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Az el ső szá mú rA jon gó

Natalieképtelenvoltnyugtonmaradni.Bekukkan
tott az is ko lai könyv tár aj ta ján, meg for dult, el in dult 
lefeléazelőcsarnokba,megtetthatlépcsőfokot,aztán
megfordult,visszament,ésújramegállt,hogybenéz
zenZoehoz.Rémesvoltezavárakozás!
Zoemégmindigolvasott.Azelsőkét fejezet csak

tizenkét oldalból állt. Natalie nekitámaszkodott az
ajtófélfának, ésahüvelykujjakörmét rágta. „Mi tart
nekiennyiideig?”–gondoltamagában.

Zoe a sze me sar ká ból fi gyel te Natalie-t. Nyug ta lan 
tekintetétazoldalábanérezte,denemzavartattamagát.
Mindigislassanolvasott,ígyesettjólneki,különösen,
hajókönyvrőlvoltszó.Márpedigezjóvolt.
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A csa ló 
Ír ta: Natalie Nel son
12 ol dal

A Nyolc van ket te dik és a Nyolc van egye dik ut ca között érem 
utol Seant. Ne ki hos  szabb a lá ba, mint nekem, így hát jócs kán 
lihegek.Megragadomakarját,megállegybódéelőtt.

– Mi ért kö vetsz? – kér de zi. 
– Be szél nem kell ve led.
–Ja,hátazbaj.Abüntetőtárgyalásonlettvolnaráalkal

mad, de nem be szél tél.
– Igen, mert ha meg mond tam vol na az iga zat, az egész 

is ko la meg tud ja, hogy csal tam. És ki rúg tak volna. 
– De tény leg csal tál, igaz?… – Sean egye ne sen a sze mem-

be néz. – És én tény leg nem lop tam el a meg ol dá si kó dot, 
igaz?… És te tu dod, hogy nem én vol tam, mi vel te lop tad 
el, igaz?

Min den kér dé sé re rá bó lin tok. 
Sean most dü hö sen néz, és szin te ki a bál. 
– Szóval először lopsz, aztán csalsz, ésmost hazudsz!

Otthagytál,ésengembüntettekmeg!
Az el adó nyug ta la nul fi gyel. A pénz tár tól a bó dé ajta já hoz 

megy, ben nün ket für kész. Seant nem ér dekli, be le üvölt az 
ar com ba. 

– Hát, tu dod mit mon dok ne ked, Angela? Már nem 
vagyunkbarátok!Éstalánsohanemisleszünk.
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El vi har zik zseb re vá gott kéz zel, gör nyedt vál lal, min den 
lé pés nél a jár dá hoz üti a sar kát. 

Én meg sí rok.

Zoeazasztalracsúsztattaatizenkétoldalt,ésmaga
elébámulvaagondolataibamerült.
–Na,szerinted?–Nataliemegálltahátamögöttjobbra.
–Hú,Natalie!–riadtfelZoe.–Halálrarémisztettél!

Éstönkretettélegyjópillanatot.
–Na,deszerintedmilyen?Elégjó?
–Szerintemnagyonjó–bólintottZoe.
– Tényleg? –Natalie kihúzott egy széket, és leült

vele szemben. –Remélem,nemcsakazértmondod,
mertalegjobbbarátnődvagyok!
–Nem–ráztaafejétZoe.–Nem.Úgygondolom,hogy

jó.Annyira,hogyszeretnémelolvasniazegészet,alig
győzömmárkivárni!Eltudodholnaphozniafolytatást?
Natalie elmosolyodott, és benyúlt a hátizsákjába.

Előhúzottegygumipántoskékdossziét.
–Ittvan.Írtamméghozzáötfejezetet.Csakaztsze

ret tem vol na tud ni, hogy jó-e az ele je, de el ol vas ha tod 
azegészet,havanhozzákedved.
Zoeóvatosanátvetteadossziét.
– Ez óriási! – mondta. – De tényleg fejezd be, jó?

Tudodmár,hogymileszavége?Elejétőlavégéig?
–Nemtudokvégigmindent,deanagyrészétigen.
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Tudom,hogymilyenleszavége,demégnemtudom
pontosan,hogymifogtörténni–legalábbismostmég
nem. 

