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Minden jog fenntartva!

Ajánlom ezt a könyvet minden

KÖNYVMOLYNAK,

mert én is az vagyok! J

 

 

„Sikolt a lelkem

Valaki kerget,

Felriadok.

Remegő testem ébred,

Verejtéktavon...

Behunyom szemem,

Hogy visszanézzek,

Remegve, tétován...

Jön már, itt van, látom arcát,

És már tudom:

Nem az életemért,

Az életem elől futok!”

 

(Kishonthy Csilla: Rémálom)

 



PROLÓGUS
A zaj forrása egyre erősödött,

minden tagom reszketett.

Nem mertem megmozdulni,

a hideg így is a csontjaimig hatolt.

De egyben teljesen biztos voltam…

Őt akartam megmenteni, akit szerettem.

Életem utolsó percéig szeretni fogom,

még ha ez az életembe is fog kerülni.

Az árnyalak közeledett felém,

farkasszemet néztünk.

Abban a pillanatban elhittem,

hogy le tudom győzni a félelmemet…

Chrisért, bármit…



1. FEJEZET Átkozott cipőfűző…
RÉMÁLMOMBÓL AZ ÉJJELISZEKRÉNYEN  álló  vekker  csörgése ébresztett  fel,  melyet  olyan erővel

csaptam le, hogy leesett a padlóra. Kótyagos fejjel keltem ki az ágyból, lábamat belebújtattam a
mamuszomba, aztán átvonultam a szobámmal szemközti  fürdőbe, hogy rendbe szedjem magam.
Megmostam  az  arcomat,  a  fogamat,  majd  jó  alaposan  kifésültem  a  hajamat,  ami  egészen
összegabalyodott hála az álmomnak. A tükörbe nézve eléggé nyúzottnak tűnt az ábrázatom, de hát
kié nem az egy kísértetes rémálom után?

Ahogy kiléptem a folyosóra hallgatózni  kezdtem. Teljes  csend uralkodott  a  házban,  ami  azt
jelentette, hogy a szüleim már régen nem tartózkodtak otthon. Gyorsan bementem a szobámba, majd
a szekrényhez lépve kiemeltem egy bézs színű pólót és egy koptatott csőszárú farmert. Belebújtam,
aztán halvány sminket vittem fel az arcomra, a hajamat ismételten átfésültem és hagytam, hogy a
hátam közepéig omoljon. A legszükségesebb holmikat bedobáltam a táskámba, aztán indultam is.

Lerobogtam a lépcsőn a konyhába, ahol anyu kézírásával egy cetli feküdt a pulton egy kis csomag
croissant  mellett.  Mosolyogva  indultam el  a  bejárati  ajtó  felé,  miközben  a  lábamra  húztam a
Converse cipőmet és felvettem egy vékony pulóvert.

Hétágra sütött a nap, kellemes volt az idő. Csak néhány bárányfelhő úszkált az égen. Napsárga
Volkswagen bogaram a garázs előtt várt rám, hogy együtt mehessünk Teresáért, aki tíz percre lakott
tőlem és nagyon valószínűleg már a ház előtt dekkolva várt rám. Beültem, majd a gyújtásba dugtam
a slusszkulcsot. Amikor a motor felzúgott üresbe téve kifaroltam az útra, hogy aztán elindulhassak.

Útközben azon járt az agyam, vajon mit jelentenek az álmaim, mert már napok óta ugyanaz a
séma ment. Egy sötét alak üldözött, mire bemenekültem egy templomba, ahol ráfektettek valamiféle
rituális szertartásnál használatos asztalra, vagy oltárra és mielőtt felvágták volna az ereimet az egyik
alak levette a csuklyáját, és megláttam Christ. Rendszerint ekkor ébresztett fel az ébresztőórám, de
volt, amikor sikoltva ébredtem fel az éjszaka kellős közepén.

Ahogy befordultam a sarkon már észrevettem az én egyetlen barátnőmet. Fekete topot viselt,
hozzáillő  csőszárú  farmerrel.  Szőke  loknijai  a  lágy  szellőben  ringadozva  simogatták  a  vállát,
miközben nagy, kerek fülbevalói csillogtak a napfényben. Nagyban nyomkodta a mobilját, amikor
leparkoltam mellette, és megvártam, amíg beszáll.

