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„Mikor megkondul a vészharang, senki sem sejtheti, mitől szennyes a lobogó.”

 



1.
Az este koronagyanús volt.

Ennek a gondolatnak a szellemében Melissa Morgan mindent, amit csak az ékszeres dobozában
talált,  magára aggatott.  Arra készült,  hogy a  testvére oldalán váljon a  McDonald High School
királynőjévé az elkövetkezendő tanévre.

Rég nem találkoztak, de most, hogy ők is Arizonába költöztek, már bízott abban, hogy Teddy
Morgan újra elérhető közelségben lesz, és mindig jót áll a kicsi Lizácska őrült terveiben, melyek
következtében már korábban is mindig valaki a sitten kötött ki. Még akkor is, ha ez a vád nem
annyira  terhelő,  mert  nem  volt  még  hosszabb  idejű  három,  négy  napnál,  de  az  idősebb,  és
komolyodni kívánó báty ezt is megelégelte, és eltervezte körülbelül két évvel ezelőtt, hogy minden
kapcsolatot megszüntet a botrányhős húgával.

Melissa fűt–fát ígért neki, amivel elérte, hogy ma ismét megálljon a kapuja előtt az ezüstszínű
Lexus kombi, és a bálba röpítse, mint hamupipőkét a tökből varázsolt hintó. Akárcsak a régi, szép
időkben. És bár Ted sejtette, hogy mi áll a dolgok hátterében, úgy gondolta, ha az ő kapcsolatuk nem
is házasság volt, de Melissa megérdemel még egy esélyt.

Sőt az sem volt ellenére, ahogy a lánnyal telefonon keresztül beszélt. A hangja nyugodt volt,
kimért,  és  már nem szökött  az  egekbe minden egyes mondat  végén,  szinte macskanyávogássá
változva. Ez már jó jelnek számított, persze, mivel Ted nem látta a húga arcát, ezért nem is sejthette,
hogy milyen erőfeszítésekbe kerül ez a lánynak. Valójában ez volt  az egyik oka annak, hogy a
bizonyos este előtt Melissa nem volt hajlandó webcamos chatet folytatni a testvérével, akit már ezer
éve nem látott, önnön hibájából. Persze ez utóbbit ő soha nem látta be magának.

Különösebben nem is volt hiánya, csak amikor bejelentették az évzáró bált,  és mindenki azt
rebesgette, az est közepe táján, a buli előtt kihirdetik az év bálkirálynőjét és bálkirályát. Bár, a
bátyja végzős volt, ő pedig friss gólyaként érkezett az iskolába, kicsit sem volt ellenére a dolog. A
szent cél  érdekében képes lett  volna még erőszakkal  megcsókolni  is  Teddy-t,  csak azért,  hogy
megóvja a látszatot. Elvégre senki sem ismerte őt, és nem vállalta fel Ted sem Melissát, hiszen miért
is tette volna? Négy évig arany élete volt, és ennek nem hiányzott egy botrányhős-húg korona. Ha
nincs torta, ne legyen hab se a tetején. És, persze, akárhányszor mentek oda hozzá egy-egy cikkel,
aminek üvöltött  a címe: Melissa Morgan, mint egy rosszízű Hollywoodi üdvöske – vagy akármi
hasonló, ő gyorsan mentegette magát, hogy az egész csak a véletlen műve, ő nem ismeri a lányt,
nemhogy a rokona legyen!

Most persze majd lehull a fátyol, és jöhetnek a rosszízű pletykák, hogy neki Melissa Morgan a
jegyese, hát, persze hogy nem egy szimpla rokon! Már csak ez hiányzik szegény fejére.

Így hát az utolsó pillanatban gondolta meg magát, ezt nem jelezve Melissa felé.

Már nyolc óra volt, a lány pedig tanácstalanul üldögélt a szobájában, az órát figyelve, mire szinte
már az összes ereklyéjét a földhöz csapta, amit kislány korában Tedtől kapott, de szerencsére mind
műanyagból volt, vagy plüssállatkát kerültek szóba, a törékenyebb dolgok meg a csodával határos
módon kettőt pattantak, és megálltak a talpukon a becsapódást követően.

