó vagyok, 
szóval bocs, ha tévedek.
Tehát láttam a hirdetésedet a campus hirdetőtábláján, és 
lenne néhány kérdésem, mielőtt megkötnénk a vérszerződést.

1. Mi a gond a lakással? Az elhelyezkedése vagy az 
állapota? A környék áraihoz képest ijesztően olcsó a 
bérleti díj.

2. Írtad, hogy nem jöhet kutya. Más kisállat is tiltólistás?
3. Általában mennyi a villanyszámla?
4. Mikor lehetne beköltözni?

Illetve ez már nem kérdés, de nagyon szívesen, amiért NEM 
faszfotót csatoltam a levelemhez.
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Előre is köszönöm a választ!
Mr. Edward Nigma

FELADÓ: ineedarobin@gmail.com 
CÍMZETT: themredwardnigma@gmail.com
TÁRGY: Mázlid van!

Kedves Edward!

Meg kell mondjam, jót röhögtem a faszfotó HELYETT küldött 
nudlifotón. Nyertél egy választ!

1. Nincs semmi baj a lakással, jó helyen van. A bérleti díj 
azért olcsó, mert szeretnek a szüleim, és nem akarják, 
hogy a suli mellett halálra dolgozzam magam. 
A lakbér nagy részét ők fizetik.

2. A kutyák tiltólistásak, mert nem vagyok nagy kutyás, a 
macskáké a szívem. Csak nemrég tudtam meg, hogy 
tarthatunk háziállatot, gondoltam, ezt a szerződésbe 
is beveszem, csak a magam védelmében.

3. A villanyszámla általában 50 dollár környékén  
mozog.

4. A szoba máris költözhető, de előtte szeretnélek kicsit 
jobban megismerni. Kapsz rá, mondjuk, két hetet. 
Az nem túl sok, igaz?



. 21 ,

Most, hogy mindezt megbeszéltük, Edward, mesélj kicsit 
magadról. Miért válasszalak téged lakótársnak?

Üdv,
Minden Bruce Wayne-ek legkevésbé brúszabbika

FELADÓ: themredwardnigma@gmail.com
CÍMZETT: ineedarobin@gmail.com
TÁRGY: Én kellek neked, tudod te!

Helló Batman!

Nem akarok klisésnek tűnni, de én vagyok a világ legideálisabb 
lakótársa. Dolgozom, és egyéb elfoglaltságaim is vannak, 
ezért nem sok időt töltök otthon, valószínűleg gyakran leszel 
egyedül. Nem vagyok partiállat, ritkán vannak vendégeim, 
és tisztaságmániás vagyok. Ha eljön az ideje, hogy rendes, 
felnőttes munkát vállaljak, és elköltözöm tőled, nem fogod 
tudni, mihez kezdj magaddal!
Azt is megjegyezném, hogy mázlid van, mert én is macskás 
vagyok. A cicus hat hónapos, és alig várja, hogy költözhessen 
velem. Csatoltam is egy képet róla, hogy elbájoljon.



. 22 ,

FELADÓ: ineedarobin@gmail.com 
CÍMZETT: themredwardnigma@gmail.com
TÁRGY: Még hezitálok…

Kedves Edward!

Nagy ötlet volt a cicafotó, de még tétovázok. Mindez túl szép 
ahhoz, hogy igaz legyen! 
Hogyan oldjuk meg ezt a szituációt? Félek, hogy valami 
idiótának adom ki ezt a szép szobát. Nem mintha te feltétlenül 
az lennél, de… #bizalmigondjaimvannak

Plusz te pasi vagy. Farokkal. Én meg egy puncival 
büszkélkedhetem.

Ez gondot jelenthet?

FELADÓ: themredwardnigma@gmail.com
CÍMZETT: ineedarobin@gmail.com
TÁRGY: No para.

Kedves Batman!

A lakás is túl jónak hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, tehát 
ebben kvittek vagyunk!



. 23 ,

Min változtatna az, hogy puncitulajdonos vagy? Én akkor is 
faroktulaj maradok. Ha neked nem gond, hogy egy fickóval 
laknál együtt, számomra sem lesz az.

Mivel tudnálak meggyőzni, hogy nem vagyok seggfej?

FELADÓ: ineedarobin@gmail.com 
CÍMZETT: themredwardnigma@gmail.com
TÁRGY: Hmm…

Kedves Edward!

Kérek még cicafotót. Sokat.

FELADÓ: themredwardnigma@gmail.com
CÍMZETT: ineedarobin@gmail.com
TÁRGY: Könnyű a kedvedre tenni!

Kedves Batman!

PARANCS TELJESÍTVE
U.i.: Zokninak hívják.



. 24 ,

U.u.i.: Bocs, hogy ilyen későn válaszoltam. Emlékszel, 
említettem, hogy sokat dolgozom, és ritkán vagyok otthon? Ez 
is ilyen hét volt. Esküszöm, nem vagyok link alak!

FELADÓ: ineedarobin@gmail.com 
CÍMZETT: themredwardnigma@gmail.com
TÁRGY: A MANCSA MIATT, UGYE?

Helló, Edward!

Jólestek a lelkemnek ezek a képek!
Csak olyan tíz percig gondoltalak link alaknak, aztán eszembe 
jutott, hogy említetted a zsúfolt időbeosztásodat. Hol dolgozol, 
hogy ennyire elfoglalt vagy? Hogyan tudsz közben tanulni? 
És ráadásul azt írtad, még egyéb kötelezettségeid is vannak! 
Hányadik évet gyűröd? Diák létedre nagyon sok teher nyomja 
a válladat. Nem hangzik valami korrekt helyzetnek, ha engem 
kérdezel.

FELADÓ: ineedarobin@gmail.com 
CÍMZETT: themredwardnigma@gmail.com
TÁRGY: Bocsánat



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! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/teagan-hunter-i-wanna-text-you-up-kattanj-ram-legy-meresz-2-8871?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/teagan-hunter-i-wanna-text-you-up-kattanj-ram-legy-meresz-2-8871?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alyson-nol-evermore-mindorokke-halhatatlanok-1-347?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/teagan-hunter-i-wanna-text-you-up-kattanj-ram-legy-meresz-2-8871?ap_id=KMR


. 25 ,

Helló, Edward!

Két napja nem írtál. Dolgod van, vagy azt hiszed, hogy 
tapintatlan, ítélkező bunkó vagyok? Bocsánat, ha 
túlfeszítettem a húrt. Esküszöm, általában nem vagyok ilyen 
utálatos. Jó fejnek tűnsz, remélem, nem bántottalak meg.

U.i.: Nagyon szeretném, ha te lennél a lakótársam, és 
dédelgethetném a… cicádat!

FELADÓ: themredwardnigma@gmail.com
CÍMZETT: ineedarobin@gmail.com
TÁRGY: Meh…

Kedves Batman!

Tudtam, hogy csak a macskám kell neked!

Nem tolakodóak a kérdéseid. Végzős vagyok, ezenkívül éjszakai 
műszakban dolgozom, sportolok és a családommal is találkozom. 
Őszintén szólva én sem tudom, hogy bírom. Elég sok dolgom 
van, de valakinek csak el kell végezni mindezt… legalábbis ezzel 
biztatom magam. Ki, ha én nem?
Mindegy, most már csak hablatyolok, nem akarlak ezzel terhelni.
Elérhető még a szoba?




