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ISMERTETŐ
Elissa tűkön ülve várja, hogy végre nagykorú legyen és elhagyhassa otthonát. Miután édesanyja

meghal, apja kifordul önmagából és minden dühét rajta vezeti le. Elissa nagynénjéhez menekül, aki a
lány védelmének érdekében befogadja őt. Új környezetbe kerül, új embereket ismer meg, és ott van

az a titokzatos idegen is, aki mindenáron ki akarja ismerni őt…
 

Féltve őrzött családi titkok, rejtélyes múltú ismerősök, és valami megmagyarázhatatlan veszély, mely
Elissa minden lépését végig kíséri…

Talán valaki mozgatja a történések szálait Elissa életében?



P R O L Ó G U S
ELISSA

Soha nem volt szerencsém ahhoz, hogy tudjam valójában ki is az anyám. Apám azt mesélte, hogy
még nagyon kicsi voltam, amikor elhagyott minket. Halványan, emlékeimben van egy kép, amit még
senkinek sem árultam el,  még a saját apámnak sem, hisz ő évek óta munkálkodott azon, hogy
megtalálja  anyámat.  Jól  meg volt  nélküle,  aztán egyik  pillanatról  a  másikra  megváltozott.  Már
betegesen  meg  akarta  találni  őt...  Tavaly  jutott  tudomásunkra,  hogy  már  nem  él,  ennek
következtében  apám teljesen  kifordult  önmagából.  Legkedvesebb  barátja  az  alkohol  lett,  és  a
feszültség levezetése különféle tárgyakon. Még mindig hallom esténként,  amint szétveri  a saját
dolgozószobáját. Margie, a bejárónőnk mindennap órákat időzött el ott, hogy rendbe tegye az apám
dührohama okozta kárt.

Az apám volt a legjobb barátom, de egy évvel ezelőtt a kapcsolatunk megváltozott.  Ellökött
magától,  hideggé  vált  és  elszigetelt  mindenféle  szocializálódási  lehetőségtől.  Kijárási  tilalmat
kaptam,  aztán  pedig  az  iskolából  is  kivetetett.  Teljesen  egyedül  maradtam.  Már  ahhoz  is
hozzászoktam, hogy rajtam vezeti le az indulatát. Próbáltam segíteni rajta, győzködni, hogy járjon el
egy terapeutához, aki segít neki feldolgozni a veszteséget, a lelki sérelmeit, de ilyenkor mindig
túlhevült veszekedéssé fajult a beszélgetésünk. Talán csak túlságosan emlékeztetem anyámra és fáj
neki közel engednie magához ismét? Nem tudom. De feladtam. Harcoltam érte, mert szeretem és hát
mégis csak az apám. De ha az ember nem akar változni, bármit tehetsz, nem fogod tudni jobb
belátásra bírni. Bár apám fizikailag mellettem volt, mégis úgy éreztem, hogy elhagyott. Semmi mást
nem várok jobban, mint végre elmenni ebből a koszos porfészekből és új életet kezdeni... 



I.
ELISSA

Hideg eső vízcseppjei száguldanak végig a bőrömön, amikor leszállok a buszról, Sudbury-ben.
North Bay-en, ahonnan eljöttem még hét ágra sütött a nap… Itt bezzeg a vihar nem kímél, így
esőkabátomba burkolódzva indulok el a bőröndömmel, amint leszállok a buszról. Nem volt kérdés hol
szeretnék tovább tanulni. Egyetlenegy rokonomról tudok, ő pedig anyám nővére, Candice. Ő itt él
Sudbury-ben. Apám nem volt boldog, amikor elmondtam neki, hogy elköltözöm. Vissza akart tartani.
Hatalmas veszekedéssé fajult az egyetem választása, aminek a konyhai étkészlet itta meg a levét.
Száműzőm vele kapcsolatos gondolataimat, hisz új élet reményében jöttem el ide. Ettől függetlenül
nagyon remélem, hogy a távolság majd segít  kicsit  a kapcsolatunkon. Sokszor el  kell  hagyni a
nekünk kedves embereket, hogy rájöjjenek, fontosak vagyunk nekik.

‒  Lisa!  –  nagynéném kiáltása  ugraszt  ki  elmélkedésemből.  Mikor  meglátom a  parkolóban,
hatalmas „üdvözöllek” mosolyával,  gyorsan szedem lábaimat,  hogy mihamarabb odaérjek hozzá.
Éppen magam után húzom a bőröndömet, amikor hirtelen beakad valamibe, és azonnal visszaránt.