Ha vámpírnagyúr módjára megérkezett volna, és meglett volna hozzá a sebessége, már akkor
sem értek volna be fél óra alatt az iskolába, a bál kezdete előtt. Tehát a testvére, aki mindig vele volt,



és bármibe belerángathatta, most nem állt mellette, és megelégelte végképp a sok botrányt.

– Hogy dögölnél meg! – zuhant vissza az ágyra Melissa, és már nem érdekelte semmi, a hiszti
álarca mögül előbújtak az első őszinte könnyei.

A kérdés már csak az volt, hogy hagyja-e ennyiben a dolgot? Elhiggye-e, hogy tényleg ilyen rútul
elhúzták a nótáját? De NEM! Vele még soha az életben nem történt ilyen, és nem is történhet, csak a
holttestén keresztül… esetleg, de nem, még akkor sem.

Elhatározta magában, hogy ha törik, ha szakad, akkor is elmegy a bálba. Még akkor is, ha gyalog
kell megtennie négymérföldnyi autóutat, ami már alapjában véve fizikai képtelenség. De, ha odaér,
és lesz benne annyi szusz – ami nem valószínű –,  még lesz egy fél  órája,  hogy bulizzon. Vagy
kiderítse,  mi történt Teddel,  ami miatt  nem jött  érte,  ahogy megígérte.  Vagy arra,  hogy végre
legalább egy személyt megismerjen abból a személyi börtönből, amit most újabb négy évre kijelöltek
neki.

Így hát útnak indult, és bár törte a lábát az új cipő, meg a magas sarkú is nehezítette a dolgát, az,
hogy senki nem volt az utakon, aki társként mellécsapódott volna, különösképpen vitte tovább. Mert
ő volt az a fajta lány, aki képes volt dühöngeni, ha nem akadt minden második kilométerkőnél egy
félisten, aki persze mindenféle juttatás nélkül megcsókolja,  vagy, ha még többre vágyna, akkor
ágyba viszi, minden szó nélkül. Ez régen meg is adatott, de mióta az Isten háta mögé költöztek, még
egy tarajos sül sem kínálta fel magát.

Közben sokszor álmodozott, hogy mennyivel könnyebb lenne most a helyzete, ha éppen az ezüst
Lexussal  száguldana a parti  helyszínére,  hogy aztán csinos kis  villogóval  ellátott  rendőrautóval
utazzon hazáig, mert az olyan izgalmas dolog…

Ehelyett tűrte, hogy a cipő töri a lábát, és számított a másnap megjelenő komisz vízhólyagokra,
amiknek köszönhetően nemhogy egy csinos cipőt, még a legpuhább plüss zokniját sem fogja tudni
ordítás  nélkül  a  lábára  erőltetni.  Szívesebben  vállalná  azt,  hogy  egy  utcaszéli  söpredékkel
csókolózzon,  és  utána  epét  hányva  ajánljon  neki  tic-tac-ot,  mintsem  hogy  ez  a  borzalmas
megaláztatás,  amitől  egyenesen  a  vágóhídra  feküdt  volna,  ha  talál  egyet  abban  a  kietlen
pusztaságban, ami körülvette.

Visszasírta a drogos pasiját is, aki egyébként, annak ellenére, hogy minden pillanatban be volt
lőve, mindenét felajánlotta neki, és ha a törhetetlen maszkján bármi kis karcolás is esett, ott termett,
és magához húzta, gyengéden suttogva: – Ne sírj, kicsilány.

Lassan leereszkedett egy kilométerkőre, és mélyen, szaggatottan kifújta a levegőt. Bár, most
senki sem láthatta, nem akarta, hogy kitörjenek belőle a könnyek, és elkenődjön a nagy üggyel-bajjal
elkészített bálkirálynő smink. Mindig is arról álmodott, hogy az ő karjaiba fognak hullani a pasik, de
az ő szavaival élve: mindig csak a semmirekellő alakok találták meg. Azok, akikben egy sem található
meg az általa alkotott ideál tulajdonságaiból.

