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Előszó

Felszállok az első vonatra és felejtek.
Legalább is próbálom elfelejteni az elmúlt másfél évet...

Bár teljesen kitörölni sosem fogom tudni.
Remélem, megtanulok együtt élni vele.

Meg akarok tanulni együtt élni vele.
Csak a rémálmok múljanak el hamar...
Már mindent összecsomagoltam.

A bőröndöm az ajtóban áll.

A szekrényen egyetlen kép maradt csak.
A Mi egyetlen közös képünk, rajta az Ő arca.

Az Ő pillantása.

Az Ő mosolya.

Ami örökre bennem hagyta a nyomát.
Nem viszem magammal.

A sebeket hagyni kell begyógyulni.
Nem csak azokat, amik a kezemen vannak.

Azokat is, amik a szívemen.

Nehéz lesz, nagyon nehéz.

De talán egyszer, majd csak a hegek lesznek ott...
És néha, pár pillanatra majd ki tudom zárni a múltam.



1. fejezet

- Szia, Rebecca, jössz ma este a végzősök báljára?
- Nem, nem hiszem. Minek? Senkivel sem vagyok igazán jóba abból az
osztályból. Akivel mégis, azoknak már gratuláltam, hogy eddig eljutottak, a többiek meg szóba sem állnak velem... szóval teljesen
felesleges.
- Na már, gyere. Attól, hogy még nem tartozunk a “húdemenők” közé, jogunk van jól érezni magunkat. Előtte iszunk nálam, mit szólsz?
- Oké, nem hangzik rosszul, de majd még átgondolom. Ezenkívül ismered anyát, nem hiszem, hogy megengedné.
- Jól van, te tudod. Ha úgy van, akkor hétkor nálam várunk.

Ria az osztálytársam. Nem mondom, hogy a legjobb barátnőm, de amióta egymás mellett ülünk elég jól elvagyunk. Nagyjából egy a
társaságunk is a suliban. Persze nem a tökéletes lányok és ellenállhatatlan pasik köre. Tudom, hogy nem ez számít, hanem az, hogy
jövőre felvételi. Mi tényleg foglalkozunk vele és vannak céljaink az életben. Én pszichológus szeretnék lenni. Ebből következik, hogy
muszáj jól tanulnom. Tudom, hogy emiatt most kimaradok pár buliból, de később olyan életem lesz, hogy bármit megtehetek majd,
amit csak akarok.
Nem a pénzre vágyom, hanem a szabadságra. Arra, hogy oda menjek, azzal és akkor, amikor csak szeretném. Talán mert pont ez az,
ami most hiányzik az életemből.

Nem mondhatni, hogy egy boldog családban élek. A szüleim elváltak. Apukám jogász, anyukám pedig fogorvos. Ebből következik, hogy
nem igazán tudom, mit jelent az, hogy anyagi probléma. Azt azonban annál inkább, hogy mi is az az elvárás. Kiskoromtól kezdve
megkaptam mindent, amire vágytam. A legszebb Barbie-házat, a legújabb villogós Wink cipőt, a legjobb ruhákat, telefonokat. Mindent,
ha jól tanultam.
Tulajdonképpen természetemnél fogva mindig is lázadó típus voltam. Illetve próbáltam az lenni, csak nem igazán ment. Otthon nincs
olyan, hogy nekem legyen igazam. Otthon anya szava az, ami mindenkiénél erősebb. Ha éppen jó kedve van, akkor azért megenged
dolgokat. Elmehetek bulizni mondjuk éjfélig, ami tizenhét évesen nem igazán kegyes ajándék.

Ha viszont éppen rossz passzban van, akkor a házból sem tehetem ki a lábam.
Apa más. Ő jó fej tudna lenni, ha egyáltalán lenne rám ideje, vagy ha nem félne anyától legalább annyira, mint én. Az sem véletlen,
hogy elváltak. Ha tehetném, néha én is elmenekülnék.

