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Első fejezet2006. május
-  Szeretném,  ha  eljönnétek.  Jövő  hét  péntek,  Oliver.  Riadóztasd  a  társaságot.  –  mondtam

nyomatékosan a telefonba,  amit  ügyesen a vállammal szorítottam a fülemhez,  ugyanis  mindkét
kezem tele volt.

-  Nem tudom, Audrey… -  válaszolt  lassan Oliver,  az egyik legjobb barátom – Eléggé benne
vagyunk  a  munkában.  Az  biztos,  hogy  az  egész  társaság  nem  tud  most  Kanadába  menni.  –
mentegetőzött. Felsóhajtottam.

- Figyelj, most le kell tennem, mert a végén még elüt egy autó. – mondtam, miközben egy zebrán
sétáltam át,  kezemben  hatalmas  szatyrokkal  –  Holnap  megbeszélünk  mindent,  te  csak  szólj  a
többieknek, légyszi.

- Ahogy akarod. Holnap hívlak! – búcsúzott, majd bontotta is a vonalat. Épp átértem a zebrán, és
megkönnyebbülve  pakoltam  le  szerzeményeimet  egy  közeli  padra.  A  telefont  a  zsebembe
csúsztattam, és pihenésképp körülnéztem az utcán. Május vége felé járunk, tehát a hőmérséklet még
nem érte  el  a  húsz  fokot  sem az  Ontario  megyei  Claringtonban,  azon belül  is  Newcastle-ben.
Clarington igazi középváros, a maga nyolcvannégyezer-ötszáz lakosával, Newcastle pedig egyfajta
lakónegyed, egy kisebb városrész, ugyanis Clarington nagy része mezőgazdasági terület, így több,
pontosabban  öt  városrészre  van  bontva,  amit  hatalmas  mezőföldek  és  erdők  választanak  el
egymástól. A város nyüzsög, mint mindig, bár számomra elég színtelen itt az élet, mióta Newcastle
legzajosabb fiataljai Los Angelesbe költöztek.

Felkaptam  a  szatyrokat,  és  tovább  folytattam  az  utamat  hazafelé,  közben  az  előbbi
telefonbeszélgetés járt a fejemben. A dolog úgy áll, hogy a szüleim és az én energiabomba kishúgom
ünnepséget rendeznek nekem jövő hét pénteken, abból az okból kifolyólag, hogy elvégeztem a sulit.
A  kis  családom  körében  szokássá  vált,  hogy  minden  eseménynek  hatalmas  feneket  kerítünk,
pontosabban, hogy édesanyám és a húgom, Mandy képes minden adódó alkalmat megragadni és
fogadást  rendezni  a  kétszintes  családi  házunkban.  Mivel  én ebbe már réges-rég beletörődtem,
tudtam, hogy a két éves felsőoktatásomat elvégezvén kijár nekem is a bulizás.

A legnagyobb dilemmát a barátaim hazacsalogatása jelenti. A barátságunk azóta tart, hogy én
elkezdtem a középiskolát, és a harmadik tanítási nap után Kevin Meyer, aki a mi utcánkban lakott,
önként hazakísért. Általa ismertem meg a másik öt srácot, akiket a legjobb barátaimnak tartok. A
lényeg, hogy ők már egy igen sikeres zenekar, a Cease77 tagjait alkotják, így kevés idejük van a
rendszeres hazatérésre.

Az elmúlt három év úgy telt, hogy pár havonta haza jöttek egy-egy hétre látogatóba. Egyetlen egy
alkalommal én is elutaztam hozzájuk Los Angelesbe; majdnem három hetet töltöttem velük akkor. A
legutóbbi látogatásuk óta viszont már majdnem öt hónap telt  el,  és mondanom sem kell,  hogy
borzalmasan hiányoznak.

Beértem az utcánkba, ami az elmúlt három év megszokott képét mutatta; az út mindkét szélét fák
szegélyezték,  lombjuk itt-ott  a  beton fölé  hajolt.  Pár  gyerek épp bicajozni  indult,  és  a  legtöbb
szomszéd a kertben töltötte a délutánt, kihasználva a napsütéses időt, ami ugye Kanadában nem tart
túl soká. Otthon aztán az első utam a konyhába vezetett, ott lepakoltam az asztalra mindent, amit
vásároltam. Bekiabáltam a nappaliba, hogy megjöttem, de nem jött válsz.

Az emeletre érve bekopogtam a húgom szobájába. Ő még biztos itthon van, gondoltam, hiszen
még korai lenne a szokásos esti programjához, vagyis hogy a törzshelyükön lógjon a haverjaival.



- Mandy?

- Gyere! – szólt ki, túlüvöltve a borzalmas zenének nevezett valamit, amit hallgat.

- Ugye ezt most lehalkítod? – kérdeztem, ahogy beléptem a szobájába. Az ágyán ült, ölében a
laptopja, hosszú gesztenyeszínű haja a feje tetejére halmozva. Lehalkította.

- Beszéltél Jasonnel? – kérdezte, de a tekintetét nem szakította el a képernyőről. Óvatos lettem.
Jason kényes téma: ő a Cease77 énekese és ritmusgitárosa, nem mellékesen pedig amióta ismerem,
odavagyok érte, Mandy pedig hajlamos ezért piszkálni.

- Nem, Olivert hívtam. – válaszoltam tömören. Kihasználva, hogy nem nagyon figyel, tehát nem
fog visszakérdezni, tovább léptem a beszélgetésben: - Figyelj, mindent leraktam a konyhaasztalra a
bevásárlásból. Elkezdenéd kipakolni?

- Aha. – válaszolt szórakozottan.

- Kösz. Mindjárt megyek én is. – szóltam, és otthagytam. A szobámban aztán a farmert melegítőre
cseréltem, a hajamat viszont kibontottam, és hagytam úgy, ahogy van. Az én hajszínem sötétebb,
mint a húgomé, már-már fekete, és rövidebbre is vágatom, mint ő. A fülem vonalától alul teljesen
szőkére van festve. Szeretek havonta kisebb változtatásokat alkalmazni a színében, de most már
ilyen egy ideje. A családban mindenkinek barna a szeme, bár az árnyalatok itt is változnak: anyué és
Mandy-é mogyoróbarna, nekünk apuval pedig sokkal sötétebb.

Lementem segíteni kipakolni Mandy-nek, közben elmeséltem neki, hogy semmire sem jutottam
Oliverrel. Leszúrt, hogy nem ragadtam meg az alkalmat, hogy Jasonnel beszéljek, és kezdtük is
előröl a szokásos vitánkat róla. Végül sikerült lehűtenem azzal, hogy mint tudjuk, barátnője van. Ha
akarnék, sem tudnék versenyre kelni vele, hiszen Erin Jones neve már önmagában is túl sokat nyom
a latba hozzám képest. Erin szintén Kanadai, és valamivel több hírnévnek örvend, mint a Cease77.
Be  kell  vallanom,  hogy  ebben  nem csak  az  a  bosszantó,  hogy  Jason  barátnője,  ráadásul  még
tehetséges zenész is, hanem az, hogy még a húszat sem töltötte be. Tudom, hiba, de akárhányszor
felkerül a neve, mindig belém mar az irigység. Mennyivel többre vitte már most, mint én valaha is
fogom! Az egykilós kristálycukrot olyan erővel dobtam a polcra, hogy kiszakadt az oldala.

- Francba. – motyogtam.

- Csak nem Erinre gondolsz? – kérdezte Mandy egykedvűen, miközben felém nyújtott egy nylon
zacskót. Elnyomtam egy sóhajt.

-  Utálom,  hogy  féltékeny  vagyok  rá!  –  fakadtam  ki,  miközben  becsomagoltam  a  szakadt
kristálycukrot – Hiszen tehetséges, gyönyörű, kedves, kreatív… csak jót tudok mondani róla. Mintha
Jasonnek teremtették volna.