Pedig, ha mélyebben belegondolt, ahogy most megtette – bár, már későn, hiszen könyörtelenül
szakított a sráccal, meg el is költöztek – Craig volt az, akiről ő mindig is álmodott. Magas, kék szemű,
szőke hajú, igazi herceg volt az életében, csak ő nem becsülte meg.

Az a srác, akit ő eldobott, pedig vigasztalta mindig, mert nagyon kevesen tudták róla, de azok
igen, akik igazán ismerték, hogy a botrányhősnő valójában nagyon is törékeny személyiség. Craig
rengeteg mindenhez értett, zenélt, éjjelente fellépett klubokban, maga volt a moonwalkingot táncoló
félisten. Csak éppen egy hibája volt: nem tudta kiadni a kezéből az injekciós tűt, és letenni a poharat.



Igazából, amit senki nem tudott – mert ugye, miért is ne, a kapcsolatukat is titokban élték –, csak
Melissa tartotta benne a lelket. Az óta, hogy megtörtént a szakítás, és a lány elköltözött a környékről,
megunta  az  árral  szemben  úszást.  Csak  néha  kapálózott,  amikor  felsejlett  némi  remény.  De
akárhányszor írt a lánynak, az nem vette figyelembe.

Csak most határozta el magát. Persze, már nincs oka arra Craignek sem, hogy higgyen neki, mert
megint csak akkor akarta felkeresni, akkor jutott eszébe a fiú, amikor nagyon nagy lelki válságba
került. Így higgyen az ember…

Melissa mélyet sóhajtva indult tovább, és magában számolta a métereket, hogy mikor ér már oda.
Hajtotta a kíváncsiság, meg a vágy, hogy felpofozza azt az őrült bátyját, aki cserbenhagyja. Azaz a
botránykisasszonyt ez hajtotta. Lizácskát pedig az a vágy hódította meg, hogy az ő gyermekkorának
Teddy-jét magához ölelje, és el se engedje többé.

Eszébe jutottak a boldog gyermekévek, meg egészen addig, amíg Ted a családdal élt. Például a
fiú még azért is kockáztatta saját testi épségét, hogy teljesen kitisztítsa a lány hajkeféjét. Mindig, ha
éppen már úgy látta, játszi könnyedséggel áramot fejlesztett – mert volt hozzá elegendő tehetsége a
fizika területén –, és a protonok és elektronok könnyedjátékával kivonzotta a hajszálakat a serték
közül.

Az óta sem volt tiszta az a fránya hajkefe – gondolta Melissa, és tovább baktatott, új erőre kapva
a régi emlékekből. Mindig csak éppen megtépi, ha már a felismerhetetlenségig elfajzik a sok benne
rekedt hajtól, meg a megszáradt balzsam maradványaitól. Amiktől persze úgy néz ki, mintha egy
korpás hajú öreg nénike fésülködne vele, és a heti termésből malacokat lehetne nevelni.

Lassan elkezdtek felsejleni a buli fényei, és tudta, nincs visszaút. Ott állt a gimnázium kapujában,
a lábaiban pedig csak most kezdett szétterjedni az a bizonyos zsibbadtság, amitől Melissa zombinak
érezte magát. Nem is tudta már bátran kijelenteni, hogy fáj, mert nem az volt a megfelelő kifejezés
arra, hogy elmondja, milyen érzés az, amikor az ember több mérföldnyi tűsarkúban való gyaloglás
után megáll egy helyben.

– Kisasszonyka, kérem, a bál már a végéhez közeleg. Hogy–hogy csak most érkezett meg? – tette
fel a portás rögtön azt a kérdést, amire ő a létező legcifrább válaszát tudta volna hirtelenjében
megfelelni, de szerencséje volt, hogy bizonyos helyzetekben előbb gondolkodott, minthogy válaszolt
volna.

– Történt egy kis félreértés – felelte kimérten.