Van egy kávézó félúton a suli meg a házunk között. Minden egyes reggelt ott kezdek és minden délutánt ott fejezek be. Egyrészt
jóba vagyok a pincérlánnyal, másrészt meg alig járnak oda, mert mindenki szerint túl régimódi a hely.

Pedig a kávéjuk... hát annál nincs jobb a világon. Imádom a kávét. Talán kicsit függő is vagyok. Ez a baj amúgy sok mindennel velem
kapcsolatban, hogy ha neki állok valaminek, nem tudom abba hagyni. Ezért is nem gyújtottam rá még soha, mert tudom, hogy
láncdohányos lennék. Függök sok sorozattól, nagyon ragaszkodom a tárgyakhoz,vagy ha neki állok tanulni, nem tudom abbahagyni,
amíg nem tudok mindent. Valamilyen furcsa kényszer vezényel, hogy muszáj csinálnom - legyen szó hasznos vagy haszontalan dologról.
Az a szerencse, hogy alkoholista igen nehezen lennék, mert utálom azt az ízt. Csak a hatása miatt iszom néha-néha, meg a ritka
alkalmak miatt, amikor elmehetek valahova, hogy kicsit azt lássák az emberek, hogy nekem is van életem.

Ma is bementem délután a kis kávémért és azt ecseteltem Torinak, míg ő megfőzte, hogy elmennék az esti bulira szívesen, de már
nincs időm vásárolni. Igaz, hogy rengeteg ruhám van, de egyik sem éppen olyan, amiben tombolni szoktak az emberek. Felajánlotta,
hogy ő egy óra múlva végez, menjek át hozzá, van egy szuper szoknyája. Anyukámat meg beszéljem rá, mégis csak egy iskolai
programról van szó, nem lehet baj.
Tori annyira jól elő tudja adni magát és őt semmi nem érdekli. El van a maga kis világában, senkinek a véleményére nem ad. Jobb
oldalon fel van nyírva a haja, abban a fülében pedig van egy pár millis fültágító is. A bal karján egy bagoly alakú tetoválás.

Azt mondta, huszadik szülinapjára ezt kapta a barátaitól és azért ezt alakzatot választotta, mert sosem tud rendesen aludni (illetve,
csak pasival).

Na, hát én jövőre végzek és eddig egy fiúval voltam együtt, mármint úgy. Az első komolyabb barátommal, akit igaziból nem is
szerettem, csak hát nem akartam én lenni az a lány, aki mindig jól tanul és még szűz is.

Robert volt a srác neve. Tíz hónapig jártunk és nyáron lett vége a kapcsolatunknak. Szóval, mivel már januárt írunk, körülbelül pont
fél  éve.  Nem hiányzik.  Igazából  nincs is  nagyon,  ami hiányozhatna belőle,  hiszen mindennap látom. Osztálytársam. Köszönünk
egymásnak, de ennyi. Ő állítólag még mindig oda van értem, csak azt nem értem, hogy akkor miért csalt meg. Konkrétan az történt,
hogy mivel én nem voltam hajlandó orálisan kielégíteni, ezért hát megkért rá valaki mást, aki persze szó nélkül megtette. Na, hát én
ezt sem értem, hogy lehet valaki ennyire ribanc. Jó, oké, ő szerelmes volt Robertbe évek óta. Tudom ki az a lány, mert seperc alatt
kiderült minden. De hát ez már a múlt, felesleges vele törődni. Sosem mondtam el a lánynak, hogy mindent tudok. Szakítottam
Roberttel és ennyi történt. Pedig a kapcsolat jó volt, elvoltunk, többször fel is jött hozzám délutánonként "tanulni". Anyukám is egész
jól kijött vele, mert az ő apukája sebész, azaz a mi gazdag világunkba tartozik. Azóta is felemlegeti, hogy milyen kár, hogy vége lett. Az
igazi okát a szakításnak mégsem mondhattam el neki, tehát valamit kitaláltam… már nem is tudom mit.