Nataliekönyvírásánaktörténeteegyvéletlennelkez
dődöttmégszeptemberben,egykésődélután,amikor
abuszonültamamájával.Háromhetehatodikosvolt
már, és szokás szerint felszálltak a buszra, amivel
ingázniszoktak.Péntekdélutánvolt,ésaz5:55ösjárat
talmentekhazafelé.VégigdübörögtekaLincolnalag
úton,NewYorkvárosábólaNewYerseyiHobokenba.
Amamájakimerültneklátszott.Fejétatámlárahaj

totta.Natalieazarcátfürkészte.„Szelídazarca,kedve
sebb,mintazenyém”–gondolta.Aszemeésaszája
köréazonbanapróráncoktelepedtek.Azaggodalom
ésaszomorúságjelei.
–Nehéznapodvolt,mami?–érdeklődöttNatalie.
Amamájamégmindiglehunytszemmelelmosolyo

dott,ésfélrehajtottaafejét.
–Aszerkesztőségegésznapamarketinggeltárgyalt,

egészállónap.
–Éshogyment?–érdeklődöttNatalie.Papájahalá

lakor úgy határozott, hogy többet fog beszélgetni a
mamájával.Időnkéntcsakszínlelte,hogyérdeklődik
a kiadói munka iránt, de előfordult, hogy valóban
érdekelte,mitdolgozik.Mintpéldáulmost.
–Hát,amarketingeseknyomonkövetik–meséltea
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mamája,–hogymilyenkönyveketvesznekagyerekek,
megaszüleik,megatanáraik.Azutántájékoztatnak
bennünketerről, ésnekünk többolyankönyvetkell
kiadásrajavasolnunk,amirőlőkaztgondolják,hogy
az em be rek meg ve szik. 
–Világos–jegyeztemegNatalie.–Ésmitakarnak,

mi lyen köny ve ket ad ja tok ki? 
–Hátezaz!–HannahNelsonfelemeltefejétazülés

támlájáról,ésNataliefeléfordult.
–Ennyirövidenahatórásmegbeszéléslényege.Érted?
Natalie bó lin tott. 
Amamájamély,erőszakoshangonmegszólalt:
–Emberek,többkalandregényt,többsorozatot,több

iskolaitörténetetkellkiadnunk!–Majdrendeshangján
folytatta:–Ennyivolt.Hatórástalálkozó,amitellehe
tettvolnaintézniegyegyoldalnyifeljegyzésselvagy
egy há rom so ros e-maillel. 
–Milyen iskolai történetet kell kiadnotok? – kér

deztemégNatalie.
–Egyszerűiskolaitörténetet,úgy,ahogymondom…

rövidelbeszéléstgyerekekről,megazokróladolgok
ról,amikaziskolábantörténnekvelük.
–Olyasmi,mint a Frindli? – gondolkodott el egy

pil la nat ra Natalie.
–Pontosan–felelteamamája.
Natalie gon dol ko dó ba esett.
„Hátki tudna többetaz iskoláról,mintaz,akiott
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tölthetenteötnapot,éventekilenchónapot?Tuti,hogy
énistudokiskolaitörténetetírni.”
Ennyitörténtcsupán.MegszületettNatalieNelson,

aregényíró.
Vagyiscsakmajdnem.Szerzőipályájahivatalosan

csaknégyhónappalkésőbbindult,ott,akkordélután,
aziskolaikönyvtárban,amikorZoeelolvastaazelső
kétfejezetet.
Mertegyformánszületikmegmindenújszerzőmin

denújkönyve:valakielsőkéntelolvassa,elsőkéntazt
mondja,hogytetszikneki,éselsőkéntarajongójalesz.

Ez a va la ki most Zoe volt.
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2
A szer ző nő port ré jA if jú 
lány ko rá bAn

Vanolyanember,akiírniszeret,ésvan,akimesélni.
Natalie-nak min dig is jól ment az írás. 
Mintmindeníró,őisolvasókéntkezdte.Kiskorában,

amikormégbabavolt,aztánkisgyerek,szerette,haa
ma má ja vagy a pa pá ja ol vas ne ki. Sze ret te, ha egy tör-
ténetmegváltozikattól,hogyvalakimásolvassafel.

