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Prológus
Az élet nem áll másból, mint döntések sorozatából. Honnan tudhatnánk előre, mikor döntünk

helyesen? Mindig minden okkal történik…
Zsolt ebben akkor kezdett hinni, amikor megpillantotta élete szerelmét a buszon. Gyönyörűséges

lány volt, egyenes csokoládébarna haja karja közepéig ért. Szeme színét nem tudta megállapítani,
mert a lány egy könyvet olvasott, amiből egyszer sem pillantott fel. Néha elmosolyodott, ilyenkor ő is
mosolygott, mert tetszett neki. Bárcsak több bátorsággal rendelkezne, és képes lenne megszólítani
őt. Mitől fél? Hiszen csak egy lány. Pont ez az. Egy lány. Első pillantásra teljesen megbabonázta őt,
mégsem képes odamenni hozzá. Bárcsak felnézne és észrevenné őt. Minden sokkal könnyebb lenne.
Vajon meddig utazik még a buszon? Menny ideje van rá, hogy végre helyesen döntsön, és odamenjen
hozzá? Ha megtenné, mégis mit mondhatna neki? Így ismeretlenül nem kérheti el a számát, még
valami perverznek gondolná őt.

A lány megmozdult, és vele együtt ő is megrezzent. Könyvét összecsukta, felállt, és a fiúra rá se
nézve az ellenkező irányba sétált, a leghátsó ajtóhoz. Megnyomta a jelzőgombot, majd meredten
nézett ki az ablakon. Le fog szállni, és ő mégsem képes megmozdulni. A lány angyali szépsége
teljesen letaglózta, dermedten ült tovább. Azzal, hogy észre sem vette őt, még a maradék bátorsága
is elszállt. Ugyan, mit is gondolt ő. Hiszen csak pár napot tartózkodik Székesfehérváron. Mi értelme
lenne pont ebben a városban ismerkedni lányokkal? Nem idevalósi, csak egy barátja miatt jött, akit
három éve nem látott.

Az angyal leszállt a buszról, és ezzel az ő életéből is kiszállt. Vajon érdemes-e olyan dolgokon
töprengeni, mi lett volna, ha? Hitt abban, hogy mindennek úgy kellett történnie, ahogyan történt.
Nem másként, mert valami hatalmas erő mozgatja a szálakat. A Sors.



1. Fejezet. Anna
Köd szállt Budapestre. Kora hajnalban még aludt a város, mégis egy ember alakja rajzolódott ki a

sűrű köd homályából: alacsony, törékeny alak, aki lassan haladt előre a Szabadság hídon. Amikor
elért  a  híd  közepéig,  megállt,  megfordult,  és  áthajolt  a  korláton.  Lenézett  a  mélybe  annak
reményében, hogy látni fogja a Dunát, de csalódnia kellett. Csak a ködfelhő nézett vissza rá. Ekkor
vállai megrázkódtak. Sírt. Amint kicsit megnyugodott, felhúzta magát a korláton, és átmászott rajta.
A túloldalon állva lehunyta könnyes szemét, és elengedte a hideg vasat. Hagyta, hogy a gravitáció
örökre a mélybe húzza…

Székesfehérvár, 2008. június
Egressy Anna felriadt, mielőtt álmában elérte volna a folyót. Szíve úgy dübörgött mellkasában,

hogy azt hitte mindjárt kiszakad. Levegő után kapkodott, mintha most jött volna fel a víz alól, és a
tüdeje oxigénért könyörgött volna. Tenyerét a szívéhez szorította, hogy mihamarabb megnyugodjon.

– Csak egy álom volt – zihálta remegő hangon, és érezte, ahogy az izmai kezdenek ellazulni. Nagy
levegőt vett, és lassan kifújta. Szíve kezdett visszaállni a normális ütemre. Megrázta a fejét, mintha
így ki tudná verni belőle az álom minden egyes töredékét, de még akkor is némileg a hatása alatt
állt.

Annyira  intenzív,  annyira  ijesztő  volt,  ahogy  a  mélységbe  bámultam,  ahogy  elengedtem  a
korlátot…– gondolt bele, és közben megremegett a teste.

Ujjaival végigsimított nedves arcán, majd a szeme elé emelte, mintha nem hinné el, hogy tényleg
ott csillogtak rajta a cseppek. Az éjjeliszekrényén mindig tartott néhány zsebkendőt. Fogott egyet, és
meg törölte az arcát.