Felesleges is róla többet beszélni. Előtte még két sráccal jártam, pár hónapos kapcsolatok voltak és igazából szinte semmire sem
emlékszem belőlük. Robert óta egyetlen randim volt, egy olyan fiúval, akivel együtt járunk bioszra. Elvitt kávézni, de miután feltűnt,
hogy 5 percenként vakarja a bal kezét, megmondtam neki, hogy a jövőmre kell koncentrálnom és nincs időm most egy kapcsolatra.
Pedig tényleg jól nézett ki, meg intelligens is volt. Azt mesélte, hogy elég sok zűr van az életében, biztosan valami tudatalatti dolog jön
ki nála ezzel a vakarózással - de hát rákérdezni erre még sem lehet. Nem tehetek róla, nem bírom a fura embereket.

Miután megbeszéltem Torival, hogy akkor mikor, hol találkozunk, már csak anyán volt a sor.

Otthon van a rendelője, ahova általában be van zárkózva, reggel hattól éjfélig. Így elég nehéz bejutni hozzám, főleg azért, hogy rá
is beszéljem valamire.

Öt ember ült kint, amikor beértem a váróba. Egy tizenkét éves lány, aki a fogszabályzója miatt havonta megfordult nálunk, egy
öreg bácsi, akinek szerintem már egyik foga sem volt a sajátja. Egy harminc év körüli nő, akinek gyönyörű kabátja volt, ezenkívül egy
kisfiú az apukájával, akinek az arcáról lelehetett olvasni, hogy retteg.

Odamentem hozzá, adtam neki egy mesekönyvet, ami arról szólt, hogy egy nyuszinak nagyon fáj a foga és amikor kiderül, hogy ki kell
húzni, elbújik az összes barátja elől. Ők megnyugtatják, hogy ha elmegy az orvoshoz, akkor mind vele fognak tartani. A végén pedig
boldogan csemegéznek együtt egy répatorta felett.
Szeretem a gyerekeket. Úgy gondolom, hogy az egyetemen majd gyermeklélek pszichológiára szeretnék szakosodni, így talán pár dilis
felnőttől megmenthetném majd a világot.

Anya pont akkor jött ki, amikor mondtam a kisfiúnak, hogy nézegesse meg a könyvet és higgye el, nem lesz semmi baj.
- Ó, szervusz Rebecca. Mit csinálsz itt?
- Szia anya, ne haragudj, szeretnék veled beszélni. Elég fontos dologról lenne szó és csak egy perc az egész.
- Ami fontos, az nem tarthat ilyen rövid ideig. A fontos dolgoknak mind megvan a maga idejük.
-Anya, kérlek...
-Jól van, gyere be. Jimmy, addig kérlek, foglalj helyet a székben, az asszisztensem előkészíti a dolgokat és utána megnézem, hogy
minden rendben van-e.