- Biztos van valami rossz tulajdonsága is. – vonogatta a vállát Mandy, miközben összesöpörte,
amit én kiszórtam.

- Ja: az, hogy tökéletes. – morogtam.

- Ezt te sem gondolod komolyan. – vágta rá, épp mikor kivágódott a hátsó ajtó, ami történetesen a
konyhából nyílt, és beszáguldott rajta édesanyánk.

- Mit nem gondolsz komolyan? – kérdezte köszönés helyett, miközben mindent, ami a kezében
volt, az asztalra tett.



- Semmit anyu. – válaszoltam gyorsan, majd a szatyrokra bökve próbáltam elterelni a témát – A
bevásárlást már elintéztem, most pakoltunk be Mandyvel.

- Mondta apád, hogy te mész. – vágta rá – Ezeket a kertbe vettem. – tette hozzá szemét lesütve,
miközben a pulcsija ujjával babrált.

- A kertbe? – kérdezett vissza értetlenül Mandy – A mi kertünkbe? – Enyhe célzás volt, ami
rámutatott a tényre, hogy a mi kertünkben már így is több növény van, mint az egész utcában
összesen.

- Anyu, a kertünkben már bőven elég növény van. – szóltam hozzá a témához.

- Ez a munkám velejárója. – válaszolta, beszéd közben kihúzta magát. Amolyan „én vagyok a ti
anyátok és nem fordítva” nézéssel méregetett kettőnket.

- Oké. – hagyta rá Mandy, majd kihátrált a konyhából. Anyu háta mögül azért még vágott nekem
egy grimaszt,  pár másodperc múlva pedig már hallani lehetett  a lábdobogást,  ahogy felment a
lépcsőn. Eközben anyu már el is kezdte kipakolni a szerzeményeit. Kis kertész eszközök kerültek elő
a szatyrokból: némelyiknek még a nevét sem tudtam. Mary Margaret Parker, hivatásos és túlbuzgó
kertész, mulattam magamban.

- Megbeszélted már a barátaiddal az ünnepséget? – kérdezte fel sem nézve a kis kincseiből.
Feszengve bámultam a kockás terítőt, miközben válaszoltam:

- Még nem tudtak semmi biztosat mondani.

- Biztos nagyon elfoglaltak. – rántotta meg a vállát.

- Igen, tudod, most készül az új album. – mosolyogtam kényszeredetten. Zavarban voltam: nem
gondoltam, hogy bárkit is érdekelne a zenei ízlésem, és a punk-rockot játszó barátaim. Hogy ne csak
álljak ott a konyha közepén, feltettem egy teát. Anyu még mindig az új cuccait nézegette, de azért
nem hagyta annyiban a dolgot.

- Nagyon oda vagy azért a zenéért, amit ők csinálnak. – jegyezte meg. Ez nem újdonság.

- Itt nem csak a zenéről van szó. Róluk is. – javítottam ki.

- Kincsem. – mondta, miközben letette a vadiúj öntözőkannát a földre – Rossz látni, ahogyan
szenvedsz. – nézett rám aggodalmaskodva. Ezzel meglepett; ritkán beszél ilyen komolyan. – Talán az
lenne a legjobb, ha Los Angelesbe költöznél.

- Felvetődött már bennem is. – mondtam. A mondat végén mégis ott lebegett az a bizonyos „de”.

- A honvágy ne tartson vissza. Addig kell kihasználni az ilyen lehetőségeket, amíg fiatal vagy. –
tanácsolta – Apáddal mi is fiatalok voltunk még, mikor eldöntöttük, hogy Kanadában próbálunk
szerencsét. – tette hozzá, majd választ sem várva felkapott egy-két kertészeti eszközt és elindult a
hátsó ajtó felé. Fél lábbal már az udvaron volt, úgy szólt hátra a válla felett: - Gondolkozz el azon,
amit mondtam. – és már ott sem volt.

Pár perccel később az asztalnál ültem ugyanolyan tehetetlen, mégis száguldó gondolatokkal,
ahogy anya itt hagyott.  Szinte egyenesen elküldött Kaliforniába! Vajon melyik az erősebb érzés
bennem: a  honvágy,  és  a  tőle  való  félelem,  vagy a  barátaim hiánya,  és  az  elvesztésüktől  való
rettegés? Lassan kortyolgattam a gyümölcsteámat, és úgy mérlegeltem ezt a kérdést. Igazából nem



is volt olyan nehéz válaszolni rá. Amióta a fiúk távol élnek, azóta tartok tőle, hogy majd ritkulnak a
telefonbeszélgetések, vagy hogy egy idő után már nem érkeznek kis, csokoládét rejtő csomagok
havonta… A gondolat annyira borzasztó volt, hogy hirtelen a lélegzetem is elakadt. A kapcsolatunkat
nyilván már elkezdte tépni az idő, mégis én ugyanúgy vágytam a társaságukra, mint pár évvel
ezelőtt.

Úgy érzem, igaza van anyának: most kell élni a lehetőséggel, nem pedig évek múlva siránkozni
rajta,  hogy  kihagytam.  A  pénz  nem  lesz  gond,  legalábbis  egy  ideig;  dolgoztam  mialatt  a
tanulmányaimat  folytattam.  Szállás  szempontjából  sincs  kétségem a  felől,  hogy  valamelyik  fiú
szívesen lát majd a házában; hármuknak is van saját otthona Culver City-ben. Megkönnyebbülten
ücsörögtem tovább; úgy tűnik, sikerült eldöntenem, hogy mit akarok. Izgatottan vártam, mit szól
majd mindenki a döntésemhez, azonban még nem akartam senkinek sem szólni, amíg Oliver vissza
nem hív az ünnepséggel kapcsolatban.

Másnap nagyon nehéz feladat volt megmaradni egy helyben. Mivel Oliver azt ígérte, hogy felhív,
nem akartam zavarni, tehát nem marad más hátra, mint várni. Ez persze számomra kínszenvedés
volt: amióta levizsgáztam, a házimunkánál értelmesebb dolgot nem sikerült még csinálnom. Az egész
ház tegnapelőtt lett kitakarítva, tegnap a bevásárlást is sikerült elintézni, vagyis ma semmi dolgom.
Egy ponton túl  aztán nem bírtam tovább:  muszáj  volt  lefoglalnom magam valamivel,  mert  úgy
éreztem, felrobbanok. Nem akartam a házban maradni, ezért úgy döntöttem, hogy ellátogatok az
egyik kedvenc helyemre. Szerencsém volt az időjárással: a nap hétágra sütött, és a szél sem fújt.
Ezért aztán nem vettem fel még a legvékonyabb kabátomat sem; pulcsiban és vékony farmerban
indultam neki a közeli erdőnek. Az utcánkból kiérve a városközponttal ellentétes irányba fordultam,
tíz perc séta után pedig elértem az erdő szélét. Habozás nélkül vetettem magam a fák közé. Az
aljnövényzet nem volt túl sűrű, ami megkönnyítette a sétát. Lassan haladtam, csodáltam a lombok
között áttörő fénycsíkokat, a zöld ezer árnyalatát. Imádtam az erdő illatát, a zajokat, amiket kis lakói
csapnak, mindez valódi zene volt füleimnek. Negyedórás gyaloglás után aztán elértem a célomat: itt
az erdő belsejében, ahol a madár sem jár, itt állt két régi pad egymással szemben.

