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1. rész Csak barátok Prince & Cinderella
Prológus

Kezdhetném úgy is ezt a „mesét”, hogy egyszer volt, hol nem volt… De miért tenném, amikor ez
nem egy olyan mese? Ez életem egy bizonyos részének története, amikor megismertem az igaz
szerelmet és ráébredtem arra, hogy néhány álom tényleg valóra válhat. Igaz, kicsit másképp, mint
azt eredetileg elképzeljük, de megtörténik. A csoda mindenhol ott van, csak szét kell nézni.

Nem voltam hercegnő, nem is akartam az lenni soha. Egy nyugalmas életre vágytam. Ez akkora
bűn? Mindig élt bennem a remény, hogy egy nap kiszabadulhatok, és minden rossz, ami életem
során ért, egyszerűen csak köddé válik, és hogy a legtöbb, ami miatt aggódnom kell, hogy hogyan
fizessem ki a következő számlát. Csakhogy a Végzet sosem a kegyességéről volt híres, és velem
különösen kegyetlenül bánt. Hogy gondolhattam egyszer, hogy a szabadságot nekem találták ki?
Gyerekes képzelgés volt csupán.

Az  én mesémben nem voltak  tökből  elővarázsolt  hintók,  sem szőke hercegek fehér  lovon…
Egyedül én voltam. Cinderella Hensen. És, ha már a nevemnél tartunk, dukál egy mostoha, akiről
tudni  illik,  hogy velejéig  romlott.  Bárcsak azt  mondhatnám,  hogy ezzel  túlzok,  de  hát  ez  van.
Pontosabban volt. Csak olvass tovább, és megismerheted a családomat.

 

Prince
A nevem Prince Elford, 190 cm magas vagyok, és eléggé jóképű ahhoz, hogy a nők megvesszenek

értem. És ez nem egoizmus, hanem az igazság.

Egyébként 21 éves vagyok, Atlanta a szülővárosom, itt élek és tanulok. Lehet, hogy ez sokkolóan
fog hatni,  de még mindig a szüleimmel élek. Hogy miért? Mert így kényelmesebb. És amíg ők
fizetnek nekem mindent – beleértve a hétvégi bulikat és egyebeket -, addig egy rossz szavam nem
lehet. Természetesen ez a gyakorlatban másképp működik.

A szüleimmel nemrég költöztünk ki a város keleti kertvárosi részére, ahol alig lakik valaki, de
még mindig jobb, mintha egy farmot vettek volna a semmi közepén. Akkor a társasági életemnek
annyi lenne. A mostani házunk viszont jobban beillene palotának. Hatalmas területe van, a ház meg
akkora, mint öt másik. Elég hosszú az út innen az egyetemig, de nem voltam hajlandó beköltözni
abba a kollégiumnak nevezett  koszfészekbe.  Én persze mondtam anyáéknak,  hogy másik házat
kellett volna vennünk, ami nincs ilyen messze a civilizációtól, de hát nem hallgatnak rám.

A szomszédbirtokon, ami közvetlenül itt van a miénk mellett, a nagyon befolyásos ügyvédnő,
Federica  Myers  és  két  észveszejtően  szexi,  de  kiállhatatlan  lánya,  Carmen  és  Julie  élnek.  Az
egyetemen minden pasi őket akarja megdönteni, de annál többet természetesen senki nem akar.
Ennyi erővel akár most aláírhatnák a halálos ítéletüket.

A szüleimnek a belvárosban van egy központi irodájuk, de általában itthon dolgoznak, és csak
végső esetben mennek be a céghez. Mivel ők a nagyfőnökök, azt tesznek, amit akarnak. Világhírű
marketingcég,  ami  azt  jelenti,  hogy  piszokul  gazdagok  vagyunk,  és  bármit  megengedhetünk
magunknak.



Az egyetemen egyébként közgazdaságtant tanulok, aminek a szüleim örülnek a legjobban. Én
inkább lettem volna valami testépítő, vagy mit tudom én, csak nem ugyanaz, mint a szüleim, de nem
sok választásom volt. Sosem volt.

