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1Álmok
Három nagy sziklatömb mögött guggoltam, és valójában azt sem tudtam, hogy mit keresek ott.

Körbenézve egy nagy barlangban lehettem, a falakon itt-ott csillámló köveket láttam, amik a lobogó
tűztől még fényesebbé váltak. Ekkor lettem figyelmes a tűzre, ami a nagy sziklák mögött világított és
fénye egészen a barlang tetejéig nyújtózkodott.  Egyszer csak zajt  hallottam és fülelni kezdtem.
Ismeretlen hangot, nyelvet hallottam, de mégis úgy éreztem, hogy értem, amit mondanak. Mély,
morgós hangjuk viszont sokat torzított, így nem értettem minden szavukat. Annyit kivettem, hogy az
egyik fivérüket elrabolta egy nyálkás mocsári boszorkány, aki egy nagy erdő mélyén él, de azt már
nem értettem, hogy mi volt az erdő neve. Ezután egy olyan nevet említettek, aminek a hallatára
összerezzentem. Nagyon ismerős volt, pedig szerintem még nem is hallottam, Unferth, de ennyi volt.
Nem is beszéltek róla többet. Az egyikőjük hangosan szidalmazni kezdte a boszorkányt, de egészen
furcsán,  nem úgy,  ahogy az  emberek szokták.  Varangyevőnek és  mocsár-  lakónak csúfolták és
hangos hahotázásba kezdtek. Gyorsan el is felejtették hirtelen jött jókedvüket, mert eszükbe jutott a
fivérük, és azon gondolkodtak, hogy hogyan kellene kiszabadítani. Beszélgetésük alapján, már amit
ki tudtam venni, nem jutottak valami sokra, el is kuncogtam magam rajtuk, de gyorsan a számhoz
tettem a kezem, nehogy meghallják. Nem is sejtettem, hogy milyenek lehetnek ezek a lények, de a
megérzésem azt súgta, hogy félnem kell tőlük.

Kíváncsiságom viszont nagyobb volt mindennél és nagyon szerettem volna tudni, hogy kik is ezek
a  furcsán  beszélő  emberek.  Ezen  felbuzdulva  elkezdtem  szép  lassan  felállni,  hogy  kilássak  a
sziklatömbök mögül.  Mikor megláttam őket,  hát,  nem hittem a saját  szememnek. Három óriás,
szőrös, azaz hosszú szőrű lényt pillantottam meg. Hirtelen meg is ijedtem, mert nem erre a látványra
számítottam. Ott ültek egy-egy nagy sziklatömbön a tűz körül, és még mindig a terven gondolkodtak.
Gyorsan visszaguggoltam a sziklák mögé, nem tudtam, hogy mit is gondoljak, de szerettem volna
jobban megnézni őket, így vettem magamon egy kis bátorságot, ami nem is volt olyan egyszerű,
mivel nem tartottam magam valami bátornak, de a fejemben azt súgta egy kis hang, hogy ezt most,
meg kell tegyem. Szép lassan felegyenesedtem. Megnéztem őket külön-külön. Nagyon hasonlítottak
egymásra, de mégis olyan különbözőek voltak. Egyiküknek a feje tetején egy fehér csíkban volt a
szőre úgy gondoltam, hogy ő az idősebbik és igazam is lehetett, mert ő ült középen. A jobb oldalán
ülő szörnyön pedig hatalmas foltokban voltak a színek, nem a megszokottak, olyan vegyes volt, volt
kék is meg sárga is meg ha jobban megnéztem akkor zöld volt a farka. Abban a pillanatban nagyon
mókásnak találtam. A harmadik, átlagosnak látszott, hosszú barna szőre volt, semmi különleges szín,
csak a nagy orrára lettem figyelmes, ami tényleg igazán nagynak tűnt, még a magasságához és a
méreteihez képest is. Ami közös volt bennük, hogy tetőtől talpig hosszú szőr borította őket, kivéve az
arcuk egy részét, a kezüket és az óriási lábukat. Ja igen meg az a rettenetes szag, ami belőlük áradt,
mintha soha az életükben nem fürödtek volna. Hirtelen elkapott a hányinger, de visszafojtottam és
koncentráltam. Látni és hallani akartam mindent.

Kiváncsiságomban nem figyeltem, hogy ne hajoljak túl sokat előre és hát igen, ahogy az tőlem
várható,  eldőlt  az egyik szikla,  a kisebbik a háromból.  Ezzel akkora zajt  csaptam, hogy még a
legmesszebbi  városban is  meghal-lották  volna.  Erre  egyből  figyelmesek lettek  a  szőrös  lények.
Egyikőjük, az idősebbik kidugta a szőre alól a fülét, ami ugyanolyan hatalmas volt, mint ők maguk is.
Rám nézett szikrázó kék szemeivel, elkezdett vicsorítani, majd azon a furcsa nyelven megszólalt:

- Kapjátok el!

