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Minden jog fenntartva!

 

 

„Senki se közelgessen valamely vér szerint való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét.” [3.
Móz. 18,6.]

 

Ott  állt  az  a  ház  Wellingtonban  a  tizenhetedik  utca  sarkán.  Hosszú  évek  óta  roskadozva.
Tetőszerkezete már épp hogy tartotta a koromtól elfeketedett léceit. Az ablakkeretek is feketén
éktelenkedtek. Olykor-olykor helyi suhancok töltötték ott idejüket, arra senki nem gondolva, hogy mi
történhetett itt évekkel ezelőtt?

 

Délután negyed három. Grayson az autójában ülve a karóráját nézte, elmerengve. Pár éve kapta
születésnapjára a feleségétől Catryntől. Rossz, hogy léteznek tárgyak, amik a fájó múltat idézik.
Ilyenkor csak a hibákat keresi. Önmaga hibáit.

Catrynnek elege lett. Jól ment Will Graysonnak az építési vállalkozása csak éppen a feleségére és
hat éves fiára Thomyra nem jutott elég ideje. Pedig mindent megtett.  Elvárásoknak felelt meg:
nappal a vállalkozásában. Este a családnál. Ment is ez egy darabig, aztán jött egy hullám, ami
elmosta a kitartást, lelombozta a lelkesedést és Will elfáradt. Catryn mindvégig férje mellett állt.
Akkor is mikor egy nagy beruházásra több millió dollár bankkölcsönt vett fel. Hiába kérlelte Willt,
hogy ne tegye. A férfi, ment a saját feje után. A projektet nem kapta meg és a pénz is bennmaradt.
Azóta próbálja vállalkozását fellendíteni, de tőke hiányába csak saját életét képes szponzorálni.

 

Tekintette a szélvédőn át a leéget házra terelődött. Egyre jobban azt érezte, hogy belefáradt.
Nincs már hajtóerő, ami mozgatná, nincsenek már inspiráló szavak feleségétől, amik azt súgnák,
hogy  van  értelme annak,  amit  csinál.  Nem akart  már  munkát  vállalni,  de  mégis  muszáj  volt!
Törleszteni kell a banknak, fizetni a gyerektartást.

Kopott kék munkásnadrágja zsebében vibrált a mobiltelefonja, kicsit fészkelődnie kellett, hogy
kibírja halászni farzsebéből. A kijelzőre pillantott. Trevor kereste. Ő Will egykori üzlettársa, aki
megígérte  a  csőd szélén álló  vállalkozónak,  hogy nem engedi  lejjebb csúszni  a  lejtőn.  A  saját
megbízásaiból ad át munkát neki.

- Szia Trevor. – sóhajtott Will.

- Helló. Na, mi a helyzet? Megnézted a házat?



- Figyelj Trev! Én azt hiszem nem vállalom.

- Ugyan már Will. Midig ezt mondod. Én jót akarok neked.

- Eladom a házam és lelépek Wellingtonból.

- Ne csináld már. Te is jól tudod, hogy ez nem így működik. Legalább még ezt a melót csináld
meg. Így is több pénzt adok neked, mert nem akarlak cserbenhagyni. Jó szakember vagy és a legjobb
barátom.

Grayson egy darabig némán szorította a telefont a füléhez. Mély levegőt vett.

- Rendben. De ez az utolsó.

- Ez a beszéd! Akkor nézd meg. Kalkuláld ki hány emberes meló kérlek, hívj vissza. Oké?

- Oké. Még ma keresni foglak. – már nem várta meg amíg Trevor elköszön.

Megnyomta a hívás befejező gombot. A telefont a poros műszerfalra tette. A mellette lévő ülésről
magához vette a fehér színű munkavédelmi sisakját, kinyitotta az ajtót és a ház felé tartott.

A veranda előtti rozsda lepte kerítés ajtaja nyikorogva tárult ki előtte. Will fellépett az elnyűtt
falécekre. Orrát facsarta a levegőben terjengő égett fa bűze, amit a tetőszerkezet felől fújt a szél
némi korommal megáldva. A bejárati ajtó félig nyitva állt. Belépett az előtérbe. Tágas tér fogadta
nem volt ott már semmi, pár darab összeégett bútormaradványon kívül. A falakon mindenhol égés
általi  omlás  maradványok.  Nem voltak a  házban a  szobákon ajtók.  A földön törmelék darabok
hevertek.  Azt  próbálta  kikalkulálni  vajon  honnan  terjedhetett  el  a  tűz.  A  mennyezett  is  elég
instabilnak  bizonyult.  Belépett  az  egyik  szobába.  Egy  kétszemélyes  ágy  maradványai  a  szoba
közepén. Hatalmas szekrény beépített, betört tükörrel. Grayson a földre pillantott. Szemceruza, rúzs,
bőrből készült karkötők némi ruhadarab hevert szanaszét. Ez bizonyára lányos szoba volt. – vonta le
a következtetést.

- Mi az isten történt itt? – tette fel hangosan a kérdést. Talán önmagától várhatott választ.

A földön a sok holmi közt megpillantott egy barna bőrkötésű könyvnek megfelelő méretű tárgyat.
Lépett párat, lehajolva a kezébe vette. Poros és kormos volt, de egész jó állapotba. Fed lapját egy
kulccsal  zárható öv védte az illetéktelen kezektől.  Többször körbenézett  bizakodva,  hogy a sok
minden közt valahol felfedezi a kulcsát. De sehol nem látta. Nem tette vissza a földre. Kezében
szorítva  óvatos  léptekkel  ment  át  a  másik  szobába.  Muszáj  megfontoltan  és  körültekintően
közlekedni, mert soha nem tudni, mikor eshet le egy tetőgerenda, vagy szakadhat be a mennyezett.
Ilyenkor mindig a kollégája jut az eszébe mikor Eddy Weston, akinek az egyik ház bontásánál a talpa
alatt  az  emeleti  szobában  beszakadt  a  parketta  padló  és  egy  emeletnyi  magasságot  zuhant  a
földszinti szobába egy gyerekágyba landolva. Mindenki rajta nevetett, Graysonon kívül senki nem
gondolt bele, hogy akár nagyobb baj is történhetett volna.

Több  hetes  munka  lesz  annyi  szent.  Ez  volt  a  meglátása.  Épp,  hogy  kiért  a  házból  a
mobiltelefonjáért nyúlt a zsebébe. Trevort hívta.

- Szia. Will! Sikerült megnézni?

- Igen. Te figyelj! Mi történt ezzel a házzal? Nem tudod?

- Leégett. – nevetett Trevor.