A ma ma hal kan, nyu god tan, ko mo lyan ol va sott. 
Nataliemindigmelegségetésbiztonságotérzett,haő
meséltneki,kivéveazizgalmas,ijesztővagyszomorú
történeteket.
Nem így apapa.Őhangosvolt ésmerész. Jópofa

hangonutánzottmindentűzoltót,kacsátéskirálylányt.
Utánoztaazösszesvonatéshernyóhangját,éshaegy
szótnem talált elég izgalmasnak, bolondosnakvagy
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ijesztőnek, kitalált helyette egy másikat. Ha a papa
olvasott,mindigtörténtvalami.
Első olvasási élményeit Natalie tehát szerencsés

módonazoktólazemberektőlkapta,akiknemcsakőt
szerettéknagyon,hanemajókönyvetis.
Idővel, négyéves korára, megunta a várakozást.

Többmesétszeretettvolnahallani,mintamennyita
szüleinekidejükvoltfelolvasni.Ismertemárazábé
céskönyvet,éshaszüleifelolvastakneki,mindenszót
hangsúlyozniukkellett.Natalieazutánleült,ésegye
dül issokszorvégiglapoztaaképeskönyveit.Lassan
kezd te meg lát ni a sza va kat, meg hal lot ta a hoz zá juk 
tartozóhangokat,ésmegfejtetteajeleket.Azótanincs
meg állás. Natalie-ból ol va só lett. 
Attól fogva tudott magának olvasni, elalvás előtt

pedigaszüleimeséltekneki:egyikesteapapa,másik
es te a ma ma. 

Az au tó bal eset után min den meg vál to zott. Natalie 
másodikbajárt,ésmárcsakamamaolvasottfelneki
esténként.Ekkortörtént,hogyakuckójamélyéberej
tettnéhánykedveskönyvet.Nemakarta,hogyamama
olvassa őket. Papa könyvei voltak. Késő este vagy
nyugodt szombatdélutánonkéntolykor fellapozta a
Sailor Do got(Atengerészkutyája),vagyaThe Grouchy 
Ladybugot (Amorcoskaticabogár),ésapapájahangját
utá noz ta ma gá ban. 

Az írás fo ko za to san jött, szin te ma gá tól. Ele in te utá-
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nozta, amit olvasott. Ha egy szép versre bukkant,
megpróbálthasonlótkitalálni.Haegyszereplőmeg
ragadtaafantáziáját,ajátékállatkáinakmeséltróla,és
el ját szotta a mat róz ku tyá ját, a ren dít he tet len ólom ka-
tonátvagyHófehérkét.
Eljátszottaameséket,ésasajátszavaivalszólaltatta

megaszereplőket.Volt,hogyJuliskátjátszotta,ahogy
se gít Jan csi nak la pát ra ten ni a go nosz bo szor kányt, 
máskorőmagavoltagonoszboszorkány.
Ésnagyonnagyonsokatgondoltazírókra.Elkép
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zelte,ahogyakertbenülnekvagyegyszobábanvagy
egypadlásszobában,ésújtörténeteketírnak.Éstudta,
hogyegynaponőisleülegykertbenvagyegyszobá
banvagyegypadlásszobában,ésmegpróbálírni.
Negyedikeskorától egyre több időt töltött írással.

Kialakítottmagánakegykuckótatetőtérben,ahováa
mamávalköltöztek.Kétkisirattartószekrényrefekte
tett egy tö mör, si ma aj tót asz tal lap nak, a pa pá ja öreg 
piros irodai székénüldögélt, ésaző régiMacintosh
számítógépéthasználta.Nemvoltsajátszobája,sem
tetőtériszobája,demégiscsakvoltsajáthelye,ahola
papájaközelébentudottlenni.
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3
A rej té lyes fér fi