A másik kettő fel is állt és csak ekkor láttam igazán, hogy mekkorák is, hatalmasak voltak, olyan
kétszer akkorák lehettek, mint én. Pedig én sem vagyok alacsony a magam 172 centijével. Mire a két
lény nagyokat lépve felém iramodott, úgy éreztem magam, mintha egy borsószem lennék mellettük.



Gyorsan megfordultam és elkezdtem szaladni az egyetlen, szerintem kifele vezető úton. Aztán fényt
láttam, és jobban szedtem a lábam, de mire kiértem volna…

 

Kinyitottam a szemem és a  megszokott  helyen ébredtem,  az  ágyamban.  Már reggel  volt  és
csicseregtek a madarak is, pompás tavaszi időt láttam az ablakon keresztül. Felültem az ágyon és
gondolataim,  csak  az  álmom  körül  cikáztak.  Körbenéztem,  féltem,  hogy  akár  a  szobámba  is
követhettek, de megnyugodtam. Minden úgy volt, ahogyan előző este hagytam. Narancssárga fal és
nagy  fehér  szekrény  köszönt  vissza  rám minden reggel.  A  falon  poszterek,  amik  nem nagyon
jelentettek számomra semmit. Csak szerettem volna, hogy csillagok vegyenek körül. Minden képen
valamilyen csillag jelent meg, volt, amelyiken magát az eget lehetett látni, de valamelyiken pedig egy
teljesen  elvont  csillag  volt.  Szerettem a  szobámat,  mert  teljesen  olyan,  mint  én:  egyszerű  és
rendetlen.

A gondolataim még mindig az álmomon jártak. Úgy éreztem, mintha, igazából megtörtént volna.
Már nagyon régen álmodtam akármit is, és nem emlékeztem rájuk soha, főleg ennyire tisztán nem. A
barlang, a lények, ahogyan beszéltek, amely olyan ismeretlen, de mégis olyan ismerős.

Ekkor felcsendült egy hang, ami teljesen kizökkentett a gondolataimból.

- Kate, gyere reggelizni! El fogsz késni az iskolából!

Ő az anyám volt. Minden reggel így csengett a hangja, el sem tudnám téveszteni, jobb, mint a
vekkerem. Sejtésem sincsen, hogy csinálja, de minden reggel olyan fitt, mosolygós és olyan, hogy is
mondjam, kisimult. Tényleg nem tudom, hogyan csinálja. Azt viszont tudtam, hogy, ha már így felszól
nekem, akkor bizony késésben vagyok, ideje felkelnem. Nehezemre esett felállni az ágyról, a lábam
teljesen el volt fáradva. Mintha egész este csak futottam volna. Szerettem reggel kinyújtóztatni a
végtagjaimat, de most még ezt is kihagytam sietségemben. Első a fürdőszoba, kifésültem derékig érő
szőke  hajam,  megmostam a  fogam szóval  a  szokásos,  nem is  éreztem különösebbnek  magam
másoktól, egy átlagos lány voltam viszonylag átlagos élettel. Felkaptam magamra gyorsan valamit a
szekrényből, ami éppen a kezembe akadt. Akkor reggel egy farmert, egy szürke kapucnis pulcsit és
egy tornacsukát. És már kész is voltam. Leszaladtam gyorsan a lépcsőn, nehogy anyám újra utánam
kiáltson, de pont mire leértem volna újból megszólalt.

- Kate, nem szólok még egyszer! – mondta egy kicsit erélyesebben.

Mire kimondta az utolsó szót, már az asztalnál ültem, és magam elé húztam a rántottát, ami még
most is gőzölgött. Ránéztem az órára, ami a zöld falon lógott az egyik fa színű konyhaszekrény
mellett. Már majdnem fél nyolcat mutatott. Gyorsan elkezdtem habzsolni.

- Ne egyél olyan gyorsan, még elrontod a hasad! - mondta anya nyugodt hangon. Majd felállt az
asztaltól.

Haja ma is csodálatosan szép volt és szőke akár az enyém, bár szerintem az övé sokkal szebb. Én
csak azért növesztettem meg, mert ő megkért rá, még most is hallom mit mondott, mikor le akartam
vágatni.

„- Nekem nem leszel olyan, mint egy fiú, egy szépséges kisasszony lesz belőled és az csak hosszú
hajjal lehetséges.”