Régebben nem volt olyan nap, hogy ne jártam volna ki ide; mikor még a fiúk itt éltek, ez volt a
törzshelyünk, később pedig egyedül jöttem; tökéletes hely volt arra, hogy összeszedjem magam.
Ahogy leültem a „helyemre”, egyből rám törtek az emlékek: száz meg száz boldog pillanat, néhány
feszült és szomorú esemény… Ezekből nyertem erőt eddig, de hogy őszinte legyek, unom már, hogy
a múltban élek.  Igaza van anyának:  árnyéka vagyok önmagamnak, szenvedek,  és magányosnak
érzem magam amióta nincsenek itt az „őrangyalaim”. Gyakran hívtam őket így magamban, pedig
semmi közük a hagyományos értelemben vett angyalokhoz. Annyiszor keveredtek bajba, hogy azt
már nem is lenne érdemes számon tartani, nem egy balhéban pedig én is benne voltam. Persze ezek
a csínyek legtöbbször büntetéssel végződtek, bármennyire is hittük, hogy megúszhatjuk, és volt
olyan is, hogy őrizetben töltöttük az éjszakát. A legtöbb ilyen kihágás csak ártatlan tréfa volt, de el
kell ismernem, hogy néha igenis megérdemeltük a rendőrségen való éjszakázást. Ilyen volt például a
pizza lopás.

Nem szép dolog, tényleg, de akkor valahogy nagyon jó ötletnek tűnt. Én tizenöt, a fiúk tizenhét -
tizennyolc évesek voltak. Mikor elkaptak minket, az épp szolgálatban lévő rendőr felsorakoztatott
minket; az utcai lámpa alatt álltunk koszosan, és próbáltunk úgy viselkedni, mint akik nem csináltak
semmi rosszat. A főutca, ahol végül beért minket a rendőrautó, csendes és kihalt volt. Hajnali fél
kettő körül járt az idő, és a hideg ellenére kimelegedve álltunk egymás mellett a srácokkal. A sok
futást követően nehezen vettük a levegőt, mégis a lehető legártatlanabb ábrázattal figyeltük, ahogy a
helyi „kopó”, Mr. Harris a személyinket olvasgatja. Nehéz feladat volt nyugodtan ácsorogni, mert
Chris szája szélén még lógott egy kis sajt,  így nem igazán álltuk meg ökörködés nélkül. Heath
megpróbálta eltátogni Chrisnek, hogy mi olyan vicces, de ő csak vigyorgott, fekete szeme ragyogott



az imént átélt üldözősditől. A rendőr nagyon jól ismert minket, nem okoztunk neki meglepetést.

- Benson, Turner, Andrews, Wright, Meyer és Parker. –sorolta unottan - Az éjszakát bent töltik az
őrsön. Miss. Parker, nem túl fiatal még, hogy ilyen nagy fiúk társaságában töltse az estét? – kérdezte
csak úgy mellékesen, mire az öt mókamester még szélesebben vigyorgott. (Scott Larson nem tartott
velünk aznap este)

- Azokkal töltöm az időmet, akiket a legérdemesebbnek találok rá. - feleltem pimaszul. Kicsit
azért szégyelltem magam, és tartottam a szüleim haragjától is persze, de akárhányszor valaki is
megjegyezte, hogy nem megfelelő társasággal barátkozom, felment bennem a pumpa. Véleményem
szerint sosem találnék jobb barátokat, mint ők.

A mobilom hangos csengése rántott vissza a jelenbe: éles hangjával megzavarta az erdő csendjét,
én  meg  majd’  szívrohamot  kaptam.  Gyorsan  kikaptam a  zsebemből  és  a  kijelzőre  sem nézve
felvettem:

- Tessék!

- Helló, Audrey, itt Jason. – szólt bele azon az érdekes hangján, amit annyira szerettem.

- Jason! Szia! – meglepődtem, hogy ő hívott, nem Oliver.

- Oliver szólt a meghívásról, Rey. – ezt a becenevet ő találta ki, és szinte csak ő is hív így; de
legfőképp akkor használja, ha „van valami”.

- Nem jöttök. – találgattam lehangoltan.

- A fele csapat azért ott lesz. – kihallottam a szomorú mosolyt a hangjából. A fele.

- De te nem jössz, igaz? – kérdeztem rosszat sejtve.

- Nem tudok, sajnálom! – felelte szelíden – De Oliver, Heath és Kevin üzeni, hogy készülj rájuk
lelkileg. – nem bírtam nevetés nélkül.

- Az Oli - Heath párosra sehogy sem lehet felkészülni. – mondtam. Jason röviden felnevetett, aztán
komolyra váltott:

-  Mikor  látlak?  –  kérdezte  –  Hiányzol!  –  ettől  némiképp  rózsásabb  hangulatba  kerültem.
Mosolyogva válaszoltam:

-  Te  is  nagyon  hiányzol,  Jason.  Szerintem  előbb  látjuk  egymást,  mint  gondolnád.  Sőt…  -
incselkedtem.

- Csak nem…? – kérdezte ő is felderülve.

- Ne rontsd el a meglepetést! – korholtam – Örülök, hogy felhívtál.

- Szeretek veled beszélgetni. – válaszolta egyszerűen, és megjelent lelki szemeim előtt, ahogy
megvonja a vállát. – Most viszont mennem kell. Akkor előbb, mint hinném?

- Igen, előbb, mint hinnéd. De a többieknek egy szót se!

- Értettem. Vigyázz magadra! – búcsúzott.



- Te is. És vigyázz a többiekre is!

- Úgy lesz. Szia.

- Szia.

Hazafelé  szinte  futottam.  Tudom,  nem lesz  teljes  a  csapat,  de  már  ez  is  több,  mint  amire
számítottam. Mandy teljesen bepörgött, mikor elmeséltem neki, hogy Jason felhívott, de sikerült úgy
alakítani a beszélgetést, hogy az ne torkolljon ismét a „Jason és te” című vitánkba. Elújságoltam a
barátaim érkezésének jó hírét anyunak, aki épp valami növényes könyvet olvasgatott, és még aput is
sikerült bevonnom a dologba, mert ő is pont akkor ért haza, mikor én. Mindenki nagyon örült, én
pedig elgondolkodtam azon, hogy vajon mindig csak akkor látnak boldognak, mikor a barátaimmal
tölthetek  egy  kis  időt?  Igaz,  nélkülük  nem  vagyok  kifejezetten  boldog,  de  azért  szeretek  a
családommal lenni. Elégedett vagyok, csak nem biztos, hogy ezt sikerült a tudtukra adnom.

Bár a választ már megkaptam, mégis fel kellett hívnom Olivert, hiszen ha jól tudom, neki van a
legtöbb szabad szobája. Amennyiben oda szeretnék költözni, el kell kezdenem szervezkedni. Második
csörgésre fel is vette.

- Idegosztály, tessék! – szólt szinte kiáltva.

- Idegosztály? – ismételtem – Talán ott vannak a többiek is? – vigyorogtam.

- Hogy találtad ki?

- Van egy különleges hatodik érzékem. – válaszoltam sejtelmesen – Nem is baj, hogy a közelben
vannak. Van egy hírem, amit mindenkinek hallania kell.

- Várj, kihangosítalak. – válaszolta, majd két másodperc múlva kicsit messzebbről hallottam, hogy
ezt mondja: - Ezennel megnyitom a tanácsülést.

- Sziasztok srácok! – köszöntem vidáman.

- Helló! – harsant fel a fiúkórus.

- Tehát, - kezdtem – úgy döntöttem, hogy ideje nekem is felfedeznem Kaliforniát. Amennyiben
valaki, mondjuk Oliver, el tudna szállásolni egy időre, odaköltöznék hozzá.

A döbbent csend csak pár másodpercig tartott, azután kitört az üdvrivalgás.

- Jól hangzik! – hallottam Kevin hangját.

- Végre! – kiáltotta Oli és Heath.

- A kiscsaj újra köztünk. – álmélkodott Chris.

- Örülünk neked. – találta meg a hangját Jason is – Na és mikor számíthatunk az érkezésedre?

- Arra gondoltam, ha nem túl gyors így, hogy az ünnepség után már én is a fiúkkal tartanék Los
Angelesbe.

- Remek. – válaszolt Jason derűsen.

- Minél előbb, annál jobb! – szólt Oliver.



