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Bevezetés
A nevem Zia West és egy elég érdekes történetet szeretnek nektek leírni. Remélem, élvezettel

fogjátok olvasni.

Az első, amit tudnotok kell, mielőtt elkezdeném ezt az egészet az, hogy pontosan milyen is a
családom.  Itt  most  nem a  szüleimről  lesz  szó,  hanem édesanyám ágáról  származó rokonokról.
Pontosabban a két unokanővéremről Jeaniről és Maryről. Akik, amikor tehetik, pokollá teszik az
életem és el is árulom, hogy hogyan. Mindenbe beleszólnak, amibe bele tudnak. Olyanokba, ami nem
tartozik rájuk. Abba, hogy huszonhárom éves fejjel, még szűz vagyok, és ez nem tetszik nekik, és
minden áron azt szeretnék, hogy elveszítsem és mindegy, hogy kivel. Ezt majd később erősen ki fog
rajzolódni a sztorimban. Az is zavarja őket, hogy felvettek az egyetemre, mert nekik ez nem sikerült
és emiatt féltékenyek rám. Azt mondják, hogy jobban járok, hogy ha dolgozni mennék, ahhoz képest,
az iskola mellett teszem ezt, és a jegyeim nem látják kárát. Minden egyes sikerem egy késdöfés a
szívükbe, azért mert ők nem értek el semmit abból, amit elterveztek, én pedig igen. Ahelyett, hogy
örülnének, inkább keresztbe próbálnak nekem tenni. Hogy, hogyan? Úgy, hogy nem hagynak tanulni,
folyton piszkálnak, aludni sem hagynak rendesen. Azt állítják, hogy soha nem mozdulok ki otthonról,
ahhoz képest többet megéltem, mint ők, akik tizenegy évvel idősebbek nálam. Apró dolgokba is
örömmel ütik bele az orrukat, mint például, hogy a hajam már lassan a derekamig ér és folyton azzal
jönnek, hogy vágjam le, de nem fogom. Ez is idegeikre megy, hogy a legritkább esetekben hallgattok
csak rájuk. Mindig olyan tanácsokat adtak mondjuk, én inkább parancsoknak mondanám, amikkel
soha nem voltam megbékélve. Amikor néha napján elmentem velük bulizni, az öltözékemmel sem
voltak megelégedve,  mindig átöltöztettek olyan ruhákba,  amiben úgy festettem, mint egy rossz
cicababa.  Utáltam!  Összevetve,  lassan  kezdek  rájönni,  hogy  miért  teszik  ezt  és  nem  csak  a
féltékenység motiválja őket, hanem az is, hogy ha már nekik rossz, másnak is legyen az. Mivel ők
nem  voltak  boldogok  a  párkapcsolatukba,  azt  kívánták,  hogy  én  is  ugyanígy  érezzek  majd  a
sajátomba. A legröhejesebb, amin már tényleg röhögtem az az, hogy nem szeretik, hogy ha fekete
ruha van rajtam. Soha sem voltam talpig feketében, csak az öltözékem egy része volt olyan színű,
még sem tetszett nekik. Azt akarták, hogy rózsaszínt vegyek fel valami mást, amiben nem éreztem
jól magam. Engem nem zavar, ha valaki azt hord, főleg, ha jól áll neki, de ez nem állapot, hogy erre
kényszeríteni akarnak engem.

Röviden ennyi azt, amit most így összefoglalás gyanánt adhatok nektek. Később az olvasás során
rájöttök, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint ahogyan ezt így felvázoltam.

 



1. fejezet
Újfent  itt  vagyok  a  két  unokanővéremnél  és  hagyom,  hagyj,  cicomázzanak  ki,  pedig  nem

szerettem, amikor ezt teszik velem. A kényelmes nőis felsőmet lecserélték egy testhez tapadó majd
nem, hogy rózsaszín felsőre, kijelentem, hogy utálom ezt a színt. Az sem segít a helyzetemen, hogy
ennek a topnak a dekoltázsa elég mély… Ne értsetek félre, valakin biztos jó áll ez a felső vagy ez a
rózsaszín  szín,  de  én  nem közéjük  tartozom,  és  eszem ágában  sincs  elítélni  azokat,  akik  így
öltözködnek, csak ez nem az én stílusom. Amit képtelenek voltak megérteni. Most felmerülhetne az a
kérdés, hogy akkor most még is miért engedem meg nekik, hogy ezt tegyék velem. Sokan vannak
úgy  vele,  hogy  kedvére  szeretne  tenni  a  családtagjainak,  hogy  jobban  szeressék  vagy,  hogy
elismerjék őt. Valószínűleg én is ebben a betegségben szenvedek, és hiába vagyok tisztában vele,
nem tudok ellene mit tenni. Nem elég, hogy átöltöztettek, de még a frizurámat is megváltoztatták és
kaptam egy nagyon szép sminket is. Amiben úgy néztem ki, mint egy olcsó, hát nem kértelek, kurva.
Az összhatás meg végkép ezt sugallta. A számat harapdáltam, amikor a fiatalabbik unokanővérem
Mary elvonult elkészíteni a saját sminkjét. A nappaliban álltam egy egész alakos tükör előtt, ami
számomra némileg túlzás volt, főleg, ha abból indulok ki, hogy a lakásban már alig volt férő hely.
Jeani az idősebb testvér éppen a szobájában volt és még mindig valami ruhát keresett magának. Én
megint, csak nem tartozom, azok közé a lányok közé hiába vagyok huszonhárom éves, akik szeretnek
elmenni bulizni, ebben is más vagyok. Könyveket szeretek olvasni miközben egy pokrócba vagyok
bebugyolálva a kanapémon, imádok elmenni túrázni mindegy, hogy hova. A mozi is jó szórakozás, de
igen néha én is elmegyek bulizni, de az egy koncertből áll nem pedig ebből, hogy beülünk egy
diszkóba iszunk ameddig láttunk és kész. Számomra ebben nincs semmi szórakoztató, valakinek ez
biztos tetszik, de nekem nem. Főleg akkor, amikor tíz vagy húsz évnél idősebb pasik próbálnak rám
mászni, olyan elcsépelt szövegekkel, hogy már sértették a fülem. Mivel ők párkapcsolatban élnek
úgy vannak vele, hogy nekem se ártana egy fiú. Úgy tűnhet, mintha jót akarnának nekem, de nem
erről van szó, hanem arról, hogy mivel ők boldogtalan kapcsolatban élnek, azt akarják, hogy én is
pont ugyan ebbe a helyzetbe kerüljek. Hogy még is honnan veszem, hogy nem boldogok a párjukkal,
hát onnan, hogy Jeani egy percig sem tud kettesben maradni a kedvesével. Mary pedig az első
adandó alkalommal megcsalja  az állítólagos szerelmét,  sajnálatomra párszor szemtanúja voltam
ennek az  ominózus  eseménynek.  Most  pedig  itt  állok,  és  újból  arra  készülök,  hogy  egy  olyan
éjszakába vessem bele magam, amiből semmi jó nem sülhet ki. Még mindig a számat rágtam, hogy
még is mit találjak ki, hogy kevésbé legyen kirívó a szerelésem. Hirtelen megcsapott egy hideg
fuvallat és rájöttem, hogy egy pulcsi tökéletes elfedné a majd nem kibuggyanó melleimet. Még két
hónap volt nyárig, igaz az éjszakák már nem voltak annyira hűvösek, de mivel fagyos szent hírében
álltam és ezt most ki is használtam.

- Mary! – utána szóltam a fürdőbe.

- Mond! – ha jól hallom éppen a száját rúzsozza.

- Kérhetnék egy pulcsit? – én nem hoztam magammal mivel hosszú ujjúban jöttem.

- Minek? – kisnyúlért, még is mit hisz mire kell?

- Adj neki egyet, nincs kedvem egész este a nyafogását hallgatni, hogy fázik! – kedves…

- Nem érek rá! Tudod, hol találod őket, vegyél ki egyet és ne fekete legyen!

Imádom, amikor zavarja őket, az hogy valami fekete van rajtam. Mikor jó kedvem van, és úgy
határozom, van úgy, hogy talpig feketében jelenek meg náluk, csak azért, hogy kiélvezem, hogy ez
mennyire irritálja őket.



- Rózsaszín sem lesz, az is biztos. – szóltam vissza.

- Nem tudom, hogy mi bajod van azzal a színnel.

Talán az, hogy nem szerettem, ahogy a lilát sem? Hogy van ízlésem, és nem hagyom magam
befolyásolni? Azt még is olyan ruhákat adnak rám, én meg hagyom magam, hogy ne keljen egész
este azt hallgatnom, hogy mennyire gyerekes vagyok. Érdekes én nem hordhatok sötét színeket, de
ők igen? Utálom a kettős mércét, főleg ha álszent emberektől jön. Kinyitottam egy akkora szekrényt,
ami egy egész falat eltakart a nappaliban. Nézzük miből élünk. Végig mentem direkt a sötétebb
színeken,  mire találtam egy méregzöld garbós pulcsit.  Kíváncsi  leszek,  hogy hogyan fognak rá
reagálni. Mert hát az egész pompázatos összeállítást eltakartam vele, de nem fekete. Jót nevettem
magamba, de nem tartott sokáig a jó kedvem, mert csöngettek és már előre sejtettem, hogy kik azok.
Lilien akit Ennek kellett szólítani és Mia, őt pedig Mimi becenevet használja.