‒ Mi a fene? – vizsgálom meg a felületet ahol elakadtam. Már leguggolnék, hogy kiszabadítsam a
kereket, amikor egy fekete pulcsis, csuklyás fazon egy gyors mozdulattal kirántja a bőröndömet,
szabaddá téve így a kis kereket. Mire felkapom fejemet, ő már messze jár. – Köszönöm! – kiáltok
utána,  de  csak  egy  hanyag  intést  kapok  cserébe.  Nem  törődve  segítőmmel  tovább  sétálok
nagynénémig, aki azon nyomban karjába kap. Bakker. Még azt is érzem, ahogy elemel a földtől. –
Jesszus, csak nem nyílt egy konditerem, ahol bele vagy zúgva az edzőbe? Mert az én nagynéném
önmagától, soha nem járna el – nevetek fel miközben lerak a földre.

‒ Egyszer mindent el kell kezdeni – néz rám büszke mosollyal, majd megfogja utazótáskámat, és
berakja a csomagtartóba.

‒ Még mindig nem mondtad el, hogy miért pont ezt az egyetemet választottad – jegyezi meg
Candice, amikor már a kocsiban ülünk.

‒ Miattad. De Margie a házvezetőnőnk hozta fel egyszer nekem a témát. Hogy jó lenne olyan
helyre mennem, ahol nem vagyok egyedül.

‒ Értem – bólint Candice és ismét az útra figyel. – Akkor köszönöm, Margie-nak.

Rávillantok egy nyugodt mosolyt, majd az ablakmosó mozdulatát tanulmányozom. Nyugodt érzést
kelt bennem, ahogy felgyűlnek a vízcseppek, majd hirtelen szétszélednek az ablakon. Nagynéném
indexel és felhajt a feljáróra, egyenest a garázsba. Időtlen idők óta nem jártam már itt.

– Megmutatom a szobádat – mondja, mikor belépünk a házba. – Gyere! – int nekem, miközben
felsétálunk az emeletre.

Még mindig nem hajlandó visszaadni a bőröndömet. Már el is felejtettem, hogy Candice néni
milyen makacs egy nőszemély. Belépünk a szobába, ami kissé be van sötétítve. Candice az ablakhoz
lép és beengedi a fényt. Már amennyit enged a vihar. Majdnem a szoba közepén egy hatalmas ágy
helyezkedik el, ágytámlája egy fekete vasszerkezet, mely virág motívumként csavarodik összevissza.
A takaró rajta barna, és szintén virágmotívumos. A sarokban egy íróasztal található, előtte egy
faliújság,  melynek  szegélyén  karácsonyi  fények  futnak  körbe.  A  gardrób  az  íróasztal  mellett
található, ami ugyanolyan sötét faburkolatú, mint az asztal. Minimalista, de mégis csajos és stílusos.



Candice-nek mindig volt érzéke egy szoba berendezéséhez.

‒ Köszönöm! – nézek rá hálás mosollyal.

‒ Nincs mit szívem. Előkészítem a vacsorát. Addig tusolj le nyugodtan! Kipakolni majd ráérsz
később  is.  A  mosdó  ott  van  –  mutat  a  gardrób  melletti  ajtóra,  majd  azzal  otthagy  újdonsült
szobámban.

Saját  fürdő?  Ez  elég… luxus,  kedves  Candice  néni.  De  ki  vagyok én,  hogy  hálátlankodjak?
Mindenesetre már alig várom, hogy felfrissüljek. Hosszú volt az út és elfáradtam. Bőröndömből
előkeresek egy kényelmes melegítőt és belépek a fürdőbe, és gyorsan fel is térképezem a látottakat.
Egy kis fehér komód, felette egy nagyobb tükör található jobb oldalt. Közvetlenül az ajtó mellett egy
WC,  szemben pedig  a  falnál  egy  tusoló  kabin  kapott  helyet.  Megeresztem a  forró  vizet,  majd
lehámozom magamról a vizes ruháimat. Amint beállok a víz alá, érzem, ahogy felmelegednek a
testrészeim.  Egy kissé  csípős  érzés,  ahogy felengednek megdermedt  végtagjaim.  Legalább egy
félóráig  biztosan  elidőzök  a  fürdőben,  miután  a  melegítőmben,  és  felkontyolt,  sötét  hajammal
elindulok le a földszintre. Hangokra leszek figyelmes, ahogy sétálok lefelé. Egyre lassabb tempóra
kapcsolok.