- Jó. De hogyan? – érdeklődött tovább Grayson.

- Nekem a házat a Collingsworthi bíróság adta át bontásra. Az, hogy mi történt? Vagy mitől égett
le? Nem tudom. Miért? Történt valami?

- Nem, csak furcsa, hogy sok holmi még itt van.

- Igen. Mert állítólag nem volt senki, aki elvigye. De keresnek, a másikon csak egy létszámot
mondj. – hadarta.

- Nyolc ember és három hét.

- Tökéletes. Majd kereslek.

 

Már szemerkélt az eső mikor Will Grayson a háza ajtajának bejárati kulcsát fordította el a zárban.
Nem lehet megszokni a magányt. Nem lehet megszokni azt, hogy fiát és feleségét csak egy héten
kétszer látja akkor is csak pár órára. Nem hibáztatja Catrynt de önmagát igen. Sokszor órákon át ül
a  tévé  előtti  kanapén  mobiltelefonját  a  markában  szorongatva.  A  kijelzőn  többször  nézi  meg
feleségének nevét. Úgy felhívná és elmondaná neki, hogy hol rontotta el és bocsájtson meg neki.
Csak nincsenek szavak és így nagyon nehéz.

Kivett a fagyasztószekrényből egy vákuumfóliába passzírozott steak szeletet. A konyhai pultra
tette. Többször feltette önmagának a kérdést: ez jól van így? Többen mondták már neki, hogy kár a
múlton rágódni,  de az ő nagy terve az,  hogy minden olyan legyen, mint rég. Napjai  többnyire
egyformán telnek, napközben építkezéseken, bontásokon van. Az estéit a múltba ragadva éli át. Nem
találja a helyét a házban. Hónapok óta négy óra hosszánál többet nem tud aludni. A megoldás
tényleg az lenne, ha eladná a házat, de ahhoz monumentális elhatározás kellene és a legfontosabb
elengedni a múltat.

 

Elnyomta  az  álom a  kanapén  fekve.  A  tévében  az  NBC-n  John  F.  Kennedy  meggyilkolását
részletező dokumentumfilmet adtak. Grayson a telefonjának csengőhangjára ébredt fel. Édesanyja
Ellie hívta.

Ellie szigorú asszony. Három éve halt meg férje Jimmy Grayson. Erős maradt és nem roppant
össze a hátrahagyott gazdaságot is önállóan egyedül irányította Willt nem érdekelte a gazdaság de
Catryn  egyre  inkább.  Akkor  ismerkedett  meg  azzal  a  nővel,  aki  később  a  felesége  lett.  Ellie
mindvégig ellenezte, hogy fia elvegye Catrynt, mikor már látta, hogy nincs visszaút és mégis esküvő
lesz úgy nézett ki, mintha beletörődött volna. Legalábbis Will így érezte. A valóságban pedig Ellie
alig várta, hogy zátonyra fusson a fia házassága.

- Mindig olyan sokára veszed fel a telefont William. – sóhajtozott az asszony.

- -Sajnálom anya, más dolgom is van.

- Milyen elfoglaltsága lehet egy egyedülálló férfinek?

- Ne kezd megint, hogy adjam el a házat és költözzek haza.

- Pedig ez lenne a megoldás, ezt te is nagyon jól tudod. Itt is folytathatnád a vállalkozásod és



hemzsegnek a facér nők.

- Nem érdekel anya. És ha el is adom a házat nem biztos, hogy hazaköltöznék. Ott csak föld van,
meg farmok. És még nincs minden elveszve.

- Ezt hogy érted? Felkeresett az a nő?

- Az a nő Catryn és a feleségem. De bár ott tartanánk. Csak nem akarok tőlük távol lenni.

- Mergrod tiszteletes szerint is jót tenne neked a változás.

- Teszek rá, miket hord össze az a szentfazék. – morgolódott Will.

- Ne beszélj így a tisztelendő úrról. Ő mindig is a család mellett állt. Téged is kihúzott párszor a
csávából és még azt sem tette szóvá, hogy nem ő adott össze benneteket.

- Most azért hívtál, hogy papokról beszélgessünk?

- William. Ha neked tényleg számít, a jövőd hátra kell hagynod azt a nőt.

- Jól van anya. Fáradt vagyok. Aludnom kell. Köszi, hogy hívtál.

- Kénytelen vagyok, mert te sosem hívsz.

- Szia, anya. – a férfi már alig várta, hogy megnyomhassa a hívásbefejezőt.

 

Grayson  korán  ébredt.  Ismét  a  tizenhetedik  utcai  leégett  házhoz  készülődött.  Az  autója
slusszkulcsát vette a kezébe az asztalról, mikor egy váratlan pillantást vetett az asztalon heverő,
tegnap megtalált emlékkönyvre. Kiment a fejéből… még a munkások megérkezése előtt ott akart
lenni. Ismét körbenézni, hátha megtalálja a kulcsot, ami a naplót nyitja. Már javában pirkadt, mikor
leparkolt a tejszínű 2006-os GMC Sierrával a ház bejárójánál. Már az autóból feltűnt neki egy idős
úr,  aki  a  szemközti  ház  kerítésénél  állt  elmerengve,  bámulva  Graysonra.  Az  öregember  fején
szembetűnő volt a koromfekete cowboy kalap és a rikító kék farmer ing, amit viselt. Willnek eszébe
jutott,  hogy Trevor  semmit  nem tudott  mondani  a  leégett  házzal  kapcsolatban és  most  abban
reménykedett, hogy az öregúr talán tudhatja, hogy mi történt. Will mély levegőt vett, kiszállt az
autóból és sietősen a vénember felé tartott.

- Jó reggelt! – köszönt oda.

- Magának is. Lebontják? – érdeklődött az idős a ház felé nézve.

- Le. – vágta rá Will.

- Éppen ideje már, hosszú évek óta így áll. Most majd az lesz a furcsa, hogy nem lesz itt.

- Mi történt ezzel a házzal? Nem tudja?

- Maga Wellingtoni? – érdeklődött az idős.

- Hat éve költöztem ide, a feleségemmel.

- Akkor maga nem ismerhette Morissonékat…



- Igaza van. – fordította ő is a fejét a ház felé. – Nem ismertem őket.

- Sok éve már a szörnyű tragédiának. Valamiért egy éjjel kigyulladt az egész épület. Bent égett
mindenki. Még most is hallom a füleimben a jajveszékeléseiket. Senki, nem mert bemenni a házba.
Annyira gyorsan terjedt a tűz. Ha a véleményemre kíváncsi, akkor szerintem valaki felgyújtotta az
egész házat. Mire kiértek a tűzoltók addigra lángok martalékává vált Mr. Morisson és felesége, a
lányuk és még egy ember.