- Zia enged már be őket! – kiáltotta Jeani.

- Jó! – nem kedveltem őket.

Nem is  az én barátaim, de örömmel kötnek belém ők is.  Hála az égnek velük nem kell  jó
pofiznom. Kinyitottam az ajtót és köszönés helyett ezt kaptam:

- Le kéne vágnod a hajad.

- Neked is, szia Lilien. – mondtam gúnyosan.

- En! – felháborodottan rögtön kijavított.

- Felőlem aztán! Szia, Mimi. – ő csak biccentett egyet felém.

Eddig soha sem volt ennyire kedves velem, legtöbbször ugyan azt hajtogatja, mint Lilien, most
meg hallgat? Még is mi történt vele? Miért érzem azt, hogy hamarosan meg tudom és fele annyira
sem fog érdekelni. Elkezdtem játszani a hajammal, ha már szóba került és eszem ágában sem volt
levágni a hosszú különleges fürtjeimet, hogy miért azok? Mert fekete a hajam, de barna tincsek
vannak benne, és ez természetes ilyen, nem pedig festet. Hányszor mondták azt is, hogy fessembe be
teljesen feketére vagy barnára, én meg nem tettem meg. Álszentek, ahogy írtam, mivel ők többször
megpróbálták elérni ezt a hajszínt, de ez soha nem jött nekik össze. Mary elkészülve fogadta a
barátnőit. Már, csak Jeanire kellett várnunk. Én eközben megszomjaztam és kivettem egy Colát a
hűtőből és megittam.

- Ne igyál már annyi Colát! – hallatszott Jeani leteremtő hangja, aki most lépett be a konyhába.

- Bocs, kell a viszkibe? – gúnyolódni szerettem volna, de nem így jött le neki.

- Pontosan! – persze tőlem sajnálja, de az alkoholba tenni nem.

Elhúztam a számat, de végre elindulhatunk. A táskámba tettem a felsőmet, amibe jöttem, nem
fogom itt hagyni. A végén még nem látom viszont. Mindegy mit kértek kölcsön, azt ritkán láttam
viszont. Ezért kétszer meggondoltam, hogy mit is adok nekik oda. Az úton mind a négyen vígan
elbeszélgettek én hátuk mögött kullogtam. A téma, amiről beszélgettek, valahogy nem hozott lázba
és még hozzá szólni sem voltam képes. Jeani megállt és bevárt engem, szerintem csak azért, mert
attól  tartok, hogy lelépek, egy kanyar és már azon az utcán lennék, amin haza bírok jutni.  Az
unokanővérem csúnyán nézett rám és ezt felelte:



- Ne duzzogj! – jaj, elnézést észre sem vettem, hogy ezt tettem. – Gyere is beszélgess velünk.

Erre nem feleltem semmit, csak felsorakoztam a többiekhez, de minek azt magam sem tudom.
Nem szerettem ezt a felállást, mivel, amikor ők így négyen együtt vannak, akkor legtöbbször össze
fognak ellenem. Fogalmam sincs, hogy direkt cselekednek-e így, vagy csak véletlen az egész, de
elegem volt belőle. Ilyenkor egyhangúan elítéltek, mindegy, hogy miért. Most is ettől tartottam. Hála
az égnek ez nem következett be, mert Mary elővett a táskájából egy üveg vodkát. Ennek nagyon nem
örültem, mert utálom az izét. Jobban ízlenek a likőrök és a citromos sörök, és ezt tudják is. Ezért van
vodka náluk. Kellemetlen érzés,  amikor végig marja az ember torkát.  Mary ellentmondást nem
tűrően a kezembe nyomta az üveget, hogy húzzam meg, ha nem teszem, meg akkor sértődötten
elvonul, és mindenki engem tesz majd felelősé. Megfogtam és beleittam. A következő körnél is, hogy
annyi bátorságot igyak, hogy ha kell,  visszamerjek szólni. A harmadik fordulónál már, csak úgy
tettem, mintha innék belőle. Szerintem még egy citromos sört is kapni fogok a szórakozó helyen.
Nekem még az este folyamán haza kell jutnom, egyedül… Mert persze engem nem kísérnek haza,
csak a két barátnőjüket. Náluk meg nem fogom tölteni az éjszakát. Mert a nappaliban kéne aludnom,
és  valamiért  mindig  úgy  érzem,  hogy  nyílt  terepen alszom,  mindenkinek  rajtam keresztül  kell
átmásznia, hogy eljusson a fürdőbe. Köszönöm, de most kihagynám. Főleg, ha annyit fognak inni,
hogy felválta rohannak majd a fehér csészéhez, hogy könnyítsenek magukon, és itt most a hányásra
gondolok. Valahogy nem lenne kedvem azt hallgatni.  Végre valahára megérkeztünk a Last Past
szórakozóhelyhez. Imádom ezt a helyet, mert ott szoktak koncerteket tartani és nem is akármilyenek,
a rock zene a mindenem és itt meg is kapom, csak nem ma. Mivel diszkó est van. Ez a hely minden
vágyakat kielégít. Lent az alaksorba lehet tombolni és inni, a ruhatár is ott van. Fent a földszinten
pedig van darts, billiárd és csocsó, és persze idefent is lehet inni, és itt vannak a mosdók is. A
diszkós  éjszakákon  én  jobban  szerettek  fent  tartózkodni.  Főleg  azért,  mert  ha  jól  láttam  az
unokanővéreim egyik haverjuk is itt van. Arnold tíz évvel idősebb nálam és maradjunk annyiban,
hogy a lányok azt mondták nekem, hogy eddig egy barátnője sem volt. Ami engem nem zavart és
nem is izgatott, addig ameddig békén hagyott. Csak egy problémám volt ezzel, hogy ritkán tette ezt
meg. Ez a férfi nem jóképű, a humora pocsék, ahogy az ízlése is. A haja egy sötétbarna bubifrizura és
egy szódásszifon szemüveget visel. Kedves azt el kell ismernem, de figyelmetlen vagy nem tudom,
minek nevezzem azt, hogy hússzor mondom neki, hogy nincs kedvem vele táncolni, ennek ellenére
mindig a táncparkett közepére akart rángatni. Egyszer engedtem neki és megbántam, hogy miért?
Egy pörgős számot játszottak erre ő elkezd velem lassúzni és a legrosszabb az egészben, hogy hozzá
nyomott az izzadt felsőtestének. Ez nem a filmekbe illő csodás jelenet volt, mert se kidolgozva se
illatos  nem  volt  a  táncpartnerem.  Remek  este  volt!  Azóta  minden  egyes  felkérését  újfent
elutasítottam.  A  rokonok,  hogyan  reagálnak  erre,  és  természetesen  ebből  a  baráti  körük  sem
maradhatott ki, hát úgy hogy én milyen szívtelen dög vagyok, hogy ennyit nem tudok szegény férfiért
megtenni. Hisz annyira magányos, és erről én tehetek vagy mi? A legfontosabbat nem is említettem
Arnolddal kapcsolatban, hogy mekkora papucs, és nekem egy társ kell és nem egy házi állát. Tudom
ez gonoszság, amit írok, de ha ismernétek, egyetértenétek velem. Kivételesen fent foglaltunk helyet,
és Jeani már hozta is az első kört. Most Jägert ittunk, de legalább volt mellé kísérő, egy üveg
citromos sör.  Mivel  nem tehettem úgy,  mintha meginnám a felest,  ezért  tényleg bejutattam a
szervezetembe. Semmi bajom se volt, de a társaság, akivel voltam még is úgy gondolta, hogy a
fejembe szállt a pia. Kezdem azt hinni, hogy terveznek valamit, vagy már megint a paranoiám szól
belőlem? Remélem. Mary rá gyújtott és ilyenkor egy felsőbb rendű nézést vett fel, amikor cigizett és
kifújta a füstöt. Aztán bele kezdtek a szokásos témákba, hogy ott van számomra egy ideális pasi. Ez
még is honnan tudják? Talán a homlokára van írva, a hobbija vagy bármi más? Rögtön bele látnak?
Azért a dolgokért rajong, mint én, legalábbis nagyja részben? Tudom beszélnem, kéne vele, de hogy?
Már az asztal alatt volt, annyit ivott és megint felbukkan a kortényező.

- Olyan párt szeretnék, aki korban közel áll hozzám. – szögeztem le.



- Az nem mindig jó. – nyafogta En.

- Egyetértek. – morogta Mimi. – Amúgy ő pont korod belli.