Na tehát, ez az ő véleménye, de minden nap azzal büntetem, hogy nem engedem ki a hajam, hogy
a  „vállamra  omoljon”,  ahogyan  ő  fejezné  ki  magát,  hanem felkontyolom a  fejem tetejére  egy



gombócba. Nem igazán tetszett neki, de még így inkább elfogadta, mint hogy levágassam. Pedig egy
jó kis tüsis vagy valamilyen bubi nagyon jól állt volna. Legszívesebben magam vágtam volna le, de
nem akartam megbántani anyát sem. Meg hát nem is tudom, hogyan sült volna el a dolog, mivel nem
voltam valami ügyes az ollóval sem. Lehet, hogy kárt is tettem volna magamban, ami lett volna
valami szerencsés. Így várnom kell, amíg be nem töltöm a tizennyolcadik életévemet, mert addig
bizony ebbe sincs beleszólásom, és hát addig van még három évem. Számomra örökkévalóságnak
tűnt.

Édesanyám, Rebecca, mert így hívják, még a neve is tökéletesen passzol hozzá, tisztalelkű és
barátságos. Már is sürgött-forgott a konyhában. Leengedett haja lebegett utána, mint a függöny a
kinyitott ablaknál. Illata pedig, mint a harmat és a frissen vágott fű. Egyszerűen tökéletes. Mindenki
azt mondta, hogy nagyon hasonlítunk egymásra, de én egyáltalán nem így láttam. Sőt, szerintem
nem is volt bennünk semmi hasonló. Legalább is külsőre nem.

- Apa hol van?- kérdeztem.

- Elment már dolgozni, most hamarabb kellett bemennie az irodába. Tudod, valami megbeszélés.

- És mikor jön haza? Itthon lesz, mikor jövök?

- Remélem kicsim. Nem tudta megmondani meddig kell ma bent maradnia.

Apa mindig nagyon sokat dolgozott. Azt mondta, azért hogy minden a helyes útján menjen. Nem
nagyon értettem mikor így beszélt, de nagyon jól hangzott, és ezért elfogadtam ezt magyarázatként.

Apa, Josh, azaz Joshua, de mi mindig csak Josh-ként mutatjuk be, mert azt valahogy jobban szereti.
Magas, sötét rövid haja volt és ahhoz képest, hogy irodai munkát végzett, nem úgy nézett ki, mint
egy aktakukac. Sporto- san és egészségesen élt, akár az egész család. Soha egy szem alatti karika
vagy ásítás, mindig üde és kipihent, mint édesanyám. Mindig azt mondtam, hogy őket egymásnak
teremtette az ég is. Ezt így gondolom most is!

GGGRRRR!!!! – megszólalt a csengő.

- Megyek anya, megjött Steph. Majd délután jövök!

Gyorsan felálltam az asztaltól megfogtam a táskámat és indultam is. Hiszen már alig vártam, hogy
láthassam a legjobb barátnőmet.

- Várj egy kicsit - szólt anya- még puszit sem kapok?- mosolygott.

Visszaszaladtam hozzá, adtam egy puszit az arcára és már ott sem voltam. Mikor kiléptem az
ajtón még mondott  valamit,  de azt  már nem hallottam tisztán.  Valami olyasmit,  hogy „Vigyázz
magadra!” vagy valami hasonlót. Nem is figyeltem már rá.

Steph már ott várt a kapuban lelkesen, mint mindig. Úgy örült neki, hogy újra elkezdődik a suli,
és hogy vége van a nyári szünetnek. Nem ismertem még soha nála furcsább lányt, bár kinézetre is
hasonlított egy „mintadiákhoz”. Sötét, hosszú, göndör haja, kék szeme, pirospozsgás arca és hát el
nem maradhat a lila keretes szemüveg sem, amit le nem cserélne semmi pénzért. Mindig azt mondta,
hogy ez a szemüveg hoz neki szeren- csét, és ha lecserélné, akkor nem tanulna ilyen jól, és hogy nem
mehetne jogi egyetemre. Ez az ő álma volt, de legalább ő tudta, hogy mi akar lenni „ha nagy lesz”.
Én még nem döntöttem el, de nincs még későn, volt rá még fél évem. Úgy voltam vele, hogy addigra
csak felkelti majd, valami a figyel- memet.



- Sziiaaa!!! Végre… suli…!!! Jaj de jó!!! Te is örülsz?? Ugye???