– Áh, megértem kisasszonyka – folytatta a férfi nyugodtan üldögélve a fülkéjében.

– Beengedne, kérem?! – váltott kissé dühösre Melissa hangja.

– Azt sajnos nem tehetem meg.

– Én… komolyan mondom, mindjárt felrobbanok, itt, álló helyzetemben!

–  Nézze,  kisasszony,  ha  nem  hisz  nekem,  akkor  kihangsúlyozom,  vagy  idehívom  a  bál
főszervezőjét: kiadták parancsban, hogy este kilenc óra után senkit nem engedhetek át a kapun! Se
ki, se be! – mondta a portás, és a hangja már neki is kezdett idegessé válni. – Nézze, ha gondolja,
tőle is megkérdezheti, mert épp ott jön a főszervező úr – mondta, és amikor Melissa abba az irányba
nézett, amerre a férfi mutatott, egy pillanatra a vér is meghűlt az ereiben.



Teddy jött át a kapun, és mosolyogva megállt a bódé mellett. – Én, megöllek! – kiáltotta el magát,
de a mondat végére ellágyult a hangja.

– Ne tedd, kicsi Liza – mondta, és közelebb érve hozzá, a vállára terített egy plédet. – Csak ne
érintkezz velem közvetlenül, kérlek – suttogta halkan.

– Mégis, miért, Ted, mi lett veled? – kérdezte elfúló hangon a lány.

– A történet hosszú, Liz. Nem miattad tűntem el akkor.

– Mi történt? – kérdezte erősen artikulálva.

– Semmi, kicsi Liza. Csak tedd, amit mondok, és nem lesz semmi baj.

– Rendben – adta meg magát, mert nem tudott ellenkezni, valamiért nem ment. Egy bizonyos erős
aura vette körbe Tedet, és az kényszerítette teljes, beleegyező engedelmességre.

– Egyébként, ha az is megfelel, itt van Craig. Készen állsz, hogy rendezz vele mindent? – kérdezte
Teddy,  és  átható,  melengető  pillantásának  hatására  szépen  lassan  kezdett  megnyugodni  Liza
szívverése.

– Nem tudom, igazán nem. Ma akartam írni neki, a buli után, ami neked köszönhetően – nyomta
meg ezt a szót erősen Liz – befuccsolt. Legalábbis számomra alaposan. – mondta, majd erősen kifújta
a levegőt. – Bocsáss meg nekem, kérlek – esdekelt – Itt vagy, ismét, és mindent megpróbálsz nekem
megoldani, én meg egy egészen apró dolog miatt leüvöltöm a fejed. Amúgy – köszörülte meg a torkát
a lány, és széles mosoly ült ki az arcára. – Van valami orvosságod vízhólyagok ellen?

– Ezt nem lenne szabad – mondta erőltetetten Ted. – De vedd le a cipőd és mutasd a bokád. – a
lány,  bár  nem értette,  mit  akar  ezzel  a  bátyja,  de  tette,  amit  mondott,  mert  a  fiú  kérései  és
cselekvései még sosem sültek el balul.

Ted óvatosan végigsimított a lány lábán, úgy, hogy bár kettejük bőre nem érintkezett, Liza mégis
érezte, és azt is, hogy csoda történik. Minden fájdalma megszűnt létezni. Nem csak a lábában,
hanem a lelkében is.

– Köszönöm – motyogta halkan a bátyjára nézve.

– Nézd, nekem mennem kell – engedte el Ted a füle mellett a hálát kifejező szót, mert az ilyen
csak gyengítette a fajtáját. – Kiküldöm neked Craiget, aki majd segít. És igen, őt megérintheted,
mert még nem tud utaztatni – a lánynak kissé kidülledtek a szemei, ami persze csak amiatt volt, hogy
egyáltalán nem értette a dolgokat, és a köztük fent álló lehetetlen összefüggéseket.

– Mi van, skacok, felcsaptatok taxisofőrnek, és mivel cikinek tartjátok, titkolni akarjátok előttem?
Csak ennyi? – nevetett fel hisztérikusan Melissa.