–Naésmitcsinálszmajdaregényeddel?–kérdezte
Zoe.–Perszemajdhaelkészülszvele.
–Mégnemtudom.–Natalieösszeszedteakézirat

elsőtizenkétoldalátZoeasztaláról.
–Lehet,hogynyomtatoknekedegypéldányt,talán

LillnekésSparkynakis…Talánelolvassaegypárgye
rek.TalánClaytontanárnőnekismegmutatom–hátha
adegyszorgalmidicséretet.
–NatalieZoekezébeadogattaalapokat,éseltettea

kékdossziébaakéziratmásikrészét.
Zoeafejétcsóválta,göndörbarnahajaideodalengett.
– Túl jó ez ahhoz, hogy ilyen sorsra jusson. Sze

rintem,hamegírtadazegészet,odakelleneadnoda
mamádnak.Őkiadhatná–tudod,igazából.

Natalie fel csat tant. 
17



–Persze,majdamamámodamegyafőnökéhez,és
aztmondja:„Képzeljecsak!Eztapompáskistörténe
tetalányomírta”–mireafőnökeaztfeleli:„Nahát,
ezóriási,fizesseneknekiegyhalompénzt,ésazonnal
nyomtassákkiakönyvet!”–Légyésznél,Zoe!Fogal
madsincsakönyvkiadásról!
–Devan–felelteZoe.–Apapámirodájánakjára

PublishersWeeklycíműhetilap,éshaottvagyoknála,
mindentelolvasokazújkönyvekrőlésasikerekről.
Zoepapájaügyvédvolt,ésZoemindigdicsekedett

Natalienakakomolyügyekkelésahíresügyfelekkel.
–Persze–bólogatottNatalie.–Aztafolyóiratotén

is láttam, én is voltam bent a mama irodájában, a
könyvkiadóban,ésláttamhatalmaskupacokbanállni
abeborítékoltkéziratokat,újszerzőkújműveit,ésa
legtöbbetnemjelentettékmeg.Ígyvanez!
–Pszt!–Mr.Levyszúrósszemmelnézettalányokra,

pedigmárháromóraiselmúlt,éscsütörtökdélután
sen ki más nem volt a könyv tár szo bá ban. De a könyv-
tá ros sze ret te, ha nyu ga lom van. 
–Gyerünk–suttogtaNatalie.
Zoe so sem is mer te be, ha va la mit nem tu dott vagy 

nem ol dott meg. Föl kap ták a ka bát ju kat meg a há ti-
zsákjukat,ésmármentekislefeléafőlépcsőn.Zoenak
támadtegyjóötlete–nem,egyóriásiötlete!Denem
akartacsakúgy,azonnalelárulni.Hogymivoltbenne
a jó? Zoe azt akarta, hogy Natalie ta lál ja ki. 
18



–Tudommár,hogylehetkiadniaregényed!–kezdte.
Natalie átvetette a hátizsákját a másik vállára, és

oldal ról Zoe-ra pil lan tott. 
–Ó,tényleg?–mondtanémigúnnyalahangjában,

amitZoetisztánésérthetőenkihallott.
–Igen,tényleg–felelte.
Őkkettenazóvodaelsőnapjátólkezdvealegjobb

barátnők voltak. Eleinte kutyamacska barátság ala
kultkiköztük,amiolyankorfordulelő,hakétteljesen
különbözőemberszeretinagyonegymást.
Kiléptekazutcára.Napfényesidővolt,dehidegszél

süvítettaHudsonfolyófelől,ésnekilökődöttaRiver
side Drive épületeinek. Januárban New Yorkban
bizonynincsstrandidő.
– Na, és mi a nagy ötleted? – Natalie felhúzta a

kapuc ni ját. 
–HallottálmárTedGeiselről?
Nataliemegráztaafejét.
–Nem…idejáraziskolába?–kérdezte.
Zoe megrökönyödve bámult rá. Csípőre tette a

kezét,ésvisszakérdezett.
– Azt akarod mondani, hogy sosem hallottál Ted

Geiselről?Tényleg?Hátjó.Akkorezleszaházifeladatod.
Natalie fel ne ve tett. 
– Nincs is semmiféle ötleted. Csak megpróbálsz

behúzniacsőbe.
Zoeafejétrázta,ésbeképzeltenszippantottalevegőbe.
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–Nem,nekemténylegvantervem,méghozzánagyon
isjó.Deamígnemtudod,kiazaTedGeisel,nemakarok
rólabeszélni.Úgyhogymenjél,tanuldmeg,amitmeg
kelltanulnod,ésholnapesetlegbeszélhetünkróla.
Nataliefelhúztaazorrát.
–Rendben!–felelte.Sarkonfordult,ésdélfelévette