Én is köszöntem neki, de nem olyan lelkesen, ahogyan ő. Nem akartam megbántani és elrontani a
kedvét, de én nem szerettem ennyire gimibe járni. Mivel volt egy gúnynevem: „Anya pici lánya!”. Ezt
a nevet azért kaptam, mert anyukám elkísért a gimibe az első nap és hát ezzel még nem is lett volna
semmi gond, ha ezt nem folytatja még egy teljes évig. Minden nap kocsival hozott-vitt az iskolába, és
az iskolából. Azt mondta, hogy meg kell tanuljam, hogy mi jó és mi nem. Hogyan érek a suliba a
legbiztonságosabban, és hogyan haza. Mit csináljak, ha megtámadnak - persze futnék, ahogyan csak
a lábam bírja, ez természetes – és hogy, hogyan kerüljem el a bajt. Így ragadt rám az „Anya pici
lánya” név és ekkor még mindig nem volt elfelejtve, saj- nos, de nem akarom lelombozni Steph-et
ezért próbáltam úgy tenni, mintha körülbelül olyan izgatott lennék, mint ő.

- Ez az utolsó évünk és mehetünk a nagyvilágba, ami olyan sok csodát rejt. - folytatta Steph –
Miénk lesz minden, amiről álmodtunk!

Apropó álmok. Nem is tudtam, hogy elmondjam e neki, mit álmodtam. Mert szerintem nagyon
izgalmas volt, és még mindig tisztán emlékeztem mindenre, de most inkább nem akartam témát
váltani. Hagytam, hogy a lelkesedése megmaradjon, és az első napra koncentráljon. Végre elindul-
tunk az iskolába, Steph még mindig a felnőtt lét csodáiról mesélt nekem. Hogy az milyen jó lesz, és
hogy saját magunk urai leszünk, dolgozhatunk meg ilyenek, de én nem erre gondoltam a felnőtt
életemben, nem tudtam, hogy még mire is, de biztosan nem erre. Az iskolába menet sok házat
elhagytunk kisebbet és nagyobbat is. Nagyon szép utca volt, főleg ilyenkor tavasszal. Mindenhol
virágok és a fák is vastag lombot engedtek. A madarak csicsergése pedig el is felejtette velem, hogy
merre is tartunk éppen. De volt egy ház, ami előtt mindig félve mentem el. Nem tudom miért, pedig
teljesen átlagos háznak látszódott, fehér kerítés, emelet, sok virág az udvaron. Idővel a kutyára
fogtam,  aki  az  udvar  urát  személyesítette  mag.  Akárhányszor  arra  jártam,  mindig  haragosan
megugatott és én mindig nagyon meg is ijedtem.

Ha Steph is ott volt, akkor majdnem a nyakába ugrottam. Amiért persze ő mindig ki is nevetett.
Aznap is sietősebbé tettem a lépéseimet nehogy találkozzunk a „vérebbel”, aki nem is lett volna
olyan rémisztő, mivel valami keverékféle lehetett.  Rövid lábai,  hosszú orra és rövid farka, amit
mindig hegyesen az ég felé állított ugatás közben. Szőre olyan karamellaszínű csak az orra körül
jelent meg fekete folt. Még aranyosnak is mondanám, ha persze nem ugatna meg mindig, és ha nem
hiányozna a bal oldali szeme.

Gyorsabb lépteimet Steph is követte, bár el-elvigyorodott, mert tudta miért teszem ezt. Sokszor
heccelt is vele. „De hát vagy tízszer akkora vagy, mint ez a kis kutyus!” Én nem tartottam ezt olyan
poénosnak.

- Csak egy kis kutya. – mondta – Igazán kibékülhettél volna már vele.

- Nem rajtam múlik, ő nem enged el nyugodtan.

Miközben annyira siettem, benéztem az udvarra, és egy fán láttam valamit, nem tudom, hogy mire
is hasonlított. Talán egy kismajomra csak sokkal hosszabb volt a farka olyan másfél méter hosszú, és
merem állítani, hogy olyan kék szemei, mint a drágakövek. Az álmomban pont ilyeneket láttam a
barlangban. Pontosan engem bámult, és én sem tudtam levenni róla a szemem. Mintha magával
ragadott volna. Éppen szólni akartam Steph-nek, hogy nézzen ő is oda, de ekkor megzavart minket a
kutya hangos csaho- lása. Mire újra a fára néztem, már nem láttam a majomszerű lényt. A kutya csak
tovább ugatott, amíg el nem értük a kerítés végét, aztán elhallgatott mintha kikapcsolták volna.
Steph megint csak mosolygott rajtam, rémült arcomat a kutyának tudta be. Pedig nem is arra a
kutyára gondoltam, éppen akkor. Hanem hogy lehet, hogy mégsem álom volt, amit annak gondoltam



vagy csak képzelődtem? De azt nem hiszem, hogy egy pont olyan lényt engedne láttatni az elmém,
amitől meg is rémülhetek. Görcsbe rándult a gyomrom, mikor rádöbbentem, hogy ez akár a valóság
is lehet.