Hogy ne szenvedjem végig ezt a pár évet, ami még hátra van, mire cégvezető lehetek apám egyik
leányvállalatánál, általában csajokkal múlatom az időt. A szüleim imádnak emiatt veszekedni velem,
de nem érdekel.

A mai csajadagomat egy Tiffany nevű ördögfiókában kapom meg, aki olyannyira extrém stílusban
szereti a szexet, hogy megkért, hogy az udvaron, a nagy diófa alatt csináljuk, és hát ki vagyok én,
hogy ne teljesítsem a kívánságát?

A szomszédbirtok kertésze azonnal eltávolodik a kerítéstől (éppen füvet nyír a csóka), amikor
meghallja Tiffany dallamos csiripelését, miszerint annyira jó vagyok, és folytassam. Persze cifrább
szavakkal.

Nem tudom, milyen férfi lehet ez a szomszéd kertész, de tuti, hogy elveszítette a tökeit, ha nem
akarja hallani, ahogy egy nő nyög szex közben. Ha másért nem, hát azért, hogy elképzelje azt a
pihekönnyű és szexi testet. És hát mivel én nem az a fajta vagyok, aki a csendes csajokat szereti, a
kertész már nem most kapott ízelítőt a Prince Elford-féle csajokból.

Szerencsére Tiffany az a fajta lány, aki tudja, hogy ez csak szex és nem több, úgyhogy nem
beszélünk meg újabb találkát,  nem adja meg számát,  és csak szépen lelép.  Imádom, amikor a
csajoknak eljut az agyukig, hogy nem akarok tőlük mást, csak szexet.

És ez így van rendjén. Hamarosan cégvezető leszek, nem is férne bele egy kapcsolat az életembe.
Persze nem ez az egyetlen oka, hogy nincs barátnőm. Egyszerűen nem bírom az elköteleződést. Még
a gimiben volt egy barátnőm, de nem tudtam sokáig ellenállni a szebbnél szebb lányoknak.

 

A pénteki napom általában elég húzós, mert nyolc órám van megállás nélkül,  délután pedig
szakkörök, meg minden ilyen faszság, hogy biztos ne legyen egy perc szabadidőm sem. Eléggé
fárasztó tud lenni az egész napos agytorna.

De a mai nap különleges, mert kiderült, hogy a szakkörök és az utolsó három órám elmarad,
úgyhogy szabad az egész délutánom. Ami azért jó, mert így partizhatok egy jót a Myers rezidencián.
Julie és Carmen ma estére bulit szerveztek, mivel az anyjuk elutazott, és majd csak holnap este tér
haza. Amióta itt lakom a szomszédban, csak egyszer-kétszer voltam náluk, néhány buli alkalmával,
de nem igazán keltették fel az érdeklődésemet. Meglehet, hogy ők a legdögösebb csajok az egész
egyetemen, de a személyiségük egyszerűen taszító egy magamfajta srácnak.

Amikor leparkolok a házuk előtt, az jár a fejemben, hogy vajon az a szexi kis felszolgáló lány itt
lesz-e.  Minden évben,  minden bulin itt  van,  szerintem Julie-ék személyzetéhez tartozik.  Amikor
először láttam, még csak 13-14 éves lehetett,  de azóta szépen megnőtt,  és észbontóan néz ki.
Szerintem ma este megfektetem. Olyan kis ártatlannak tűnik, pedig valójában olyan gyönyörű, hogy
egyszerűen sosem tudtam nem rá figyelni. Ha valaki beszél hozzám, miközben őt figyelem – ahogy
bedől, miközben összeszed pár dolgot egy tálcára, és közben felcsúszik a kis szürke ruhája, amitől
látszik a feszes feneke; vagy, ahogy halványan rámosolyog az emberekre, de senkinek sem néz a
szemébe -,  vissza kell  kérdeznem, mert halványlila gőzöm nincs arról,  mit  hadoválhattak össze
nekem. Az emberek ilyenkor mindig követték a tekintetemet, de addigra a lány már eltűnt. Mindig
eltűnik, és utána már nem is találom meg. Jó darabig legalábbis.