útját.VégigkellettmennieaHetvenkettedikutcán,aztán
kelet felé aBroadwayn.Ott felszállt egybuszra, ami
bevitte amamája szerkesztőségéhez, a belvárosba. A
leg több gye rek met ró val köz le ke dett. Az sok kal gyor-
sabb,mintabusz,deNatalietúlságosanbezárvaérezte
magát a föld alatt. Egyébként is, a buszbannemvolt
olyanrosszszag.Ősohasemsietett.Aznap,mintminden
tanításinapon,kb.háromórájavoltmégazindulásig.
Zoehúszpercalatthazaért,csupáninteniekellett.

Ha intett, egy sárga taxi kihajtott a RiversideDrive
forgalmából.Kikanyarodott,zökkentegyet,ésmegállt
ajárdaszegélynél.Zoekeletenlakott,azÖtvenhatodik
utcában,ésmindigtaxivaljárthaza.Kinyitottaataxi
hát só aj ta ját. 
–Jegyezdmeg:TedGeisel!–kiáltottodaNatalienak.
Őmárakövetkezőkereszteződésnél járt.Hátrané

zett,vágottegygrimaszt,éskinyújtottaanyelvét.Aztán
visz sza for dult, to vább ment, mo soly gott ma gá ban.
Lehet,hogyZoemegsértődött,mertidőnkénttényleg

nagy ötletekkel jött elő.Natalie képtelen volt tovább
várni,kikellvalamitnyomozniaerrőlaTedGeiselről.
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4
Vá ro si gye rek

Nataliemamájaaggódott,hatizenkétéveslányának
egyedülkellettközlekednieNewYorkbelvárosában,
ígytehátszintemindendélutánaggódott.Nemvolt
odaezértamegoldásért,denemvoltmásválasztása.
Mindenhétköznapreggelbeültettealányátegytaxiba
abuszállomáson.AtaxiakülvárosonátbevitteNata
lietaziskolába,olyanidőpontban,amikoraforgalom
nagyrészeazellenkezőiránybanbonyolódott.Azút
még így ismajdnemkilencdollárba került.Amikor
azonbanegydélutánataxisokkalkésőbbérkezettmeg
Natalievalaszerkesztőségépületéhez,amiegyébként
nincsmesszeaRockefellerCentertől,majdnemadup
lájábakerültazút.HannahNelsonnaknemálltmód
jábanennyipénztkölteniaközlekedésremindenegyes
ta ní tá si na pon.
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Aggódott akislányért,de tudta,hogyügyesvárosi
gyerek, mindig is az volt. Régen, amikor még csak
hároméves volt, és Manhattanben laktak, a papája
megtanította arra, hogy ha eltéved, menjen oda egy
rendőrhöz.Megtanultaaztis,hogyhanemlátrendőrt
aközelben,csakgyerekesnénitszólítsonmeg,mertegy
anyukavagyegynagymamamindigsegítegyeltévedt
kis gye rek nek. Azt is meg ta nul ta, ho gyan kell nyil vá nos 
telefonbólsegélytkérni.Apapájaalaposanfelkészítette.