– Csak egy rémes álom volt – mondta ki újra, ezúttal némileg nyugodtabban, és gondolatai más
irányba terelődtek.

Vajon mi vesz rá egy embert arra, hogy öngyilkos akarjon lenni? Van egyáltalán jó ok rá?
Furcsának  találta  a  gondolatot,  ezért  gyorsan  lekapta  a  szekrényéről  a  tizennyolcadik

születésnapjára kapott, álmokkal foglalkozó könyvét. Szaporán lapozgatott benne, amíg meg nem
lelte az öngyilkosság szót. A magyarázat láttán elmosolyodott.

– Nagy nyereség vár rám a szerelemben? – kérdezte magától.
Évek óta nem érezte magát szerencsésnek. Két évvel ezelőtt beleszeretett egy fiúba, aki három

hónap után elhagyta azzal az indokkal, hogy kiszeretett belőle. Rá egy évre megismerkedett egy
másik férfival, aki szintén három hónap után szakított vele. Most pedig a nyári szünetet egy ilyen
borzalmasan morbid álommal kezdeni… Anna fejét csóválva csukta össze könyvét és tette a helyére.

Tizenöt éves húga, Letícia még mélyen aludt a szoba másik végében, szemben a nővérével. Anna
az ágy fejénél álló szekrényhez lépett. Felöltözött, megmosakodott a fürdőszobában, és kiment az
apró, sárgára festett konyhába reggelizni. Édesanyja, Berta egy tányér tükörtojással és pirítóssal
várta. Egyedül élt a két lányával, mert a férje évekkel ezelőtt elhagyta őt egy másik nőért. Anna sok
mindenben hasonlított  az édesanyjára,  neki  is  gesztenyebarna szeme és haja volt.  Arcvonásaik,
stílusuk is hasonlított.

– Tessék, szívem! – Berta megtolta kissé, a pultra készített tányért jelezve, hogy az Annáé.
– Köszönöm, anya – foglalt helyet a konyhaasztalnál Anna, és neki látott a reggelinek.
– Mi a terved a mai napra? – kérdezte Berta, miközben újabb két tojást tört fel a pultnál.
– Meglátogatom a nagyit.
Anna nagymamája, akit mindig csak nagyinak hívott, a Köfém lakótelepen lakott, a város nyugati

szélén. Egyszeri átszállással húsz perc alatt megérkezett hozzá.
Vasárnap volt, és a mamája már várt rá, Anna a hét utolsó napjain mindig meglátogatta. Most is,

mint mindig, magával vitte kedvenc regényét, hogy olvashassa a buszon. Az odaút húsz perc helyett
tíznek érződött,  hála izgalmas regényének. Miközben a könyve világát élte, elfogta egy különös
érzés. Mintha valaki figyelné. Fel akart pillantani a lapokról, de helyette az ablakon nézett ki, és
rémülten vette észre, hogy elfelejtett leszállni. Gyorsan felállt, és a hátsó ajtóhoz sietett jelezni.



*
Egy hatvanas éveiben járó, molett, idős hölgy nyitott ajtót, aki kedvesen mosolygott az unokájára.

Anna belépett a négyemeletes panel épület első szintjén elhelyezkedő lakásba, ami nem volt túl
nagy, de kicsi sem.

– Szia, drágám! Gyere csak beljebb. Sütöttem neked sütit! Mesélj, kincsem, hogy telik a nyarad?
A küszöböt átlépve Anna orrát megcsapta a fahéj illata, gyanította, hogy a süteményből áradt.

Jobbra fordulva a folyosón a cipős szekrényhez lépett, és papucsra váltott.
– Nem túl jól – felelte elszontyolodva, miközben belépett a konyhába.
– Még mindig a volt barátod miatt bánkódsz? – kérdezte nagyija a tűzhely előtt állva, miközben a

tyúkhúslevest kavargatta.
– Nem, azon már túl vagyok. Egyszerűen csak unatkozom. Viszont tegnap este nagyon érdekeset