- Akkor ezt megbeszéltük. – mondtam, és örültem, hogy a hangom nem bicsaklott meg a hirtelen
felgyülemlett érzelmektől. Madarat lehetett volna fogatni velük. Miattam!

- Nem sokára találkozunk. – szólt Scott.

- Velünk meg még előbb. – tette hozzá Heath.

- Jók legyetek! – köszöntem el.

- Soha! – kiáltották nevetve. Vigyorogva csóváltam a fejem, majd kinyomtam a telefont.

A következő napok lázas izgalomban teltek. Megmondtam a szüleimnek, hogy elköltözöm. Egész
jól fogadták, látszott rajtuk, hogy örülnek a boldogságomnak. Mandy is hasonlóképp reagált, ám a
buli előestéjén sírva jött be hozzám. Mikor belépett a szobám ajtaján, sejtelmem sem volt, hogy mi
baja. Némán lépkedett el az ágyamig; ott aztán leült, és olyan bánatosan nézett, hogy az már nekem
is fájt.

- Miért sírsz? – kérdeztem meghökkenve. Mandy egyébként szinte sosem sírt. Ha bántotta valami,
inkább dühös volt, mint hogy sírásba fojtsa a bánatát.

-  Hiányozni  fogsz!  –  fakadt  ki.  Elragadtatott  hangulatom  azonnal  átcsapott  valami  másba;
megingott az elhatározásom. Hogy is hagyhatnám itt a világ legszertelenebb kishúgát? Mély levegőt
véve igyekeztem felülkerekedni a pánikon. Nyugi, Mandy tud vigyázni magára, tizenhét éves, az
Istenért! Vártam egy-két hosszú másodpercet, mire meg tudtam szólalni.

- Te is hiányozni fogsz! – átöleltem – Vigyáznod kell magadra, amíg haza nem jövök, oké?

-  Ezt úgy mondod, mintha nem szoktam volna.  –  jegyezte meg szipogva.  Megköszörültem a
torkom, mire felháborodottan rávágta: - Hozzád képest, már megbocsáss, de én egy angyal vagyok! –
ez az én húgom. Elvigyorodtam.

- Ne is legyél olyan meggondolatlan, mint én tizenhét évesen. – tanácsoltam.

- De hiszen semmi bajod! – értetlenkedett.

- Viszont lehetett volna, ha nem vigyáznak rám a srácok.

- A srácok miatt kerültél olyan helyzetekbe…

- Erről nem nyitok vitát. – vágtam közbe – Ígérd meg, hogy egyben maradsz!

- Oké. – mondta, de nem tűnt valami őszintének. Ráhagytam, és megint átöleltem.

Miután úgy tűnt, hogy megnyugtattam, kivonult a szobámból, én pedig lefeküdtem aludni. Igaz,
csak forgolódtam, mert nagyon izgultam a fiúk érkezése, meg az egész költözés-dolog miatt. Végül
sikerült elaludni, a színes álmok pedig mindennemű szorongást kiűztek a fejemből.

Másnap reggel ragaszkodtam hozzá, hogy egyedül menjek ki a srácok elé a Markham-i reptérre,
ami alig egy órás út kocsival. Végül húsz percen át tartó győzködés után sikerült rávennem a kis
családomat, hogy inkább itthon maradjanak és készítsék elő a terepet a vendégeknek. Különben is,
velem együtt már négyen vagyunk, és még a cuccaiknak is kell a hely. Az egy órás autóút felüdülés
volt számomra: bár nem a vezetés öröme kötött le igazán, hanem a mellettem elsuhanó táj, ami
valami csodálatos volt. Máris úgy gondoltam Kanadára, mint a helyre ahol „azelőtt” éltem, pedig
még el sem hagytam az országot. A reptérre érve aztán ráérősen helyet foglaltam a műanyag székek



egyikén; a kijelző szerint még tizenkét perc volt a Los Angeles-i gép landolásáig. Az ember azt
gondolná, hogy ez a pár perc már semmi a több hónapos várakozás után, én mégis úgy éreztem,
mintha megállt volna az idő itt a repülőtéren.

Kisvártatva (hangsúlyozom, nekem óráknak tűnt), bemondta a kellemes női hang, hogy a várva-
várt  Los Angeles-i  repülő az imént landolt.  Felpattantam a kényelmes székemből  és  toporogva
vártam tovább; újabb öt perc elteltével aztán elkezdtek kiszállingózni az emberek az A terminálból.
Izgatottan nyújtogattam a nyakam a tömeg felé, majd egy fiatalokból álló csoportot követően – akik
folyton hátrafelé tekintgettek – végül megpillantottam a vendégeimet. Mindhárman egy-egy gurulós
bőrönddel  jöttek,  és  ráérősen  lépkedtek  az  őket  bámuló  emberek  között,  én  meg  már  majd’
felrobbantam  az  izgalomtól.  Oliver  jött  középen,  fején  napszemüveg,  és  az  elmaradhatatlan
vigyorával mosolyt csalt az én arcomra is. Rövid barna haja tökéletesen érdektelenül festett, mint
mindig, de maga az ember igenis figyelemre méltó kisugárzással rendelkezett. Egyik oldalán Heath,
akiből szintén áradt a magabiztosság, másik oldalán pedig Kevin, arcán zárkózott mosollyal, olyan
szerényen, hogy az ember talán nem is értené, hogy került oda a másik két fiú mellé. Nem bírtam
tovább: úgy rohantam eléjük, mint egy kislány a nagy testvérei elé. Oli elengedte a bőröndöt, és
hagyta  hogy  a  nyakába ugorjak.  Nevetve  ölelt  át,  én  pedig  úgy  éreztem,  mintha  félig-meddig
visszakapnám a lelkem nyugalmát. Mindhármukat végigölelgettem-puszilgattam, aztán a kijárat felé
vettük az irányt, miközben egy halom kérdést zúdítottam rájuk.

A kocsiban ülve aztán végigzongoráztuk az utóbbi öt hónap nagyobb eseményeit és eljutottunk az
odaköltözés témájához.

- Még mindig alig hiszem el! – mondta Oliver, aki mellettem ült az anyósülésen – Végre hosszabb
turnékra is elkísérhetsz minket. – a többiek lelkesen bólogattak.

- Már alig várom! – vigyorogtam én is. Csak ezen a napon lennénk már túl, gondoltam, de nem
mondtam ki.

- Hát még a többiek! – szólalt meg Heath – Ők is alig akarták elhinni, látnod kellett volna az
arcukat. – nevetett.

- Végre teljes lesz a csapat. – tette hozzá Kevin.

Így beszélgettük végig az utat, nevetgélve, és egymást ugratva (persze az ugratás tárgya főként
én és a vezetési stílusom voltunk), az egyórás autóút most röpke pár percnek tűnt.

Otthon aztán a családom nagy felhajtással üdvözölte vendégeimet, de egyből lehervadt a mosoly
az arcukról, mikor a fiúk velük is közölték, hogy mindenki otthon alszik. Hihetetlenkedve nevettem a
kis családomon, olyan fancsali képet vágtak, pedig nálunk nincs is elég ágy plusz három főre. Így hát
két óra nálunk tartózkodás után a srácok nekiindultak, hogy meglepik az otthoniakat (a szüleik nem
tudtak a hazatérésről). Kevin elég gyorsan hazaért, tekintve, hogy tőlünk három házzal lejjebb van a
szülei otthona. Anyu viszont ragaszkodott hozzá, hogy a „maradékot” vigyem kocsival, mert Heath és
Oliver szerinte messze laknak, pedig maximum negyedóra gyalog az út. Anyut akkor sem lehetett
lebeszélni,  szóval  hazavittem a két fiút.  A nap hátralévő része eseménytelenül telt,  így lelkileg
felkészülhettem a holnapi napra, mikor a szűk családi köröm megünnepeli a sikeres vizsgáimat. Este
elégedetten feküdtem le: célegyenesben éreztem magam, és titkon már arra a pillanatra vártam,
mikor átölelhetem Jasont.