‒ Be sem mutatod nekem? – hallok meg egy idegen férfihangot.

‒ Jason! Megígérted! – szólal meg nagynéném szigorú hangon. Azután a férfi fáradtan felsóhajt.

‒ Ne várd el tőlem, hogy sokáig csak a seggemen ülve nézzek ki a fejemből! – förmed rá a pasi.

Ekkor bekukkantok a konyha részre és értetlenül, állva figyelem az eseményeket. Nagynéném
éppen ételt melegít, míg a pultnál, terpeszben egy nálam egy-két évvel idősebb srác ül és dühösen
nézi Candice-t. Jézusom… a nagynénémnek korombéli szeretője van. Halkan felnyikkanok, és úgy
tűnik erre a kedves idegen is felfigyel. Felém kapja fejét, lassan végigjáratja tekintetét rajtam, majd
lustán elmosolyodik. Bár ül,  de így is jól  kivehetők hosszú végtagjai.  Magas, szálkás teste van,
melyre ráfeszül egy sötétkék póló. Karjain az erek néhol kidudorodnak, ami mindig is tetszett nekem
egy pasin. Vajon zokon venné, ha megtapogatnám? Nyilván, te idióta… Arca férfias, de mégis van
benne egy kis kamaszos báj. Szemei szürkén csillognak és telt piros ajkaival bármely nő órákig
eljátszana.  Sötétbarna haja  rövidnek számít,  mintsem hosszúnak,  de így  is  könnyen bele  lehet
kapaszkodni, miközben az ember csókolózik vele. Túrni való nagyon is… Ahogy feltérképezem az
előttem ülő pasit, ő ugyanezt teszi velem is, amitől hirtelen nagyon zavarban érzem magam.

‒  Ó,  ne… ‒  sóhajt  fel  nagynéném és  fájdalmas  tekintettel  felváltva  néz  rám és  Mr.  Szexi
Betolakodóra.

‒ Ó, de… ‒ vigyorodik el a betolakodó és feláll a székről. Talán egy fejjel magasabb nálam, de
ahogy közeledik, mindig egyre többnek tűnik. – Szóval te lennél Elissa.

‒ És te ki lennél kedves betolakodó? – fonom össze karjaimat mellkasom előtt.

Candice felnevet, de az idegen értetlenül vonja össze szemöldökét.

‒ Jason Wright – nyújtja nekem hatalmas kezét. – Nagyon örülök.

‒  Elissa  James  –  fogadom el  felkínált  kezét  és  határozottan  megrázom.  Jason  nem nagyon
szeretné elengedni azt, miután lefutottuk a szokásos kört, ehelyett ismét feltérképezi testem minden
szegletét. Kissé kezdem kényelmetlenül érezni magam.



‒ Candice Moore – bólint nagynéném, ezzel kizökkentve minket a transzból. Jason zavarodottan
engedi el kezemet és a nagynénémre pillant.

‒ Mennem kell – jelenti ki hűvös hangon és felkapja a pulcsiját. Hát ez gyors volt, Mr. Szexi
Betolakodó.

‒ Akkor nem is maradsz vacsorára? – kérdi csalódottan a nagynéném.

‒ Majd máskor – mosolyodik el udvariasan Jason, majd még egy pillantást vet rám, és már ott
sincs. Ezután már csak az ajtó csapódását hallom. Kérdőn pillantok Candice-re, aki éppen tálal.

‒ Ő meg ki volt? – nézek rá gyanúsan, miközben elfoglalom Jason helyét a pultnál. Érzem a kölnije
illatát, ahogy belengi még mindig a levegőt. Menta és friss eső illata. Már ha létezik efféle egyveleg.

‒ Egy barátom fia – mondja könnyedén. – Sokat besegít a ház körül.

‒ És ő a te… ‒ próbálok óvatosan rátapintani, de Candice szörnyülködve rám néz, majd széles
vigyort enged szétterülni az arcán.

‒ Mármint kavarok-e egy nálam 20 évvel fiatalabb fiúval? Áh nem… ‒ legyint hanyagul, majd leül
velem szembe. – Mégis, hogy gondoltad ezt?