álmodtam.
Anna  leült  a  konyhaasztalhoz,  és  elmosolyodott  mikor  észrevette  a  neki  kikészített  fahéjas

süteményt.
– Na, mesélj!
– Az álmomban magamat láttam, ahogy készülök leugrani egy hídról.
– Jézusom! Miket álmodsz, te lány!
– Hát igen. – A lány az alsó ajkába harapott. – Viszont utána néztem az Álom című könyvben, és

azt írta, hogy nagy nyereség vár rám.
Nagymamája elmosolyodott a hallottakon.
– Talán ez azt jelenti, hogy hamarosan belép az életedbe az igazi!
– Á, azt biztosan nem! – mondta a szemét forgatva Anna, és hatalmasat harapott a már kihűlt

süteményből. Ki mástól hallhatna ilyen sületlenséget, mint az örök álmodozó nagyijától.



2. Fejezet. Hello, idegen!
– Boldog születésnapot Anna! – rikácsolta jó kívánságát Leti nővére fülébe június huszonötödikén

kora reggel, mikor Anna még aludt.
– Jaj, ne tedd ezt velem – nyöszörögte álmosan, majd fülét betapasztotta tenyerével. Nyűgösen

oldalára fordult, de már nevetséges volt a visszaalvás gondolata is. Cody, a kis tacskó keverék kutya,
Anna ágyára ugrott, és ráadásként, hogy biztosan felébredjen gazdája, örömtelin nyaldosni kezdte a
karját.

Anna csilingelően felnevetett, és magához húzta kis kutyáját. Megdögönyözte, agyon puszilta, és
elmondta százféleképpen, mennyire szereti.

– Anyu már készíti a tortádat – szólt Leti, majd kiiramodott a szobából, nyomában Codyval.
Anna ágya szélére ült, majd egy nagyot nyújtózkodott. A harag, amit ébredésekkor érzett húga

iránt, elpárolgott. Sokkal jobban foglalkoztatta a saját születésnapja, a tizenkilencedik, hiszen ez az ő
napja volt.

Kisétált  a  konyhába,  hogy  segítsen  édesanyjának  a  sütésben,  de  barátnője  váratlan  hívása
megváltoztatta napirendjét.

–  Semmi  baj,  szívem.  Menj  csak  nyugodtan,  kísérd  el  a  plázába  Zsanettet.  Úgyis  délután
ünnepeljük. Addig pedig elleszek én itt a konyhában, az is lehet, hogy sütök még valamit a torta
mellé.

– Köszi, anyu! Sietek haza segíteni! Nem akarom, hogy mindent egyedül csinálj.
– Leti már kivitte Codyt sétáltatni, már az is nagy segítség – mosolygott Berta, majd csókot lehelt

lánya homlokára – Na, indulj, te kis szülinapos!
Anna felhúzott egy sötétkék, térdig érő farmert, és felvett hozzá egy fekete pólót. Copfba kötötte

barna haját, és elindult a bejárati ajtó felé.
A harminchetes Alba Volán busz mindig is csuklósként üzemelt. Anna és egyetlen igaz barátnője,

Krizsán Zsanett, akit a gimnáziumban ismert meg kilencedikben, a jármű csuklójában állt meg, mert
szabad ülőhely nem volt.

– Köszi csajszi, hogy elkísérsz. Tudom, hogy ez a te napod, de muszáj látnod, mielőtt megveszem.
– Micsodát?
– Az ajándékodat.
Anna a szemét forgatva felsóhajtott.
– Mondtam, hogy nem kell venni semmit…
Zsanett pillantása egyszer csak Annáról a mögötte ülőkre szegeződött, majd vissza Annára. Így

ingázott tekintete oda-vissza, amitől Anna összehúzott szemöldökkel meredt barátnőjére. Nem tudta
hova tenni furcsa viselkedését, ezért követte a pillantását, de Zsanett gyorsan kapcsolt.

– Ne fordulj meg – hadarta olyan halkan, ahogy csak tudta.
– Mi az? Mit vettél észre?
– Van egy srác, aki folyton téged bámul.
– Nem mondod komolyan! Ki?
Zsanett óvatosan barátnője mögé bökött a fejével.
Anna lassan megfordult, nem akart túl feltűnő lenni. A fiú a busz hátuljában, jobb oldalon ült.