Persze, ha ő velem egyidős, akkor én vagyok a húsvéti nyuszi és éppen szabin vagyok. Mindegy
ezt is rájuk hagytam, mint minden mást. Az is kiderült, hogy Miminek még is mi a baja, hát az, hogy
a párjával szakítottak. Állítólag megcsalta őt. Meg tudom érteni. Tisztában vagyok vele, hogy ez
megint nem rendes tőlem, de látom, hogyan bánik Kevinnel. Többször megütötte, ráordított, amikor
sört merészelt inni, mert állítólag bűzlik tőle és megint csak sorolni lehetne a dolgokat, ami nem
segítetett  a  kapcsolatukon.  Egyszer  azért  szedte  le  szegény  gyámoltalan  fiú  fejét,  mert  velem
társalgott, miközben Mimi rázta magát a tánctéren. Mindig is sajnáltam, de most már legalább
szabad. Igaz megcáfoltam magam azon a téren, hogy nem fog érdekelni a téma, de csak azért, mert
egy rendes srác megmeneküléséről mesélt Mimi. Akkor elfojtottam egy mosolyt, és most mennyire
hiányoltam ezt a jó kedvet. Mert egyre inkább borússá vált a hangulatom. Kíváncsi vagyok, hogy ha
elmegyek mosdóba, akkor észreveszik-e, hogy nem vagyok itt és abba hagyják a monológjukat, hogy
hogyan kéne élnem az életem. Próba szerencse. Ezért szó nélkül távoztam. A wc ajtón kreatív módon
nem a lány és a kisfiú figura díszelgett, hanem egy lovag és egy sárkány. Ki lehet találni, hogy melyik
képvisel minket, nőket, de valamiért eddig soha senki sem panaszkodott rá. Miért is tették volna?
Amikor  már  részeg  az  ember,  már  mindegy  hogy  hova  megy  be  és  akkor  már  elég  könnyen
összetévesztik a két ajtót. Mivel még jó állapotban voltam ezért, a sárkány ajtón mentem be. Miután
végeztem visszatértem a többiekhez, de ők sehol sem voltak. Beültem középre, hogy ha visszajönnek,
akkor ne kelljen keresztül mászniuk rajtam. Ahogy helyet foglaltam észrevettem, hogy a csajok a
szembe lévő pultnál állnak és két velem egykorú fiúval beszélgetnek. Ez meglepett. Ahogy elnéztem
a srácok is már megittak pár pohárral. Jeani felvette velem a szemkontaktust és mosolyogva valamit
a hozzá közel eső idegen fiú fülébe súgott. A két srác hirtelen elindult felém és még mielőtt bármit is
szólni tudtam volna közre fogtak. Egy vörös göndör hajú gödröcskés fiúcska ült a jobb oldalamon, a
balon pedig, egy komolyabb markánsabb arckifejezésű rövidre nyírt barna hajú férfi. Visszanéztem a
pult felé, de már nem álltak ott a rokonaim, se a barátaik. Itt hagytak volna?

- Szia, a nevem Norman Klein. – szólalt meg a vöröske.

- Azt hittem, hogy Pumukli. – viccelődtem, ami a másik srácnak nagyon tetszett, Normanak már
kevésbé.

- Ez jó volt a nevem Rick Crime. – mutatkozott be Norman barátja is. – Téged, hogy hívnak
szépségem?

- Azt hittem, hogy a hölgy, aki a fülled be súgott elárulta a nevem. – szórakoztam a sörös üveg
címkéjével.

- Azt nem, csak annyit mondott, hogy magányos vagy. – persze, négy nő társaságában az vagyok.

- Ziának hívnak. – nem kell tudniuk a teljes nevemet, egy nőnek titokzatosnak kell lennie nem?

- Érdekes, oly annyira, mint te. – és ezt ebben a pár percben kiderítetted rólam, igaz Norman?

- Srácok nem akarok bunkó lenni, de mennem kell, főleg úgy, hogy itt hagyott a társaságom.

- Csak igyál meg velünk valamit, aztán haza kísérünk. – még mit nem, még csak az kéne, hogy
megtudják hol lakom.

- Jó, egy ital. – mentem bele, hogy minél hamarabb lerázzam őket, arra nem reagáltam semmit,
hogy haza visznek.



Norman széles mosollyal az arcán elment a pulthoz. Rick ott maradt mellettem, mintha attól
tartana, hogy megszöknék. Gondoltam rá, de így ez nehezen fog menni. Vajon merre lehetnek a
drágalátos rokonaim? Eddig ez volt a legrosszabb húzásuk, és ha így folytatják ez lesz az utolsó. Azt
hinné az ember, hogy az itt maradt barát, addig bepróbálkozik a kiszemelt lánynál, de nem ez
történt. Rick, addig nem szólalt meg, ameddig Norman vissza nem tért. Felettébb furcsa. Vöröske
három pohárral tért vissza, elénk tett egyet-egyet. Norman felemelte a saját poharát és így szólt.

- A legszebb lányra, akit valaha láttam. – tósztot mondott.

- Találkoztál valakivel a bárpultnál? – nehezemre esett elhinni, azt amikor valaki szépnek nevezz,
főleg, ha tudom, hogy mire megy ki a játék.

- Nem, elég, hogy gyönyörű, de még humora is van. – kontrázott Rick.

Ebből elég, áll mosolyt erről tettem magamra és már azon voltam, hogy egy húzásra megiszom az
italom, amikor Norman megállított ebben.

- Ez nem egy feles! – mintha nem tudnám… - Ez vodka és lime kombináció, biztosan ízleni fog
neked. – jobban tudod nálam, hogy mi ízlik és mi nem, ez érdekes.

- Jól hangzik. – hogy ne legyen annyira feltűnő kortyonként ittam meg, de elég gyorsan.

A fiúk egymásra néztek és vigyorogtak. Csak nem tetszik nekik, hogy bírom az alkoholt? Már
indulni szerettem volna, amikor majd nem rá estem az asztalra. Mi a fene… Forgott velem a világ,
ami elég érdekes volt, mivel alig ittam. A srácok megragadtak a karomnál fogva, és mintha valami
olyasmit mondtak volna nekem, hogy kivisznek a friss levegőre, de nem vagyok benne biztos. Akkor
már kezdtem elhinni, hogy jól hallottam, azt, amit mondtak, amikor az arcomat megcsapta a hűvös
levegő. Halványan, de láttam a Last Pastet körülölelő rengeteget. Azért van az erdő közelében a
szórakozóhely, hogy ne zavarjon senkit a zene. Akkor kezdtem el gyanakodni, hogy valami nincs
rendben, amikor arra eszméltem fel, hogy valami keményen hasalok. Nagy nehezen körbe néztem és
rá kellett jönnöm, hogy egy teherautó hátuljában vagyok. Velem szemben pedig a két elrablóm
beszélgetett. Nem tudtam racionálisan gondolkodni, mivel az volt az első dolog, ami az eszembe
ötlött, hogy ha ezt túlélem, megmondom a magamét a rokonaimnak. Csak előbb élve kéne kijutnom
innen.  Rick  közelített  felém,  kaján  mosollyal  az  arcán,  valahonnan  sejtettem,  hogy  nem haza
fuvarozni szeretne engem. Sokkal rosszabbra készült… Kinyújtotta felém a kezét, én meg behunytam
a szemem, amikor nem történt semmi kinyitottam. Ekkor láttam meg, hogy Norman riadt arccal néz
körbe. Amikor észbe kapott elkezdett felém rohanni, legalábbis az autó irányába indult el, de valami
megállította benne. Egy szürke vagy inkább fekete, már magam sem tudom, csík suhant el a szemem
előtt és magával ragadta a sikító fiút. Ha jobban magamnál lettem volna, lehet, hogy kárörvendően
felnevetek. Ekkor megint csak megláttam azt a sötét alakot, csak most pár lépéssel állt előttem, én
leszek  a  következő.  Ennyit  a  kárörvendésről.  Mielőtt  bármi  is  történt  volna  elájultam.  Amikor
felébredtem, már valamin puhán feküdtem. Az új elrablóm legalább azt szeretné, hogy kényelmes
körülmények közt halljak meg. Csak lassan bírtam kinyitni a szemem, olyan volt mintha ólomból
lettek volna. Elmosódott foltokat láttam, hunyorítottam, és pislogtam párat, hogy megint élesen
tudjam kivenni a tárgyakat. Eltelt pár percben és megint élesen láttam mindent. Egy… irodában
vagyok,  legalábbis  úgy  fest.  Szembe  velem  egy  nagy  ódon  fa  íróasztal  van,  és  mögötte…  a
megmentőm lenne? Ha normálisan tudtam volna mozogni biztosan leesett volna az állam. Annyira jó
képű, hogy rövid időre, de akkor is elterelte a figyelmem az eseményekről. Hosszabb fekete haj,
mélyen ülő szürke szemek, amik a lelkembe látnak. Férfias arc, de az orra még is hogy is írjam le,
pisze, talán ez a legjobb szó rá. Egyszerűen mesébe illő kinézete van. Arnold ellentéte, jött hirtelen a
gondolat.



- Hogy vagy? – ezzel a kérdésével visszarángatott a kegyetlen valóságba.

- Jobban. – mondtam rekedten.