- ’ reggelt! – köszöntem neki, mire csak egy pillantást kaptam tőle. – Jól vagy?

- Leszámítva, hogy semmit sem aludtam az éjjel… nos, remekül – levette az egyik rajtalévő
napszemüveget, majd felém fordult.

Úgy tűnt  a  smink csak ürügy,  hogy ne látszódjanak a karikák a szeme alatt.  Együtt  érzőn
rámosolyogtam, majd elindultam.

A suliig nem nagyon beszélgettünk,  ami nem volt  ránk jellemző,  ezért  megpróbáltam témát
kezdeményezni.

- Hogy van apukád?

- Jól – felelte tömören kifelé bámulva az ablakon.

- Mi a helyzet azzal a sráccal, akivel levelezel?



- Semmi.

- Elárulnád, mi bajod van? – kérdeztem kissé zabosan.

- Fáradt vagyok, de ha már a pasiknál tartunk. Mi a helyzet Chrisszel?

Erre a kérdésre aztán nem számítottam. Nem értettem minek hozta fel, amikor nem is érzek úgy
a srác iránt. Na jó, talán mégis, de Chris eddig nem adta semmiféle jelét annak, hogy érdekelném őt.

- Semmi. Ő… olyan magának való, és nem hinném, hogy ez a közeljövőben változni fog.

- Jaj, hogy te milyen rosszul hazudsz, Lisa!

- Fogd be!

Elhúzta az ujját a szája előtt, hogy cipzár van rajta, de tudtam, nem ez volt az utolsó alkalom,
hogy felhozta.

 

W

 

A SZOKÁSOS HELYEMEN PARKOLTAM  le  a  kocsimmal,  majd  Teresával  erről-arról  csacsogva
vonultunk be a többi diákkal egyetemben a folyosóra. Menet közben újból megnéztem a faliújságra
kifüggesztett plakátot, ami a két hét múlvai végzősök báljáról szólt. Mivel úgy terveztem bevetem a
kreatív oldalamat – szabadidőmben, ha csak tehettem varrogattam ezt-azt –, ezért Teresa megkért,
hogy az ötletei alapján készítsem el neki. Reméltem nem hozza fel, mert még nem igazán voltam
készen vele. Nagy szerencsémre nekem már meg volt a ruhám, amit anyuval egy leárazáson vettünk
a West Side-on.

Míg barátnőm elment a mosdóba rendbe szedni magát, én addig megkerestem a szekrényemet,
hogy kiszedjem a jegyzeteimet.

Egy  futó  pillanatig  olyan  érzés  szállt  meg,  mintha  valaki  figyelne.  Kikukucskáltam  a
szekrényemből, majd észrevettem a túloldalon Christ, amint a falnak dőlve, keresztbe tett lábakkal
és karokkal engem figyel. Azonnal elkaptam ról a tekintetemet, és nem törődve lángoló arcommal
bevágtam a szekrény ajtaját. Még vetettem rá egy utolsó, megsemmisítő pillantást aztán hátradobva
a hajamat – akár a filmekben – elindultam a mosdóba.

Teresa abban a szent másodpercben lépett ki, hogy a kezem már a kilincsen volt. Mindketten
megijedtünk, majd elnevettük magunkat, hogy aztán ebben a jó hangulatban menjünk be törire.

A terem már zsúfolásig telt diákokkal, amikor beléptünk, hogy aztán elfoglaljuk a helyünket, mert
Mr. Davidson rögtön utánunk érkezett meg, mint mindig. Mindenki szívdöglesztőnek tartotta a maga
harmincnyolc évével, sűrű sötét hajával és világoskék szemeivel. És ahogy beszél! Mély és halk sóhaj
szakadt fel a tüdőmből, mire Teresa oldalba bökött. Végre magamhoz tértem, és most már nem
lógtak  kocsányon  a  szemeim… annyira.  Igen,  ez  az  a  férfi  ideál,  ami  mindenkinek  kell.  Halk
kuncogást hallottam a hátsó pad felől. Megfordultam, hogy lássam, kik nevetnek. Jill Hathaway és
Bianca Dark. Elég sötétek mind a ketten, de legalább most nem én vagyok reményeim szerint a
nevetség tárgya, mint általában.