– Sokkal több ennyinél – suttogta Ted, majd még indulásból még visszafordult, és hozzátette: –
Nem furikázunk sárga dobozokban, pedig, bár így lenne, kicsi Liza!

 

Már vagy fél órája várt arra a lány, hogy az állítólagos békítésre érkező Craig kimenjen hozzá, és
amikor már majdnem feladta volna, meglátta őt, ahogy közeledett felé.

Szinte semmit nem változott, ha nem vesszük számba azt, hogy az eltelt évek során csak még



tökéletesebb lett. Feszülő izompólót vett magára, ami csak még jobban kiemelte azokat a vonásokat,
amik abba a bizonyos említésre méltó kategóriába tartoztak.

– Szia – állt meg lazán Liz előtt, két hüvelykujját a farmerének zsebeibe akasztva, mint egy
modern félisten.

Az ajkai meg a szokásos majdnem mosolyra húzódtak, amitől olyan szexivé vált, valahogy ez tette
teljessé a képet.  Pedig lehet csak azért mosolygott így mindenkire, mert nem talált  még olyan
embert, aki érdemes lett volna arra, hogy teljesen, ragyogóan rávillantsa a fogsorát. A lány ettől csak
még jobban odavolt érte.

– Szia – motyogta vissza zavartan, mert nem tudott többet mondani. Megint csak az keringett az
agyában, hogy mennyi rosszat tett Craiggel, aki még így is hajlandó érintkezni vele, mindannak
ellenére, hogy olyan csúnyán faképnél hagyta.

Mert igazából sosem volt ennek a fiúnak hibája, csupán az, hogy olyan a gyenge a szíve. Talán
még mindig olyan vajszívű? Bár,  ezt  már nem tudta megállapítani,  mert  nem is  hallotta  a  fiú
szívverését. Ezt azzal magyarázta magának, hogy már sok idő telt el az utolsó találkozásuk óta – amit
meg kell mondani, hogy nem volt éppen a helyzetek magaslata –, és egyszerűen elszoktak egymástól.
Legalábbis ő Craigtől.

– Nos, azt mondta a bátyád, hogy szeretnél velem kibékülni, és, hogy írni akartál, de felkínálta ezt
az egyszerűbb lehetőséget – mondta a fiú, és közben ő is többször megköszörülte a torkát, jelezve,
hogy neki sem egyszerű. De neki nem csak a nagyfiúvá válás dolgai akadályozták, hogy minden
tökéletesen menjen, mert azon már régen túlesett. Bár csak ennyi volna! – ő is ugyanezt a mondatot
hajtogatta magában, ahogy Ted is olyan sok alkalommal.

– Igen, és, és, én nem vagyok olyan, amilyen voltam! – kezdett el mentegetőzni Melissa, és
könnyek jelentek meg a szeme csücskében. Craig csak megrázta a fejét, és egy régi, jól begyakorlott
mozdulattal letörölte a lány könnyeit.

– Én sem vagy már a régi, Liz – mondta halkan.

– De te tökéletes voltál… – mondta a lány, majd mentve, ami menthető, gyorsan hozzátette: –
ahogy most is az vagy.

– Örülök, hogy így látod, de saját elképzelésem szerint most sokkal nagyobb esélyem van arra,
hogy bezsebeljem az emberek elismerését. – jelentette ki mosolyogva a srác.

– Tessék? – tette fel kérdésként ezt az egyetlen szót Melissa, ami hirtelen eszébe jutott.

–  Letettem a  szert,  kicsilány  –  mondta  büszke  mosollyal  az  arcán  Craig.  És  végre  igazán
mosolygott!

Melissa  Craig  nyakába ugrott,  és  boldogan ölelte  magához.  –  És  már  nem lépek fel  holmi
klubokban, sőt, felhagytam azzal,  hogy magamat mutogassam. Hiszen nincs miért – tette hozzá
óvatos hanglejtéssel a srác, mert pontosan tudta, hogy ezt a változást a lány nem nagyon fogja
értékelni.