Mérgesen összehúzta a szemöldökét és mélyen ülő ráncok keletkeztek a homlokán. Nem tudtam
hova tenni, hogy miért lett dühös. Amikor felállt némileg megrémültem, most fog megölni? Elment
egy kis szekrényhez és két üveg vízzel jött oda hozzám. Az egyiket kinyitotta nekem a másikat letette
a közelemben lévő kisdohányzó asztalra. A bontott üveget felém nyújtotta, bátortalanul elvettem és
mohón bele ittam. Semmi perc alatt üres volt a flakon és már nyúltam is volna a másikért, amikor azt
is oda adta nekem. Visszament a komódhoz és egy üveg Colával tért vissza. A második adag víznek is
búcsút lehetett inteni, ezért a kezembe adta a következő üdítőt. Nagy nehezen, de felültem, a szoba
forgott velem vagy én ő vele, nem tudom. A megmentőm visszaült a helyére.

- Köszönöm, hogy megmentettél. – és ekkor merült fel bennem, hogy ezt még is hogyan vitte
végbe.

-  Nem  hagyhattam,  hogy  ezek  a  semmire  kelők  bűntényt  kövessenek  el  a  vállalkozásom
közelében. – akkor övé a Last Past, és ha jól sejtem még mindig ott vagyok.

- Megtudhatom a neved? – azért ezt jó lett volna tudni.

- Rayen, elég, ha ennyit tudsz rólam, West kisasszony. – úgy fest miközben én ki voltam ütve
megnézte az irataimat.

- A Zia bőven megfelel.

Beleittam a Colába, és vérré vált bennem. Beleharaptam a számba, mivel felrémlett bennem,
hogy nem rég, ez a férfi, egy elmosódott folt volt a szemem előtt. Ezzel, csak egy gond volt, hogy
nem vehettem készpénznek azt, amit láttam, vagyis látni véltem, mert be voltam gyógyszerezve. Igaz
túl tökéletes volt ahhoz, hogy ember legyen, de még akkor sincs elég információm ahhoz, hogy
rájöjjek, hogy még is milyen lénnyel állok szembe. Igaz miért is akarnám tudni, a lényeg az, hogy
megmentett és, hogy még élek. Nem értem önmagam, eddig soha nem hagytam felügyelet nélkül az
italomat és soha semmit sem fogadtam el idegenektől. Lehet, hogy az okozta a figyelmetlenségemet,
hogy minél  hamarabb le akartam őket rázni  és már haza szerettem volna menni.  Ez okozta a
vesztemet. Soha többet, fogadtam meg. Még egyszer nem kerülök ilyen helyzetbe. Még azon is
elgondolkodtam, hogy soha többet nem jövök ide, de be kell látnom, hogy nem a Last Past tehet róla,
hogy bajba kerültem, hanem saját magamnak köszönhettem ezt az egészet. A táskám mellettem
pihent a kanapén, már akkor kiszúrtam, amikor felültem. Elővettem a telefonom, le volt némítva, a
lakótársamon kívül, aki egyben a legjobb barátnőm is volt, más nem keresett. A családomat nem
érdekelte, hogy élek vagy halok-e, pedig amikor haza érek, mindig küldök nekik sms-t. Vagy nem
tűnt  fel  nekik,  hogy  nem kaptak  üzenetet  tőlem vagy  nem foglalkoznak  vele.  Én  az  utóbbira
tippelnék. Rayenre néztem, aki egy monitort figyelt a háta mögött. Az egész Last Past a szemem elé
tárult. Be van kamerázva az egész szórakozóhely, kivéve a mosdók. Az unokatestvéreimet kerestem,
de sehol sem láttam őket. Most már bizonyos, itt hagytak engem. Küldtem egy üzenetet Lisbethnek,
hogy jól vagyok. Ő az egyetlen a szüleimen kivűl, aki félt engem, nem szeretném, hogy feleslegesen
aggódjon értem. Azt nagyot sóhajtva eltettem a mobilom.

- Bosszút kéne állnod. – szólalt meg váratlanul a férfi.

- Azt már te megtetted, nem? – értetlenkedtem.

- Sajnos elmenekültek, fontosabbnak tartottam azt, hogy biztonságos helyre vigyelek. – felém
fordult. – De ígérem, hogy elkapom őket, szerintem vannak olyan hülyék, hogy visszatérjenek. –



nagyot nyeltem ezek hallatán.

- Akkor még is kin kéne bosszút állnom?

- A rokonaidon. – felelte könnyedén. – Hisz cserbenhagytak.

- Jó, de nem ők uszították… - nem fejeztem be a mondatott, mert…

- Folytasd! – bátorított Rayen. – Vagy netalántán időközben rájöttél, hogy igen, ők voltak azok? –
bólintottam.

- A kamerákon keresztül láttál meg mindent, igaz? – ezen a kérdésen, dekadensen elmosolyodott.
– De nem hallhattál semmit, ez nem közvetít hangokat. Még is honnan tudtad, hogy nem egy részeg
csaj vagyok?

- Már rég óta jársz ide, és eddig soha nem kerültél ilyen állapotban úgy, mint ma. Emellett még
tudok szájról olvasni. – fűzte hozzá mellékesen, ami engem illett ez lenyűgözött.

Azzal  palástoltam a  megdöbbenésemet,  hogy  bele  ittam az  üdítőmbe.  Ezt  nevezzem,  teljes
mértékben felügyelet alatt tartja a Last Past-ot.  Letettem az üres üveget az asztalra és megint
némileg megszédültem. Valószínűleg azt is látta, hogy mit tettek a fiúk az italomba, úgy fest, hogy
elég sok folyadékot kell innom ahhoz, hogy elmúljon a hatása. Mert kezdtem egyre jobban lenni.
Legalábbis azt hittem, addig ameddig finoman el nem kezdtem remegni. Haza kéne jutnom, mielőtt a
szervezetemből kiürül a gyógyszer. Nem itt szeretnék ideg összeroppanást kapni. Otthon a saját
tulajdon ágyamba. A párnáimba sikítozva. Csak attól tartok, hogy jelen pillanatban a lábaim nem
vinnének  sehova  sem.  Azt  sem tudom,  hogy  hány  óra  van,  pedig  az  előbb  volt  a  kezembe a
telefonom.

- Ha már jobban vagy, akkor haza viszlek. – ez nem ajánlat volt, mindegy mit felelek ez így lesz.

- Még egyszer köszönöm! – nem győztem hálálkodni. – Nem lesz gond, ha itt hagyod a helyedet?

- Két óra múlva zárunk, a jobb kezem csak meg tud birkózni a feladattal, ameddig vissza nem
térek. – már hajnali két óra van, akkor jó sokáig ki voltam ütve.

Felálltam, hogy kipróbáljam, hogy mennyire vagyok instabil, az után, hogy meggyőződtem róla,
hogy minden rendben van, felvettem a táskám. Rayen az ajtóban várt és a karját nyújtotta felém, a
biztonság kedvéért. Én meg örömmel elfogadtam. Ahogy kiléptünk az irodából, csak egy kis előtér
volt az ajtó előtt, és egy hosszú csigalépcső fogadott minket. Lesietünk rajta, minden valószínűséggel
Rayen nem szerette volna megkockáztatni azt, hogy leesek rajtuk. Egy folyosón találtuk magunkat,
de elég rövid volt. Meglepődtem, amikor egy sötét falrészhez értünk. Rayen megnyomott valamit és
egy ajtó nyílt ki előttünk, amikor kiléptünk rajta, a Last Past földszintjén voltunk. A férfi bezárta a
mögöttünk lévő kijáratott, és akkor vettem észre, hogy teljesen beleolvad a környezetébe. Ha nem
tudod, hogy mit keres és, hogy hol, akkor soha nem találod meg a bejáratott az irodába. Ahogy így
végig néztem a megmaradt vendégeken, ők még azt sem tudják, hogy hol vannak, nem hogy azt
figyeljék,  hogy  mi  honnan  a  fenéből  kerültünk  elő.  Miközben  Rayen  végig  vezetet  engem  a
megmaradt ember tömegen, egy percre sem engedett el.  Ahogy kiértünk egy fekete Jaguárhoz
sétáltunk, igen ez való hozzá. Kinyitotta nekem az anyósülés felőli ajtót és besegített a kocsiba.
Bőrülés,  mennyire  kényelmes.  Ilyen  apróságokkal  tereltem  el  a  figyelmem,  a  feltörni  készülő
pánikomról. Rayen is beszállt mellém. Illedelmesen megkérdezte, a címem, én meg örömmel árultam
el neki, csak hogy végre otthon legyek. Útközben hallgatunk, amit most cseppet sem bántam. Nem
volt kedvem beszélgetni. Az elhaladó házakat és lámpákat néztem, ez valamiért megnyugtatott. Majd
nem sikerült elaludnom, amikor a megmentőm lassan óvatosan lefékezet. Kinyitottam a szememet és



meglepődtem, hogy milyen gyorsan haza értem.

- Nem szerettelek volna fel kelteni. – ez érdekes, a karjában akart volna felcipelni vagy mi?

- A másodikon lakom. – sexi féloldalas mosolyt villantott felém, amitől elállt a lélegzetem.

- Hidd el megoldottam volna. – azt elhiszem.

- Mindegy az ajtóban fel kellett volna keltened.