Natalie tud ta, hogy óva tos nak kell len nie a vá ros ban, 
de tudta azt is, hogy nem lehet folyton félve közle
kedni. Jól éreztemagát, amikor naponta beutazott a
mamájáhozaszerkesztőségbe.
Tizenkétéveskoráhozképestmagasvoltésfejlett,

mintegytizenötéveslány.Rengetegutcaizsiványsá
got lá tott, de jól fel volt sze rel kez ve. Egy zsi nó ron síp 
lógottanyakában,ésvoltegytartalékhúszdollárosa
bal cipőbetétealatt.HannahNelsonmobiltelefonnal
isvédtelányabiztonságát.Egygombnyomássaltudott
üzenetetküldeniarendőrségre,amamájamunkahe
lyére,ésanagybátyjának,Frednek.FredNelson,Nata
lie pa pá já nak öc  cse. A bal eset óta gyak ran ta lál koz tak. 
Néhányháznyiralakottaziskolától,azirodájapedig
aMadisonAvenuenvolt.Habajbanvolt,Nataliebiz
tos le he tett ben ne, hogy se gít ne ki. 
A mamája hetente legalább egyszer még mindig

emlékeztetteNatalietalegfontosabbszabályokra:ha
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valakizaklatnikezd,kiabálj,ésfussel!Soseszálljbe
idegenautóba,teherautóba,éshavalakiközelebbhív
magához, fussazellenkező irányba!Mindig főútvo
nalakon járj, ahol sok az ember! Ha valaki hirtelen
elkap,harapdmeg,karmoldössze,rugdaldésvisíts!
Csináljbármit,hogykiszabaduljakezeiközül,aztán
fussel,ésigyekezzsegítségethívni,nyomdmegasze
mélyihívódonasegélykérőszámot!Neszálljfelüres
vagytúlzsúfoltbuszra.Ajárművönelölüljvagyállj,
avezetőközelében!Nemenjbeidegenépületbe!

A leg több nagy vá ro si gye rek hez ha son ló an ben ne 
iskifejlődöttegyfajtaradar.Haészrevette,hogyajár
dán szembejövők közül valaki furcsánnéz, kéreget,
alkalmatlankodikvagygyanúsanviselkedik,megpró
bálta elkerülni a találkozást. Ha nem sikerült, még
min dig át sza lad ha tott az ut ca má sik ol da lá ra, de ál ta-
lábancsakmegkelletttalálniaakellőpillanatot,hogy
elkerüljeazilletőt.TöbbévesNewYorkiközlekedés
után, tizenkét éves korára szinte automatikusan el
tudtakerülniaveszélyt.
Igaz,lehetetlenmindentelőrekiszámítani.Egyszer

abuszonegynőkiabálnikezdettNataliehátizsákjával,
mintha kutya lett volna, és meg akarná harapni.
Nataliemegijedt,denyugodtmaradt. Szerencsére a
sofőrrákiáltottanőre,hogy:
–„Hölgyem,szíveskedjenelhallgatni,vagyszálljon

leabuszról!”
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Anőleszállt,éselkezdettveszekedniasarkonegy
szemétkosárral.EgyszerpedigNatalieazthitte,hogy
egymagas,napszemüvegesfiúköveti.Végigmögötte
ment a Hetvenkilencedik utcától a buszmegállóig,
aztán a Hetvenkettedik utcán és a Broadwayn át.
Amikor felszállt ugyanarra a buszra, amelyikre ő,
Natalievalóbanmegijedt.Úgyérezte,afiúőtfigyeli
sötétszemüvegemögül.Éspontakkor,amikorszólni
akartabuszvezetőnek,afiúleszálltakövetkezőmeg
állónál,ésNatalielátta,amintbemegyegynagyköny
vesboltbaazÖtvenhetedikutcában.Tévesriasztás.
Aznapnyugodtvoltazútja.Amikormegérkezetta

mamamunkahelyére,azelőcsarnokbanbejelentkezett
apultnál,beszálltaliftbe,ésmegnyomtaatizennegye
dikemeletigombot.Aliftzúgvafölmentaharmadik
emeletre,aholmégnéhányanbeszálltak.Megnyomták
azötös,ahetesésanyolcasgombot.Kibeszálltakaz
emberek, szinte mindegyik emeleten, ezért Natalie
hamaralifthátsófaláhozpréselődött.
Négyévementbeelőszörakiadóba.Akkoribanmeg