Ezeket a nevetséges helyzeteket az esetek kilencven százalékában nem tudtam kikerülni. Vagy
egy cédula volt a hátamon, vagy rágó volt a hajamban, vagy szimplán lyukas volt a ruhám valahol. Az
utóbbi nem az én hibám volt, hanem a mosógépé. Bár nem érte meg magyarázkodni, mert csak még
jobban vihogtak rajtam azok a hiénák. Az órára nézve megállapítottam, hogy milyen lassan telik az
idő. Mr. Davidson társaságában ez amúgy is felemelő volt.

Megint úgy éreztem, mintha valaki figyelne. Körbenéztem, és a tekintetem megállapodott az új
fiún. Nem sokan bírták, mivel túlságosan is különc volt, egy másik világban élt, ezért mi is próbáltuk
távol tartani magunkat tőle, annak ellenére, hogy engem valamiért vonzott. Most, hogy találkozott a
tekintetünk, rám mosolyogott, ugyanúgy ahogy az utóbbi időben mindig, amitől felment bennem a
pumpa. Ha tehetném, most odamennék hozzá és levakarnám azt a vigyort a képéről. Ám ahogy erre
gondoltam, komorrá vált az arckifejezése és elfordult tőlem. Chris Handrickson tavaly költözött ide
Atlantából. Túlságosan magának való volt, soha senkivel sem beszélgetett a tanárokon kívül. Ezért
volt számomra elfogadhatatlan, hogy mostanság úgy megbámul. Legalább megszólítana vagy valami
ilyesmi, de egy mosolyával még nem fog megnyerni, ha erre törekszik.

Gondolataimból az óra végét jelző csengő szakított ki. Sietve pakolászni kezdtem, de amikor
megint a terem túlsó végébe vándorolt a tekintem megálltam. Chris még a cuccával szöszmötölt, de
nem is ezért bámultam őt, hanem azért, mert egyszerűen csak jól esett. Volt valami kecses abban,
ahogy a könyveit pakolta a táskájába. Amint végzett, felemelte a fejét, először kinézett az ablakon,
amit  vert  az  eső,  majd  hihetetlen  gyorsasággal  felém  fordult.  Szokatlanul  nagy  szemekkel
méregetett, amitől gyorsabb lett a pulzusom.

Észre sem vettem, hogy Teresa a nevemen szólít, csak amikor már a pulóveremet rángatta.

- Lisa! Lisa, ha nem jössz, itt hagylak!

- Mi? – kérdeztem ügyefogyottan.

Chris felém villantott egy mosolyt, majd nagy léptekkel eltűnt a teremből. Fogalmam sincs, mi
történt abban a pár másodpercben, amíg egymást néztük, de határozottan éreztem valamit, és az
szokatlan volt.

A második és harmadik óra irodalom volt. Így év vége felé jobbára csak ismételtük az eddig
tanultakat. Most éppen a Jane Eyre-t vettünk, amit már untam, Teresa viszont imádta. Mit lehet
ebben szeretni? Világ életemben utáltam az irodalmat, a történelmet és minden olyan tantárgyat,
amit nem tudtam értékelni. Számomra érdekesebb volt a képzőművészet, amiben el lehetett merülni.
Alig vártam, hogy elvégezzem a gimit, mert szerettem volna valami távoli helyre jelentkezni, ahol
nincsenek Jill-ek és Bianca-k, valamint olyan utálatos fiúk, mint Chris.

Ahogy eszembe jutott, mintha valami kizökkentett volna. Miért gondolok rá egyáltalán? Nem is
volna szabad. Majdnem két év után is immúnisnak kellene rá lennem. Mégis, mintha egy részem
belefáradt volna ebbe. Örökösen harcoltam ellene, ahogy mindenki más. De miért? Nem is ismertük,
és alapjáraton kiközösítettük. A focicsapatban ugyan benne volt, de sosem láttam még beszélgetni
egyik sráccal sem. Egyáltalán eljár valahová szórakozni?

Mintha villám csapott volna belém, rájöttem a megoldásra, ami kockázatos és veszélyes volt.
Közel kerülni valakihez, akit senki sem kedvel, nos, nehéz, de én leszek az első, aki megteszi. Chris
talán azért mosolygott ma rám olyan kedvesen, már ha az kedves számított, mert talán, de tényleg
csak talán, közel enged magához. Ettől az egész képtelen gondolatmenettől borsódzott a hátam.
Nyugalmat  erőltetve  magamra  próbáltam  átvészelni  az  órát  anélkül,  hogy  idiótát  csinálnék
magamból, aminek nem kevés ember örülne.