- Az sem jelentett volna problémát. – azt azért megnézném, vagy inkább nem…

Az izmaim némileg elernyedhettek mivel alig bírtam felemelni a karomat, hogy kinyissam az ajtót,
de szerencsémre Rayen megtette helyettem. Újfent elfogadtam a felém nyújtott kezét és majd, hogy
nem ki kellett húzni az autóból. Egyedül szerettem volna elindulni a lakóház felé, de a megmentőm
ezt nem engedte, velem tartott. Hálát adtam az égnek, hogy nem hagyott magamra, mivel a lépcsők
elég veszélyesnek tűntek.  A lakásajtó előtt  megtorpantam, és elkezdtem keresnie a kulcsaimat.
Csöngethettem volna,  mivel  Lisbeth itthon volt,  de abba nem voltam biztos,  hogy ébren van-e,
egyszerűen nincs szívem felkelteni. Megtaláltam a kulcsot és mielőtt elfordíthattam volna a zárban,
Rayen a vállamra tette a kezét.

- Ha meggondolnád magad a bosszúval kapcsolatban, akkor tudod, hol találsz meg. – kurtán
bólintottam és bementem a lakásba.

Becsuktam magam mögött az ajtót, és neki vetettem a hátam. Ha még tovább maradok odakint,
akkor biztos az önuralmamat vesztem és a férfi előtt fakadtam volna sírva. Átöleltem magam, hogy
ne remegjek annyira,  és utat engedtem a könnyeimnek. A hajam az arcomba hullott  miközben
némileg előredőltem. Valahonnan erőt kéne merítenem, ahhoz hogy bejussak a szobámba, de nem
ment.  Egy hideg kéz ért  a homlokomhoz,  felnéztem és Lis riadt arcával  kellett  szembesülnöm.
Rémületét felváltotta az aggodalom és végül már, csak elszántságot láttam a barátnőmön. Finoman
megtámasztott a hónom alatt és elkezdett vonszolni a hálószobámba. Oda bent leültetett az ágyra és
levette rólam a cipőmet és a nadrágom végül a pulcsim. A pólót rajtam hagyta és befektette az
ágyba, még be is takart. A sírástól még mindig rázkódtam. Lis nyugtató szavakat mondott, és állítása
szerint semmiségekről kezdett el beszélni, amik nem voltak azok, hisz ő egy gyerek orvos. Izgalmas
események történtek meg vele. Amikor abba hagytam a zokogást, ezt felelte:

- Pihenj! Itthon vagy, már nem eshet semmi bajod! – ez a tudat ellazította az izmaimat. – Azt
szeretném, hogy majd az után, hogy felébredtél elmeséld, hogy még is mi esett meg veled.

Gyengén bólintottam. Lis magamra hagyott, én meg csak Rayen szavait hallottam: Bosszút kéne
állnod. A sötétség és a magány súlya alatt, elgondolkoztam azon, hogy élek a férfi ajánlatával.

 



2. fejezet
Tíz óra volt, amikor felkeltem, azt hittem, hogy nem sokat fogok aludni, az elmúlt órák eseményei

miatt,  de  tévedtem.  Úgy fest,  hogy  elégé  fáradt  voltam ahhoz,  hogy  álomra  hajtsam a  fejem.
Szokásomhoz  híven  nem ugrottam ki  az  ágyból  és  siettem ki  a  konyhába,  hogy  megigyam a
tejeskávém, helyettem a párnák közé temettem a fejemet. Lisbeth magyarázatott vár tőlem, hogy
még is mi történt velem. Ha elmondom, nem elég, hogy leszedi a fejem, természetesen ezt puszta
szeretetből tenné, de még a Maryt és Jeanit is felelősségre vonná. Ami jogos lenne, de fő a békesség.
Igen konfliktuskerülő vagyok. Amúgy is én szeretném nekik elmesélni, hogy még is mi esett meg
velem, amikor magamra hagytak. Jó lenne az arcukat látni, amikor ezt közlöm velük. Nagy nehezen
összeszedtem minden bátorságomat és kimentem a konyhába. Lis ott várt engem a konyhaasztalnál,
ahogy egy bögre tejeskávé is. A barátnőm intett, hogy foglaljak helyet, mintha egy megbeszélésen
lennék és nem a tulajdon otthonomban készülnél reggelizni. Leültem. Mielőtt bármit is mondtam
volna elsőnek bele ittam a kávémba.

- Jó reggelt! – eddig észre sem vettem, hogy kapar a torkom, csak most hogy megszólaltam.

- Neked is, kis rekedt. – viccelődött és mosolygott, de a szeme villámokat szórt. – Hadd halljam! –
rögtön bele a közepébe, minek finomkodni?

Mély levegőt  vettem és megint  bele ittam a tejeskávémba és elmeséltem, hogy mi volt  ma
hajnalban és tegnap este. Azt elhallgattam, hogy Rayen ember feletti gyorsasággal mozgott, nem
azért, mert Lis nem hitt volna nekem, hanem azért, mert attól tartana, hogy a gyógyszer, amit a fiúk
beadtak nekem súlyos károkat okozott az elmémbe. Vagy tényleg úgy gondolná, hogy egy szörnyeteg
mentett meg. Mind a ketten hiszünk a természetfeletti lényekben. Ahogy a történet végéhez értem,
Lis az asztalra csapott és felugrott a helyéről. Űzött vadként ment fel-alá a konyhába. Mérges volt,
nem számítottam másra. Én jobbnak láttam a bögrémet nézni, attól tartottam, hogy ha őt figyelem,
akkor még dühösebb lesz tőle. A barátnőm újfent az asztalra csapott és emiatt kénytelen voltam rá
emelni a tekintettem.

- Tényleg ott mertek hagyni téged… egyedül? – költői kérdés volt, mivel az előbb mondtam el
neki, de azért riadtan bólintottam egyet.

Lis beletúrt az ében fekete hajába, ami már a derekáig ért, mindig is irigyeltem miatta. Nem
lenne türelmem ahhoz, hogy órákig szárítsam a hajam, a lapockámig érő hossz,  pont elég volt
nekem. Egy kicsit elkalandoztam az eredeti problémától, hogy a lakótársam, mindjárt gutaütést kap,
annyira ideges. Nem mertem neki azt mondani,  hogy nyugodjon meg, mert az,  csak rontana a
helyzeten. Lis hirtelen ötlettől vezérelve előkapta a telefonját és ekkor jött rá, hogy neki nincs meg a
szüleimen kívül más családtagomnak a száma. Rám meredt, de én nem mozdultam.

- Ne tedd! - válaszoltam a néma felkérésre.

-  Mit?  Hogy megmondom nekik a  magamét? –  számokat  akart  tőlem hallani,  de nem fogja
megkapni.

- Majd én megteszem! – remélem, elszánt arcot vágok. – Szeretném látni a tekintettüket, amikor
elmesélem nekik, hogy milyen körülmények között hagytak ott!

Végre visszaült a helyére és elgondolkozott azon, amit mondtam, legalábbis azt hittem, addig
ameddig meg nem szólalt:



- Fogad el Rayen ajánlatát. – szó szerint tátva maradt a szám. – Soha eddig még senki sem látta
vagy találkozott a Last Past tulajával. Te meg igen, ez nagy szó.

- A beszállítói csak megismerkedtek vele. – Lis a fejét rázta.

- Nem, mivel az alkalmazottai veszik át az árukat. Állítólag egy ismeretlen srác vette fel őket és
nem a főnökük volt az. Hogy még a nevét is tudod, azzal előrébb vagy, mint azok, akik ott dolgoznak.

- Várj csak… - most jöttem rá, hogy –… te témát váltottál? Még is miért álljak bosszút?

- Nem gondoltam volna, hogy észreveszed. – ő, csak ugratott,  de mások tényleg kinézik ezt
belőlem. – Azért, mert átlépték azt a bizonyos határt…

- Tekintetbe veszem, hogy hogyan reagálnak a mondanivalómra, csak az után fogok dönteni.

- Tégy belátásod szerint, sajnos nem tudlak elkísérni, mivel dolgozni fogok, de ha bármi gond
adódik, hívd fel Christiet vagy Katarint.

- Úgy lesz. – egyeztem bele.

A sok barátom volt, de ők hárman a legjobbak. Lisbeth annyira nem jött ki a másik két lánnyal, de
amikor arra került a sor, hogy engem megvédjenek vagy bármi hasonló, akkor mindig összefogtak.
Ez mindig meghatott. Lis elkezdett főzni, én meg elvégeztem a többi házimunkát. Felosztottuk ki
milyen feladatokat végez el. Ez így volt jó, majd ebéd után el kell mennem, bevásárolnom holnapra,
azzal is elterelem a figyelmem. Némileg izgulok, hogy elmenjek az unokanővéreimhez. Sajnos előre
láttam a  nem törődésüket  azzal  kapcsolatban,  hogy  mi  történt  velem,  de  jó  lenne  kellemesen
csalódni, de nem fogok. Nem akartam nagyon korán átmenni, de annyira későn se, ne hogy ott
marasztaljanak. Mindig a fejemhez vágják, hogy miért nem alszom ott náluk. A miatt, amit már
egyszer említettem, meg azért sem, mert már nem vagyok kisgyerek, aki élvezi a pizsama partikat.
Ott van, a két barátnőjük hívják őket, nem mintha mennének. Ahogy említettem van pár barátom és
ez is zavarja őket. Ezt onnan veszem, hogy Jeani egyszer azt mondta nekem, elég egyetlen egy
legjobb barátnő, több nem kell. Persze, és járjak úgy, mint ő, hogy amikor Mia nem ér rá és még
Lillien sem, mert Maryvel vannak, hirtelen engem vessz elő, és amikor lemondom, akkor még én
vagyok a rossz. Ő meg egyedül marad. Sűrűn mentek az ilyen hatalmi harcok a két testvér között.
Ilyenkor viszonylag kedvesek voltak hozzám, mert mindegyik azt szerette volna, hogy az ő pártját
fogjam. Sajnos ez hamar elmúlt, amikor rájöttek, hogy se Mimi és En sem akarnak az nap találkozni
velük, ekkor mindig egymásra találtak.