Mindig is szeretett eljárni vele klubozni, vagyis inkább csak megnézni, ahogy a fiú énekel, táncol.
Mert igenis volt hozzá tehetsége, ez sosem volt kérdés.

– De miért? – kérdezte hüledezve.



– Majd megérted.

– Bemehetek? – kérdezte Liza, és a bál helyszínére mutatott, ahonnan már elkezdtek szállingózni
az emberek, azok a bizonyos korai fecske típusúak, akik inkább máshol kívánták befejezni az estét.
És másképp. Viszont nem voltak annyira maradiak, hogy egy mosdófülkében intézzék el az amúgy
romantikusnak is szánható dolgot.

– Ez itt egy rave, kicsilány – mondta Craig kimérten, és olyan undorral a hangjában, mintha a
világ legelviselhetetlenebb dolgáról beszélne.

– És? Voltam már olyanon, kit érdekel. De annyira gyűlölöm, hogy se a portás, se pedig a tulajdon
testvérem nem engedett át a kapun! – Craig arcvonásai megkeményedtek.

– Ilyen helyen még nem voltál, Liza, és, ha rajtam múlik, nem is leszel – Melissa nem mert
ellenszegülni a régi-új pasija kijelentésének, de immár megkérdőjelezte, hogy a fiú igazat mondott-e.
Legutóbb ugyanis akkor volt  vele ilyen mértékben agresszív,  amikor csupa véletlen túladagolta
magát, de még nem annyira, hogy totál kiüsse. Ilyenkor volt igazán elviselhetetlen.

– És akkor most te visszamész bulizni, isten tudja kivel, én meg menjek haza szintén gyalog? Kösz,
nem, elég volt egyszer. Akkor majd magam megyek be, ha más nem, méltóságteljes módot elhagyva,
a hátsó bejáraton – vágta csípőre a kezeit a lány, és már indult volna, amikor Craig elkapta a karját.

– Nem mész sehova, és én sem maradok tovább. – mennydörögte.

Ahogy  ígérte,  hamar  visszatért,  és  előhozta  a  kocsiját  is.  Melissának  az  autó  láttán,
meglepetésében és  elégedettségének kifejezése szerint  füttyenteni  lett  volna kedve.  Aranyszínű
Lexus volt,  ahogy a testvérének is, csak neki ezüstben. – Ti itt mindannyian Lexussal jártok? –
kérdezte nevetve a lány, miközben valójában nagyon is elégedett volt. Szerinte mindig is így illett és
illik egy úriembernek. Azaz minden normális embernek Lexus kombija van.

– Nem, de ha zavar, vihetlek a hátamon is, nekem ugyanis nem okoz gondot néhány mérföld, mint
a kisasszonynak tűsarkúban. – vigyorodott el Craig, és bár, minden normális ember másképp reagált
volna, Liza egyáltalán meg sem hökkent ezen a kijelentésen, ugyanis annyival elkönyvelte, hogy a
srác mindig is sportolt, és rengeteget táncolt. És ezt a gondolatot a fiú sem bánta.

– Egyébként kérdezhetek pár dolgot? – mondta idegesen Melissa. Nem, nem a hangja volt ideges,
hanem csak Craig ismerte már a lány minden egyes rezdülését, ami nem volt nehéz dolog, hiszen
hosszú éveken keresztül sülve-főve együtt voltak.

– Persze.

– És fogsz is válaszolni mindenre? – vonta fel a szemöldökét Melissa.

– Amire válaszolhatok, arra igen, kicsilány – mondta szépen lassan Craig, és lány valahogy már
sejtette, hogy egy csomó dologgal kapcsolatban hoppon marad. Legalábbis a mai estére biztosan.