‒ Bocs, csak te olyan fiatalos vagy. Bármelyik fiú örülhetne, ha megkaphatna egy ilyen milfet.

Candice hirtelen köhögőrohamot kap, én pedig azon nyomban befogom a szám. Azt hiszem jó
tudni rólam, hogy sokszor gondolkodás nélkül kimondom azt, amire gondolok. Soha nem voltam
képes időben befogni a szám. Igazából nem hazudtam. Candice-nek van egy korombéli fia, Jonathan,
aki tavaly költözött New Yorkba. A nagynénémet a férje elhagyta, és azóta sem hallott róla. Úgy
tudom, Jonathan sem tartja vele a kapcsolatot. Emlékszem apám mesélte, hogy meg akarta egyszer
keresni,  hogy  péppé  verje,  amiért  fűvel-fával  megcsalta  az  anyját,  de  sikertelen  volt  a
megmozdulása. Candice megérdemel egy rendes kapcsolatot. Persze úgy gondolom, hogy nem egy
nála húsz évvel fiatalabb pasival, de hát nem igazán van beleszólásunk, hogy éppen kibe szeretünk
bele. Ettől függetlenül megkönnyebbültem, hogy ezzel a Jasonnel nincsen olyasféle kapcsolatban.

‒ Milf? Te jó ég… ‒ Candice még mindig próbál levegőhöz jutni.

‒ Ember nem nézné ki belőled, hogy van egy 20 éves fiad – kontrázok rá. Hangosan felnevet,
miközben az asztalra csap.

‒  Annyira  örülök,  hogy  itt  vagy.  Ki  segítene  az  önbizalom növelésben,  ha  nem a  kedvenc
unokahúgom?– csíp bele az arcomba, de én elhúzom a számat.

‒ Én vagyok az egyetlen, nagyokos – grimaszt vágok rá, de aztán inkább folytatom az étkezést.

 

Nem mondanám, hogy száz százalékosan sikerült kipihennem a tegnapi utazást. Ma reggel korán
kellett kelnem, hisz ma van a beiratkozás az egyetemen. Candice kölcsön adta a kocsiját, amivel
viszonylag hamarabb ide is értem, bár sajnáltam, hogy nem tudtam reggel feltérképezni Sudbury-t.
Persze, ahhoz lehet fel kellett volna kelnem időben, nem pedig egy órát még fetrengeni az ágyban
azon morfondírozva, hogy miért is jelentkeztem továbbtanulni.

Ahogy  a  Campus  bejárata  felé  haladok,  annyira  nem  figyelek  magam  elé,  hogy  véletlen



beleütközöm valamibe, vagyis inkább valakibe. A lány majdnem hátra esik, de azonnal elkapom a
kezét, így félúton a levegőben megáll.  Majdnem olyan mintha éppen egy táncmozdulat közepén
lennénk. Lassan elmosolyodik.

‒ Ez király volt – egyenesedik fel, majd elengedi a kezemet. Leguggolok és segítek összeszedni
neki az iratait, melyek szétszéledtek a földön, ütközésünknek köszönhetően.

‒ Te is beiratkozni indulsz? – kérdem tőle.

‒ Igen. És eltévedtem. Kérlek, mondd, hogy te is oda mész! – sóhajt fel fáradtan. Próbálom
elfojtani mosolyomat szegény lány tanácstalanságán. Nagyon aranyos, és nagyon emlékeztet az egy
órával ezelőtti önmagamra.

‒ Igen, oda megyek – válaszolom, mikor felállunk. Kezet nyújtok neki. – Elissa James.

‒ Amanda Montgomary – fogadja el, kivirult arccal. A lány olyan boldog, mintha nem gyakran
kezdeményeznének vele ismerkedést.

Amanda egymagas velem, csak a haja pár árnyalattal világosabb, és szögegyenes. Kicsit lentebb
ér a vállánál és a napfénynek köszönhetően kissé vöröses színárnyalatban pompázik.

‒ Nagyon örülök – mosolyodom el, és közben intek neki, hogy induljunk el az előadó felé. Oké,
most úgy teszek, mintha marhára tudnám hova kell menni, de tegnap vagy százszor végignéztem az
egyetem épületének virtuális térképét.

‒ Szóval? Kollégista lennél? Csak mert eddig nem láttalak még a városban – mondja Amanda,
miközben a termek számait vizslatja.