- Nem ízlik az ebéd? – Lis kizökkentett az elmélkedésemből.

- Dehogy! Csak… - bökdöstem a brokkolim.

- …nincs kedved a rokonaidhoz menni? – mennyire jól ismer. – Örömmel veled tartanék, de nem
lehet.

- Tudom! – hálásán felnéztem a tányéromról. – Holnap is elvihetném Mary ruháit, de túl szeretnék
esni a beszélgetésen.

- Nem rajongok azért a gondolatért, hogy hármasban leszel velük. Főleg úgy, hogy tisztában
vagyok vele, hogy a dühöd útközben el fog párologni és a fele mondanivalódat le fogod nyelni,
ismerlek. – tette hozzá a nyomaték kedvéért az utolsó szót.

- Most nem, egész nap érlelődött bennem a méreg, és ideje kiadni! – mondtam határozottan.



- Majd mesélj, hogy mi volt! – kacsintott rám.

- Úgy lesz!– egyeztem bele.

Az után, hogy végeztünk az ebédünkkel elkezdtünk készülődni, szépen kivártam a soromat a
fürdőben. Addig a szobámban vettem szemügyre az arcom, mert most jöttem rá, hogy elfelejtettem
leszedni  a tegnapi  sminkem. Biztos úgy festhettek,  mint  egy rossz pandamaci.  Legalábbis erre
számítottam, de nagy meglepetésemre, nem volt rajtam semmilyen vakolat. Lehet, hogy az éjszaka
folyamán belenyúltam és véletlenül leszedtem vagy nem tudom. Lis rohant ki a fürdőből egyesen az ő
hálószobájába. Két perc sem telt el és már teljesen felöltözve kapta magára a táskáját.

- Indulok. Vigyázz magadra. Ha házibulit tartasz, tüntesd, el a bizonyítékokat mire haza érek. –
olyan, mint egy viccelődő anyuka.

- Mint mindig. – kontráztam.

- Helyes! Csak ügyesen! – mondta búcsúzás kép.

Én is elmentem zuhanyozni és végre felvehettem a saját kényelmes, de még is nőies ruháimat.
Amire az unokanővéreim biztos azt mondanák, hogy nem azok. Előkaptam egy nagyobb táskát és
szépen bele  hajtogattam Mary ruháit.  Görcsben volt  a  gyomrom,  mert  egy  nagy veszekedésre
számítottam, nem szerettem a konfrontációkat, vagy ha kiabál valaki, mindegy, hogy velem vagy
mással. Úgy is engem fognak felelőssé tenni mindenért, és lassan azon kaptam magam, hogy Lisnek
lesz igaza, mert már elkezdődött. Mert már azon voltam, hogy lefújam ezt az egészet, én leszek az,
aki mindenért hibás. Ezért minden egyes szavam, feleslegessé fog válni. Leültem az ágyam szélére
és a táskám a pántját szorongattam. Miközben itt ültem és ezen töprengtem, rezgett a telefonom.
Még mindig le volt némítva. Anyum és valószínűleg apum volt az. Egy sms-t küldtek, hogy hogyan
vagyok. Hiába nem éltem velük és nem laktak annyira mesze, csak egy városnyira még is aggódtak
értem. Ez állt az üzenetben: Szia, kicsim, hogy vagy? Remélem jól! Hogy megy a suli és a munka? Ne
erőltesd túl magad. Szerettünk, anyu és apu. Gyorsan válaszoltam, és én is megérdeklődtem tőlük,
hogy megvannak-e. Azért én is féltettem őket, már nem annyira fiatalok. De legalább ott vannak
egymásnak. Miközben a mobilomat szorongattam, rájöttem, hogy a családom többi tagja annyira
nem érdeklődött a testi épségem felől. Hirtelen az az ötletem támadt, hogy mi lenne, ha ténylegesen
várnék egy napot a látogatásommal. Nem gyávaságból, hanem azért, mert kíváncsi vagyok, hogy ha
idővel nem jelentkezem, akkor elkezdenek majd érdeklődni a hollétem felől? Egyre jobban tetszett ez
a terv.  Megírtam Lisnek is,  ne hogy beinduljon a fantáziája,  hogy még is mit tesznek velem a
rokonaim. Annyit válaszolt nekem, hogy: Bölcsdöntés! Az sms további tartama bevásárló lista volt.
Jut eszembe, nem pihenhetek itthon, boltba kell mennem. Némileg megkönnyebbülve átpakoltam az
irataimat  és  a  pénztárcámat  egy  kisebb  retikülbe  és  tettem melléjük  bevásárló  szatyrokat  is.
Szerencsémre két utcasarokra volt egy nagyobb bevásárló központ, kivételesen most oda megyek,
mert a kis boltban nincs meg egy-két dolog, amire szükségem van.

Bent az üzletben a telefonomat kémleltem, hogy még véletlenül se felejtsek el valamit. Mivel nem
figyeltem az orrom elé bele ütköztem valakibe. Még oda sem néztem, hogy kinek mentem neki, máris
bocsánatot kértem. Halk kuncogás hallottam hátam mögül.

- Soha eddig még nem láttam azt, hogy valaki egy felállított papírbábútól kérjen elnézést. Főleg,
ami egy gumimacit ábrázol. – ismerős volt a hang, megfordultam.

- Szerettem őket, ezért nem akartam, hogy megsértődjön rám. – vigyorogtam.

Kevin is ugyan így tett, értékelte a viccem. Azóta nem láttam, hogy szakított Miával. Üdvözlés



képen magához öleltem és piszok büszke voltam rá, mindig is sok bátorságra van szükség ahhoz,
hogy egy ember kilépjen egy kapcsolatból, még ha rossz, akkor is.

- Mizu? – tette fel a manapság használt kérdést arra, hogy: Hogy vagy?

- Voltam jobban is. Inkább te mesélj, hallottam Mimitől, hogy szakítottál vele? Honnan jött ez a
merészség? – közben elindultunk a sorok között.

- Neked köszönhettem. – értetlenül ránéztem. – Az után, hogy Mia a tánctéren rázta magát,
miközben mi beszélgetünk és én nem tettem semmi provokatívat, ahogy ő, hát betelt a pohár.

- Ez sűrűn fordult elő, miért éppen most lett eleged? – beállítunk a sorba fizetni.

- Ha nem bánod nem itt szeretném ezt megbeszélni veled. Zavarna, ha felmennék hozzád? – mára
már nem volt más programom, ezért miért ne?

- Persze. – belenéztem a bevásárló kocsimba. – Hmm… akkor lehet, hogy vissza kéne mennem
valami olyasmiért, amivel meg tudlak kínálni.

- Ne foglalkozz vele. – legyintett. – Nekem jó lesz az a nyers sütemény tészta.

- Még mit nem! Az az enyém! – röhögtem.

- Akkor az a doboz vaj is megteszi. – nevetett ő is.

- Azt talán megengedem, hogy megedd.

Fizetünk. Kevin elnézést kért, de előbb haza szeretné vinni a teli bevásárlószatyrokat. Rögtön
belementem abba, hogy később felcsengett hozzám. Ma még azt is kiderítettem, hogy Mimi kirúgta
őt a lakásból. Ezért most itt a környéken talált magának albérletet. Tízpercre lakik tőlem. Mennyire
praktikus.  Haza  sietettem,  még  Kevin  érkezése  előtt  el  szerettem  volna  pakolni  mindent.
Szerencsére a konyhaszekrényben találtam kétzacskós pattogatott kukoricát. Kevin ezzel megúszta,
hogy megegye a vajat. Szerintem le lesz törve, nagyon jó humorra van.

Mázli, hogy ma rendbe raktam a lakást, ha látta volna, hogy előtte mi volt itt. Ez van, ha az ember
dolgozik és tanul még mellette és ez az én feladatkörömbe esett. Örültem, hogy Lis ilyen munka
mellett főzött rám. Azért még tettem vettem. Mire kész lettem épp akkor csöngettek. Beengedtem a
kapun a vendégemet, vártam még pár percet, mire ajtót nyitottam. Így is megelőzött a kopogásával.

- Szia, rég láttalak. – ugratott.

- Én is téged. – intettem, hogy fáradjon beljebb. – Van egy jó hírem, megkímélheted a vajat.
Találtam más nassolni valót.