- Azt mondta valaki gyújtogatott? Miért? Nem szerették őket?

-  Senkinek  nem  volt  baja  velük.  Ők  olyan…  hogy  is  mondjam…  kívülállók  voltak.  Nem
beszélgettek az emberekkel az utcán. Állandóan rohantak. Morisson és a neje is cégvezetők voltak.

Az időst végighallgatva Grayson egyre nagyobb késztetést érzett,  hogy beleolvasson a talált
naplóba, valahogy sejtette már az elején, hogy nem egy szimpla könyv került a romok közt a kezébe.

 

Még délután egy óra sem volt,  már javában folytak a bontási  munkálatok,  mikor megjelent
Trevor.

- Helló Will. – erős kézfogással üdvözölte a vállalkozó. – Látom, nem lopod a napot. – mosolyodott
el, majd a férfi arcára nézett és mintha a korábban felrajzolt mosolyt letörölték volna az arcáról. – Az
ég szerelmére. Mi történt? Catryn?

- Az. Mindig csak akkor hív, mikor Thomyért megyek.

- De hát Will. Elváltatok. Miért telefonálgatna?

- Eleinte még keresett.

- Ez mindig így van. A nők kilencven százaléka titokban még vonzódik a volt férjéhez. Sőt! Ágyba
is bújnak velük. Aztán idővel ez a vonzódás elkopik.

- De Catryn nem olyan. – állította Grayson.

- Az a baj, hogy ti több mint egy éve már, hogy különéltek. De te ahelyett, hogy új életet kezdenél,
mondjuk  egy  másik  nővel  –  a  „nővel”  szót  Trevor  kihangsúlyozta.  -  Inkább  a  volt  feleséged
árnyékában töltöd a mindennapjaid.

- Te is tudod, hogy ez nem ilyen egyszerű, hiszen ott van Thomy is…

- Ugyan már. – vágott a szavába Trevor. – Másnak is van, gyereke mégis újra próbálja valakivel.
Az ember, társas lény Will. De figyelj! Van az irodában egy nő. Nincs krapekja. Összehozzalak vele?

- Nem tudom Trev. Korainak tartom.

- Ugyan már. Soha nem korai. Na, majd meglátom, mit tehetek az érdekedben. – mosolyodott el
újra Trevor.

Will még pár órán át Trevor éltető szavain gondolkodott, de sehogy nem tudta rávenni önmagát,
hogy randizgatni járjon.

 



A 17. utca kereszteződésénél állt meg a GMC a piros lámpánál. Közel volt az Ellison park. Régen
sokat sétáltak ott Will és Catryn. A férfinek sokszor átvillan a gondolatain az ott eltöltött idők. A férfi
mobiltelefonjának érces csengőhangja szólalt meg. Will a kijelzőre pillantott Catryn volt az. Végre. –
gondolta magában.

- Szia. – köszönt boldogan a nőnek.

- Szia. Bocs, hogy zavarlak…

- Nem! Nem zavarsz, te soha… - vágott a szavába.

- Csak előre szólok, hogy hétvégére ne szervezz társas programot a fiadnak.

- Miért? Mi történt?

- Bárányhimlős.

- Ó! Ne. Már megvettem a jegyeket a San Antonio Spurs – Houston Rockets meccsre.

- Sajnálom, de most értünk haza az orvostól, maximum, egy, vagy két hét mire problémamentesen
átvészeli ezt a fertőző betegséget. – a férfi mélyen sóhajtott.

- Jó. Akkor meglátogatom hétvégén és maximum a tévében megnézzük a közvetítést.

- Nézd Will. Sajnálom.

- Semmi gond, visszaveszik a jegyeket, csak Thomy már úgy várta a meccset. És tudtam, hogy
örülni fog a jegynek. – fejtette ki William.

- Biztos vagyok benne, hogy a tévé közvetítés is kielégíti a csapat utáni rajongását, főként, ha az
apjával  izgulhatja  végig.  –  a  nő  szavai  megnyugtatóan  hatottak  Willre.  Catryn  hangja  mindig
megnyugtató volt. Nem is értette, hogy ezek a szavak egykor miért nem hatottak rá.

- Na. Jó, akkor kitartás a kis mackónak és holnap után ott vagyok.

- Oké. Jó éjt Will. – köszönt el Catryn.

- Jó éjt nektek is. – búcsúzott el a volt feleségétől.

 

Komor,  mély-sötét  felhők  gyülekeztek  Wellington  alkonyuló  égboltján.  Will,  még  az  autó
rádiójában hallotta, hogy komoly vihar van készülőben. Hiába próbálta egész nap a naplóhoz tartozó
kulcsot keresni sehol nem találta. Így első útja az alagsorba vezetett, gondolta, hogy egy csavarhúzó
elég segítség lesz ahhoz, hogy a napló csatját felfeszítse. Kint már orkán erejű szél tépdeste a ház
mögött  terjeszkedő  óriási  fehér  tölgy  sűrű  koronáit,  és  dörgött-villámlott.  Mintha  egy  ponton
megrepedt volna az ég. William egy csavarhúzóval a kezében csukta be az alagsori ajtót. Remegő
kézzel  vette  fel  az  asztalról  a  naplót.  Forgatta,  megpróbált  olyan helyet  keresni  ahol  a  lehető
legkevésbé sértené meg. Pár perc múlva aztán visszatette az asztalra, a csavarhúzót mellé rakta.

Meztelen állt a zuhanyzóba. A langyos víz áztatta fáradt testét. Nem értette, hogy mi ütött belé?
Reménykedett benne, hogy, csak ki kell pihennie magát.

Ruhátlanul állt az ablak előtt úgy bámult ki a sötét szobából az utcára. Az ablaküvegen egyre



több  esőcsepp  folyt  szét  homályossá  téve  a  kivilágított  utcára  látást.  Az  asztalon  álló,  piros
számjegyekből  álló  digitális  órára  pillantott.  Számjegyei  vörösen  izzottak.  23:51.  Későre  jár.  –
gondolta. Felöltözött. A szokásos helyre a kanapéra heveredett, perceken belül elnyomta az álom.

A falak. A bútorok. A szobák ajtói. Annyira ismerősek voltak, de minden olyan új volt és rendezett,
tiszta. Túl tiszta. Egy előszoba közepén állt. Csend volt, félhomály, hajnal lehetett. A kandalló felett
egy hatalmas, falióra mutatójának kattogását lehetett hallani. Kellemes volt a levegő, cseresznye
illatú.