– Szóval, kezdem. – Craig bólintott, és egy mosollyal jelezte, hogy már tudja, mi következik. A
lány elkezdi ontani a kérdéseket. – Mi az a rave? Ted miért nem engedte meg, hogy átöleljem? Miért
vagyok annyira hasonlóak? És akkor téged miért érinthetlek meg? És Ted mi a fenének terítette a
vállamra azt a plédet? Ja, és hogyan gyógyult meg a lábam? Miért olyan megnyugtató a közellétetek?
Mi lenne, ha megérinteném Tedet? – ömlöttek belőle a kérdések, de Craig ennyi idő alatt már
megunta, és megálljt parancsolva egy pillanatra felemelte a jobb kezét a kormányról.



–  Mi  lenne,  ha  itt  most  szépen  abbahagynád?  –  kérdezte  nyugodt  hanglejtéssel.  Igen,  ez
megváltozott, nyugtázta magában a lány. Régen, ha túlságosan sokat kérdezett egyszerre a fiútól,
akkor az mérhetetlenül kiakadt, de most csak egy finomnak is mondható visszakérdezéssel fojtotta
belé a szót.

– Pedig még lett volna – vigyorodott el a lány.

– Azt mindjárt gondoltam, de sajnos ezek a kérdések közül is csak egyre adhatok választ, arra is
csak részben. Szinte tudtam előre, hogy nem leszel elégedett, és ahogy ismerlek, ma este nem is
alszol el, hanem az egész éjszakát – már amennyi vissza van belőle – nyomozással fogod tölteni. –
sóhajtott fel szaggatottan a fiú, majd még egyszer, és belefogott a kérdészáporhoz mérten eléggé
rövid válaszadásba.

Amikor a végére ért, a lány elégedetlenül csattant fel: – Csak ennyi? Hogy a rave egy illegális buli?

– Mondtam, hogy nem leszel elégedett, de nem mondhatok többet! – mondta a srác, és ennyivel
lezártnak tekintette a beszélgetés ezen szakaszát.

– Aha, de úgyis kiderítem! – erősködött Liz, mire kapott egy névjegykártyát.
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– Ő majd felvilágosít, ha van benned annyi mersz, hogy tárcsázd a telefonszámot. – mondta Craig.

– Már mért ne lenne? Mik vagytok ti? Zombik a köztemetőből? – kérdezte kacagva a lány, de mire
kimondta, már azt a tényt sem találta lehetetlennek, amit kreált hirtelenjében, és nem is akarta
felhívni a hölgyet. A bátorsága kezdett egyre inkább az inába szállni – ahogy a jó öreg, és csak
Szemüveges  Bagoly  néven  emlegetett  történelemtanára  szokta  volt  mondani  a  megfutamodott
hadvezérekre.

– Nem tévedsz sokat, kicsilány – sóhajtott fel Craig, és jelen pillanat nem bánta volna, ha könny
csillan meg a szemében, bár, emberi életében rühellte. De most ez azt jelentette volna, hogy a
lánynak nagyon nincs igaza, és inkább ez lett volna most a megnyugtató tény.

A lány azért elmentette a telefonjába a számot, és bár borzongva, de visszacsúsztatta a mobilt a
táskájába, immár a frissen kapott névjegykártyával együtt.

– Ügyes vagy, kicsilány. Apropó, sokadszorra mondom már azt, hogy kicsilány? – mosolyodott el
játékosan Craig, mire Melissa bólintott a mosolyt viszonozva. – Hiába, a szokás hatalma. Meg boldog
vagyok, hogy újra itt vagy velem, és igazából nincs okom félelemre sem, mert… mert nincsen és kész.
– azt már nem akarta hozzá tenni, hogy azért, mert tőle alap esetben minden normális ember retteg,
és nem mernek egy ujjal sem hozzányúlni, nem hogy a védencéhez, még hozzá sem.

– Szeretlek, Craig – bukott ki Lizából az a mondat, amit az előző életében a fiú egyszer sem
hallhatott tőle. Na, jó, ez lehet, hogy kicsit túlzás, de az még jobban az lenne, hogyha azt jelentené ki,



hogy naponta legalább kétszer elmondta ezt neki.

– Tényleg? – bukott így hát ki belőle ez a kérdés, nem pedig a természetes viszonzás – mert mivel
a kijelentés nem volt magától értetődő, így a viszonzás sem lehetett az.