 



Második fejezet2006. május vége
Másnap már délelőtt elkezdtek szállingózni a kis rokonságom tagjai. Mandy nem hagyta, hogy

segítsek neki vagy a szüleinknek akármiben is: folyton kiküldött a konyhából, ha be mertem tenni
oda a lábam, végül pedig az egész házból, mert neki mertem állni takarítani. Fejcsóválva vágtam
neki a lepedőnyi területű kertünknek: a házfalnál ott sorakoztak anyu új kertészcuccai, továbbá friss
földhalom jelezte, hol munkálkodott tegnap. Mosolyogva néztem egy darabig édesanyám alkotásait
mindenfelé az udvaron, aztán leültem a kis padra a kert hátsó végében az egyik fa alá. Elvoltam
magamban, szerettem ezt a helyet; mikor kicsit kisütött a nap, általában idejöttem tanulni. Most is
élveztem a napsütést, és elégedetten gondoltam arra, hogy most egy ideig csak napos időt fogok
látni.

Merengésemből anyu ébresztett fel; megérkezett a húga, Lucy. Ő sosem szerette, ha nénikémnek
hívjuk, még kiskorunkban bejelentette, hogy ő mindenkinek csak Lucy. Örültem az érkezésének,
mert az egyik olyan rokonom volt, akinek nem az az első kérdése, hogy: Na és hogy megy a suli?
Meg persze az elmaradhatatlan rokon-köszöntést is hanyagolni szokta: De nagyot nőttél! Szóval Lucy
az a fajta ember, akivel lehet beszélgetni, és nem muszáj. A húgom szerintem inkább rá ütött, mint
anyánkra, hiszen Mandy pont ugyanolyan szertelen és bolondos akár Lucy. Nem túl sok idő elteltével
aztán betoppant az apai nagymamám nővére, Robin néni, aki elég rosszindulatú öreg hölgy volt, de
mivel a közelben lakott, apu ragaszkodott hozzá, hogy elhívjuk. Rajtuk kívül még apu húga és az ő
kis családja csatlakozott hozzánk a rokonságból. Apu húga, Brienne, a férjével Jacobbal és a fiukkal,
akit szintén Jacobnak hívnak, nem messze innen egy kisvárosban, Ajax-ban élnek. Igazából ők is elég
jó  fejek;  a  nagybátyámnak elég jó  humora van,  az  unokatesóm viszont  inkább hallgatag,  amit
valószínűleg az anyjától örökölt. Mikor már mind bent tolongtunk a nappaliban, elkezdtem hiányolni
a srácokat, főként miután Robin néni elejtett egy-két megjegyzést a tanulmányimról, ami szerinte
fabatkát sem ér, hiszen nem diploma (mintha ő diplomás lenne). Két perc múlva befutott a felmentő
sereg:  a  kopogásra  úgy  ugrottam  föl,  mint  akit  megcsíptek.  Miután  bemutattam  a  fiúkat  a
családomnak, ellenőriztem, hogy mindenkinek van-e alkohol a kezében, aztán megpróbáltam egy
könnyed csevegést lefolytatni Robin nénivel, de ez a vállalkozás szerintem eleve kudarcra volt ítélve.
A  délután  jó  része  azért  nem volt  annyira  katasztrofális,  mint  gondoltam.  Miután  a  rokonok
elköszöntek,  a  fiúk  még  nálunk  maradtak.  Anyuék  ismét  elzavartak,  mikor  segíteni  akartam
összepakolni, ezért aztán a három „saját” vendégem és én elvonultunk a szobámba.

- Lucy nagyon kedves hölgy. – szólt Oliver miután ledobta magát az ágyamra – Megdicsérte a
„csinos pofimat”, és közölte, hogy szingli. – vigyorgott. Én csak a szememet forgattam.

- Engem Robin néni talált meg – mondta Kevin – Kis előadást tartott a tetoválásokról. Nem volt túl
kedves – csóválta a fejét. Nevettünk egy sort.

- Jézusom. – mondtam – Na és Heath, téged melyik rokonom nyúzott a délután folyamán?

-  A  nagybátyád  elég  jó  fej,  szinte  el  sem engedett  maga  mellől.  –  vigyorgott.  Fejcsóválva
vigasztaltam magam:

- A lényeg, hogy túléltük.

A nap hátralévő részét is együtt töltöttük, a fiúk még vacsorára is maradtak. Szerencsére a
szüleim kedvelték az összes barátomat, bár anyu sokat sopánkodott, amiért Oliver és társai nem
hozták magukkal Scott Larsont. Scottie volt a barátaim közül anyu kis kedvence, bár még mai napig
sem tudjuk, hogy mivel lopta be magát a szívébe. Az az egy tény köztudott a mi kis csapatunkon
belül, hogy Scott sosem volt jelen, ha minket épp elkaptak valami kihágásért. Valami hatodik érzék



folyamán mindig kiszűrte azokat az eseteket, amik végül balul sültek el, így valahogy mindig el is
kerülte őket. Egy idő után már mindig óvatosak voltunk, ha Scott épp nem tisztelt meg minket a
társaságával. Én már gondoltam arra is, hogy talán anyám tudja, hogy Scottie-t sosem kapták el, és
ezért  arra a következtetésre jutott,  hogy ő a csapat „jófiúja”.  Mondanom sem kell,  hogy Scott
körülbelül annyira volt ártatlan, mint Chris vagy Jason (bár Heath-en és Oliveren azért nem tett túl).
A csapat legszolidabb tagja inkább Kevin, de ő is csak azért mert ő az a „csendes őrült” típus.
Egyszer-egyszer szólal meg, vagy áll a tettek mezejére, de akkor olyan hatást kelt, hogy azt mindenki
örökre megjegyzi.

Másnap volt az utolsó nap, amit itthon töltök, azután sok ideig nem fogom viszontlátni Kanadát és
vele együtt az egész családomat sem. A gondolatra még mindig el-elkapott a pánik, viszont elég
gyorsan sikerült legyűrnöm. Ezt az utolsó napot a családommal töltöttem: nem csináltunk igazából
semmi különöset, de együtt voltunk. Bepakoltam mindent, ami kellett, mondhatni útrakész voltam.
Mandy ezen az éjszakán velem aludt; bár most nem fakadt úgy ki, mint a múlt héten, éreztem, hogy
milyen lehangolt és este mintha sírni hallottam volna. Szerencsére a gépünk nem hajnali járat volt,
így nem kellett felvernem az egész családot kora reggel; tizenegy óra körül indultunk el a reptérre. A
búcsúzkodás nem az én asztalom, de gondolom ezzel mindenki így van. Egy-egy suta ölelés és puszi
jutott a szüleimnek, Mandyvel azonban nehezebb dolgom volt: hosszú perceken keresztül tartottam
az ölelésemben, és még néhány könnycseppet is elmorzsoltam.

Végre valahára elindultunk, Kevin édesapja vitt ki minket a repülőtérre. Odaérve tőle is rövid
búcsút vettünk. Már a gépen ültünk, mikor Kevin szomorkás mosollyal felém fordult:

- Nehéz itt hagyni mindent, igaz? – kérdezte megértően. Mosolyogtam: hiába, a barátaim előtt
semmi sem titok, nyitott könyv vagyok számukra.

- Hát, nem túl kellemes. – válaszoltam a pulóverem szegélyét piszkálva.

- Tudom. – bólintott – Mikor mi költöztünk, téged is hátra kellett hagynunk. – összeráncoltam a
homlokom a fájdalmas emlék miatt – Ha nem is látszik a többieken, mindenkit nagyon megviselt,
hogy akkor nem tudtál velünk jönni. – mondta a maga csendes hangnemében. Meglepett Kevin
őszinteségi rohama, de aranyosnak találtam, hogy vigasztalni próbál.

- Most már itt vagyok. – mosolyogtam és megpaskoltam a kezét.