- Laura. – törte meg a csendet egy férfihang suttogása. Will hirtelen hátrafordult, de nem volt ott
senki.

- Laura. – ismét a hang, egyik szobából jöhet. – feltételezte. Megindult a fehérlő boltív irányába. A
parketta padló a talpa alatt kissé recsegett, hiába lépett óvatosan.

- Laura. – hátborzongató volt a hang, libabőrössé vált tőle.

Tudta,  hogy  jó  irányba megy,  mert  már  erősebb volt  a  hang.  Egyik  szobaajtó  alól  aranyló
fénysugár áradt ki a résen. A kilincs felé nyúlt, mikor elkezdte volna lenyomni, hirtelen a hideg rázta
ki az egész testét. A kanapén felülve riadt álmából. Nem kellett sokáig morfondíroznia rajta, hogy
álmában a Morisson házban járt. Felkászálódott, kiandalgott a konyhába. Egy üvegpohárba langyos
csapvizet engedett. A pohárral a kezében indult vissza az előszobába. Figyelmét nem tudta elkerülni
a Philips digitális óra villogó számjegyei. Áramszünet lehetett két óra huszonnégyet mutatott. Nem
érezte magát  álmosnak és  a  leégett  házban talált  napló egyre nagyobb érdeklődést  tanúsított.
Kezéből a poharat az asztalra tette, egyik kezébe a naplót a másikba a csavarhúzót fogta. Egy ügyes
mozdulattal felfeszítette a naplót körülölelő csatot, ami lepattant a borítóról. Abban a pillanatban
erős füst szaga csapta meg az orrát. Feloltotta az éjjeli lámpát, a fotelt közel húzta a lámpa fényéhez.
Helyet foglalt és kinyitotta. A memoár elsárgult lapjai feketeszínű tintával, összefüggő, szép írott
betűkkel volt vésve. Az első oldalt kezdte el magában motyogva olvasni, szemeivel követve:

 

„Nem tudom, nem vagyok az a fajta lány, aki naplóba írogat a nyamvadt kis életéről. Szerintem
gyerekes dolog. De most unatkozom és hamarosan reggel. Szóval nem vagyok álmos. Ha például,
néha írnák bele, akkor a kedves naplóm jó megszólítás lenne? Az olyan személyes és megtisztelő.
Essünk túl a bemutatkozáson, bár úgy is tudom, hogy senki sem olvassa majd. Tényleg, legyen ez
egy Titkos napló. Csak én tudok róla. És mindig lezárom majd, a kulcsát, pedig a nyakamban fogom
hordani egy ezüstláncon. Szóval Laura vagyok. 16 éves. Itt sorvadok Wellingtonban. Eléggé unalmas
az életem, pont, mint másé. De szentül megígérem, ha tehetem, írok majd.

1992. Március. 10 03:25 Laura xxx”

 

Már  pirkadt.  A  feltörő  nap  sugarai  erőlködve  törtek  be  a  sötétítőfüggönyön  átszűrődve.  A
szobában szétpakolt  mécsesek is  leégtek már,  a  lángjaik  folyékony viaszba fulladtak.  Laura az
ágyában, hason fekve hevert egy feketeszínű Calvin Klein INVISIBLES tangában, és melltartóban.
Miután a naplózáró csatjában elfordította a kis szív alakú kulcsot, feltérdelt és a nyakában lévő
ezüstláncra fűzte. Az ággyal szembe lévő ruhásszekrény tolóajtajának tükrébe nézett. Elmosolyodott.
Boldognak tűnt.

 



Laura Morisson, Texasban, Collingsworth megyében, Wellingtonban lakik. A 17. Ellison utcában.
Egy  csendes,  nyugodt,  békés  környéken.  A  16  éves  lány  amolyan  álmodozó  típus,  gazdag
fantáziavilágát rajzolásban és festésben kamatoztatja. A suli utáni óráit, hétvégéit a ház udvarában
található egyik melléképületében tölti. Ezt a kis viskót, pár évvel ezelőtt foglalta el. Itt rajzol és fest.
Nyáron, mikor jó idő van itt is tölti az éjszakáit, hiszen ez az épület úgy néz ki, mint a szobája
képmása ahol van ágy is. A kis épületben szerteszét hevernek a rajzoláshoz és festéshez tartozó
kellékek: ceruzák, filctollak, szén-grafit rudak, por-olajpasztell kréták, ecsetek, temperák és egyéb
művészkellékek.

Jó  szervezőképességével  a  tanárai  kedvence  volt,  mert  a  legtöbb  középiskolai  rendezvény
leszervezését  nyugodt  szívvel  rábízhatták.  Alkalmanként  a  suli  újságba  is  írt,  és  állandó
kalandvágyához társuló megnyerő személyisége egyedivé varázsolja a szép arcú, szőke hajú lányt.
Kihívó, dekoratív ruhákat hord, de főként csak otthon a lakásban járkál ilyen ruhákban. Más, mint a
legtöbb tini lány a kisvároskában. Nehezen nyílik meg idegen társaságban, és magánéletéből szinte
semmit  nem  oszt  meg  a  két  legjobb  barátnőjével  sem.  Így  mások  előtt  is  kiismerhetetlené,
titokzatossá  válik.  Kinézetileg  többek  szerint  Emma  Frostra  hasonlít  a  Marvel  Comics
képregényeiben szereplő egyik X-Men mutánsra. A hasonlóság annyira egyértelmű, hogy Laura -
Emma Frost  külső  jegyei  is  hasonlóak.  178  centiméter  magas  és  66  kiló.  A  szemszíne  olyan
varázslatosan kék, mint a képregényhősnek. Laura többször rajzolja és festi meg Emma Frostot a
saját  képmására.  Fél  éve jár  úszásoktatásra a Wellingtoni  uszodába.  Rajzolás és festés közben
szívesen hallgatja: Garth Brooks, Deana Carter és Reba McEntire zenéit.