Anya rendelője csodaszép volt. Imádtam a sok orvosi szer illatát. Halvány lila falak voltak, mert állítólag annak a színnek nyugtató
hatása van. Napsárgák voltak a szekrények, egyedül a műszerek ezüstös csillogása jelezte csak, hogy az ember orvosnál van. Innen
nyílt anya irodája, ahova bementünk beszélgetni.
- Na mondd, mi az a rendkívül sürgős dolog...?
- Ma este lesz az iskolában a végzősök bálja, ahol díszítenem kell, mert
az egyik lány lebetegedett és engem kértek fel helyette. És ha megengeded, szeretnék ott maradni kicsit tovább, csak hogy tudjam,
jövőre milyen lesz a miénk.
- Ez a "jövőre milyen lesz a miénk" elég gyenge kifogás kislányom. 
- Tudom anya, de szeretnék ott lenni nagyon...
- Lesznek ott tanárok?
- Persze, a suliban lesz az egész, a tornateremben.
- Jól van, elmehetsz, de tizenegyre legyél itthon. Tudtommal hétfőn kémia dolgozat lesz, és nem szeretném, ha az egész szombatodat
alvással töltenéd.
- Tizenegyig??? Anya, kilenckor kezdődik a bál....
- Vagy tízig mész, vagy egyáltalán nem, választhatsz.
- De anya... Tizenhét éves vagyok, nem tizenkettő! Kémiából mindent tudok már, had emlékeztesselek, hogy én nyertem meg az
országos kémia versenyt, aminek az anyagát jövőre fogjuk tanulni.
-  És  másra  nem kell  tanulni,  ugye?  Jól  van.  Legeslegkésőbb  egyre  itthon  akarlak  tudni.  Szeretném,  ha  bejönnél  hozzám,  ha
megérkeztél.
Életemben eddig egyszer engedett el egyig bulizni. Az is pár hete volt, szilveszterkor, akkor is csak azért, mert éjfélkor lelépni
olyankor igazán nem illő dolog...
- Egyig? Komolyan anya??
- És taxival jössz haza.
- Persze, hogyan máshogyan... köszönöm, nagyon köszönöm! Ja és ötös lett az irodalom dolgozatom.
- Ennek most örülnöm kellene? Még jó, hogy az lett.
- Hétkor megyek el, fél nyolcra ott kell lennem az iskolában. Szia anya és köszönöm még egyszer, jó munkát!
Kifele menet örömömben odamentem még Jimmyhez és három állatos matricát is adtam neki. Alig akartam elhinni.

Felmentem a szobámba és felhívtam Riát, hogy nyolcra ott vagyok nála. Még csak három óra volt, Torihoz négy után mehetek. Úgy
döntöttem, hogy elmegyek fürdeni, rendbe szedem magam, megcsinálom a hajam és 6-kor elindulok. Anyának talán nem fog feltűnni,
hogy korábban elmentem.
Gyönyörű szobám volt. Piros fal, sötétzöld bútorok voltak benne, aranyozott szegélyű képekkel a falakon. Nem tehetek róla, rajongok
az antik dolgokért.
Hatalmas tükröm volt, a még nagyobb ruhás szekrény mellett.
Hosszú, kicsit hullámos barna hajam van és zöld szemem. Teljesen átlagos magasságú vagyok és úgy gondolom, nem vagyok csúnya.
Összességében meg vagyok elégedve magammal, bár a cicim lehetne nagyobb, de ki ne lenne így ezzel?