– Én mindig szerettelek. – szipogott a lány.

– Pedig nem éreztetetted velem, Melissa, ugye ezt te is tudod?

– Persze,  nekem mindig is  fontosabb volt  az,  hogy tartsam a frontot,  én a botrányhősnő, a
börtönőrök  kedvence  kisasszony,  és  még  folytathatnám.  Mindenképpen  meg  akartam  óvni  a
posztomat a címlapokon, csak éppen az nem jutott eszembe, hogy a helyet nem csak ott veszíthetem
el, hanem más emberek szívében is. – végre volt, akinek elmondhatta, mit érez, mit gondol. Inkább
fogalmazzunk úgy, hogy újra meglett ez a személy, mert mindig is Craig töltötte be az életében ezt a
szerepet.

– És abba bele sem gondolsz, hogy míg a címlapszerepeddel törődtél, azok a dolgok, amiktől
titkon mindig is tartottál, akaratod ellenére következtek be? – tette fel a kérdést a fiú, amitől Melissa
a legjobban rettegett, és bármit el tudott volna fogadni, csak ne a szerelmétől kelljen hallania.

– De nem történt meg, ugye, Craig? Mondd, hogy nem!

– Ha ennyire szépen kéred… – sóhajtott fel a fiú, majd újra beletaposott a gázba.

Csak a kilométerperóra mutatta, hogy milyen eszeveszett sebességgel hajtanak végig a földúton,
egyébként semmi nem adta az elvárt hatást a mutatón kívül.

Fura volt, és Melissa már kezdett azon gondolkodni, hogy újra kérdezősködni fog, és nem érdekli,
hogy  ez  a  fiút  mindennél  jobban  idegesíti,  és  egyenesen  a  plafonra  kergeti,  de  aztán  mégis
meggondolta magát. Nem szól szám, nem fáj fejem.

Bármilyen botrányhős is volt, mindig szerette a régi szólás–mondásokat, és hallgatott is rájuk,
mert sok dolog közül ez volt az egyik az, aminek igazán értelmét lelte. Pedig nem mindennapos dolog
volt az ő életében az egyetértés.

Mélyen  hitt  azonban  még  az  ezotériában,  mert  úgy  gondolta,  minden,  ami  a  természetet
működteti, az abban lakozik, a boszorkányságban, ezért a népi megfigyeléseket is ahhoz kötötte, így
azokat is nagy becsben tartotta. Kislánykorában arról álmodozott, hogy boszorkány lesz belőle, és ő
fogja uralni a világot, vigyázva arra, hogy a jó és a rossz egyensúlya soha ne boruljon föl, tehát nem
az volt a feltett célja, hogy a sötét oldalra álljon. Abba persze bele sem gondolt, hogy elkövetkezik a
nap, amikor csábítani fogják, és neki eszébe sem jut majd, hogy ellenálljon.

Hiába nem szerepelt a céljai közt, már születésekor eldőlt, éppúgy, ahogy a testvérének, hogy mi
lesz a sorsa.

Csak az a helyzet áll fenn, hogy Lizát átváltoztatni senkinek sem esik kedvére, így mindenki
hezitál.

– Boldog vagy, Melissa?

– Boldog vagy, Craig? – a fiú megrázta a fejét. Nem éppen az volt a célja, hogy elindítson egy
viccelődési hullámot, hanem azt akarta kipuhatolni, hogy mennyire lenne nehéz a lánynak elhagynia
azt az életét, ami most még fogva tartja.



Mert minden normális ember pontosan tudja azt, hogy a test nem egy a lélekkel, bár, ezt csak az
tapasztalhatja, aki lát embert meghalni. Mert az utolsó lélegzet már a klinikai halál beállta után
következik be, és az jelenség az, amire szokták mondani: kileheli a lelkét.

– Én igen – mondta a fiú, pedig ezzel óriásit hazudott. – De én kérdeztem előbb.

– Én is – mondta Melissa, bár, nem volt egészen biztos benne, és ezt Craig meg is érezte.