 

A Morisson ház közvetlen a kereszteződés mellett áll. A kapubejáró aszfalt peremén feltűnően
virít a fehér színnel, vastagon felfestett 1712-es szám. A bejáró mellett egy piros színű, acélállványon
álló U.S Mail postaláda vesztegel Morisson Family felirattal. A ház előtt, gondozott füvesített tér
terül el, négy darab, két fajta cseresznyefával fokozva a családias közérzetett. A Yoshino és Kanzan
japán fák kora tavasszal kezdenek virágozni, erős illatuk az egész házban jól érezhető. A lakásba
lépőket közvetlen egy tágas előszoba fogadja, ami a nappaliba torkol egy fehér színű boltíven át
vezetve. öt szobából, egy fürdőszobából, mellékhelyiségből, konyhából áll a lakás. A konyhán nincs
ajtó, mert közvetlen át lehet sétálni a nappaliból. Az egész ház olyan letisztult és pedáns. Az öt
szobából egy Frank Morisson és felesége hálószobája, van két dolgozószoba, egy vendégszoba és
Laura szobája, ami közel sem olyan rendezett, állandóan cirkusz és szétdobált holmik vannak, hol a
földön, hol a kanapén. A lány szobájának hatvan százalékát az ágy teszi ki, ami állandóan vetetlenül
hever. A hatalmas ablakon vörös rózsákkal mintázott sötétítőfüggöny lóg. Előtte egy üllő garnitúra
terpeszkedik. Az ágyával szemben egy kilenc fiókos, fehér színű komód áll a tetején egy tévé, ami
ritkán van bekapcsolva. A fehér komód mellett közvetlen egy bükk színű három fiókos szekrény van
bezsúfolva. Az ágy mellett egy négy fiókos éjjeliszekrény, aminek az alsó fiókja zárható. Ha például a
ruhásszekrény tükrös tolóajtaja mesélni tudna, akkor elmondhatná azokat a szörnyűségeket, amiket
minden hajnalban átélhet. Vagy ha visszanézhetnénk egy közel négy éves intervallumot a tükörben,
akkor igencsak meglepődne az ember. Laura ugyanis pár órát a hajnalból nem egyedül tölt. A saját,
vér szerinti édesapja társaságában, egy ágyban. Frank Morissonnal.

„Kedves Naplóm.

Néha azt kívánom, hogy miért nem vagyok egy élettelen test? Ami egy feneketlen tó közepén
lebeg  érzések  nélkül.  Néha  továbbsodrana  a  hullám,  mikor  vihar  támad  fel,  mint  most.  Ami
vágyaimat zihálja  szét.  Az észérvek marcangolnak.  Csak az miatt  fogok kiégni.  Elegem van az
ígérgetéseiből! Bár úgyis tudom, hogy egyszer célt ér mindaz, ami álmaimban jelen van. Szeretek
álmodni, ha róla szól. Szeretek korán ébredni, ha miatta kell. Érezni, ahogyan átölel, csókokat ad,
hallani, ahogyan beszél hozzám. Tudni azt, hogy egyszer csakis az enyém lesz, és nem kell majd



Sandrával osztoznom.
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Will az asztali órára pillantott, villogó számjegyei még mindig 02:24-et mutatott. A naplót az
asztalra tette.

- Te jó isten… - motyogta maga elé merengve.

Mobiltelefonja csengőhangja szólt  valahol  a szobában.  Teljesen időzavarban volt.  És minden
gondolata a napló körül forgott, még akkor is, mikor felállt a fotelből és megkereste a telefont, amit
a fogasra felakasztott nadrágjának zsebéből kotorászott elő. Akkor látta, hogy reggel hét óra is
elmúlt már és Trevor kereste.

- Szia Trev. Ne haragudj, de elaludtam, de mindjárt ott vagyok. – magyarázkodott, nem is engedte
elsőként megszólalni Trevort.

- Már azt hittem valami komoly dolog történt veled. – válaszolta a férfi.

- Hogy érted ezt? – kérdezett vissza Will.

-  Hát,  öregem,  ahogy  tegnap  kinéztél… sokáig  járt  a  fejemben,  hogy  képes  lennél  valami
őrültséget csinálni.

- Dehogy. Semmi ilyesmi nem fog megtörténni. Erről biztosíthatlak. – mintha fogadalmat tett
volna a barátjának, úgy hangzott tőle ez a mondat.

- Ennek örülök. Akkor gyere ki a Metthews házhoz, mert a fiúk elvágtak valami vezetéket, én itt
várok rád.

- Jó, de a 17. utcai bontáshoz is mennem kell.

- Tudom, de majd utána. Gyere és itt várlak.

Grayson miután elköszönt Trevortól letette a telefont és a naplót becsukta. Gyorsan összekapta
magát és már indult is. Sokáig a naplóban megírt sorok jártak a fejében, és eszébe jutott, hogy kell
erről a lányról neki egy fénykép, mert látni akarja. Ezért a kereszteződésnél lefordult esze ágában
sem volt  a  Metthews ház bontásához menni.  Mindenképp azon volt,  hogy kijusson a Morisson
házhoz.  És  abban a  szobába  körbenézzen  ismét,  ahol  a  naplóra  bukkant.  Hátha  kezébe  kerül
Lauráról egy fénykép. Teljes gázt adott a GMC-nek úgy hajtott végig a városon. A ház előtt fékezett
le, akkor látta meg, hogy Max Champbell is ott van. Trevor másik alvállalkozója és bőszen irányítja a
munkálatokat. Grayson kiugrott az autóból és sietős léptekkel Max felé tartott.

- Te mit keresel itt? – vonta kérdőre a férfit, Grayson.

- Neked is jó reggelt Will. Trevor megkért, hogy vegyem át az irányítást, amíg nem érkezel meg a
Metthews háztól.

- Jó, de most nem tudok odamenni, mert meg kell néznem valamit a házban.

- Megbolondultál? Mit akarsz egy leégett házban? – kiabált a férfi után, aki már megindult abba a
szobába tartva ahol a naplót találta.



Két férfi pakolta az ott talált személyes tárgyakat egy hatalmas, bádog konténerbe.

- Ezt most hagyják abba egy rövid időre. És menjenek ki. – utasította a két férfit, akik nem
értették mi történt.

Miután a két férfi kivonult, Grayson a konténerbe kezdett kutakodni. Ruhaneműk, berendezési
tárgyak darabjai közt turkált. Kis idő múlva belépett Max.

- Will. Te mit művelsz? – kérdezte.

- Nem találtatok egy szekrényt, ilyen éjjeli szekrényt, négy fiókkal?

- Will. Ez egy romokban heverő ház. Hol az ördögbe találtunk volna bármi olyan tárgyat, ami
egyben van?

- Engem a fiók tartalma érdekelne. – mormogta, miközben a konténerből dobált ki, mindent, ami
a keze ügyébe került.

- Elvesztettél valamit, mikor itt voltál? Vagy mi? – tovább érdeklődött a fiatal férfi.

- Egy lány képét keresem. Ha ilyent találtok, akkor tegyétek félre, mert az nekem kell.

- Milyen lány? – nézett megvetően Max, Graysonra.

- Aki bent égett a házban. – válaszolta.

- Minek az neked?