Odaértünk az gimihez. Steph nagy örömére, de nekem még mindig csak a furcsa lényen járt az
eszem. El kellett hessegetnem a gondolataim, hogy Steph-re tudjak figyelni, mivel valamit olyan
izgatottan magyarázott nekem, csakhogy én egyetlen szavára sem figyeltem oda. Majd kinyújtotta a
kezét és egy bizonyos pontra mutatott. Az a pont, Alex volt.

Alex az a barát, aki természetesen fiúból volt, de én valahogy nem tudtam úgy tekinteni rá. Elég
jól nézett ki. Magas, barna hajú, barnás szemek, sármos arc és jó modor. Nekem valahogy túl jófiú,
gondolom. Akkor nyáron nem is találkoztunk, mert a szüleivel elmentek Párizsba, hogy nyel- vet
tanulhasson. Nagyon hiányoztak a vele töltött beszélgetések, az együtt lógások, az esti séták. Olyan
volt nekem, mintha a bátyám lett volna. Úgy szerettem őt, mint Steph-et.

- Hello, Te elveszett France… hehehe - mondtam kicsit gúnyosan.

Egyből tudta, hogy hogyan gondolom és nem is haragudott meg rám, soha. A szememet le sem
tudtam venni róla, valami nagyon megváltozott rajta, először fel sem tűnt, de most, hogy közeledett
felénk. Olyan izmos lett, sokkal izmosabb, mint a nyár elején, mintha egész nyáron csak edzett volna
és merem állítani, hogy magasabb is lett. Egyáltalán nem így emlékeztem rá. Kis esetlen, jóképű, de
még a haja sem állt ilyen jól, sohasem. Odaért hozzánk, hirtelen felkapott, mintha csak egy könnyű
kis baba lennék, majd megpörgetett. Nem csak látszatra lett izmosabb, hanem erősebb is lett, nem is
kicsit.

- Szia, te kisvárosi! – mondta Alex, közben mosolygott.

Én  is  elmosolyodtam.  Majd  lerakott  és  felkapta  Steph-et  is,  aki  sikolyokban  tört  ki  a
meglepődöttség miatt. Megfogtam a bicepszét, nagyon keménynek éreztem.

- Te egész nyáron csak gyúrtál, vagy mi? – kérdeztem, kicsit gúnyosan.

- Nagyon sok időt töltöttem az edzőteremben, mivel anyám azt mondta, hogy foglaljam el magam
valamivel.  Azt  is  ajánlotta  nekem,  hogy  így  lega-  lább  még  tovább  gyakorolhatom  a  francia
tudásomat. Nagyot tévedett, mivel ott nem nagyon kellett beszélgetni, csak edzeni. Így majdnem
minden nap lementem, ahogy te mondod „gyúrni”. De anyám mindig azt hitte, hogy fejlesztem a
nyelvtudásomat. El volt kápráztatva. Így lettem egy kicsit izmosabb. – mosolygott.

-  Kicsit???  –  kérdeztem –  Ez  elég  látványos  változásnak  tűnik  számomra,  de  szerintem az
előnyödre vált. – elmosolyodtam.

- Köszi, én is így gondolom. – visszamosolygott.

- Siessünk már, mert nemsoká csengetnek és nekünk a legtávolabbi terem- be kell mennünk. –
mondta izgatottan Steph.

Teljesen fel  volt  dobva a  dologtól,  hogy végre beülhet  az  iskolapadba és  végre új  dolgokat
tanulhat és így egyre közelebb kerülhetett a jogi egyetem- hez.

Elindultunk. Bementünk a nagy ajtón, ami számomra csak a gúnyolódást jelentette,  de most
meglepődtem. Nem mondott rólam senki semmit, pedig az első nap szokott a legrosszabb lenni.
Ilyenkor szoktak ugye „Anya pici lányának” csúfolni, de most nem. Senki nem mondott semmit. Még
a leg- többen köszöntek is. Meglepődtem, de jól esett és már egy kicsit felszaba- dultabb is lettem,