Világoskék ingje és fekete farmerja tökéletesen passzolt testéhez. Kócosnak ható, sűrű, sötétbarna
haját ujjaival időnként oldalra fésülte, mely így sötét szemöldökére lógott, kiemelve mélykék szemét.
Anna szíve hatalmasat dobbant, amikor tekintete találkozott a fiú tengerkék szemével. Úgy érezte,
nyomban elmerül ebben a tengerben, olyan gyönyörűséges volt. Zavarában gyorsan visszafordult
Zsanetthez.

– Nem is olyan rossz – súgta halkan, nehogy más is meghallja.
– Még mindig néz, és mosolyog is.
– Most mit csináljak?
Zsanett  szeme  felcsillant.  Olyan  képet  vágott,  mint  aki  megfejtette  előre  az  ötös  lottó



nyerőszámait.
– Csókold meg!
– Micsoda?
– Ha megteszed, ígérem, egy petákot se költök a szülinapodra!
Zsanett biztos volt benne, hogy barátnője nem fogja megtenni, de jó bulinak tartotta. Így legalább

Anna elfogadja, hogy költ rá, hiszen csakis magának köszönheti majd. Anna viszont eltöprengett a
dolgon. Ismét hátrafordult, de a fiú most kifelé nézett az ablakon.

Ha figyelt engem, az azt jelenti, hogy tetszem neki. Így az sem zavarná, ha odamennék hozzá…
Talán nem olyan bunkó, hogy eltaszít magától… – gondolta.

Végül úgy döntött, megteszi. Nagyon tetszett neki a fiú, és még ilyet sohasem csinált. Legalább
Zsanett nem fog feleslegesen költekezni, csak azért mert szülinapja van.

Anna vett egy mély lélegzetet, majd lassan megindult a busz hátulja felé. Zsanett leesett állal
meredt barátnőjére. A fiú a lány felé fordult, és az ő arcára is ámulat ült ki.

Meg tudod csinálni! Nem lesz semmi baj! Tetszel neki, és imádni fogja! – győzködte magát Anna,
miközben a fiú felé lépkedett. Amikor megállt mellette, a fiú érdeklődve nézett fel rá. Még meg is
könnyítette a helyzetemet, csak le kell hajolnom, és meg is tudom csókolni, feltéve, ha addig nem
fordítja el az arcát.

Anna a biztonság kedvéért két keze közé fogta a fiú arcát, és száját az ő szájára tapasztotta.
Ajkuk szétnyílt, és nyelvük összeért. A fiú azonnal viszonozta a váratlan csókot, és esze ágában sem
volt abbahagyni. Anna szíve vadul dübörgött, a lábai remegtek, de ezt nem tudta csak az adrenalin
számlájára írni. A merész tettéből adódó izgatottság elenyésző volt ahhoz képest, amit a fiú édes
csókja váltott ki belőle. Úgy érezte, megszűnt a külvilág, és csak ők vannak ketten és a csókjuk.
Ismeretlen,  új  érzés,  hiszen  az  ember  nem  mindennap  csókolózik  egy  szimpatikus  idegennel.
Izgalmas volt, mert nem tudta, hogyan lesz tovább. Elküldi majd őt egy melegebb éghajlatra? Vagy
esetleg meg akarja majd ismerni? Nem tudhatta. Lelke mélyén bízott benne, hogy az utóbbi fog
történni. A csókot egyszerre hagyták abba, mintha ráéreztek volna, hogy itt és most kell leállniuk,
hiszen nem is ismerik egymást. Anna belenézett a fiú mélykék szemébe, és azonnal elveszett benne.
A fiú éppen szólásra nyitotta volna a száját, mikor Zsanett belekapott Anna karjába, és elrántotta.

– Gyere már! Most kell leszállni! Hányszor kell még szólnom?
Anna ekkor eszmélt rá, hogy a busz a Pláza mellett áll. Semmit nem vett észre, úgy elmerült a fiú

társaságában.
– Mi volt ez? Szerelem első csókra?
– Fura, egy pillanatra úgy éreztem, mintha ismerném valahonnan – magyarázta Anna.
– El se hiszem, hogy megtetted! – Zsanett a fejét fogta elképedésében. Anna hátra pillantott a

buszra, ami már elhagyta a megállót.
– Én sem, hidd el…
– Milyen volt? Jól csókolt? – faggatta.
– Igen, nagyon is! – Anna belepirult, hacsak visszagondolt rá.
– Elképesztő vagy! Szegény srác, jól meglepődhetett.
– Volt egy jó napja.
Egymásra pillantottak majd felnevettek.
– Nyertem, szóval nem költhetsz rám – mondta Anna mosolyogva.
– Igen, tudom. Pedig hogy örültél volna neki…
– Mi lett volna az, egyébként?
– Nem árulom el – felelte karba font kézzel Zsanett.
– Ne csináld már – nevetett Anna.
Zsanett megmakacsolta magát, és nem árulta el barátnőjének, mi lett volna az.