- Kell és kész! – ahogy ezt a mondatott kimondta, megszólalt zsebében a mobiltelefonja. Tervor
kereste.

Will abbahagyta a lomok közti turkálást. Koszos kézzel vette elő a zsebéből a telefont.

- Mindjárt ott vagyok, csak dugóba keveredtem. – mondta, és meg sem várta mit mond Trevor,
kinyomta a telefont.

Épp menni készült volna, mikor az egyik munkás egy félig szétesett fiókkal a kezében tartott ki a
házból. Will megállította és kivette a kezéből az egész fiókot, amit betett az autó hátsó ülésére.
Bizakodott benne, hogy majd talál egy fényképet Lauráról. Will alig várta, hogy eljöjjön az este és az,
azt követő hétvége, hogy egész napon át a naplót olvashassa. Ahogy hazaért, a fiókot becipelte és az
asztalra tette. Gyorsan megnézte annak tartalmát. Az itt-ott megégett papírokat a kezébe vette és
kezdte őket gondosan átfésülni. Már kis híján feladta, mikor a halom papír közül a földre hullott egy
polaroid fénykép. Will lehajolt és felvette. A képen ott volt Laura.

- Hát, ilyen nincs. – motyogta.

Az angyali arcú lány, nagy szemeivel egyből magával ragadta a férfit. Az arcképen egy kockás
ingben volt, hosszú szőke haja ki volt engedve, előre a mellkasára simulva.

- Szóval így nézel ki, pont, ahogyan elképzeltelek. – mondta a képhez beszélve.

A  fiók  tartalmát  még  átnézte  a  biztonság  kedvéért,  majd  a  földre  tette.  Gyorsan  elment
lezuhanyozni, hogy minél több időt tölthessen a napló társaságában.



 

„Kedves Naplóm
 

Ma hajnalba azt játszottuk Frankel, hogy ő egy titokzatos idegen és nekem ruhátlanul hátat kellet
neki fordítanom. Kérdéseket tett fel és próbálta meginogtatni az érzéseimet vele kapcsolatban. Ha
nem adtam számára helytálló válaszokat a ball fülembe súgta, hogy kurva. Ha számára megfelelő
volt a válaszom, szépeket mondott a másik fülembe súgva. Érdekes volt, hogy bármit is mondott

felizgatott, az meg, főleg, mikor többször végigsimította az ujjait a hátgerincemen. Soha nem elég
vele egyetlen perc sem, és ezt ő is tudja. Nem kell mondanom, mert érzem, hogy tudja.
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- Most már kinyithatod a szemed. – a férfi egy borvörös színű dobozkát tartott a kezében.

- De jó! – örvendezett a lány. – Egy valódi Dolce & Gabbana. Azt tudtad, hogy pár hónapja jelent
meg? És, hogy állati drága? – a lány, kikapta Frank kezéből a dobozt és alig, hogy átvette, már
bontotta is ki, érezni akarta az illatszer mandarin és jázmin keverékének búja illatát.

A védőkupakot lecsavarta az üvegről a kézfejére permetezett belőle, már a levegőben érezni
lehetett a különleges aromáját. Frank végig Laura szemeit nézte, hogyan csillognak a boldogságtól a
mécsesek által megvilágított szobában.

- Fú, hát… köszönöm. – nyögte ki Laura, majd puszit nyomott Frank arcára.

- Azt szeretném, ha holnap jövök, ez az illat legyen a szexi testeden. Megegyeztünk?

- Naná, még szép. A csajok a suliban odalesznek, hogy nekem van meg elsőnek.

- Eszedbe ne jusson elvinni az iskolába! – mordult rá Frank.

- De miért? – kérdezte a lány.

- Mert megkérdezik, honnan van. És azt nem mondhatod, hogy az apád vette. Világos?

- Miért ne mondhatnám? Corinnak is az apja vesz női dolgokat és ott van még Sandy… - a
mondatát már nem tudta befejezni, mert Frank megragadta a nyakát és a párnák közé temette az
arcát. Erősen szorítva.

- Azt, mondtam, hogy nem viszed be a köcsög iskolába! Világos? – kiabált a lányra.

Laura igennel bólogatott. Tudta nagyon jól, hogy Frank szereti, és sosem bántaná, és ezzel azt is
tudta, hogy még mindig hallgatnia kell a kapcsolatukról és az egész vad románcot titok övezi, ki
tudja meddig?

 

Frank  Morisson  negyvenkét  éves  elegáns,  kissé  kopaszodó  üzletember.  A  diplomatikus,
ambíciódús férfi határozott, magabiztos megjelenése tekintélyt parancsoló. Jelenleg társtulajdonos
egy lapkiadó cégnél a Blackmon and Morisson-nál. A kiadó már több éve üzemel Ray Blackmonnal az
élen. Az ötven körüli férfi, három éve kezdett társulni Morissonnal. Azóta a kiadó eredményei az
egekbe  szöktek.  Jelenleg  tizenöt  rendszeresen  megjelenő  kiadványt  jelentetnek  meg,  köztük



magazinokat és neves hírlapokat, ezeket 2,4 millió példányszámba terjesztik. És több mint egymillió
ember olvassa. Tehát jól fut a szekér. Frank sokat cigarettázik, és rengeteg időt tölt el az irodából
kiszabadulva a házhoz közeli, parkban a két kan németjuhász kutyával, Winstonnal és Rustyval. A
férfi másik nagy szenvedélye a gombagyűjtés, ez a felfedező tevékenység még kiskorában, úgy hét
évesen ragadt rá, mikor apja bevezette a gombászás nagy rejtelmeibe. Sok mindenre megtanította
Franket, és szavai még mindig ott csengenek a füleibe, és azt sem felejti el soha, mikor az erdőben
sétáltak, az apjának volt egy vesszőből font, nem túl mély kosara. Abba gyűjtögette a különböző
példányokat. Mindig gondosan vigyázott rájuk nehogy összetörjenek. Házassága Sandrával nagyon
jól alakult, mindketten itták egymás szavait és teljes volt az összhang. De csak volt… ugyanis egy
szem lányuk születését követően minden megváltozott. Sandra a lakásba élte az életét, és onnan
irányította a fellendülésben lévő ingatlaneladásokkal foglalkozó cégét.