Ahogy kiszállok a kocsimból (a legújabb Lexus modell  –  acélszürke,  és a csajok egyszerűen
imádják), egy inas jön ide hozzám, elkéri a kulcsot és elvezeti az autómat valahova, amit gondolom,
parkolónak szántak, de nyilván nem ennyi kocsinak. Vagy húsz van bepréselve egymás mellé, ami azt
jelenti, hogy leszünk itt egy páran.

A ház udvarán kellemes a levegő és tetszik, ahogy berendezték az egészet. A ház mellett van egy
hatalmas táncparkett, körülötte szabályos kör alakban asztalok, azokon pedig mindenféle alkohol,
üdítő meg egy-két sütemény. Ami meglep, az, hogy a csinos kis felszolgáló lány még így is körbejár
az  emberek között,  és  mindenki  elvesz  egy-egy  kis  teasüteményt,  ha  nem többet.  A  ház  és  a
hatalmasra nőtt  tujafák közé lámpásokat szereltek fel  egy dróthuzalra,  amitől  az egész nagyon
hangulatos.  Csak az a baj,  hogy nem összeegyeztethető az óriási  hangszórókból szóló ritmusos
zenével, amire meglepő módon táncolni is lehet. A ház sarkától nem messze van egy DJ pult, az
mögött áll egy nő és keveri a zenét. Állítólag ezért a DJ-ért már hónapokkal előbb jelentkezni kell, és
ha valakinek nagy szerencséje van, akkor elfogadja a meghívást, de azt is hatalmas összegért. Úgy
tűnik,  hogy  a  Myers  família  sokkal  gazdagabb,  mint  azt  elsőre  gondoltam.  Bár  nem  kellene
meglepődnöm, hogy a világ egyik leghíresebb DJ-jét hívták meg a születésnapi bulijukra. Ilyen a
stílusuk. Szeretnek felvágni a vagyonukkal.

A szemem a gyors terepszemle után visszaugrik a felszolgáló lányra. Egy szürke, combközépig
érő cselédruha van rajta, pont olyan, amilyet a szappanoperák cselédei is hordanak. Igazából nem
meglepő, hogy ilyen ruhában van, ugyanis minden bulin ez van rajta. De ez az egyrészes kis falatnyi
ruha olyan szexivé teszi, hogy nem tudok uralkodni egy bizonyos testrészemen, de eddig a kora miatt
mindig visszafogtam magam. Most  azonban már kellően idős,  szóval  szabadjára engedhetem a
bennem rejlő bombát, amit már vagy öt éve rejtegetek. Csak az a baj, hogy túlságosan is látszik
rajta, hogy mennyire tapasztalatlan, még a 18-at is alig töltötte be. A haja fel van tűzve, így látszanak
a nőies vonások az arcán. Hú, anyám, nagyon vissza kell fognom magam, hogy ne mindenki szeme
láttára másszak rá, mint egy vadállat. Az nagyon nem tenne jót a hírnevemnek.

A Névtelen Lány elmegy Julie mellett, aki egy totál részeg csávóval táncol, akit mellesleg fel sem
ismerek. Julie szó szerint odasziszeg valamit a Lánynak, mire az magára erőltet egy mosolyt és
elindul az ellenkező irányba, amelyből jött. Úgy tűnik, valaki nem túlzottan kedveli a főnökét. Nem is
csodálkozom ezen. Ezek a lányok olyanok, mint a viperák. Kiráz tőlük a hideg. Egyáltalán nem értem,
ez a lány hogyan volt képes ennyi éven át dolgozni nekik.