ami a mozgásomon is látszódott. Kihúztam magam és felemeltem a fejem. Végignéztem azokon az
arcokon, akik elhaladtak mellettünk. Nem néztek ránk, vagy ha mégis, akkor is csak egy pillanatra,
majd pedig lesütötték a szemeiket, mintha valami rosszat csináltak volna. Kezdtem megrémülni a
dologtól.  Nem  tudtam  eldönteni,  hogy  most  tényleg  tettek  valamit,  és  majd  valahol  meg  is
szégyenítenék, vagy csak megjött az eszük és mától békén hagynak. Odaértünk a terembe még az
utolsó pilla- natban, a csengetés előtt. Körbenéztem a teremben, minden olyan volt, mint előző évben.
Enyhén kopott ablakkeretek, agyonra használt padok, és né- hány plakát köszönt vissza rám a falról.
Steph ugrándozva ment az asztalá- hoz, mint egy kislány, aki éppen valamilyen lányka dalt énekel.
Nagyon aranyosnak tartottam. El is mosolyodtam rajta.

- Irodalom óránk lesz az első. – mondta Steph, boldogan.

Nekem pedig eszembe jutott, hogy ilyenkor irodalom órán mindig el kellett mondani az egész
osztály előtt, hogy mit is csináltunk a nyáron, merre voltunk meg ilyenek. Nem volt rossz dolog, de
akkor valahogy nem volt hozzá semmi kedvem, mivel semmi érdekes nem történt velem a nyáron.
Azon kívül, hogy lett egy cicám, aki hazáig követett egyik nap. Szó szerint nem lehetett levakarni, így
velem maradt. Aranyos, kis bolyhos, vörös és narancsszínű, nagyon játékos, de mégis olyan bújós,
nagyon megszerettem. Mindig velem aludt. De ezen kívül semmi olyasmi nem történt, ami említésre
méltó lett volna. Nem voltam sehol. Az egész nyarat, ahogy Alex mondta, kisvárosunkban töltöttem.
Jó kis hely lett volna, csak annak volt unalmas, aki minden idejét ott töltötte. Szerettem volna én is
utazgatni, világot látni, de a szüleim mindig kitaláltak valami kifogást. Például, hogy apa dolgozik, és
most nem tud eljönni egy napra sem, sok teendő van a kertünkben, mivel sok gyümölcsfát ültettünk
az elmúlt években, és szüretelni kellett, télen, mert hideg van, nyáron, mert nagyon meleg van.
Mindig kitaláltak legalább egy olyan dolgot, ami miatt nem tudtunk elmenni, de idén már inkább
meg sem kérdeztem őket erről. Ők pedig nem is említették.

Közben bejött a terembe Miss Stanky, és elfoglalta a helyét az asztala mögött. Megigazította a
szemüvegét, és egyből a lényegre tért. Fiatalos nő volt, pedig már nem a húszas éveiben járt, olyan
negyvenöt év körüli lehetett, de mindenki szerette, mert kedvesen viselkedett a diákokkal és nem
vette olyan komolyan a tananyagot. Sokszor mentünk ki a szabadba verset olvasni vagy regényeket
eljátszani, akár egy színdarabot. Bár egy kicsit mindig olyan furcsán öltözött. Nagyon bő ruhákat
viselt, és nem használta a színeket sem. Barna, fekete és fehér ruhákat hordott nap, mint nap. Nem
igazán változatos. A haját is mindig egyfajta kontyban hordta, ami vagy sikerült a feje közepére vagy
nem.  Aznap  éppen  egész  jól  sikerült.  Elővette  a  naplót  és  kinyitotta  egy  oldalon.  Mindig  így
választotta ki az első nyári beszámolót. Reménykedtem, hogy ne én legyek az, mert így akik elém
kerültek azok talán izgalmasabban elő tudták adni, ha nem is voltak sehol a nyáron. Az órákon mikor
saját kis előadást kellett előadni, szerettem átformálni mások mondanivalóját, olyanra amilyennek én
láttam. Így legalább nem kellett elvesztegetnem az időmet feleslegesen. És ez eddig mindig be is jött.
Nem is voltam soha az első helyen, akkor pedig nem is azon járt az eszem. Még mindig az a
majomszerű  lény  lebegett  a  szemem  előtt,  csillogó  szemeivel.  Csak  Steph  kalimpálása  tudott
kizökkenteni.  Majd  kiugrott  a  padból,  annyira  szerette  volna  elmondani  a  nyári  élményét.
Reménykedtem, hogy ezt észreveszi Miss Stanky, és őt választja a napló kinyitása után is.

- Kataline Treasure – mondta a tanárnő.