 

Tizenhárom éves volt Laura, mikor Frank egyik kora reggel a fürdőszobába tartott, és lánya
előtte lépett ki az ajtón, a fiatal lány haja csurom vizes volt és testét csupán egy törölköző takarta,
amit magára szorított. Frank némán állt, saját lánya előtt. Megérintette mutatóujjával az arcát. Lágy,
bársonyos bőrének nem tudott ellenállni. Laurából, pedig előtört a vonzalom határtalan érzése, és
ezt sajnos ilyen fiatalon a tomboló hormonok mellett nem tudta kordában tartani. Aztán Frank egyre
többet leste meg lányát, hol a szobájában, hol a fürdőszobában, és az is nyugtalanította, hogy Laura
egyre kevesebb, vagy kihívóbb ruhákban flangált a lakásban előtte. Aztán egy este Sandra sokáig az
irodában maradt. Frank tudta, hogy felesége később fog hazajönni. Bement a lányának szobájába.
Szimpla beszélgetésnek indult,  de a férfi  többször észrevette,  hogy Laura zavarban van. Mikor
megkérdezte tőle, mire vélje ezt a viselkedést a lány kimondta, szerelmes belé. Frank egy cseppet
sem lepődött meg, hiszen házassága már akkor nagyon mélyponton stagnált és nem látott kiutat.
Viszont, a világért sem akarta elhagyni a feleségét, mivel még csak társtulajdonosként szerepelt a
lapkiadónál. Így anyagi háttere sem tűnt túl biztatónak. Laura felnyitotta Frank szemét, nem csak a
tökéletes, fiatal, vonzó testével, hanem érett gondolkodásmódjával is. A férfi alkalmakat keresett,
miként tudná együtt tölteni a kéjvágytól lángoló lányával az óráit. Egy orvos barátjától altatókat
íratott fel, amit eleinte a vacsoraasztalnál felesége italába kevert rendszerességgel, majd a lefekvés
előtti teájába. Így, amíg Sandra békésen aludt az altatók kombinációjától addig Frank élvezhette
Laura érzéki társaságát. Igen ám, de a harmincnyolc éves nőn az altatópirulák mellékhatásai hamar
jelentkeztek, hangulatingadozások és labilis kedélyállapot jellemezte a kellemes modorú, mindig
mosolygós nőt. Szinte menekült férje elől és olyankor az ingatlan irodában dolgozott késő estig,
sokan azt hitték, hogy már ott lakik annyi időt töltött ott el. Múltak a hónapok és teltek az évek.
Laura egyre jobban kezdett nőiesedni és egyre jobban kezdette felfedezni saját testét és használni
azt. Tisztában volt vele, hogy mik az előnyei és a hátrányai. A saját vér szerinti apjának öltözött ki,
nap, mint nap fejében elhatározva, hogy féltékenyé teszi az anyját. Akit évek alatt sikerült kellőképp
meggyűlölnie. Miután kitette a lábát a lakásból, semmit nem mutatott magából a külvilágnak és
igyekezett  nem kiadni azt az énjét,  ami odabent rekedt a Morisson házban. De ezt a fogságot
egyáltalán nem bánta.

 

A baj  az  volt,  hogy miután hajnal  három után elment  tőle  Frank,  visszaaludt.  Nem volt  rá
jellemző, de most mégis megtörtént. A szobaajtó kopogására ébredt.

- El fogsz késni! És már Corin is rád vár. – szólt Sandra az ajtónál állva.

Laura felült az ágyán. Mobiltelefonja kijelzőjére pillantott. Hét óra már bőven elmúlt.

- Mindjárt megyek! – kiabálta.



A telefonját a kezébe vette és felhívta a várakozó barátnőjét, aki a nappaliban várta a lányt.

- Szia. Negyed óra és a tiéd vagyok. – nevetett.

- Szavadon foglak. Addig nálatok reggelizek, ha nem gáz, megeszem a kajádat. – válaszolta a
sötétbarna hajú lány.

- Nem gáz, én most amúgy sem vagyok éhes. Sietek. – mondta és elköszönt barátnőjétől.

 

Corin Kenway, Laura legjobb barátnője, már több mint egy éve. A lobbanékony, vad csaj mindig
is olyan nyílt Laurával szemben a pasik terén. Állandóan a suliban megforduló fiúkat mustrálja, de
odáig már nem jut el velük, hogy beszédbe is elegyedjen, vagy egyáltalán randit kérjen. Laura
próbálja tanácsokkal ellátni a barátnőjét, de ő sosem hallgat rá. Corin magába véve egy szép arcú
lány, csak a testi adottságainak mindig is nagy szerepet tulajdonít. Állandóan négy testrészével van
elfoglalva, büszke a vékony derekára, feszes, formás fenekére, szemére és vastag ajkaira. Titokba
cigarettázik, és állandóan házibulikba akar otthonról megszökni, ami persze mindig kudarcba fullad.
Ellentétben Laurával a Kenway lány szeret kihívó ruhákban az utcán járkálni és fehérneműben
fényképeket készíteni önmagáról. Van egy ilyen „marhulásnak” nevezett időtöltésük. Ki? Mennyire
szexi? Címszóval. Egymásnak pózolgatnak otthon és úgy készítettek önmagukról fényképeket ezzel is
növelve önelégültségüket, majd maguk közt eldöntik, hogy ki a nyerő az nap.

- Te ebben a ruhában mész az iskolába? – vonta kérdőre, Sandra az asztalnál ülő Corint, aki épp a
mogyoróvajas pirítóst kente.

A lányon egy testhezálló, feketeszínű nadrág volt, lila színű felső, amiből kilátszott a hasa és a
dereka azt pedig egy vékony, műszőrme mellény takarta.

- Igen. Végül is jó idő van már. Maga is várja már a nyarat? Misis. Morisson.

- Nem, annyira nem vagyok rajongója a napnak. De az biztos, ha a lányom így menne, el az
iskolába el sem engedném.

- Ugyan már… Maga is volt fiatal, csak azt ne mondja, hogy úgy öltözött, mint egy apáca.

- Nem arról van szó, szívem. De ebből a felsőből jóformán kilátszik mindened, nem szűk ez a ruha
rád? – kérdezte.

Abban a pillanatban lépett elő a szobából Frank. Elegáns volt, mint mindig.

- Szervusz Corin. – köszönt a lánynak, aki az utolsó falatot nyelte le.

- Jó reggelt Mr. Morisson!

- Hol van Laura? – kérdezte Sandra felé fordulva.

- Nem rég ébresztettem. Szerintem elaludt. Elviszed őket a suliba? Így is késésben vannak.

-  El.  Csak jó  lenne,  ha csipkedné magát  a  lányunk.  –  alig,  hogy befejezte ezt  a  mondatott
megjelent a boltív alatt Laura. Egy szemet vakítóan fehér ingben, ami szinte a nyakáig be volt
gombolva.

Frank zavarba ejtően bámult rá, kissé el is vörösödött az arca.