Épp elhatározom, hogy most már eleget vártam, odamegyek a Lányhoz, amikor is Jeremy Roberts
(akivel köztudottan ellenfelek vagyunk mindenben, beleértve a nőügyeket is) megállítja a ház egyik
hátsó sarkánál. A Lány odakínálja neki a tálcát, Jeremy pedig levesz egy kis sütit. Több mint egy
fejjel magasabb nála, a Lány pedig nem néz fel rá, ahogy szokott. Azt azért innen is jól látom, hogy
Jeremy kérdez tőle valamit, mire a Lány felnéz rá. Ijedt. Vajon mit kérdezhetett az a nyavalyás? De
Jeremy folytatja, mire a Lány szeméből kihuny a félelem, helyére dermesztő ridegség kerül, amilyet
én még nem láttam. Tisztán és érthetően le tudom olvasni a szájáról a nem szót, mielőtt szélsebesen
elszáguld  a  helyszínről.  Úgy  tűnik,  van  olyan  lány,  aki  nem dől  be  Jeremy  rizsájának.  Végre
megszívja a kis rohadék.

De ekkor meglátom, hogy Jeremy mit sem törődve azzal, mit mondott a Lány, utána megy. Úgy
nézett rá, mint az áldozatát becserkészni készülő vad. Ennek tuti, hogy nem lesz jó vége, mert úgy
húsz perce láttam, hogy az a seggfej bevedelt egy csomó piát. Valószínűleg azt sem tudja, hogy mit
csinál. Persze lehet, hogy csak simán bolond.

De  még  csak  gondolatban  sincs  időm leszidni  azt  a  vadbarmot,  mert  meghallok  egy  éles,
félelmetes sikolyt. Amikor közelebb érek, dulakodás hangját hallom. A Lány könyörög Jeremynek,
hogy hagyja békén, engedje el, de a jelek szerint a fiú nem hallgat rá. A Lány hangja olyan tökéletes,



és összefacsarodik a szívem, mert tudom, hogy most retteg és fél. Segítségért könyörög és nem
hallja senki. Csak én.

Sajnos túl  lassú vagyok,  és akkor érek oda,  amikor Jeremy éppen a bugyiját  tépné le róla.
Megragadom a srácot a vállainál fogva és leszedem a Lányról. Adok neki egy szép kis jobbost, amitől
kidől, és rázuhan a nagyobbik asztalra. Elkezd vérezni az orra, majd megrázza a fejét és dühösen néz
rám. A Lány eközben bemászott a kisebbik asztal alá. Nagyon rémült lehet, amin nem is csodálkozok.

-Hé, ember, ne akadj már ki ennyire, ez csak egy csaj. Utána úgy se látjuk egymást – mondja
Jeremy kicsit sem bűnbánó hangon. Ez csak még jobban feldühít. Nem bánhat így egy lánnyal sem,
de ezzel az eggyel különösképpen nem.

-Akkor sem csinálhatsz ilyet senkivel, ember – felelem kicsit sem visszafogott hangon és behúzok
neki még egyet, mire felordít, mint egy kislány. A barom még azt se bírja elviselni, ha jól ellátják a
baját. Őszintén szólva, hidegen hagy, hogy milyen hangot ad ki és milyen hangos, mert így legalább
mindenki megtudja, hogy Jeremy Roberts egy gyáva féreg.

-Mondja ezt Mr. Erkölcs – erőltet magára egy mosolyt, de látszik, hogy a pofijának egy időre
lőttek. Legalább ennyit tehettem az ügy érdekében. – Öcsém, neked több csaj volt meg két hét alatt,
mint nekem egész hónapban – mondja és megkísérel behúzni nekem egyet, de már olyan részeg, és
gyenge az ütése, hogy nem pazarolok energiát arra, hogy reagáljak rá. Nem is érné meg, de meg kell
védenem a Lány becsületét, ha már más nem fogja.

-Mert én nem úgy csinálom, mint te – felelem Jeremynek már sokkal higgadtabb fejjel, majd adok
egy szép jobbost a gyomorszájába, mire összegörnyed. – Na, húzz el innen, hülyegyerek!

Jeremy még dünnyög valamit az orra alatt, de azt már nem hallom. Szerencséjére. Nem hiszem,
hogy még több ütést kibírt volna.

Miután kellően sikerül lenyugtatnom magam, úgy döntök, hogy ideje ránézni a Lányra, mert tuti,
hogy sír és azon morfondírozik, én vajon ugyanazt akarom-e, mint Jeremy, és csupán ezért nem
engedtem, hogy Jeremy azt tegye, amit tenni akart.