2. fejezet

Fél hét van és még csak most készültem el. Mindig el tudom szórakozni az időt a fürdőszobában. Még sosem jártam Torinál, de
ahogy elmagyarázta, hogy hol lakik, nem lesz baj az odajutással. Csak át a parkon, aztán az ABC-nél jobbra és a második utcán balra,
aztán irány a 73-as számú ház. 42-es kapucsengő. Mr. és Mrs. Loyd néven. Megkérdeztem, hogy a szüleivel lakik-e. Szó szerint
kiröhögött és mondta, hogy nem, pár haverjával bérelik a lakást. Pedig csak öt évvel idősebb nálam. Jaj, mennyire szeretnék én is
külön élni. Ha nem lenne ennyire szép szobám, sőt ha csúnya szobám lenne, akkor is imádnám.
Megérkeztem. Megnyomtam a csengőt, egy fiú hang szólt bele, bemutatkoztam és elmondtam, hogy miért jöttem. Ő csak annyit
mondd, hogy 6. emelet.
Tori az ajtó előtt várt, széles mosollyal, a szemei csak úgy csillogtak. Behívott a házba. Cigifüst borította el az egész konyhát.
- Nem zavar, hogy mindened cigi szagú lesz?
- Ugyan drágám, csak itt kint dohányzunk, a szobába nem, meg amúgy is, mire való a parfüm és a rágó? Tudom, hogy nem cigizel, de
ha akarsz, rágyújthatsz itt nyugodtan.
- Nem köszönöm, kihagyom. A ruha jobban érdekel.
- Jaj persze, gyere be a szobámba, már adom is.
Egyszerű szobája volt, tele poszterekkel a falon. Igazából egyik együttest se ismertem, de nem mertem rákérdezni, hogy kik is ők,
mert Tori meg volt róla győződve, hogy én mindent tudok. Amikor elővette a ruhát, majdnem elájultam. Egy csodálatos rózsaszín
szoknya volt, egy vastag fekete bőr övvel a derekán és hatalmas mély kivágással. Még szerencse, hogy sötét színű, kicsit pushupos
melltartót vettem fel. Tori mondta, hogy vigyek sima fekete magassarkút, mert az biztos jó lesz akkor is, ha másik ruhát választanánk
esetleg. Felöltöztem, belenéztem a tükörbe és leesett az állam. Mindenféle egoizmus nélkül, tényleg csodásan néztem ki. A szín
kiemelte a szemem, az öv pedig a kislányos ruhát mégis vaddá, a dekoltázs pedig szexivé tette.
- Csodás vagy Becky. Áhh, nem értem miért nincs pasid.
- Jól hallom, hogy pasikról beszél itt valaki? Ó, hello szép lány! - bejött egy srác, biztosan az, aki kinyitotta nekem az ajtót.
- Szia édesem! Bemutatom neked Rebeccát, ő az a lány, akiről már meséltem, hogy mindennap kávézik nálunk.
- Szervusz, Jeremy vagyok, te pedig tényleg csodás.
Teljesen elpirultam. Mint kiderült, ő Tori barátja.
- Szia, örülök, hogy megismerhetlek.
- Na jó, nekem nehogy a végén egymásba esettek - mondta Tori, majd a fiú felé fordult - Jer, nem tudod hol van Adam?
- Már megjött, szinte pont Becky után, de a nagy öltözködésbe gondolom a csengőt se hallottad meg. Csinál egy kis cigit, aztán
kezdődhet a péntek este.
- Remek, végre, két napot ebben a világban eltölteni tiszta fejjel már kurvára megvisel. Hé Beck, mennyire vagy benne egy kis
rosszban?
Tudtam természetesen, hogy miről beszélnek, de leesett az állam, nem hittem volna, hogy Tori füvezik. Ráadásul ilyen gyakran? Meg
engem is be akar vonni, na azt már nem, nekem megvannak az elveim, meg különben is, ott voltak a függőség problémám. Bár sose
tudnék rászokni ilyenekre, miután a jövőképem mindig a szemem előtt rebeg.
- Oh, nem köszönöm, egyrészt még sose próbáltam, másrészt nem is szeretném, harmadrészt pedig, a suliba megyek innen.
- Jaj ne játszd már az ártatlan jó kislányt  főleg ilyen dögös ruhában, kérlek  nézett rám Jeremy - és hát valljuk be, Torinak igazán jó
ízlése volt - Csak egy slukk, semmi több.
- Nem Jer, ne vidd bele a rosszba - kérlelte Tori - Mármint, ha ő nem szeretné. Neki van még élete, nem olyan, mint mi.
- Hát jó igaziból leszarom, legalább több marad nekem - és kiment a szobából.
- Na és ez volt az a mondat, amitől kiakadtam. Mi az hogy leszarom? Hogy mondhat ilyet? Nem akartam nála bevágódni, csak mégis...
pont olyan spontán embernek tűnt, mint azok, akikre én szerettem volna hasonlítani.
- Oké Tori, benne vagyok, nem élhetek mindig a jó kislányként.
- Nem, nem Beckykém, ez nem te vagy. Ne is törődj Jeremyvel, ő ilyen, nem bírja, ha nem az van, amit ő mondd. Tényleg ne csináld.
- De én szeretném.
- Biztos vagy benne?
- Biztos... de csak egy kicsit. Mármint csak egy kicsit szeretnék kérni, nem akarom magam kiütni, ha már egyszer anya elengedett
bulizni. 

- Ne aggódj, mi vigyázunk Rád.