Az elmúlt évek folyamán a legpechesebbek körébe tartoztam. Teresa volt a mentőöv, azt hiszem.
Ha ő nem lenne nekem, akkor valószínűleg már öngyilkos lettem volna.

- Nos, mit szeretnétek átvenni a következő órán? – kérdezte Mrs. Huston.

Újabban mindig feltette ezt  a kérdést.  Én szinte sosem mondtam semmit,  hagytam, hogy a
többiek bevessék magukat. Magasról tettem az egészre, a lényeg az volt, hogy ne bukjak meg év
végén. Nem akartam szégyent hozni a szüleimre, legalábbis ezzel tudtam volna magyarázni.

- A Rómeó és Júliát! – kiabálta be valaki, mire többen is ezt kezdték el mondogatni.

- Rendben, de akkor a következő órára mindenki hozzon magával egy példányt Shakespeare ezen
kötetéből. Akinek nem lesz, azt megbuktatom!

Végre kicsöngettek. Bedobáltam mindent a táskámba, amiben már így is felfordulás uralkodott.
Már mentem volna, de valaki elejtett  mellettem egy rakás könyvet.  Megnéztem, ki  bénázik,  de
Jeremy már fel is állt. Szétszórt típus volt, és vele sem sokan álltak szóba. Indultam, hogy Teresa
után siessek, csak hogy ezúttal nem akartak megmozdulni a lábaim, éreztem, hogy dőlök, miközben
kapaszkodó után nyúlok, végül hasra estem. Hangos nevetés jött a terem végéből. Jill, Bianca és még
páran rajtam röhögtek. Remek, gondoltam. Lefizették Jeremyt, hogy összekösse a cipőfűzőmet. Mrs.
Huston és  Teresa  szerencsémre azonnal  kapcsoltak,  hogy  aztán  felsegítsenek az  egyik  székre.
Magamban káromkodtam, és a pokolra küldtem mindenkit,  aki  valaha ártott  nekem. A tanárnő
felegyenesedve a hátsó traktusra nézett. Mondanom sem kell eléggé csúnyán.

- Maguk! – kezdte. – Irány az igazgatói!

Teresával elfojtottunk egy mosolyt, ami akkor robbant ki belőlünk, amikor már az öltöző előtt
álltunk.

-  Láttad  az  arcukat,  amikor  Mrs.  Huston  elküldte  őket?  –  Teresa  még mindig  rázkódott  a
nevetéstől, de én már nem tartottam nevetségesnek. – Mi bajod van? – rám meredt.

Igazából én sem tudtam, miért nem nevetek már vele. Az egész nem utólag visszagondolva nem is
volt olyan vicces. Megint leégtem, ezért mindenképpen jár nekem egy taps. Szörnyű ráébredni a
valóságra, hogy egyeseket nem képesek értékelni mások, csak mert nem olyanok kívülről és belülről.

A folyosó végén egy sötét alak körvonala bontakozott ki, és egyesen felénk haladt. Mikor Teresa
észrevette Christ, a falhoz simult, én viszont nem mozdultam az útjából. Ahogy elhaladt mellettem,
nem ment  arrébb,  így  a  karja  hozzáért  az  enyémhez.  Olyan érzés  volt,  mintha  elektromosság
száguldott volna végig rajtam. Utána fordultam, és életemben először a fenekét bámultam.

Mr. Jackson megjelenése és konok tekintete elárulta, ma semmi jóra nem számíthatunk tőle. Így
is lett.  Az utolsóelőtti  körnél  úgy éreztem magam, mint aki  félúton valahol  elhagyta a tüdejét.
Levegőért kapkodva erőszakoltam meg a lábaimat, és folyamatosan azt kántáltam magamban, hogy
mindjárt vége. Teresa hamarabb lehagyott, de legalább a célegyenesben megvárt. Majdnem elértem
őt, amikor Chris húzott el mellettem, úgy hogy kis híján felbuktam a saját lábamban. Barátnőm a
könyökömnél kapott el, majd magában fortyogva vezetett be az öltözőbe.