- Ez igaz. – vigyorgott – Újra együtt a csapat!

- Ezzel a kijelentéssel várj, amíg oda érünk. – szólt hozzá Oli. Igaza volt: a repülést is ki kell bírni
valahogy,  nekem pedig nem épp a szívem csücske.  Ráadásul a Markham-i  reptérről  nem indul
közvetlen járat Los Angeles-be, ezért átszállással megyünk New York-ból. Innen New York még nem
is olyan vészes, de azután egy majdnem hat órás a repülőút következik a végcél eléréséig. Szenvedő
arckifejezésem láttán Oliver csak vigyorgott.

New  York-ig  végigbeszélgettem  az  utat  Kevinnel,  szinte  tudomást  sem  vettem  róla,  hogy
repülünk. Sajnáltam, hogy nem láthatom a várost, mert a következő gépünk egy óra múlva már
indult is, de megfogadtam, hogy egyszer bejárom egész New York-ot. Az az egy óra várakozási idő
épp úgy suhant el, mint a repülőút; újra és újra rácsodálkoztam az idő ezen gyorsaságára.

Mikor már öt órája repültünk, és tudatosult bennem, hogy hamarosan földet érünk Los Angeles-
ben, büszkeséggel gondoltam az elmúlt pár órára, mert olyan jól viseltem az eddigi utat, ezzel együtt
pedig olyan lelkesedés ragadott magával, ami többnyire kiskoromban volt rám jellemző. Az izgalom
miatt nem is nagyon aludtam, pedig hosszabb utakon nálam ez a bevált módszer.



Aztán  egyszer  csak  megtörtént:  megkezdtük  az  ereszkedést  Los  Angeles  fölött.  Nehéz  volt
uralkodni magamon, de végül nem kezdtem el pattogni az ülésben. A számomra szörnyű földet érés
után szerintem én voltam az első, aki kicsatolta magát, és már talpon volt. Olyan gyorsan kaptam le
a kézipoggyászomat az ülés fölötti tárolóból, hogy Heath vigyorogva megjegyezte:

- Vigyázat, valaki nagyon siet. – válaszul csak simán nyelvet öltöttem rá, és már indultam is az
ajtó felé. Mindenki bőröndjét sikerült épségben beszerezni, én pedig úgy nekiindultam, hogy a két
bőröndöm csak úgy repült utánam a levegőben.

- Ne vigyem az egyiket? – kérdezte Kevin, mikor beért. Az arckifejezéséből láttam, hogy enyhén
furcsának tartja a nyughatatlanságomat, így lassítottam egy kicsit.

-  De,  köszi.  –  mosolyogtam rá.  Pár kanyargós folyosó és számomra véget nem érőnek tűnő
lépcsősor után végre kiértünk a parkolóba. Meleg volt. Nem-nem, perzselő hőség volt. – Hány fok
lehet itt? – pihegtem.

- Huszonöt körül. – válaszolta Oliver egy vállrándítás kíséretében, miközben mind Jason kerestük
a tekintetünkkel. Csodálkozva néztem rá. Nekem legalább harmincötnek tűnt. Amint megérkezünk
Oliverhez,  ledobom a hosszú farmert… Pár másodperc elteltével  Jason tűnt fel  a  parkoló túlsó
végében.  Én láttam meg legelőször:  laza léptekkel  jött  felénk,  arcán hatalmas vigyorral.  Szőke
tincsei  az  ég  felé  meredeztek,  fekete  farmert  és  zöld-fekete  csíkos  pólót  viselt.  Ő  volt  a
legalacsonyabb  a  fiúk  között,  engem csak  pár  centivel  hagyott  le.  A  szívem erősen  püfölte  a
bordáimat izgalmamban. Meg sem vártam, míg odaért hozzánk, eldobtam a bőröndömet, és a vártnál
kicsit  nagyobb  lelkesedéssel  vetetem  bele  magam  a  karjaiba.  Nevettem  és  sírtam  egyszerre,
miközben ő majd’ kiszorította belőlem a szuszt, és még akkor is ölelkeztünk, mikor a többiek is
odaértek hozzánk.

- Engedd már el, hát megfullad! – zsörtölődött Oli, de nem tudni melyikünknek szólt. Elengedtük
egymást,  így szemrevételezhettem egy kicsit:  zöld szeme elevenen csillogott,  ajkán még mindig
mosoly. Miután a srácokat is üdvözölte, ismét felém fordult, belém karolt és csak ennyit kérdezett:

- Mehetünk?

- Hát persze! – vágtam rá vigyorogva.

A fele csapatnak van háza Los Angeles-ben, és mind Culver Cityben laknak, ami a reptérről
szerencsére csak húsz perc kocsival. Most Oliver házába megyünk, ott fogok lakni egy ideig, vagyis
hogy őt idézzem: „Amíg meg nem unlak”. Az utat végigökörködtük, kicsit olyan érzésem volt, mintha
visszarepültünk volna pár évet az időben. Olivernél egy egész fogadóbizottság várt ránk; végre
végigölelgethettem Scottie-t és Christ is, továbbá Oli barátnője, Alice is jelen volt. Kedveltem Alice-t,
elég közvetlen és vagány csaj, aki kereken kimondja, amit gondol, de mégsem az a „letámadós” fajta.
Röviden: jól kijöttünk egymással, csak sajnos eddig nem töltöttünk valami sok időt együtt.

A nagy találkozás után pezsgőt bontottunk, és koccintottunk arra, hogy újra együtt a csapat.
Pezsgőzés  közben Jason elkalauzolt  a  házban,  mert  csak egyszer  nyaraltam itt,  de  akkor  nem
Olivernél töltöttem az éjszakákat. A háza hatalmas, de nem az a palota-szerű építmény, amit a
gazdagok felépítenek maguknak, mert nem tudják mire költeni a pénzüket. Viszont számomra még
így is óriásnak tűnt. Az alsó szinten két nagyobb szoba volt, a nappali és a „buli szoba”, továbbá a
konyha és még egy fürdő is, ami majdnem akkora volt, mint a szobám otthon. A színek merészek és
energikusak voltak: a nappali falai gyönyörű nap sárgák, a buli szoba kicsit rikító narancs, a konyha
falán pedig barna és vörös csempék váltották egymást, az összhatás mégsem volt túl erős vagy
elnagyolt, az én szememnek kellemesen hatott (gondolom másnak is). A bútorok sötétek voltak, de



semmi antik cucc: a berendezés olyan volt, mintha most szedték volna le valamelyik lakberendezési
magazin címlapjáról. Ahhoz képest, hogy otthon nem ilyen stílusban épült a ház, meg egyáltalán
minden olyan más volt, én máris otthonosan éreztem magam. Ez az érzés csak fokozódott, mikor
Alice megmutatta a szobámat; olyan volt, mintha külön nekem festették volna ki és rendezték volna
be. Teljességgel tükrözte a személyiségemet, pedig ez a szoba sem hasonlított az otthonira. A fal
halvány levendulaszínű volt, a szőnyeg pedig kellemes bézs. A függöny lila, fehér és narancs csíkos
volt, az ágyruhám szintén. A szoba nem volt túlzsúfolt: egy franciaágy volt benne, éjjeliszekrény, egy
nagyobb ruhásszekrény és egy tükrös kisasztal. A bútorok feketék, és ugyanazt a modern hatást
keltették, mint az összes többi bútor Oli házában. Tökéletes. Percekig csak álltam az ajtóban, és
ismét belém vágott a felismerés, hogy a barátaim számára nyitott könyv vagyok.

- Na, segítsek kipakolni? – kérdezte Alice. Láthatóan elégedett volt a bamba ábrázatom láttán.

- Őő megoldom, köszi. – mormogtam bizonytalanul.

- Oké. De kipakolhatsz kicsit később is, ha gondolod.

- Ja, ráér. – mosolyogtam rá – Menjünk vissza ünnepelni!