-Hahó, jól vagy? – kérdezem, amikor benézek az asztal alá. Ott kuporog melltartóban és bugyiban,
és rémülten néz rám. Megértem a félelmét. Vagyis hát nem egészen, hisz nem vagyok lány.

-Ne nézz rám – szól rám ijedten, én pedig gyorsan elfordítom a fejemet, majd leengedem az
asztalterítőt is, hogy biztonságban érezze magát, és takarásban maradjon. Persze már késő, láttam,
amit láttam. A formás lábait, a lapos hasát, a kerek melleit. Teljesen megértem, hogy Jeremy miért
akarta leteperni, csakhogy normális módon is meg lehetett volna közelíteni szegény lányt. A nőket
tiszteletben kell tartani. Mármint olyan értelemben, hogy erőszakot se szóban, se cselekedetben nem
alkalmazunk. De persze akadnak olyan görények, akik fittyet hánynak minden illemszabályra, és
önkényesen eldöntik, hogy az a jó, amit ők tesznek. Hányni tudnék az ilyen alakoktól. – Ide tudnád
adni a ruhámat? Ott kell lennie a földön – mondja remegő hangon a Lány, és a bokrok felé mutat.

-Egy pillanat – mondom és próbálok minél több nyugalmat erőltetni a hangomba. Szétnézek a
bokrok környékén, és megtalálom a darabokban heverő, egyébként is apró ruhát. Remélem, nem
ijesztem meg, amikor benyújtom neki a terítő alatt. – Biztos, hogy ez alkalmas ruházat egy buliba?

-Nem igazán – feleli bizonytalan hangon, ami olyan magas, hogy szinte sérti a fülemet. Minden
bizonnyal sokkot, amin nem lepődnék meg.

-Tessék  –  mondom,  miközben  úriember  módjára  automatikusan  leveszem  a  zakómat  és



odanyújtom neki. Elvégre nem járhat bugyiban és melltartóban az emberek között, akármennyire is
tetszik a látvány. Persze a zakóm kétszer akkora, mint ő, de legalább biztos lehetek benne, hogy
takarni fogja.

-Köszi – mondja, miközben kimászik az asztal alól és jól összehúzza a zakót maga körül, nehogy
bárki bármi érdekeset lásson. De az is előfordulhat, hogy inkább előlem akarja eltakarni magát, amit
Jeremy akciója után nem is csodálok. Csakhogy én sosem lennék képes ilyen tetű módon bánni egy
lánnyal sem. Jobban tisztelem őket ennél. De ez még nem zárja ki, hogy a Lány fél tőlem. A fenébe! –
Mindjárt visszahozom a zakódat, csak felveszek valami ruhát – mondja pár másodperccel később,
majd megkerülve az asztalokat elindul előre.

Most mit csináljak? Nem akarom magára hagyni, de ha utána megyek, azt hiheti, hogy én is olyan
vagyok, mint Jeremy.

-Ugye, nem gond, ha elkísérlek? Nehogy megint valakinek eszébe jusson… tudod – mondom és
megvonom a  vállam.  Megáll  egy  pillanatra,  látom,  ahogy  megfeszül  a  teste,  de  aztán  mintha
megnyugtatná magát, ellazul és felém fordul. A tekintete bosszankodó, ugyanakkor még mindig
látszik, hogy fél.

-Rendben, gyere. De ha lehet, ne akarj fél méternél közelebb jönni hozzám – mondja gyanakvó
szemekkel  méregetve.  Megértem,  ha  nem bízik  bennem.  És  azután,  hogy  az  előbb  próbálták
megerőszakolni, azt is csodálom, hogy egyáltalán megengedi, hogy tízméternyire megközelítsem.

-Az megoldható – mondom és odasétálok hozzá.