És életemben először minden gyűlöletemet rá akartam zúdítani Chrisre.



2. FEJEZET Éjféli látogató…
MIKÖZBEN HAZAFELÉ TARTOTTAM, és gondosan figyeltem, nehogy elgázoljak valakit, Chris körül

forogtak a gondolataim, és azon tűnődtem, miért most vettem észre. Miért nem korábban, vagy úgy
egyáltalán minek ébresztettek bennem a hormonok különös érzéseket, a sötét ruhás, sötétszőke
hajú, kék szemű srác iránt. Még nem tudtam, hogyan fogom elrejteni ezeket az abnormális érzéseket
a barátnőm elől, akik úgy átlátott rajtam, mint az üvegen. Amikor Chris karja az enyémhez ért,
éreztem valamit. Ez nem helyes, gondoltam. Gyűlölni akartam őt, nem pedig sületlenségeken jártatni
az agyamat, melyektől csak meghülyülök.

A szüleim kocsija a ház előtt parkolt, amikor leállítottam a bogaramat. Egy nagy, fekete családi
autónk volt. A legújabb Ford, olyan nagy csomagtartóval, hogy többen elfértek volna benne, mint
egyébként.  Anya utálta,  de  csak azért,  mert  nem tudott  benne kényelmesen elhelyezkedni,  ha
mentünk valahová. Apa imádta – ami lényegében érthető, mivel ő vette. Én, fogalmazzunk úgy,
elvoltam vele. A járda szélén állt még egy metálszürke Merci is. Összeszűkült szemekkel indultam el
a bejárat felé, miközben halk nevetgélést hallottam bentről. Miután kibújtam a cipőmből óvatosan
közelítettem  meg  a  nappalit,  ahol  a  szüleim  a  kollégáikkal  beszélgettek.  Amikor  megláttak
megilletődve meredtek rám, mintha életükben nem láttak volna még kamaszt.

- Ó, Lisa! – anya rám mosolygott.

- Helló, mindenki! – köszöntem.

Most többre nem is futotta volna, hisz világ életemben vagy ötször, ha találkoztam ezekkel az
emberekkel. Intettem egyet, majd felrohantam az emeletre. Bevágtam a szobaajtót, ezzel is jelezve,
hogy egy ideig nem kívánok senkit  sem látni.  Mivel  nem voltam éhes,  úgy döntöttem gyorsan
hozzálátok a házinak, majd folytatom Teresa báli ruháját, amit az év végén megrendezésre kerülő
végzősök báljára rendelt. Ő kiválasztotta az anyagot, nekem meg leadta a rendelést.

Már most bedobtam a táskámba Shakespeare Rómeó és Júliáját, mert nem akartam megbukni,
még  ha  ez  annyira  nem  is  érdekelt.  Egyszer  unalomból  nekiültem  és  elolvastam.  Az  efféle
történetekre valahogy nem voltam fogékony. Nekem nem jött be ez a meghalunk egymásért dolog.
De legalább volt fogalmam arról, mit írt Shakespeare.

Leültem az asztalhoz, és hozzákezdtem a leckémhez. Matekból a logaritmussal foglalkoztunk. Ez
sem volt  a  szívem csücske,  de lényegesen nagyobb érdeklődést  mutattam a számtan irányába.
Irodalom és történelem nekem egyre mennek. A matekkal nagyjából fél óra alatt elkészültem, utána
jöhetett  a  biokémia.  Egy kísérlet  alapján –  ami  mellesleg a  könyvben volt  –  kellett  kifejteni  a
véleményünket.  Elővettem egy nagy,  A/4-es  sima lapot,  és  felírtam rá  a  nevem.  Kinyitottam a
biokémia könyvet a kettőszáznegyvenedik oldalon, hogy áttanulmányozhassam a kísérletet, meg a
mellette lévő leírást. Hozzá kell tennem, egy kukkot sem értettem az egészből. A fejem reakcióként
elkezdett fájni. Fogtam a lapot, félbehajtottam, majd betettem a könyvbe, mint egy könyvjelzőt. A
könyvemet összecsuktam és elraktam a táskámba. Úgy döntöttem nem vacakolok Teresa ruhájával,
helyette korán megfürdök és ágyba bújok.