A nevem hallatán nem is hittem a fülemnek, összerezzentem. De mint egy robot, gondolkodás
nélkül felálltam és elindultam a padsor között az osztály elé. Nem tudtam, hogy mit is mondjak,
mivel azt csak nem mondhattam, hogy olyan unalmas volt. A cicám megtalálásáról, meg valahogy
nem volt kedvem beszélni, azt az én magánszférámnak éreztem. Na, de úgy gondoltam, hogy majd
előjön valami. Stresszhelyzetekben elég jól teljesítettem. Kiértem a padsor végére, a tábla elé, és az
osztály felé fordultam.



- Kezdheted Kataline, mondd el, mi jót csináltál a nyáron. – mondta kedves hangon Miss Stanky.

Éppen neki kezdtem volna, de úgy gondoltam először kinézek az ablakon, hogy erőt vegyek
magamon. Ekkor egy közeli fán megint megpillantottam a majomszerű lényt, amint engem néz a
kéken ragyogó szemeivel. Egyszerűen nem tudtam levenni róla a szemem, meg sem mozdult csak
engem nézett, én pedig őt. A következő pillanatban sötétség lett körülöttem, és feküdtem.

 

Kinyitottam a  szemem és  egy  egészen  különös  helyen  találtam magam.  Zöld  volt  a  fű,  de
smaragdzölden ragyogott. Kezem alatt is füvet láttam, de nagyon puhán ért a kezemhez, akár egy
plüss állatka. Ujjaim között játszadoztak a szálak, megcsiklandozva a tenyeremet. Felültem, hogy
minél többet lássak, de nem láttam valami messzire, mivel annyira ragyogott a fű, hogy szó szerint,
ködként emelkedett előttem. Hegyezni kezdtem a fülemet, mivel hallottam valamilyen zümmögő
hangot, nagyon hasonlított a méhekéhez, de nem láttam semmit. Felálltam, hogy körbenézzek, ha
már itt vagyok, látnom kell, hogy hol is vagyok, és szerettem volna tudni, hogy mi ez a zümmögő
hang. Előre léptem egyet.

- Ne, ne menj! Veszélyes! – szólt vagy inkább egyszerre szólalt meg pár kis vékony hang.

Megtorpantam és megfordultam, hogy lássam ki vagy kik szóltak hozzám ezen a furcsa helyen.
Mikor megfordultam, alig hittem a szememnek. Három kis valami repkedett vagy inkább lebegett
előttem. Jobban megnéztem őket, bár nem volt olyan könnyű, mert a szárnyacskájuk úgy fénylett
akár egy reflektor és a szememnek elég nehéz volt őket sokáig szemmel tartani. Picik voltak olyan tíz
centisek lehettek, hosszú hegyes orruk, hegyes fülük és gyönyörű nagy szemeik, amelyek engem
nézetek, olyan színűek, mint a szárnyaik. A középsőnek lila szeme és lila szárnya, a jobb oldalinak
piros szeme és szárnya, a bal oldalinak pedig sárga szeme és sárga szárnya volt. Szárnyukon fényes
minták  rajzolódtak  ki,  amik  először  csak  olyan  össze-visszaságnak látszódtak,  de  minél  tovább
néztem annál kivehetőbb formát öltöttek. De nem tudtam túl sokáig nézni, mivel nagyon világítottak.
Könnyek szöktek a szemembe és elkaptam a fejem.

- Megkérdezhetem, hogy mik vagytok ti? – kérdeztem, közbe törölgettem a könnyeimet.

- Mi a baj? Fáj valamid? – kérdezte a lila színű lény.

- Nem, nincs semmi baj, nem fáj semmim. Csak olyan erősen fényletek, hogy azt nem bírja a
szemem.

- Jaj értjük. Akkor megtennéd, hogy leülsz, és akkor rárepülünk a lábadra, és akkor már nem
vakítunk el a szárnyainkkal.

- Persze. – le is ültem törökülésbe.

Ahogy mondták, le is szálltak a térdemre, a lila a jobb térdemre, a másik kettő pedig a balra. Így
már azért jobb volt, mert nem vakítottak el a fényük- kel. Jobban meg tudtam nézni őket. Olyanok
voltak, mint a tündérek. Legalábbis nekem nagyon hasonlítottak rájuk, csak hogy túl picik voltak és a
hosszú hegyes orruk is meglepő volt számomra, de még így is gyönyörűnek láttam őket. Picike
ruháik, mintha virágszirmokból lettek volna, csak fényes kövek díszítették.

- Nem válaszoltatok a kérdésemre. Mik vagytok ti? – kérdeztem.

- Oh, bocsánat! – mondta a lila lény. – Minket együttesen Henniknek neveznek. Mi vagyunk a
tündérek és más csodás lények védelmezői.



- Tehát akkor ti nem vagytok tündérek?