Így aztán csatlakoztunk a fiúkhoz a medencénél, ami a nappaliból nyíló terasz és a garázs között
volt.  Megjegyezném,  hogy a  kert  is  úgy  festett,  mintha valami  magazinból  vágták volna  ki.  A
garázsnak is volt egy felső emelete, amely egy kisebb próbateremnek adott helyet, Oliver szüleinek
házát idézve, mert a fiúk ott is a garázs felett próbáltak.

- Lányok! – kiáltott ránk csalódottan Chris – Fürdőrucit fel! Mégis hogy gondoltátok, hogy csak
így idejöttök a medencéhez…

-… és megússzátok büntetlenül? – fejezte be helyette Heath.

- Nem tudtuk, hogy kijöttetek. – tártam szét a kezeim ártatlanul. Oliver viszont már támadólag
megindult Alice felé.

- Nem érdekelnek a kifogások. – utánozta Chris a hanghordozásom, és még a karját is széttárta,
ahogy én. Felpattant a napozóágyról és elindult felém. Tudtam, hogy ebből nem sok jó fog kisülni,
ezért  sikítva próbáltam elmenekülni  előle.  Hiába,  két  másodperc alatt  beért  és felkapott,  Alice
eközben  Oliverrel  birkózott  a  medence  szélén.  Úgy  kapálóztam  Chris  vállán,  mint  valami
szerencsétlen kismacska, de még láttam, hogy Heath Oliver és Alice mögé lopakodik, és kegyetlen
mozdulattal a medencébe löki őket. Nem telt el fél perc sem, és én is a vízben végeztem; Chris
tétovázás nélkül vágott bele a medencébe.

- Te állat! – kiabáltam Chrisnek címezve, miközben az összes fiú dőlt a nevetéstől. Dühödten
evickéltem ki a medencéből (a hajam!), de eltartott egy pár percig, mire sikerült partot érnem. A
többiek még mindig fuldokolva nevettek, de a figyelem középpontja most már Oliverre irányult,
ugyanis neki feltett szándéka volt bosszút állni Heath árulása miatt. Láttam Alice arckifejezésén,
hogy körülbelül ugyanannyira örült a medencés magánakciónak, mint én: bosszúsan csavarta ki
vörös hajából a vizet.

- Úgy néztek ki, mint két ázott csibe! – mutogatott ránk Jason. Szerintem a világon semmi sem
törölhette volna le a vigyort a képéről. Bár… lehűteni azért le lehet. Elszánt tekintetem találkozott
Alice gonosz szemvillanásával, így egyszerre indultunk meg az áldozat felé. Mikor leesett neki, hogy
mit akarunk, már késő volt: együttes erővel gyakorlatilag beletoltuk a medencébe. Egyből értékelni
tudtuk a pezsdítő káröröm érzését.



A vége persze az lett, hogy mindenki mindenkit belökdösött a medencébe (Alice és én könnyű
célpontok voltunk), és ez a játék eltartott egész este hatig. Én persze az egészből mit sem vettem
észre, hiszen a nap kitartóan sütött; Kanadában este hatkor már-már éjszakai sötétség honol. A
többieknek is csak akkor tűnt fel, hogy mennyire elmulattuk az időt, mikor elfogyott a sör meg a
pezsgő,  és  kezdett  mindenki  éhes  lenni.  Mivel  viszonylag  sokan  voltunk,  legegyszerűbb
vacsoralehetőség a pizza rendelés volt; másfél órával később már mind száraz ruhában ültünk a
konyhaasztalnál, és guszta pizza szeleteket ettünk. Közben ment a szokásos civódás egymás között,
meg a nyári időtöltés tervezgetése, én pedig csak ültem és hallgattam őket. Volt szó a stúdióba
vonulásról,  és  az  új  albumról  is,  amit  októberben  terveznek  kiadni.  Próbáltam  odafigyelni  a
részletekre, de nehezen ment; a hasam jólesően tele volt, a szemeim pedig elkezdtek lecsukódni.

- Audrey? – nézett rám Chris. Sötétbarna haja borzasan, össze-vissza állt.

- Hm? – kérdeztem vissza révedt tekintettel.

- Neked mik a hosszú távú terveid? – kérdezte Jason az asztal túlsó feléről. A kérdés hallatán
elhúztam a számat. Régebben utáltam válaszolni rá, és még most sem volt ínyemre.

- Hosszú távú tervek… - motyogtam – Hát, nem lakhatok itt a végtelenségig, – kezdtem – de az
előrehaladáshoz munka kéne. Ha esetleg tudtok valamit… - vonogattam a vállam.

-  Hát,  ha  gyorsan szeretnél  sok  pénzt  keresni,  beállhatnál,  mondjuk… -  mondta  Heath  tök
komolyan.

- Heath! – csattantam fel.

- Most miért? – kérdezte Oliver vigyorogva – Ez itt Los Angeles. Kereset van a csinos lányokra.

- Majd még bóknak is veszem! – mormogtam. - Na de komolyan. Amíg itt lakok nálad, mit szólnál,
ha takarítanék, te meg cserébe ellátsz kajával. Legalábbis amíg nincs jobb ötleted.

- Nem is hülyeség. – vont vállat Oliver.

- Akkor ezt letudtuk? – kérdeztem ásítva. Rábólintott.

- Fáradt vagy? – kérdezte Jason, miközben a többiek már másról kezdtek el beszélni.

- Tudnék aludni.

- Készülj fel, hogy az elkövetkező három hónapban nem lesz éjfél előtt takarodó. – mosolygott –
Kijössz egy kicsit? – kérdezte. Hogy mondhatnék erre nemet? Így hát felálltunk az asztaltól, és
kimentünk a teraszra. Jason rágyújtott, engem pedig egyből lekötött az éjszakai égbolt látványa.
Csodálatos volt. Olyan más, mint otthon… világosabb. A város fényei elnyomták a sötétséget, nem
engedve, hogy az elterjedjen vagy teljesen beférkőzzön a kertekbe és az utcák közé. Pár percig
ámulva néztem a kilátást, majd Jason felé fordultam. Mosolyogva nézett. A két szemöldöke között
apró ráncok ültek, de ez is mintegy hozzátartozott a természetes arcberendezéséhez. Az orra kicsit
széles, de mégsem ez volt a legfeltűnőbb az arcán. A szeme és a szája… tökéletes. Mivel a szája is
kicsit szélesebb volt, mint az átlagnak, szépen kiegészült az orrával, és tökéletes íve pedig el is
feledtette ezt a kis szépséghibát. A szemei elevenek voltak, az ismeretségünk évei alatt főként derűs
fény csillogott bennük. Más talán inkább azt mondaná az arcára, hogy aranyos, vagy hogy kicsit
kölyökképű,  de nekem… nekem mindig is  ő  tetszett,  még akkor is,  ha Oliver,  Heath és  Chris
számítottak igazi  helyes  srácoknak.  Kicsit  zavarban voltam,  amiért  engem néz.  Régóta tetszett
nekem, de sosem vettem a bátorságot, hogy ezt tudtára adjam. És a tény, hogy neki Erin Jones a



barátnője, még kínosabbá tette ezt a helyzetet.

- Mit nézel? – kérdeztem.

- Tudtam, hogy odaleszel ezért. – intett az ég felé.

- Lenyűgöz a természet. Még akkor is, ha most a város fényei belepiszkálnak kicsit.

- Ugye szép? – kérdezte – De Kanadához képest…

- … semmi. – fejeztem be – Szerintem is így van.

- Mégis csak onnan jöttünk. – vonta meg a vállát. Szőke haját megcirógatta a nyári szellő. A
medencézés után nem zselézte fel újra, és így tényleg kicsit kisfiús ábrázata volt. – Honnan van az a
nyaklánc? – kérdezte, és a nyakamban lógó kerek medálra bökött.