- Ezzel most lelomboztál. – ezt olyan komoly arccal mondta, hogy feltört belőlem a nevetés.

Előre mentem mutatva az utat, a nappaliban foglaltunk helyet a kanapén, a tévé előtt. Hátér zaj
gyanánt be volt kapcsolva, de annyira nem figyeltem rá. Az előttünk lévő dohányzóasztalra tettem az
üdítőket és a pattogatott kukoricát. Kényelmesen elhelyezkedtünk.

- Hol is tartottunk? – érdeklődtem.

- Ott, hogy miért pont most lett elegem ebből az egészből.



- Ja, igen. – vártam, hogy folytassa.

-  Ahogy említettem, te vagy az egyik oka. – erre lennék kíváncsi,  hogy miért én? – Amikor
elbeszélgettem veled a Last Pastban, rájöttem, hogy vannak olyan lányok, akik nem ordítják le a
fejemet, akikkel lehet normálisan társalogni.

Szünetet  tartott  és  beletúrt  a  hajába mintha zavarban lett  volna.  Ha nem ismerném elégé,
kezdeném félre érteni a reakcióját. Nagyot sóhajtott és mélyen a szemembe nézett.

- Eddig is tudhattad, hogy vannak ilyen emberek. – jegyeztem meg.

- Igen, de ők ritkán szóltak hozzám és nevetettek meg ennyire. – ez a beszélgetés kezd rossz
mederbe torkollani. – Az még végkép nem tetszett Mimiben, hogy elkezdett téged kibeszélni a hátad
mögött, az után, hogy megismertünk. – jót tudni.

- Ez miért zavar?

- Mert nem érdemelted meg, és lemerem fogadni, hogy amiket mondott mind hazugság volt.

Ezt  így  hirtelen  nem tudtam hová  tenni.  Még,  ha  igaznak  is  bizonyul  a  feltevésem,  azzal
kapcsolatba, hogy Kevin többet akar, mint barátság, akkor nemet fogok mondani. Mert nem tudnék
benne megbízni, hisz Mimivel járt, aki szoros kapcsolatban áll a rokonaimmal. Végtelenül paranoiás
vagyok és ez kivágta a biztosítékot. Az is még közre játszik, hogy miközben Mimivel volt együtt,
lehetőségem nyílt megismerni ezt a férfit és a humoron kívül semmi közös nincs bennünk, és meg
vagyok róla győződve, hogy ez édes kevés egy kapcsolathoz. Még mindig ott motoszkált bennem,
hogy ez az egész egy terv a családom részéről. Lehet, hogy Mimi nem tud róla és nincs semmi köze
hozzá, de nekem akkor is valami nagyon gyanús.

- Szerencsére nem hallottam a pletykákat, amit rólam terjesztett és nem is foglalkoztatnak, hisz
nem az én barátnőm. – remélem ezzel letudtam a témát.

- Ennek örülök, hogy elkerültek téged a becstelen szavai. – úgy festett, mintha a kezemért nyúlt
volna, de csak a nassolni valót vette az ölébe.

Ezt is félre érhettem volna, mert ha én is enni akarok, oda kell nyúlnom az ölébe. Kezdek már
olyan dolgokat beképzelni, amik nincsenek is. Hogy enyhítsen a tévképzeteimen és, hogy ne legyen
túl kínos a hallgatásom, inkább megszólaltam:

- Becstelen. – ismételtem meg a szót. – Micsoda ékesszólás.

- Próbálkozom. – ez kétértelmű volt. – Én…

Megcsörrent a telefonom, amit a konyhában felejtettem, kipakolás közben. Bocsánatot kértem és
elmentem érte. Talán, ha még is szeretne tőlem valamit, lehet, hogy adnom kéne neki egy esélyt?
Fenébe Mimivel és a családommal? A kredencről vádlón nézett rám a mobilom, hogy ott mertem
hagyni. Igen, úgy bántam vele, mint egy elő lénnyel és nem azért, mert annyira ragaszkodnék hozzá.
Ezt csak azért tettem, mert csak ilyenkor működött, egyszer lehülyéztem és nem tudtam vele senkit
felhívni. Tanulva a hibámból kedvesebb vagyok hozzá. Egy üzenetet kaptam, elállt a lélegzetem,
ahogy elolvastam ezt a három szót: Ne bízz benne! Ez még is kiírta nekem, és ami a legfontosabb
ezzel  Kevinre célozz? Egy ismeretlen szám volt  az,  a  telefonkönyvemben nem volt  benne.  Egy
személyre tudtam, csak gondolni. Rayen lenne az? Amikor ájultan feküdtem nála, akkor kileshette a
mobiltelefonszámomat a készülékemből. Paranoiámtól vezérelve kinéztem a konyha ablakon. Sehol
senki, vettem tudomásul. Akkor még is…



- Minden rendben? – Kevin annyira meglepett, hogy ijedtembe majd nem kiugrottam a csukott
ablakon.

- Annyira nem… - hazudtam hirtelen, de nem tudom, hogy miért. – Christiehez kell mennem, nincs
jól. – hazudtam, úgy fest, hogy ma kilyukadok a Last Pastban, erre magyarázatott kell találnom.

- Ő ki? – érdeklődött.

- Az egyik legjobb barátnőm. – zavarodottnak tűnt. – Ez miért lep meg téged?

-  Azért,  mert  nekem azt  mondták a  csajok,  hogy neked nincs  baráti  társaságod… -  mintha
szégyellné magát, hogy ezt elhitte. – Akkor lemerem fogadni, hogy az is hazugság, hogy folyton
itthon vagy és soha nem mész el sehova.

- Ez néző pont kérdése, hogy kinek mit jelent a kimozdulás. Például nekem nem az, hogy két
utcával lejjebbi kocsmába megyek vagy a kicsit távoli diszkóba. – kár, hogy ezt a rossz embernek
mondom.

- Van benne valami. – fészkelődött Kevin, jobbnak láttam haza küldeni.

- Örülök, hogy összefutottunk és, hogy feljöttél, de készülődnöm kell, aztán megyek Christiehez. –
és talán tényleg elmegyek hozzá, a Last Past előtt.

- Ja, persze, de előtte el szeretnék mondani neked valamit. – ne tedd, kérlek. – Eljössz velem…

Három erőteljes kopogás a bejárati ajtón. Elkerekedett szemekkel fordultam az előszoba felé.
Nem vártam senkit.  Az  sms-re  gondoltam,  csak  nem… Kevin  pirulva  állt  el  az  utamból,  hogy
beengedjem hívatlan vendégem. Olyan volt, mintha halk káromkodást hallottam volna a fiútól, de
nem lehettem biztos benne, mert másra koncentráltam. Ha tényleg Rayen az, akkor mit mondok
Kevinek, vagy egyáltalán említést kéne tennem neki, arról még is ki az ajtóban álló férfi? Milyen
arcot vágna, ha azt mondanám, hogy a párom az? Szerintem azonnal rohanna a lányokhoz, hogy
közölje velük a nagy hírt. Ami nem is lenne olyan rossz, mert akkor bebizonyosodna róla, hogy egy
spicli, ha hallgat, akkor tévedtem. Lassan a kilincsre tettem a kezem és lenyomta, az ajtó nyikorogva
nyílt ki. Meglepődtem, amikor megláttam, hogy ki áll a küszöbön. Christie vigyorogva állt előttem.
Így kell beszélni az ördögről és megjelenik.

- Szia! – mondta egy kicsit feszülten.

- Szia csajszi! – valamiért megkönnyebbültem, hogy ő az. – Gyere be!

Kevin pislogott  kettőt.  Tényleg annyira meglepőnek találná,  hogy van vendégem, ez minden
marhaságot elhisz, de most őszintén? Csak azt most, hogy magyarázzam ki, hogy ő miért van itt,
amikor eredetileg úgy volt, hogy én megyek hozzá?

- Mivel te nem értél el hozzám úgy gondoltam, hogy én jövök ide. – dorgált finoman, amikor
befáradt a nappaliba és ott megpillantotta a megszeppent fiút. – Szia, Christie vagyok.

- Szia, én pedig Kevin. – kezet ráztak, én meg jót mosolyogtam, a saját szemével láthatja, hogy
létezik a barátnőm.

Ha valaki sűrűn hall egy hazugságot, akkor egy idő után el is hiszi? Vajon az igazságot meddig
kell hajtogatni, ahhoz, hogy higgyenek az embernek? Talán elég egy kézen fekvő bizonyíték, ahogy
ezt az én esetembe látni lehet. Kevin zavartan elkezdte dörzsölni a tarkóját. Így legalább nem tudja



befejezni a kérdését, ami tudom, hogy hogyan végződött volna.

- Akkor én nem is zavarlak titeket tovább. – mondta Kevin és távozott.

- Örülök, hogy megismerhettelek. – mondta búcsúzóul Christie.