- Nem, mi nem, mi vagyunk azok, akik mellettük vagyunk, mikor valami bajba keverednek, vagy
ha veszélyben vannak. A tündérek emberibb lények. Nagyobbak nálunk és az emberek között is meg
tudnak élni, mert könnyen el tudnak vegyülni.

- Te pedig, hogy kerültél át a kapun? – kérdezte a sárga Henni.

Nem tudom, egyszer csak itt ébredtem fel. Nem emlékszem, hogy átmentem volna valamilyen
kapun.

- Ez furcsa! – mondta a piros Henni.

Messze a távolban látni kezdtem egy fényt, ami kékes színű volt. Minél kö- zelebb jött, annál
inkább egy szempárra hasonlított. Valamiért elkapott egy furcsa érzés. Rettegésnek nevezném. Nem
éreztem még ezelőtt soha ilyesmit, de tudtam, hogy most biztos okom van rá.

- Az ott mi? – mutattam mögéjük.

Hirtelen hátra néztek.

- Most menned kell! – mondta a lila Henni.

- Nem tudom, hogy… – még a mondatot sem tudtam befejezni. Sötétség lett körülöttem, egy
hatalmas nagy fekete űr.

Vízcseppet  éreztem  az  arcomon,  ami  legördült  a  nyakamig.  Kinyitottam  a  szemem  és  az
iskolateremben találtam magam.  Feküdtem a  parkettán.  Alex  és  Steph arcát  pillantottam meg
először.

- Kinyitotta a szemét! – mondta Alex, izgatottan.

- Mi történt? – kérdeztem, és közben felültem, fájdalmat éreztem a feje- men, és oda kaptam a
kezem. Valószínű mikor elestem, akkor beverhettem, mert már ott is volt egy hatalmas pukli.

- Kiértél az osztály elé, majd Miss Stanky mondta, hogy kezdheted a beszámolót. Úgy is látszott,
hogy el is kezded, de utána csak kifele néztél az ablakon. Mi is kinéztünk, de csak egy kis madarat
láttunk a fán csicseregni, mikor visszanéztem feléd akkor már elájulva, a földre zuhantál. Próbáltunk
felébreszteni, de nem reagáltál. – mondta ilyedten, Steph.

- Mennyi ideig voltam eszméletlen? – kérdeztem.

- Olyan 20 percig. – mondta Miss Stanky – Nem ütötted meg semmidet?

- Egy kicsit a fejem, de nem vészes, nem fáj már annyira.

- Azért menj le az orvosira, és a szüleidet is felhívom.

- Rendben.

- Steph és Alex elkísérnek. Ha véletlenül rosszul lennél, akkor majd ők melletted lesznek.

- Köszönöm.



Alex  segített  felállni.  Olyan  volt,  mintha  nem is  a  földről  kellett  volna  felsegí-  tenie,  olyan
könnyedén ment neki. Meglepődöttségemet nem is tudtam titkolni. De most inkább az érdekelt, hogy
miért voltam megint valami furcsa helyen. Tegnap este meg, most is,  az a majomszerű lény, a
Hennik…

Teljesen összezavarodtam.  A fejemben a  képek csak úgy cikáztak.  Nem is  tudtam,  hogy az
események hogyan követték egymást. Megrémültem ettől. És a félelem, mit akkor éreztem mikor
megpillantottam azt a szempárt, a csontomig hatolt.

Elindultunk a folyosón az orvosi felé, de először bementünk a mellék- helységre, mert Steph nem
bírta tovább. Bementem vele. Megtámasz- kodtam a mosdónál, a fejem zakatolt a sok új dolog miatt.
Majd a tükör felé fordultam és megmostam az arcom. Mikor felegyenesedtem, a tükörben világító
szempár bámult rám, de nem kék, hanem smaragdzöld, mint a fű a Henniknél. Hátrakaptam a fejem,
de nem láttam ott senki. Visszafordultam és már nem volt ott a szempár, csak magamat pillantottam
meg a tükörben. Elég meggyötört arcom volt. Úgy néztem ki, mintha már egy hete nem aludtam
volna semmit. Megtöröltem a pulcsimban az arcom. Eközben Steph is végzett és ment is kezet mosni.

- Mi van veled Kate, olyan mintha szörnyet láttál volna? És mi történt a teremben?

- Nem tudom, egyszerűen csak elájultam és… - nem tudtam, hogy elmondjam-e neki, hogy mit
láttam, talán csak bolondnak tartana -… nem tudom. Nem itt  akarom elmondani,  majd délután
átjössz? Akkor majd elmondok mindent. Nem bírom már magamban tartani.