3. Fejezet. A találkozás
Este Anna leírta a naplójába a kalandját a gyönyörű kék szeművel. Tudta, hogy többé nem fogja

látni, de azt is tudta, hogy a csókját és a zavarba ejtő tekintetét sosem felejti el. Sajnálta, hogy nem
sikerült beszélnie vele, de ez már a múlté. Mégis szíve legmélyén kicsit reménykedett benne, hogy
egy napon még újra találkoznak. Nagyot sóhajtott, és becsukta a naplóját. Ágya alá dugta, majd
szemét lehunyva újra és újra elképzelte a buszon történteket.

Másnap délben úgy döntött, elviszi kutyáját, Codyt egy nagy sétára. Lábujjhegyen hagyta el a
szobáját, mivel húga még mindig a tegnap esti bulizást pihente ki.

– Gyere, Cody, kiviszlek.
A kutya felkapta a fejét a neve hallatára, és farkcsóválva gazdájához sietett.
– Anya, kiviszem a kutyát!
– Rendben.
A Halesz  park területére  vitte  sétálni  kedvencét,  ahova sokan jártak futni,  kerékpározni.  A

székesfehérvári  park nevének története volt.  A  helybéli  lakosok nem fűztek túl  sok reményt  a
betelepítéséhez, nem hitték, hogy a csemeték valaha is megerednek. Ez a mondás járta köreikben:
"Ha lesz, fa lesz"

A parkot fák ölelték körbe, árnyékot adva a természet kedvelőinek. A kacskaringós, kövezett
járdái mentén aranybarnára lakkozott padok sorai húzódtak. Az ötödik ülőhelynél Anna megállt,
leült,  és  lecsatolta  fekete  kutyájáról  a  pórázt.  Mosolyogva figyelte,  ahogy a  szabadság örömét
kihasználva szaladt egyre távolabb tőle.

– Cody! Ne olyan messzire! – kiáltott utána.
*

A park másik végében két húsz év körüli fiú sétált. A magasabbik egy fekete dossziét cipelt
magával, keze lustán lógott törzse mellett. Az alacsonyabbik zsebre tett kézzel sétált, és csodálkozva
nézett fel barátjára, miután befejezte történetét.

– Tényleg odament hozzád, és megcsókolt? – hüledezett.
Az alacsonyabbik Szemerédi Ádám, testes fiatalember volt, de történetesen jól állt neki.
– Igen. Gondolhatod, mennyire megdöbbentem – felelte a magasabbik.
– Azt el is hiszem! És tudod, hogy hívják?
– Sajnos nem. Bár tudnám, hol lehet!
Pálfi Zsolt sóhajtott egyet, majd búsan lehajtotta a fejét.
Váratlanul valami kirántotta a kezéből a dossziét, de hiába kapott utána, a tolvaj négy lábon

iramodott el mellette. Cody, a keverék kis kutya farkcsóválva szaladt Zsolt elől.
– Hé, állj meg! Azonnal add vissza!
Barátja nevetve nézte, miként szalad Zsolt a kutya után.
– Vigyázz, nehogy fegyvert fogjon rád! – mondta hasát fogva a nevetéstől.
Zsolt nem figyelt rá, csakis a kutyára koncentrált, aki cikkcakkban szaladt előtte.
– Kutyus, állj  meg! Légy szíves! Hogy hívnak? Bodri? Tappancs? – Hevesen próbálkozott, de

mindhiába. A kutya nem állt meg.
*

– Cody! – kiáltotta Anna idegesen, mivel szem elől tévesztette. Ettől retteget a legjobban, hogy
elengedi a kutyát és az úgy elszalad, hogy nem talál vissza gazdájához. Természetesen erre sosem
volt példa, de ki tudja, mikor szalad ki az úttestre.