A  hátsó  kertjük  elképesztően  gyönyörű.  Formára  vágott,  embermagasságú  bokrok  lépten-
nyomon, köztük rózsaszín és vérvörös rózsák és tulipánok virágzanak, amerre a szem ellát. De hogy
az egész még meseszerűbb legyen, megpillantok egy hidat – csak tipp – egy harminc méter széles
vizesárok felett ágaskodik. Az árok egy emeletes házat vesz körbe, ami egy kicsit rozzantnak tűnik.

A lány pedig pont errefelé tart. Szóval tényleg itt él. Hihetetlen!

De mielőtt rálépne a hídra, megáll és felém fordul.

-Jobb lesz, ha nem jössz tovább – mondja egy kicsit tanácstalan hangon. – Ha a mostohám meglát,
még a végén rosszra gondol. Csak… - tart egy kis szünetet, míg összeszedi magát. – Egy pillanat és
itt vagyok – fejezi be végül a mondatot ennyivel, majd végigszalad a hídon és bezárkózik a házba.

Adok neki öt percet, és ha addig nem jön ki, akkor utána megyek. Lehet, hogy itt teljes letargiába
esik nekem, aztán valami meggondolatlanságot tesz. Bár nem olyan fajtának látszik, éppen az előbb
próbálták megerőszakolni, ami bármit előhozhat az emberből.

Az öt perc sokkal hamarabb letelik, mint szeretném, úgyhogy tök idegesen végigrohanok a hídon
és bekopogok az ajtón. Remélem, nem ijesztem meg.

-Jól vagy? – kérdezem nyugalmat erőltetve a hangomra, pedig legszívesebben feltépném az ajtót
és szorosan magamhoz ölelném, hogy ne érezze rosszul magát, de azzal csak még jobban rá hoznám
a frászt. Ez az utolsó dolog, amit akarok.

-Igen – mondja azonnal, de hallom, hogy szipog, majd feláll az ajtótól. – Egy pillanat és adom a
zakódat. – Gyors lépteket hallok, majd teljes csend. Fél perccel később hallom, ahogy a zár elfordul,
majd kinyílik az ajtó. – Tessék – mondja kedves hangon, majd a kezembe nyomja a zakómat. Most egy
nyakig érő pulóver és egy jó hosszú farmernadrág van rajta, ami még az alakját is eltakarja. Hiába,



ami jó, az jó, bármilyen csomagolásban. Ő pedig még így is irtó szexin néz ki. – Kösz.

-Biztos, hogy jól vagy? – kérdezem aggódó tekintettel fürkészve az arcát.

-Ez egy nagyon hülye kérdés, remélem, tudod – mondja és kijön a házból, én meg hátra lépek,
hogy helyet adjak neki. Pedig olyan szívesen lennék minél közelebb hozzá. – Nem vagyok jól, ugyanis
épp  az  előbb  próbáltak  megerőszakolni,  és  ha  ez  nem  lenne  elég,  egy  furcsa  figura  van  a
nyomomban, aki nem tudja, mikor kell lelépni. – Ó! Mikor lettem én furcsa figura? Bár nagyon
tetszik, hogy nyíltan beszél.

-Oké. Szóval, azt szeretnéd, ha elmennék? – Ez is egy hülye kérdés. Nyilván azt szeretné. Látszik
rajta, hogy mennyire bosszantja a jelenlétem. Igaz, Jeremy után szerintem minden pasi jelenléte
bosszantaná.

-Lehet, hogy nem ártana – mondja semleges hangon. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy
ilyenkor mi megy végbe egy lány fejében. Mármint, miután épp próbálták megfektetni az akarata
ellenére. Nem lehet könnyű. Főleg úgy, hogy ráadásul egy másik hímnemű egyed mászkál körülötte.

Miért nem mentem oda hozzá korábban? Akkor megkímélhettem volna Jeremy jelenlététől. Akkor
nem úgy kell megismernie engem, mint egy őrjöngő fenevadat. Lehet, hogy már ettől megijedt, csak
haraggal próbálja elfedni. Ki tudja? A csajok furcsa teremtmények.

-Kár, hogy ilyen körülmények között kellett megismerkednünk – mondom végül egy kínos csend
után, amikor már nem bírom tovább.