volt győződve róla, hogy a gyerekkönyvkészítés a
legizgalmasabbdologavilágon.Úgyképzelte,hogy
könyvhegyeket és hatalmas, nyüzsgőműhelyt talál.
Hogylesznek,akikaborítótfestik,másoknyomtatnak,
ésazoldalakatvágják,ésvalakiasarokbankönyvvé
illesztiösszeazegészet.
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Amitelsőlátogatásakorvalójábanlátott,azegyhatal
mas, csön des szo ba volt, ap ró iro dák la bi rin tu sá val. 
Ittott kisebb csoportok beszélgettek halkan egyegy
nagyasztalnál,ésamerrenézett,mindenholaszámító
gépképernyőjeelőttültvalaki,ésnyomogattaagom
bokat.Igaz,rengetegkönyvetlátottmindenfelé,kupa
cokban, dobozokban és könyvespolcokon, de azok
mindelkészültekmár.Natalieúgyérezte,csalódott.A
könyvkiadótmeglehetősenunalmashelynektalálta.
Aliftajtókinyíltatizennegyedikemeleten,ésNatalie

azelőtérsüppedő,zöldszőnyegérelépett.Arecepciós
afejhallgatójábabeszélt,közbenrámosolygott,intett,
ésmegnyomtaabiztonságigombot.Ajobboldaliajtó
berregni kezdett. Natalie befelé tolta, és belépett a
ShipleyIfjúságiKönyvekszerkesztőségébe.

A ma ma ap ró, ab lak ta lan iro dá já nak be já ra tá nál ez 
álltegytáblán:HANNAHNELSON,SZERKESZTŐ.
Aszobánakvoltajtajaésmennyezete,deegyébként
kisdobozhozhasonlított.AberendezéseegyUalakú
asztal, és könyvespolcok a falak mentén. Minden
négyzetcentiméternyihelyetbeborítottakapapírhal
mokésakönyvek.Voltegyszámítógép,kétkisirat
tartószekrény,egyforgószék,egyműanyagszemét
kosár, ésközvetlenülabejáratnálegyösszecsukható
szék.Azösszesbútorszürkevoltvagyzöld.
Aszámítógépképernyőjefölöttegyetlenfényképállt,

átlátszóműanyagtokban:apapa,amamaésNatalie
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egy vitorláshajón. Ahány szor csak be ment a szer kesz-
tőségbe,elsőkéntafényképetvetteészre.Mindhárman
úgynéztekkirajta,minthasokszépidőttöltöttekvolna
együttazonahelyen,deképtelenvoltvisszaemlékezni
rá.Pedignagyon szerettevolna felidézni,holvoltak.
Foly ton ezt kí ván ta.
–Szia,mami!
HannahNelsonmegfordultaszékével,ésmagához

ölelte.Egypillanatramegfogtaalányamindkétkezét,
aztánfélrehúzottegyszőkésbarnahajtincsetaszeméről.
–Jónapodvolt,édesszívem?
Natalie bó lin tott. 
–Egykivétellelmindentanáregymázsaleckétadott

fel.Elmehetekabüfébe?
–Ühüm…várjcsak!–Amamamegpördültaszéké

vel, kihúzott egy fiókot, és visszapördült.A kezébe
nyomott egy kis marék negyeddollárost. – Hoznál
ne kem egy Sprite-ot vagy egy al ma le vet? El la iro dá já-
banelkezdhetedírnialeckét.Egészhétennemleszitt.
Tizenötperccelkésőbb–mireelfogyottaszódameg

akeksz–Natalienakeszébejutottafeladata.Felpat
tantEllaszékéből,lekapottegyangolértelmezőszótárt
azajtómellettikönyvespolcról,ésfelütötteaGbetű
nél.Game,gargoyle,geisha...–nincsGeisel.
Visszament, leült az asztalhoz,megmozdította az

egeret a számítógépbillentyűzetemellett, és a sötét
képernyőéletrekelt.
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NataliemármáskorishasználtaEllaszámítógépét,
tud ta te hát, hogy mit ke res sen. Ráklikkelt a Re fe rencia 
elnevezésűmappára,aztánazENCARTAprogramra.
Az enciklopédia megnyílt, Natalie pedig néhány

klikkeléssel keresőmódra állította a gépet. Beírta a
Geiselszót,ésrákattintottakeressgombra.
Ésottvirítottaképernyőn:Geisel,Theodor.Arejtély

meg ol dó dott. 
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