- Na? Lányok? Akkor mehetünk? – kérdezte tőlük.

- Persze. – válaszolt Laura, és a férfihez, kissé hozzádörgölőzve haladt el előtte.

Sandra soha nem fogja megszokni, hogy férje és lánya levegőnek nézik. Ez egy rémes érzés, amit
nem kíván még a legnagyobb ellenségének sem.

Frank kinyitotta a fekete színű 89-es Acura Legend sedan hátsó ajtaját a két lánynak. A férfi is az
autóba ült. Épphogy elfordította a kulcsot megszólalt Corin:

- Héj! Mr. Morisson. Nem kapcsolná be a rádiót?

Frank nem volt egy zene centrikus ember, nem is értette miért nem szerelte eddig még ki az
autórádiót, pedig az autót szuper hangfalakkal vásárolta meg egy éve, pár hónapja. A rádióban egy
zeneszám szólt TrishaYearwood-tól a She’sIn Love With The Boy. Épp hogy gázt adott Corin ismét
megszólalt:

- De imádom ezt a számot, kérhetnénk itt hátul egy kis hangerőt? – nevetett.

Morisson engedelmeskedett a kérésnek és tekert a hangerőszabályzón.

-  Figyelj  már Laura. Már megint úgy be vagy öltözve, mintha kötelező lenne. Mi a francért
csinálod ezt? – kérdezte barátnőjét Corin.

- Jó ez így. – válaszolta.

- A francokat jó. Legalább a felső két gombot felejtsd már el. – kérlelte nevetve Laurát.

Frank a visszapillantó tükörbe nézett, és állított rajta, hogy jól lássa, mi történik a hátsó ülésen.

Laura mosolyogva, kicsit  kérlelőn,  de eleget tett  Corin kérésének és kigombolta a két felső
gombot. Így a rögtönzött dekoltázsnak köszönhetően láthatóvá vált a fiatal lánynak a melleiből egy-
egy apró rész.

- Na, ez az. Végre valami. – nevetett Corin.

Laura kicsit  feszélyezve érezte magát, és akkor váltott derűsebbre, mikor feltűnt neki,  hogy
Frank néha odanézeget a visszapillantóból.

- Felesleges, mindig beöltözni. Ami szép és szexi azt meg kell mutatni, különben sosem lesz pasid.

- Ne is legyen. – vágott közbe Frank. – Most a tanulás a legfontosabb, és ha rám hallgatsz Corin,
akkor te is azt teszed.

- Már elnézést Mr. Morisson, de most vagyunk fiatalok. Én nem fogok harmincévesen kivénhedt
férfiakkal randevúzgatni valami lepukkadt kávézóban.

-  Én nem azt  mondtam, hogy várjátok meg a harminc évet.  Hanem, hogy most  egyelőre a
középiskola végéig ezt a dolgot halasszátok el.

Laurának tetszett, hogy Frank féltékennyé vált és kisebb vitába szállt Corinnal. Pedig lehetett
volna barátja, csak kicsit kellet volna kezdeményezőbbnek lennie. Mikor a tanulószobában ketten
ültek Bryan Harrisal csak egy szikra kellet volna és meglett volna élete első randevúja. Laura nem
visszautasító a fiúkkal, csak lepattintja magáról a felkéréseket. Ahogy Frank elköszönt a lányoktól,



még odaszólt a lányának.

- Nem is adsz puszit apádnak?

- Ne már, az olyan égő. – válaszolt Laura. Corin érthetetlenül nézett rájuk.

Frank,  kérlelő  szemeinek  azonban  nem  tudott  ellenállni.  Kinyitotta  az  ajtót,  betérdelt  az
autóülésre és közel hajolt a férfihez.

- Én elfordulok, ez annyira gáz. – kiabált oda Corin.

Laura egész közel hajolt Frank szájához.

Szeretlek. – súgta oda neki és szájon puszilta. De a pasasnak ez nem volt elég, ezért csókolta
szájon.

Pont akkor ment el az autó előtt Holly Medwin. Aki egy pillanatra odanézve meglátta.

- Gombold vissza az inged. Jó? – kérte meg Frank a lányát.

- Oké. Holnap hajnalban talizunk. – mosolygott a szőke lány.

Laura végignézte, míg apja elgurul az autóval. És odament a lányokhoz.

- Elég érdekesen köszönsz el apádtól. – jegyezte meg Holly.

- Ezt hogy érted? – kérdezett vissza Laura.

- Lehet, hogy az új antidepinek köszönhető, hogy hülyeségeket látok, de… mindegy. – nem fejezte
be a mondatát.

 

A  világosbarna  hajszínű  Holly  Medwint  14  évesen  teherbe  ejtette  Rico  Miller,  a  27  éves
medencetisztító fiú. A lánynak az első pillanattól fogva nagyon tetszett az izmos srác. Nyár volt,
fülledt meleg és nem voltak otthon a szülei. Egy röpke döntés volt, hogy odaadja magát annak a
strébernek. Holly, anyja Winona akkor vette észre, hogy valami nincs rendben a lányával, mikor
ruhát vásároltak és feltűnt, hogy az eddigi ruhaméretek has tájékon nem stimmelnek. Winonának pár
perc kellet csupán onnantól fogva és rájött, hogy a lánya állapotos. Akkor Holly már a 15. hétben volt
és kockázatos volt a baba elvetetése. Azt, hogy kivel feküdt le nem merte elmondani. Aztán 16.
hétben  váratlan  méhfertőzést  kapott,  ami  elérte  a  magzatburkot,  ami  megrepedt  ennek
következménye, Holly elvetélt a szobájában óriási fájdalmak kellős közepette. Pár napra rá lelkileg
összeomlott. Ezért pszichológushoz járt, kimaradt az iskolából, és akik ismerték Wellingtonban, mind
ő róla beszéltek. Antidepresszánsokat szedett, csak az volt a baj, hogy nem úgy adagolta, ahogyan
azt az orvosa előírta. Ezért zuhant depresszióba, és többször kísérelt meg öngyilkosságot. Azóta
eltelt egy év, de többek szerint Holly még most sem tiszta és már csak fakó múltja önmagának. Egy
év alatt gyökeres változáson esett át. Folyamatosan: frusztrált, rosszkedvű, bágyadt és céltalan. A
szobájából alig akar kimozdulni és férfiakról hallani sem akar. Corin és Laura megsajnálta a kivetett
lányt, ezért barátkoztak kezdetben vele. Aztán Holly kivívta, hogy a két lány a legjobb barátnői
legyenek. És már sem Corin, sem Laura nem sajnálatból barátkozott a lánnyal.