Vádlijánál váratlanul kaparászást érzett. Anna fellélegzett megkönnyebbülésében.
– Hát itt vagy! Hol voltál? – összehúzott szemöldökkel szedett ki egy fekete mappát a kutya

szájából. – Ez meg micsoda?
A fiú kifulladva ért oda hozzá, nagy levegőt vett, hogy csillapítsa heves szívverését.
– Köszönöm, hogy megállítottad – lihegte –, azt hittem, sose érem utol.
Anna teljesen ledermedt, mikor felismerte a fiút, csak a szíve kalapált hevesen.



– Te nem a…? – kérdezte döbbenten Zsolt.
– De… És sajnálom. – Lomhán mozgó agyától nem tellett szellemesebb válasz.
– Semmi baj.
– Ez iszonyú ciki – felelte rákvörösen a lány. Mit gondolhat most róla ez a jóképű fiú?
– Ugyan, mindenkivel megeshet az ilyesmi.
Anna zavartan elnevette magát. Zsolt is rájött, hogy marhaságot mondott, így ő is elmosolyodott.

Némán nézték egymást, majd Zsolt törte meg a kínos csendet.
– Egyébként Pálfi Zsolt vagyok.
– Egressy Anna. Még egyszer igazán sajnálom a buszon történteket… Én… Én nem vagyok ilyen…

Nem mindenkivel…
– Nekem tetszett! – vágott közbe a fiú, és rákacsintott a lányra.
Anna ismét elpirult, nem mert Zsolt szemébe nézni.
–  A hangok a fejemben azt  mondják,  randiznod kéne velem… – szólt  a fiú,  miközben kezét

összekulcsolta  háta  mögött.  Anna  felnevetett.  –  Lenne  kedved  valamelyik  nap  találkozni?  –
próbálkozott tovább.

Egyre jobban elbűvölte a lány gyönyörű mosolya, pirospozsgás arca. Meg akarta ismerni, többet
látni, hallani csilingelő nevetését. Remélte, hogy nem kap elutasító választ, bár a lány már annyira
zavarban volt, hogy tudta, nem egyoldalú a szimpátia.

– Igen, jó lenne találkozni! – Anna fellélegzett magában. Hála az égnek, hogy ez a fiú ilyen lazán
kezeli a történteket, és nem gondol semmi rosszat róla.

– Mondjuk holnap hatkor ugyanitt?
– Hatkor?
– Arra gondoltam, hogy elvinnélek vacsorázni.
– Az nagyszerű lenne. – Ráadásul egy romantikus fajtát fogott ki. Legbelül úgy ugrált örömében,

mint egy ötéves kislány, aki nyalókához jutott.
– Szuper. A kutyád nagyon aranyos jószág… És kleptomániás. – jegyezte meg Zsolt, miközben a

kutyára pillantott.
– Nem tudom mi ütött belé. Sosem csinált még ilyet.
– Meg lehet simogatni? – kérdezte Zsolt,  miközben egyenesen Anna szemébe nézett.  A lány

lélegzete is elakadt, amikor belepillantott abba a kék szempárba.
– Persze.
Zsolt leguggolt, és ujját lassan a kutya orrához emelte, hogy az megszagolhassa. Két szippantás

és az állat farkcsóválással üdvözölte őt. Anna elbűvölve figyelte Zsolt minden mozdulatát, és be
kellett ismernie, hogy rettenetesen jól nézett ki. Körülbelül száznyolcvan centijével, sportos alkatával
számára tökéletes volt.

– Nem haragszom rád, amiért elcsented és összenyálaztad a mappám. Nagyon ügyes vagy, mert
így találkozhattam ezzel a gyönyörű lánnyal, és randira hívhattam.

Anna lélegzete elakadt. Úgy érezte szíve már a torkában dobog. Még mindig nehezen hitte el,
hogy ez tényleg vele történik. Randizni fog azzal a sráccal, akit fogadásból megcsókolt. Ilyen nincs!

– Zsolt egyben vagy még? – Ádám hangja csendült fel a háttérből. Zsolt hátrapillantott, majd
intett neki és visszafordult Annához.

– Akkor én most megyek, mert a barátom már vár – mondta.
Anna szomorúan mosolygott, mert sajnálta, hogy máris elmegy. Viszont holnap randizni fognak,

és ennek gondolatára gyomrában lévő lepkék erős verdesésbe kezdtek.