Nagyot sóhajtva bementem a konyhába és elővettem két borospoharat, töltöttem bele édes vörös
bort. Tudtam, hogy a barátnőm nem véletlenül bukkant fel, szerintem Lis leadta neki a forró drótot,
hogy mi  történt  vele,  és  hogy ma egyedül  leszek itthon.  Meg voltam hatva,  főleg azért,  mert
megmentett engem. Visszamentem a nappaliba, Christie elhelyezkedett a kanapén. A fejét a karjával
támasztotta meg, ami a kanapé karfáján pihent. Sokat mondó arca elárulta nekem, hogy többet
szeretne  megtudni  az  előbb  lezajlott  eseményről.  Egy  pohár  bor  mellett  lehet  a  legjobban
elbeszélgetni erről. Semmi alkoholizmus, csak egy kis csevej. Leültem mellé és átnyújtotta neki a
poharát.

- Köszönöm! – vette el az italát. – Mesélj nekem!

- Egyszer volt, hol nem volt, és már vége is volt. – ugrattam.

- Nagyon vicces vagy, mondhatni sziporkázol! A fiú lángra lobbantott? – vigyorgott.

- Egyáltalán nem… ellenkezőleg. Előhozta a paranoiám. – fintorogtam.

- Azt nem nehéz. – imádom, amikor őszinte. – Ez olyan, mint amikor azt mondtad, hogy úgy érzed,
hogy követnek?

- Ez más, azért váltotta ezt ki belőlem, mert Mimi ex párja. – ahogy ezt mondtam, eltűnt minden
jó kedv az arcáról, jól sejtitek, ő sem rajong értük.

- Kerüld el, amennyire csak tudod, még ha nincsenek is együtt, akkor sem szabad megbíznod
benne.

Christie heves reakciója meglepett, azt hittem, hogy kinevet, nem rosszindulatból, hanem azért,
hogy megnyugodjak és vele röhögjek. Most még is megrémisztett, mert alá támasztotta a képtelen
képzelgésem. Nagyot nyeltem és bele kortyoltam a boromba. Az első korty még le sem ért, de már
majd nem köptem is volna fel, azok hallatán, amit Christie mondott:

- Szerintem is fogad el Rayen ajánlatát.

- Hagyj, tippeljek Katarin is ugyanezt tanácsolja ügye? – a barátnőm sötéten bólintott.

- Valószínűleg nem öli meg a csajokat, csak megleckézteti őket, és bizonyára ő az egyetlen, aki
ezt kivitelezni tudja.

- Valószínűleg? – visszhangoztam a szót. – Itt száz százalékra kell mennünk, mi van, ha tényleg
végez velük? Ahogy említetted, neked megvan hozzá a hatalma.

- Megérdemelnék!

- Christie! – teljesen kiakadtam.

- Ők lazán ott hagytak… meg is hallhattál volna, és ne mond azt, hogy lelkifurdalásuk lett volna,
hogy ha ez bekövetkezett volna.



Erre nem tudtam mit felelni, mert a lelkem mélyén éreztem, hogy tényleg igaza van. Egy hajtásra
megittam a boromat.  Christie erre elkerekedett szemekkel nézett rám. Látta rajtam, hogy nem
vagyok jól. A barátnőm hiába volt nyers, még is teljesen igaza volt. Lehet, hogy nem kellett volna egy
húzásra meginnom az italom, mert kezdtem érezni, hogy fejembe száll. Rá döbbentem, hogy ebéd
óta nem ettem semmit, ezért ért el ekkora hatást a bor ilyen, rövid idő alatt. Magamhoz vettem a
pattogatott kukoricát és elkezdtem enni. Tisztának kell lennie az elmémnek ehhez a beszélgetéshez.
Christie  türelmesen  kortyolgatott.  A  válaszomra  várt,  szeretné  tudni,  hogy  még  is,  hogyan
határozom.

-  Szerinted Mimi ex párja véletlenül volt  itt? Ne érts félre,  szép vagy okos vagy,  de ahogy
említetted, ez elégé gyanús. Mióta nincsenek együtt?

- Ha jól tudom pénteken szakított vele.

- Egy-két nap és el is felejtette volna? Kétlem… mindegy, hogy milyen volt a kapcsolatuk.

- Szerintem hazudtak Kevinek és lehet, hogy úgy gondolja, hogy ezzel segít nekem. – Christie
kérdőn felhúzta az egyik szemöldökét, nem értette, hogy mire célzom. – Nem hitte el, hogy vannak
barátaim, azt hitte, hogy magányosan töltöm itthon a napjaim.

- Most ugratsz! Hisz van egy lakótársad is.

- Az nem jelenti automatikusan azt, hogy a barátom is. – nagyot sóhajtottam, pedig már sokkal
jobban voltam. – Amikor meglátott téged, akkor tudatosult benne, hogy te egy valós személy vagy.

Christie döbbenten meredt rám, mintha neki is elég bizarr lenne ez az egész történet. A barátnőm
hirtelen elkomorult, és nem értettem az okát, de olyan érzésem volt, hogy hamar megosztja velem,
hogy mi zavarja ennyire. Szorosan közre fogta a borospoharát, attól tartottam, hogy mindjárt eltörik.

- Mary és Jeani… - hallatszott dühének két oka. – Ők terjesztik ezeket a híreket, biztos vagyok
benne.

- Akkor elég jók benne, mert Kevin nem az az oktondi alkat, aki mindent elhisz.

- Mivel amikor ők voltak veled a Last Pastban, akkor mi nem voltunk hajlandóak veletek tartani.
Mivel soha nem látott minket, ezért könnyen elhihette, hogy igazat mondanak.

Christie egy családi összejövetelen ismerte meg a rokonságomat és az bőven elég volt neki, csak
azért jött el, mert kellett valaki, akivel el tudok beszélgetni. Egy életre elment a kedve a családomtól.
Lisnek akkor ment el a kedve az egésztől, amikor együtt mentük moziba mind a négyen. Semmit sem
hallott a filmből, Mary és Jeani miatt és emellett még meg is hívatták magukat. Egész után hazafelé
pedig azzal nyaggatták, hogy ő is vágja le a haját. El lehet hinni, hogy innentől kezdve ő sem
rajongott értük. Igaz, ők azt állítják, hogy azért nem szívlelik az unokanővéreimet, mert engem
bántanak, piszkálnak és ugráltatnak és, ahogy így bele gondolok, elhiszem, hogy ez így is van. Ezért
mosolyogva mondtam Christienek ezeket a szavakat:

-  Holnap visszaviszem Marynek a ruháit,  és kivárom, hogy hogyan reagálnak. Szerintem azt
mondanom sem kell, hogy ma egész nap nem jelentkeztem náluk. Még sem aggódnak, nem hívtak
fel, hogy mi van velem. – finoman lehajtottam a fejem.

- Erről beszélek, hogy nincs egy szemernyi bűntudatuk sem! – ha a tekintettel ölni lehetne, akkor
már szerintem nem lenne unokatestvéreim, ahogy Christie nézett, vérdermesztő volt.



- Reméltem, hogy van bennük annyi, hogy ne akarjanak holtan látni.

- Ahogy látod ez nem így van. Kár, hogy holnap dolgozom, ez van, ha az ember egy szállodában
dolgozik, mint masszőr. – sóhajtott.

- Meg mondanád a magádét, mi? – ismertem elégé ahhoz, hogy ezt tudjam róla.

- Pontosan. Kérlek! Tedd meg helyettem!

- Megteszem, ha közömbösen reagálnak, sőt, ha még engem fognak emiatt okolni, akkor onnan az
első utam a Last Pastba fog vezetni.

- Ezt örömmel hallom, de most mennem kell. Lisbeth úgy is hamarosan haza jön.

- Te voltál a baby sitterem!? – mintha nem tudnék magamra vigyázni.

- Aggódtunk… - ennyivel lerendezte a felháborodásom.

- Köszöntem a szép estét!

- Én is!

Kikísértem  az  ajtóhoz  és  elbúcsúztunk  egymástól.  Lehet,  hogy  még  korán  volt,  de  még
szédelegtem a bortól. Lezuhanyozom és elteszem magam holnapra. Ahogy bebújtam az ágyba, az
agyam elkezdett dolgozni. Folyton a holnapi napra gondoltam. Még azt is hallottam, amikor Lis haza
jött,  óvatosan  nindzsa  módjára  szeretett  volna  közlekedni,  de  nem  sikerült  neki.  Ezen  jót
mosolyogtam. Lassan kinyitotta a szobaajtóm, és belesett rajta, mintha biztosra szeretne menni
abban, hogy az ágyamba fekszem, hogy senki sem vitt el engem. Mennyire aranyos! Visszament a
folyosóra és eközben neki ment a kisasztalnak, ami a falnál volt. A fejemre húztam a takarómat, hogy
még véletlenül se hallja meg, hogy mennyire jót nevetek ezen. Az szép és jó, hogy rám vigyázz, de rá
ki fog? Majd én, határoztam el magam. Amióta eljöttem otthonról a barátnőim lettek a családom,
mivel a vérszerinti rokonaim úgy fest, holtan akarnak látni. Mélyebben befészkeltem magam az
ágyamba  és  megpróbáltam  elterelni  a  gondolataim.  Némileg  sikerülhetett,  mert  a  következő
emlékezetem az, hogy Lis kopog a szobám ajtaján, hogy készített reggelit. Ez jobban sikerült, mint
ahogy gondoltam, mintha valaki álomba ringatott volna…