-Ja – mondja nemtörődöm hangon. Ez meg mi volt? Talán ismer valahonnan? Vagy észrevette,
hogy titokban figyeltem őt minden bulin? Csak azt ne, még a végén engem is valami beteg, perverz
állatnak fog tartani.

-Mi az? – kérdezem nem leplezve a meglepettségemet. Kizárt dolog, hogy ismerjen. Ha csak…
Basszus!

-Semmi, csak én már ismerlek téged. És nem jókat hallottam. Vagyis hát, fogalmazhatunk úgy is,
hogy jót… Na,  mindegy.  Hagyjuk –  mondja zavartan és  elfordítja  a  tekintetét  rólam,  de aztán
visszanéz rám.

-Mit hallottál? – kérdezem kíváncsian, mert felkeltette az érdeklődésemet. Remélem, hogy nem ő
volt a kertész, mert akkor elhiszem, hogy olyat hallott, amit nagyon nem akart. Hogy lehetek ekkora
barom? Te jó ég!

-Khm… azt hiszem, túl sokat – mondja és elfordítja a fejét. Hát, ez gáz.

De mitől van zavarban? Nem szeret a szexről beszélni? Mondjuk, nyilvánvaló a ma este történtek
után. Meg hát, ahogy elnézem, még senkivel sem volt ezelőtt. Látszik a szemén és a járásán. Én
mondom, még olyan ártatlan, mint a ma született bárány.

-Ó, hát erről nem tudtam. Azt sem tudtam, hogy lakik errefelé más is – mondom mentegetőző
hangon, de érzem, hogy elvörösödöm. Basszus! Már óvodás korom óta nem vörösödtem el. Miket ki
nem hoz belőlem ez a csaj. – Bocs, ha… Nem ha. Bocs, hogy túl hangos voltam – mondom zavartan.
Mi van velem? A csajoknak általában nem sikerül zavarba hoznia.

-A te életed – mondja, és közelebb hajol, hogy a szája a fülemnél legyen. Olyan mézédes illata van,
amilyet még sosem éreztem. Egyszerűen őrjítő. És a forró lélegzete a fülemen teljesen beindít. –



Csak vigyázz a csajokkal, mert nem mindegyik viseli el, ha kihasználják őket. – Ó, tudom én azt. De
vannak csajok, akik pont ezt szeretik. A többivel nem is igazán foglalkozom. Nem hiányoznak a
dühös bátyók, apukák és nagybácsik. Szeretem az életemet, nem szándékozom kinyíratni magam.

Alaposan szemügyre veszem még egyszer tetőtől  talpig,  pedig rég ismerem a teste minden
porcikáját, annyiszor néztem már őt. Olyan szexi, hogy legszívesebben most azonnal letépném róla
ezt a szerelést, és itt, a bejárat előtt fektetném meg. De visszafogom magam és inkább a szemébe
nézek, hogy eltereljem a saját figyelmemet. Mert ha nem, akkor olyat fogok tenni, amit határozottan
megbánnék.

-Nincs kedved sétálni? – kérdezem végül,  hogy eltereljem a gondolataimat is erről az egész
megfektetős-dologról. Ahogy elnézem, megkönnyebbült, hogy ezt kérdeztem és nem valami mást.

-Nem lehet. Dolgoznom kell – feleli könnyedén, majd becsukja az ajtót maga mögött. Vajon nála
van a kulcsa?

-Tényleg, akartam már kérdezni. Ha te itt laksz, akkor miért dolgozol úgy, mint egy cseléd?
Valahogy nem értem.