- Nem láttad még rajtam? – kérdeztem, és önkétlenül a medálért nyúltam. A fejét rázta. – Igaz,
azután vettem, miután elköltöztetek.

- Valami zenekar szimbóluma, nem? – kérdezte és közelebb lépett, én pedig elengedtem a medált,
hogy megnézhesse. A közelségétől  kétszer gyorsabban vert a szívem. Míg ő a nyaklánccal volt
elfoglalva, én mohón tanulmányoztam az arcát.

- The Ultimat. – válaszoltam – Egy koncertjükön vettem Detroitban.

- Nem is tudtam, hogy szereted azt a bandát. – ráncolta a homlokát – Zeneileg teljesen más, mint
mi. – állapította meg, aztán elengedte a medált. Felnevettem.

- Nem rajonghatok kizárólag egy zenekarért, még ha ti is vagytok azok.

- Na jó, de pont ők… - csóválta a fejét.

- Most miért? – kérdeztem sértődötten.

- Hát, mert ott van a Grey Town is, arra még azt mondom oké… - de látszott rajta, hogy már csak
piszkálni akar.

-  Hé!  –  méltatlankodtam.  Kinevetett,  én  pedig  nem  álltam  meg,  hogy  ne  osztozzam  a
vidámságában.

-  Hiányoztál.  –  vallotta  be,  és  magához  ölelt.  Szokott  ilyet  csinálni,  szóval  nem  ért
felkészületlenül. Kihasználtam a helyzetet, és mohón beszívtam az illatát. Ismerős volt és biztonságot
nyújtó… nem is tudom, talán fenyő és egy csepp fahéj, esetleg citrom. Megveregettem a hátát, hogy
mégse legyen olyan meghitt ez az ölelkezés.

- Te is hiányoztál nekem. – suttogtam.



Harmadik fejezet2006. június - július
Talán nem is olyan meglepő, de máris eltelt egy hónap, mióta ide költöztem. Néha küszködtem a

honvággyal; ilyenkor elég volt csak egy telefonbeszélgetés a húgommal, és miután ő biztosított róla,
hogy  otthon  minden  rendben,  elszállt  minden  kétségem.  Immár  teljesen  berendezkedtem:  a
szobámban már majdnem olyan kupi volt, mint otthon. De a szobámhoz képest semmi nem volt az
egész házban uralkodó káosz, amit minden egyes buli után (vagyis szinte minden másnap) el kellett
takarítani.  Mondanom  sem  kell,  hogy  miután  kipihentük  az  utazás  fáradalmait,  mindenkiben
felszabadult  valami  ismeretlen  eredetű  energia,  ami  megakadályozta,  hogy  hajnali  három előtt
álomra hajtsuk a fejünket.  Oliver szerint ezt az energiát alkoholnak hívják, Jason szerint pedig
egyszerűen csak nyárnak.

A  tegnapi  egész  napos  ünneplés  viszont  messze  lesöpörte  az  eddigi  bulikat,  ugyanis  dupla
születésnapot ünnepeltünk. Oliver és Heath egy napon születtek, a társaság erre vezeti  mindig
vissza,  hogy hasonló a mentalitásuk, vagy hogy mindkettejükbe ugyanannyi hülyeség szorult.  A
lényeg, hogy tegnap volt „ereszd el a hajamat”, reggel pedig senki sem ébredt a saját ágyában.
Igazából  senki  sem aludt  ágyban,  ébredés után végig jártam az alsó emeletet  és  szétszóródva
találtam majdnem mindenkit. A fiúk meghívtak egy másik csapatot is, a Dirty együttest. Röviden
annyit róluk, hogy hárman zenélnek, de van még két emberük, akik segítenek nekik a stúdióban, úgy
értem, hogy állandóan, mint Heath, Scott és Paul Williams a Cease77-nek. A Dirty tagjai is elég jó
fejek, korábban már találkoztam velük. A zenei stílusuk hasonló a Cease77-hez, de nem ismerem
annyira a dalaikat.

Visszatérve: a buli remekül sikerült, bár egy kicsit tényleg eldurvult a helyzet. Úgy egy óra körül
vesztettem el a fonalat, miután tizenhárman elfogyasztottunk hat üveg pezsgőt és hét üveg whisky-t.
A  hangulat  tizenegy  óra  körül  a  tetőfokára  hágott,  mikor  elkezdtünk  a  medencébe  ugrálni,
valamennyivel később pedig Oliver, Heath, és a Dirty-s srácok, azaz Aiden, Tom és James a kerti
bútorokat  dobálták  bele  a  medencébe.  Közben  Paul  és  Kevin  egymást  kergették  a  korábban
megtalált  sokkolóval,  Chris,  Jason és  Arthur  (a  Cease77 világosítója)  valamilyen hangcuccokról
beszélgettek, mi pedig Scottal a terasz lépcsőjén ülve néztünk ki a fejünkből, és megpróbáltunk
értelmes  mondatokban  beszélni  egymáshoz.  Alice-t  sehol  sem  láttam.  Később  aztán  mindenki
bekeveredett a nagy buli szobába, ugráltunk és énekeltünk, minden, ami a csövön kifért.

Arra keltem fel, hogy melegem van. Felültem, és elakadt a lélegzetem. A buli szobában feküdtem
az egyik kanapén, és két másodperccel ezelőtt még Jason ölelt át. Egymást átkarolva aludtunk. Te jó
ég.  Még ültömben kidörzsöltem az álmosságot  a  szememből.  Nem történt  semmi.  Csak együtt
aludtunk részegen, máskor is volt már ilyen. Még az előtt, hogy Erinnel járt volna. Elhúztam a
számat.  Felmentem  a  szobámba,  összeszedtem  pár  ruhát,  és  bementem  a  fürdőbe.  Miközben
zuhanyoztam, azon gondolkoztam, hogy egy ideig talán egyikünknek sem kéne alkoholt innia, de a
gondolat, ahogy megszületett, suhant is tovább. Csak próbálnám őket lebeszélni a bulizásról…

A konyhába menet jobban körülnéztem. Már az előbb is láttam, hogy rajtunk kívül még négyen
voltak a buli szobában kiterülve egy-egy kanapén, esetleg fotelben, vagy ott, ahol süppedős szőnyeg
volt a parkettán. A fürdőszoba ajtaja nyitva volt, belestem rajta. Tom a kádban aludt, és csurom vizes
volt,  annak  ellenére,  hogy  a  kádban  nem is  volt  víz.  Nem ébresztek  fel  senkit,  döntöttem el
magamban. Nyolc óra van, és lehet, hogy csak én vagyok ilyen „buli utáni korán kelő”. A nappaliban
Kevin és Oliver aludtak a két kanapén, Heath a bárpulton, Aiden pedig az asztal alatt. Jó kis buli volt,
vigyorogtam. Amikor felébredtem, én is így nézhettem ki, de most már elfogadhatóbbá varázsoltam
magam. A srácoknak is csak egy zuhany kell, meg egy kis kávé, és rendben lesznek, ahogy mindig.
Tehát főztem kávét. Leültem az asztalhoz, és azon gondolkoztam, hogy kit nem láttam még ma



reggel. Csak Chris és Alice hiányoztak, mert a buli szobában Paul a szőnyegen feküdt, Scott a
hozzánk legközelebbi kanapén, Art egy másikon, James pedig egy fotelben. Majd jönnek, ha kell
nekik kávé. Az illatára már fel is ébredt itt a négy fiú.

-  Kávé! – örvendezett Aiden, miközben kimászott az asztal alól.  Heath is felemelte a fejét a
bárpultról  és  elkezdte  a  nyálát  törölgetni  az  arcáról.  Tíz  perc  sem telt  bele,  már  mindenki  a
konyhában volt; Alice is, aki elmondta, hogy Oliver szobája felé menet egy másik szobába ment be,
de nem jutott el az ágyig, és így a szőnyegen aludt. Utolsónak Chris lépett be a konyhába.