-Erről nem akarok beszélni – feleli és elindul a hídon, hogy ne lássam az arcát. Lehet, hogy nem
tetszene a válasz, amit erre a kérdésre adhatna, így inkább el sem mondja. Persze az is lehet, hogy
valamilyen  titoktartási  szerződést  is  aláírt,  hogy  biztosan  ne  beszéljen.  De  előfordulhat,  hogy
rabszolgaként dolgozik itt, és csak azért van saját háza, hogy ne éljen a főnökökkel. Történetesen
Carmen és Julie Myersszel, valamint az anyjukkal. Nem hinném, hogy ilyesmire képesek, bár az
ikrektől  szerintem  minden  kitelik.  Mondjuk,  lehet,  hogy  tényleg  cselédként  dolgozik  itt,  csak
szégyelli. De a Névtelen Lány pár másodperccel később még folytatja. – Kevés dolog van, amiről
beszélhetek, ez pedig nem tartozik bele.

-Nem beszélhetsz vagy nem akarsz? – kérdezem meglepetten, és még jobban felzárkózom mellé.
Nem hagyom, hogy elfusson előlem. Most már nem, hogy végre beszélhetek vele.

-Mindkettő – feleli idegesen, miközben lelépünk a hídról és a füves terepen folytatjuk sétánkat.

-Miért? – kérdezem érdeklődve.

-Erről sem beszélhetek – feleli feszült hangon. – Békén hagynál végre? – kérdezi türelmetlenül,
egy kis éllel a hangjában.

-Nem, amíg nem válaszolsz nekem – mondom ellenmondást nem tűrő hangon. Próbálok minél
határozottabbnak kinézni, de most, hogy ilyen közel vagyok, egyszerűen nem megy. – Mondj valamit
magadról.

-Nézd – mondja ingerülten, miközben megáll és felém fordul. A tekintete szabályosan tüzet okád,
ugyanakkor valamiféle félelem és fájdalom keverék is van benne. – Nincs semmi érdekfeszítő velem
kapcsolatban. Tizenhét éves vagyok, itt élek és dolgozok. Ennyi. – Ahogy ezt kimondja, érzem, hogy
ez neki nagyon megalázó. Nem szívesen beszél magáról.

-De nem szeretsz itt dolgozni. Látszik, ahogy kimondod ezt a szót – mondom okfejtésként, bár
elég gyenge. Sőt, a gyenge még elég enyhe kifejezés.

-Ehhez neked semmi közöd – mondja egy kicsit dühösen, és megint elindul a ház hátsó része felé.
Azt hiszem, nem lesz jó vége, ha visszamegy oda. – Kösz, hogy megmentettél meg minden, de most
már leszállhatnál rólam.



-Nem. Már felkeltetted az érdeklődésemet – mondom, miközben megint sikerül utolérnem őt.
Olyan gyorsan megy, mint a villám. Már akkor is érdeklődtem iránta, amikor az ikrek még csak az
első buliknál tartottak. Csak hát, amikor arra került a sor, hogy odamenjek hozzá, sosem volt elég
bátorságom, már csak a korát nézve sem. Akkor még csak egy csöpp kislánynak látszott. Közel öt
évvel ezelőtt. És most mondta, hogy még csak tizenhét. A rohadt életbe! Még jó, hogy nem kezdtem
ki vele. Még a végén feljelentenének liliomtiprásért.

-Remélem, nem a kis barátodra célzol a nadrágodban – mondja zavartalanul.

-Nem – mondom felháborodottan. Persze, nyilván, oda is eljutott a híre ennek a csajnak, de
félreért. Amikor észreveszem, hogy megtorpant, már látom, mit néz annyira. – Mi a baj? – kérdezem,
pedig pontosan tudom, hogy szíve szerint sosem menne vissza oda.

Elfordítja a fejét egy pillanatra, és látom, hogy próbálja összeszedni magát. Mélyeket lélegzik és
úgy akar tenni előttem, mintha nem lenne semmi baja. Ezek a csajok már csak ilyenek. Miért nem
tudják egyszerűen megmondani, hogy baj van? Annyival könnyebb lenne a férfiak élete.

-Semmi – feleli végül, mikor már úgy érzi, hogy minden rendben, de látom, hogy remeg a keze.

-Ugye, tudod, hogy nem kell visszamenned, ha nem akarsz – mondom, de tudom, hogy ezzel a
szöveggel nem állíthatom meg. Már mérföldekről látszik, hogy egy makacs csajjal van dolgom.


